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Studiens syfte är att undersöka sju F-3 lärares inställning till pedagogiskt drama 
som metod i SO-undervisningen. Studien präglas av det teoretiska perspektivet 
pragmatismen. Som undersökningsmetod används semistrukturerade inter-
vjuer. Resultatet visar att vissa lärare har en positiv inställning till drama. Möj-
ligheter som lyftes fram med metoden innebär ett lustfyllt lärande, en variat-
ionsrik undervisning, en alternativ bedömningsmetod och metodens kommuni-
kativa möjligheter. Resultatet visar också att vissa lärare har en avslappnad in-
ställning till pedagogiskt drama då drama ses som en naturlig del i undervis-
ningen. Resultatet visar att vissa lärare känner sig osäkra vid användandet av 
pedagogiskt drama då de upplever att de har bristande kompetens inom meto-
den. Dessutom visar resultatet att vissa lärare har en negativ inställning till pe-
dagogiskt drama och att tidsbrist, bristande kunskaper och huvudfokus på mät-
bara mål nämndes som hinder vid användandet av metoden. Sammantaget vi-
sar resultatet att lärarna var ambivalenta, det vill säga att de hade en positiv in-
ställning till dramas möjligheter för lärandet samtidigt som de ser många hin-
der vid användandet av metoden. 
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1 Inledning  

Drama som metod i undervisningen förbättrar elevernas studieresultat enligt Bam-
fords studie (2006). I studien jämförde Bamford (2006) två elevgruppers studieresul-
tat. Elevgrupp ett som undervisades ett visst innehåll genom pedagogiskt drama fick 
bättre studieresultat än elevgrupp två som undervisades samma innehåll utan peda-
gogiskt drama som undervisningsmetod. Pedagogiskt drama som metod i SO-under-
visningen kan innebära att eleverna får ta till sig ämnesinnehållet via lek som viking-
akull eller att eleverna dramatiserar ämnesinnehållet, exempelvis spela upp en typisk 
situation från stenåldern.  

Sternudd (2000) skriver att dramas synlighet minskade i den svenska läroplanen 
LPO94. Det vill säga i de tidigare läroplanerna lgr62, lgr69 och lgr80 kopplades 
drama till flera specifika ämnen medan i LPO94 kopplades drama bara till musik och 
svenskämnet. Fredriksson (2013) skriver att dramas plats i Lgr11 kan tolkas som 
övergripande likt genusperspektivet samtidigt som de inte har en egen läroplan och 
därmed lätt försummas i praktiken. I dagens skola finns det elever som under sin 
skolgång aldrig möter drama i undervisningen menar Einarsson (2016) i sin de-
battartikel. Fredrikssons (2013) och Bamfords (2006) studier i samband med de-
battartikelns påstående att vissa elever aldrig möter drama i undervisningen skapade 
ett intresse hos oss för pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen.  

Problemområde  

Relativt få studier om drama i undervisningen har gjorts i Sverige (Von Bahr, Öster-
lind och Forslund, 2014). Under vår VFU har vi inte upplevt att drama används som 
metod i SO-undervisningen. Detta har väckt frågan vad verksamma lärare har för in-
ställning till pedagogiskt drama som metod i undervisningen. Utifrån våra tidigare 
erfarenheter och Von Bahr et als. resultat att forskningen inom ämnet är sparsam 
upplever vi ett behov av att denna fråga besvaras för att öka kunskapen om lärares in-
ställning till drama. Det är relevant då läroplanens värdegrundskapitel (Skolverket, 
2011) ger direktiv att eleverna ska få möjlighet att ta till sig undervisningsinnehållet 
genom olika uttrycksformer däribland drama. Med utgångspunkt i pragmatismen där 
lärande sker via upplevelse och ämnesinnehållet ska knytas an till samhället och ele-
vernas verklighet för att motivera och skapa en lust till att lära (John Dewey, 1980) 
förefaller det intressant att undersöka lärares inställning till drama som metod i SO-
undervisningen, vars innehåll berör samhället i stor utsträckning. Med dessa ut-
gångspunkter är det intressant att kartlägga sju lärares inställning till pedagogiskt 
drama som metod i SO-undervisningen. 

1.1 Syfte och forskningsfråga      

Syftet med föreliggande studie är således att fördjupa en kunskap om sju F-3 lärares 
inställning till användandet av pedagogiskt drama i SO-undervisningen. Syftet upp-
nås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Vilken inställning har sju F-3 lärare till användandet av pedagogiskt drama 
som metod i SO-undervisningen? 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever sju F-3 lärare vid användandet av peda-
gogiskt drama som metod i SO-undervisningen? 
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Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av intervjuer och en tolkning av dessa. 

2 Bakgrund  

I följande avsnitt kommer begrepp som uppsatsen innehåller att definieras utifrån 
hur vi använder begreppen. Dessutom redovisas relevant forskning som berör samma 
område samt hur vi kommit i kontakt med den. 

2.1 Begreppsdefinition  

Inställning avser i denna studie en positiv eller negativ värdering av en person, en 
grupp, en sak, en idé, en handling etc. I studien undersöks sju lärares inställning, 
huruvida den är positiv eller negativ, till pedagogiskt drama som metod i SO-under-
visningen.   

Pedagogiskt drama innebär allt från mindre lekar till större aktiviteter där eleverna är 
i roll, eleverna och lärare i roll och lärare i roll. Internationellt sett utgör pedagogiskt 
drama både ett eget ämne och en metod för lärande. I denna studie syftar pedago-
giskt drama till metod.  

Upplevelsebaserat lärande syftar i studien till lärsituationer där eleverna får använda 
flera av sina sinnen. Ett exempel ur SO-undervisningen är att eleverna får delta i och 
uppleva hur det är i en demokrati kontra diktatur. Genom att dramatisera en demo-
krati och diktatur kopplas fler av elevernas sinnen in, exempelvis syn, hörsel och kän-
sel.   

2.2 Tidigare forskning 

Här redovisas hur vi gått tillväga när vi sökt efter relevant forskning som berör ämnet 
och vilka sökplattformar vi använt. Sedan behandlar texten tidigare forskning som 
berör pedagogiskt drama. Forskningen som lyfts fram belyser hur drama kan ses som 
en pedagogisk möjlighet, hur drama har genomsyrat olika läroplaner och hur lärares 
kompetens samt ramfaktorer spelar in och påverkar kvalitén på undervisningen.  

2.2.1 Litteratursökning  

Under litteratursökningens gång använde vi oss av söksidorna Swepub, Google Scho-
lar, Eric, Libris, Google och DiVA. Vi gjorde ämnessökningar där vi bland annat an-
vände sökorden applied theatre, the wow factor, pedagogiskt drama, lärares inställ-
ning till drama som metod, educational drama, learning by doing och drama i SO-
undervisningen. Sökorden valdes ut med inspiration från tidigare forskning. 

Det gjordes även kedjesökningar. Vi gjorde då som Jon Viklund (2015) skriver. Vi 
läste relevanta böcker och forskning inom ämnet och sökte sedan på den textens refe-
renser. Många av de utvalda texterna som används i texten är sådana som återkom-
mer som referenser i flertalet texter. Det söktes även artiklar på skolverkets hemsida 
för att ta del av vetenskapliga artiklar inom ämnet som de refererar till. Detta tillvä-
gagångsätt beskriver även Tivenius (2015) då han skriver att det är en bra metod att 
titta på andras uppsatser med mindre tyngd i syfte att hitta relevant litteratur till sin 
studie.  
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2.2.2 Drama som pedagogisk möjlighet 

I McNaughtons (2006) skotska studie undervisades eleverna i hållbar utveckling genom 
pedagogiskt drama där eleverna fick agera i berättelser angående ämnet. Dramapedago-
giska arbetssätt som framkom var bland annat att hela klassen fick agera i en berättelse, att 
läraren agerade i en berättelse och improvisationsdrama. I studien framkom det att meto-
den bidrog till elevernas förståelse av ämnesinnehållet då metoden möjliggjorde att ele-
verna fick uppleva ämnesstoffet och få en holistisk förståelse. Under studiens gång utveck-
lades också elevernas förmåga att uttrycka sig muntligt både i och utanför roll. Eleverna ut-
vecklade även sin empatiska förmåga i samspelet med sina kamrater. När eleverna fick en-
gagera sig i tidigare nämnda arbetssätt och läraren hade strategier för arbetssättens ge-
nomförande möjliggjordes elevernas kognitiva utveckling. Öfverström (2006) har i sin av-
handling genomfört en teoretisk analys samt en empirisk undersökning som syftar till att 
få en uppfattning om lärares tankar kring användandet av pedagogiskt drama som metod. I 
Öfverströms (2006) analys konstaterades att genom drama gavs läraren möjlighet till att 
observera och se var i utvecklingen eleven befinner sig. Återkommande i hennes rapport 
poängterades dramapedagogikens betydelse för kommunikationsutvecklingen då eleverna i 
samspelet med varandra får träna sin förmåga att kommunicera och förstå varandra.   

Sternudd (2000) utredde i sin studie vilka dramapedagogiska perspektiv som framkommer 
i litteratur och teori beroende på metod, innehåll och mål och vilken inverkan perspektiven 
har på elevernas demokratiska fostran vid praktiserandet av dem. I studien framkom fyra 
dramapedagogiska perspektiv: konstpedagogiskt perspektiv, personlighetsutvecklande per-
spektiv, kritiskt frigörande perspektiv och holistiskt lärandeperspektiv. Perspektiven kan 
kopplas till den enskilda individens uppfattning av pedagogiskt drama. Dessutom fann 
Sternudd (2000) i sin studie att pedagogiskt drama kan bidra till skolans uppdrag att 
fostra demokratiska medborgare genom att möjliggöra situationer där eleverna får utveckla 
sin förmåga att resonera, kommunicera och förstå andra. Dessutom visade McNaughtons 
(2010) studie att drama behandlar demokrati och demokratisk fostran samtidigt som hon 
lyfter fram att eleverna får uppleva komplexa situationer, utveckla sitt samspel med andra, 
utveckla sin empatiska förmåga och få en djupare förståelse för andra. Även Öfverström 
(2006) lyfter fram dramas möjliggörande av förståelse för andra via verbal/icke verbal 
kommunikation, vilket också kan kopplas samman med skolans fostrande uppdrag (Skol-
verket, 2011).  

Bamford (2006) utförde på uppdrag av Unesco en internationell studie angående es-
tetikens inverkan på undervisningen. 60 länder deltog i undersökningen som inne-
höll både kvantitativa och kvalitativa inslag i form av enkäter och observationer. I 
studien beskriver Bamford att estetiska uttrycksformer som eget ämne bidrar till ett 
ökat självförtroende och en bättre attityd till skolan hos eleverna. Estetiska uttrycks-
former som metod i undervisningen bidrar även till förbättrade akademiska resultat, 
förbättrad språklig, skriftlig och läslig förmåga, en ökad samvaro i gruppen och mins-
kad frånvaro av missanpassade elever och pojkar. Denna studie visar alltså likt Ster-
nudd (2000) och Öfverström (2006) resultat på en förbättrad kommunikativ för-
måga vid användandet av pedagogiskt drama. Som en del av studien utfördes en 
undersökning med syftet att utreda hur drama som metod i undervisningen påverkar 
elevers resultat på språkliga tester. Eleverna som deltog i studien var 16 år gamla och 
delades in i två olika grupper. Grupp 1 fick fortsätta med den ordinarie undervis-
ningen, och grupp 2 fick ordinarie undervisning utbytt två gånger i veckan mot dra-
mapass. Sammanlagt fick grupp 2 tio dramapass. Vid studiens inledande fas testades 
båda gruppernas språkliga nivå och fick likvärdiga resultat. Vid studiens slutskede 
testades gruppernas språkliga utveckling igen och grupp 2 fick då bättre resultat på 



 4 

testerna än grupp 1. I intervjuerna med eleverna i grupp 2 framkom det att de upp-
levde en bättre självkänsla och större förtrogenhet med språket efter studiens genom-
förande (Bamford, 2006). 

Fredrikssons (2013) studie syftar till att ge kunskap om lärares inställning till peda-
gogiskt drama som undervisningsmetod. I studien framkom det att lärare ställer sig 
positiva till användandet av pedagogiskt drama. Fredriksson (2013) nämner att lärare 
lyfter fram möjligheten att nå ut till fler elever.  

2.2.3 Dramapedagogik i olika läroplaner 

Sternudd undersökte i sin studie vilket värde dramapedagogik tillskrivs i de olika lä-
roplanerna Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94. Dessutom ville hon få kunskap om hur 
dramapedagogik kan bidra till uppfyllelse av läroplanernas demokratiska värden. 
Studiens frågeställningar var bland annat: ”Vilket värde tillskrivs dramapedagogiken 
i de svenska läroplanerna? Vilka dramapedagogiska perspektiv framträder i de 
svenska läroplanerna? Vilka demokratifostrande funktioner kan dramapedagogik er-
bjuda?” (Sternudd, 2000, s.26). I studien intervjuade Sternudd (2000) läroplansför-
fattare samt studerade läroplaner och olika dramapedagogiska perspektiv. Studien 
utgick från ett didaktiskt perspektiv. Sternudds (2000) resultat visade att antalet dra-
mapedagogiska inslag ökade i läroplanernas huvudtexter, supplement och kommen-
tarmaterial mellan läroplanerna Lgr62, Lgr69 och Lgr80. Dock visade studien att 
dessa försvann i Lpo94 där dramapedagogik endast benämns som en del av musikun-
dervisningen och som bidrag till skolans uppdrag att bidra till elevernas harmoniska 
utveckling. Avslutningsvis fann Sternudd (2000) att dramapedagogik kan användas 
med syftet att fostra demokratiska elever då metoden möjliggör diskussion och re-
flektion kring ett visst ämnesinnehåll både inom och mellan eleverna. Fredriksson 
(2013) skriver också om dramas roll i läroplanen men utifrån lgr11. Fredriksson 
(2013) belyser att drama i den aktuella läroplanen, Lgr11 nämns som en av flera ut-
trycksformer som ska genomsyra samtliga ämnen i grundskolan samtidigt som 
drama inte har en egen kursplan, vilket resulterar i att drama å ena sidan kan motive-
ras som övergripande i alla ämnen och å andra sidan kan hamna i skymundan då det 
inte finns några tydliga direktiv om när det ska användas. Samtidigt som Sternudd 
(2000) nämner att kommentarmaterial till pedagogiskt drama försvann till Lpo94 
nämner Fredriksson (2013) att det i den aktuella läroplanen Lgr 11 har blivit otydligt 
för lärare att veta hur och i vilken utsträckning drama ska vara en del av dagens skola 
vilket av oss tolkas som att båda forskarna påvisar en nedgång av dramas närvaro i de 
svenska läroplanerna från Lgr80 till Lgr11.  

Tillsammans med olika organisationer och universitet från tolv europeiska länder 
deltog Von Bahr et al. (2014) i en studie som varade i två år. Studiens syftade till att 
utveckla användandet av pedagogiskt drama som metod i undervisningen på en skola 
i Umeå. Under dramaaktiviteterna som genomfördes i studien låg fokus på elevernas 
sociala utveckling, kunskapsutveckling och kreativitet. (Von Bahr et al., 2014). Von 
Bahr et al. (2014) skriver om diskussioner som förs i olika länder över hur stort ut-
rymme pedagogiskt drama ska ta i läroplaner. Von Bahr et al. nämner pågående dis-
kussioner i Finland angående huruvida drama ska bli ett eget ämne i den finska sko-
lan, att drama är ett valbart ämne på Island och att bild, drama, musik, dans och me-
dia ges lika mycket utrymme i Australiens läroplan. Detta visar i samband med Bam-
fords (2006) internationella studie att drama är aktuellt både som ämne och under-
visningsmetod i andra länder.  
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2.2.4 Lärares kompetens 

Som tidigare nämns syftar Fredrikssons (2013) studie till att ge kunskap om vilken 
betydelse lärare tycker pedagogiskt drama har i undervisningen. Studien visade att 
lärares upplevda kompetens eller brist på kompetens inom metoden var avgörande 
vid valet av att använda eller inte använda drama som metod. I studien framkom att 
lärarna värderade drama underordnat de teoretiska ämnena och därför inte priorite-
rade tiden som behövdes för att planera detta. Avslutningsvis framkom också att lä-
rarna valde att prioritera bort drama som resultat av skolans fokus på andra ämnes-
kunskaper (Fredriksson, 2013). 

Beggraf Sæbø (2009) skriver i sin norska doktorsavhandling att pedagogiskt drama 
väcker engagemang och entusiasm hos eleverna. En utmaning för läraren är att ut-
mana eleven på rätt nivå för att denne ska behålla intresset och engagemanget. En 
viktig del i att bevara och skapa engagemang och intresse hos eleven är lärarens del-
aktighet i dramautövningarna. När människans tankar, känslor och handlingar inte-
greras i pedagogiskt drama skapas en djupare förståelse av ämnesinnehållet. Det har 
visat sig att ju mer kompetens inom pedagogiskt drama läraren besitter, desto mer 
aktiv är läraren i aktiviteterna. Undervisningen av lärarna med lägre kompetens inom 
pedagogiskt drama tenderar till att bli en elevstyrd eller rekonstruerad aktivitet. Det 
leder till att drama som metod inte når sin maximala potential då engagemanget hos 
eleven blir lägre (Berggraf Sæbø, 2009).  

Berggraf Sæbø (2009) förklarar att avståndet mellan läroplanens direktiv och skolans 
arbete i praktiken blir stor då lärarna inte har den rätta kompetensen. Den största an-
ledningen till brist på kompetens är den uteblivna utbildningen inom drama på lärar-
utbildningen. Dessutom menar hon att inställningen till pedagogiskt drama är över-
lag positiv. Det har visat sig att lärare vill använda sig av pedagogiskt drama i större 
utsträckning för att ta vara på elevernas olika behov. Dessutom framkom det i studien 
att majoriteten av lärarna hade en positiv inställning till drama som metod i under-
visningen och att många elever också hade det (Berggraf Sæbø, 2009).  

Fredriksson (2013) skriver att användandet av drama riskerar att helt försvinna om 
läraren har bristande kompetens. Von Bahrs et al. (2014) skriver att lärarna behöver 
tid till reflektion med kollegor, fortbildning inom ämnet och konkreta tips på utfö-
rande för att känna sig bekväma med att använda pedagogiskt drama i undervis-
ningen. Studien (Von Bahr et al., 2014) visade också att lärarna efter fortbildningen 
kände sig tryggare med metoden och kunde utforma aktiviteter anpassade till elev-
gruppen och därmed utforma sin undervisning så den passar alla, även de med kon-
centrationssvårigheter. Vi ser ett samband mellan Berggraf Sæbø (2009), Von Bahr et 
al. (2014) och Fredrikssons (2013) studie då vi menar att samtliga påvisar att lärarens 
upplevda kompetens påverkar om metoden används eller inte. Vi anser att Berggraf 
Sæbøs (2009) tes, att den uteblivna utbildningen inom pedagogiskt drama på lärarut-
bildningen gör att lärare inte använder sig av pedagogiskt drama i praktiken styrks av 
Von Bahr et als. (2014). Von Bahr et als. studie visade att lärare började använda me-
toden i praktiken när de fortbildats inom ämnet.  

2.2.5 Lustfyllt lärande 

Öfverström (2006) skriver i sin studie att dramapedagogen Finlay-Johnson ansåg att 
kunskapen om omvärlden var viktig. Det är därför viktigt att undervisa om omvärl-
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den på ett intressant sätt. Genom att använda sig av pedagogiskt drama i undervis-
ningen blir upplevelsen av högre kvalité och eleven ges möjlighet att få en förståelse 
för livet. Dessutom framkom det att lärarna anser att kvalitén på undervisningen höjs 
då den blir lustfylld samtidigt som en varierad undervisning där flera sinnen används 
ger möjligheten till att fler elever lyckas. Hon beskriver dramapedagogikens likheter 
med leken och att eleverna genom drama får en verklighetsupplevelse. 

I Von Bahrs et al. (2014) studie redovisas skolor som uppvisar låga studieresultat, då-
lig motivation bland eleverna och psykosociala problem som exempelvis utanförskap. 
Där redovisas hur skolsystemet fokuserar på testbara kunskaper och skriftliga prov 
och hur estetik och narrativt tänkande inte värderas som något behövligt. Detta besk-
rivs som dåligt då Von Bahr et al. menar likt Öfverström (2006) att skolan måste ta 
vara på hela elevens kompetens och därmed ta vara på elevens behov av att skapa och 
leka. Både Öfverström (2006) och Von Bahr et al. (2014) poängterar att eleverna ska 
få uppleva ämnesinnehållet för att förstå det och att detta möjliggörs via drama som 
knyter samman elevernas intellektuella och emotionella förståelse. Avslutningsvis 
menar Von Bahr et al. (2014) att elever och lärare måste stimuleras vid användandet 
av estetiska lärprocesser för att möjliggöra en bra lärmiljö och bättre måluppfyllelse  

3 Teoretiskt perspektiv  

Tolkningen av empirin tar utgångspunkt i ett pragmatiskt synsätt. En av pragmatismens 
främsta förespråkare var den amerikanske filosofen John Dewey (Säljö, 2014). Nedan pre-
senteras hur Dewey såg på lärande och hans kunskapssyn. Sedan kopplas Deweys syn på 
lärande och kunskap ihop med pedagogiskt drama i SO-undervisningen för att belysa de 
likheter vi upplever. Slutligen lyfter vi hur tidigare forskning har använt sig av pragmat-
ismen och Dewey.  

3.1 John Dewey 

Människan är en social varelse och hon ska genom sin kunskap finna sin roll i samhället 
och känna gemenskap i det samhälle hon lever i. Skolan måste skapa en miljö där det är 
naturligt att socialisera sig likt det sätt som faller sig naturligt i leken och idrotten. Männi-
skan lär sig av andras erfarenheter men endast då individen kan koppla dem till sina egna 
erfarenheter. Dewey (1980) ställde sig kritisk till dem som anser att det är fusk att ta hjälp 
från sina vänner. Eleven lär genom kommunikation med andra. Därför förespråkade han 
en friare kommunikation där eleverna får ta del av varandras erfarenheter och idéer samt 
framgångar och motgångar. Skolan ska vara en plats där eleven utvecklas, växer och lär sig 
genom att leva, inte en plats där eleven enbart lär för ett liv som utspelas i framtiden 
(Dewey, 1980). 

Dewey (1980) intresserade sig mycket för demokrati och samspelet mellan skolans organi-
sation och demokratins ideal och metoder. Demokrati berör så mycket mer än bara en sty-
relseform eller en metod för en regering att driva ett land. Demokratins grundtankar är att 
ingen enskild individ eller specifik grupp av individer är tillräckligt smart eller god för att 
bestämma över andra utan deras samtycke. Alla som på något sätt berörs av sociala in-
stitutioner ska kunna vara delaktiga och medverka samt leda dem. Det är lärarna som har 
den praktiska erfarenheten av undervisningen. Lärarna ska därför ha ett stort inflytande 
över vilka metoder som används i undervisningen. Det är slöseri med resurser om lärarna 
inte i stor utsträckning får vara med och påverka den allmänna skolpolitiken. Lärarna ser i 
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praktiken vilka metoder som är framgångsrika och därför ska deras kunskap utnyttjas 
(Dewey, 1980).        

Dewey (1980) menade att utbildningen ska vara verklighetsbaserad. Den ska inte pressas 
utifrån vilket den gör om undervisningen inte grundar sig i aktiviteter som eleven i sponta-
nitet utfört utanför skolan. Skolan ska utgå ifrån elevernas olika kunskaper, erfarenheter 
och intressen. Dessutom ska skolan utgöra exempel på livet och hur det levs för tillfället, 
eleven ska kunna använda sin nyvunna kunskap i verkligheten. Eleverna måste få uppleva 
vad kunskap är och få en förståelse för dess funktion. Händerna, öronen och ögonen sågs 
som viktiga redskap i inlärningsprocessen. Lärandet ska alltså ske genom flera sinnen. Ett 
av de främsta redskapen i undervisningen är den inre bilden, alltså föreställningen. Det är 
lärarens uppgift att träna elevens förmåga att frambringa inre bilder av det upplevda. Rena 
faktalektioner kan inte mäta sig med den upplevda verkligheten. De bästa kunskapsresulta-
ten nås genom att eleven aktivt får utföra och uppleva innehållet där det finns ett verkligt 
motiv bakom. Lärande ska vara verklighets- och upplevelsebaserat där eleverna ska bilda 
egna inre bilder, genom att använda sig av olika sinnen (Dewey, 1980).  

Dewey (1980) menade att skolan ska kopplas till det omgivande samhället. Stor del av in-
nehållet som, enligt läroplanen (Skolverket, 2011), ska beröras inom SO-ämnet är direkt 
kopplat till samhället. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska eleverna undervisas både 
om och i demokrati (Dewey, 1980).  

3.1.1 Dewey i tidigare forskning 

Öfverström (2006) använder sig av Deweys syn på lärande i sin studie. Det poängteras att 
pedagogiken ska bestå av meningsfulla aktiviteter i sociala sammanhang. Det lyfts fram att 
skolan ska träna eleverna i samarbete och få eleverna att känna samhörighet vilket gynnar 
elevernas utveckling. I studien lyfts det även fram att skolan ska samspela med samhället. 
När eleverna kan relatera skolans innehåll till sina erfarenheter utanför skolan ges lärandet 
en mening. Eleven ska ges tid till att tänka då det är tänkandet som lägger grunden för 
handlandet (Öfverström, 2006).  

Sternudd (2000) lyfter i sin studie Deweys syn på demokratisk fostran där hon poängterar 
vikten av individens delaktighet i arbetet med att få kunskap om världen. Människan ska 
genom kommunikation beskriva omvärlden. Hon lyfter fram kommunikationen som en 
central del där hon förklarar att människan av sin natur är social och att genom kommuni-
kation delar hon med sig av idéer, tankar och värderingar (Sternudd, 2000). 

Lundgren (2014) förklarar att pragmatismens kunskapssyn handlar om vad männi-
skan har nytta av. Kunskapen som människan besitter ska hon kunna ha nytta av i 
samhället och livet hon lever. Individen ska sättas i situationer där denne är en del av 
handlingen och lära sig att leva i det rådande samhället. Forss (2017) lyfter kritik som 
har riktats mot pragmatismen. Kritiker menar att pragmatismen inte behandlar kun-
skapen som sig bör, som ren fakta. Dessutom beskriver Forss (2017) hur pragmatiker 
svarar på denna kritik och menar att gapet inte får bli för stort mellan skolans värld 
och samhällets.  Skolan måste utgå från elevernas verklighet för att kunskapen ska ge 
eleven en mening, vilket också kan användas för att argumentera för perspektivet 
som utgångspunkt i denna studie som tar avstamp i SO–ämnet vars läroplan (Skol-
verket, 2011) säger att undervisningen ska spegla samhället. 
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4 Metod och data 

I följande avsnitt kommer metodologi, datainsamlingsmetod, databearbetningsme-
tod, urval och etiska överväganden redovisas med hjälp av relevant metodlitteratur 
och vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer. I metodologiavsnittet kom-
mer studiens metod att presenteras och knytas an till studiens teoretiska perspektiv. I 
datainsamlingsmetodavsnittet presenteras utformande av missivbrev, kontakt med 
respondenter, intervjuernas utformning och utförande. I databearbetningsavsnittet 
presenteras hur empirin bearbetats och kategorier skapats. I urvalsavsnittet present-
eras hur respondenter valts ut och hur antalet respondenter valts. I avsnittet estiska 
överväganden presenteras Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer som vi 
följt samt etiska reflektioner vi gjort med utgångspunkt i Kvales (1997) etiska frågor.  

4.1 Metod 

Eftersom vi vill studera ett begränsat antal lärares uppfattning om pedagogiskt drama 
har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. (Bryman, 
2011), vilka ger inblick i respondentens upplevda verklighet då de endast avspeglar 
det som den delger och inte nödvändigtvis den objektiva verkligheten. Vi valde semi-
strukturerade intervjuer för att ge respondenten utrymme att svara någorlunda fritt 
och för att inte påverka respondenternas svar med ” dolda förväntningar” i frågorna 
(Bryman, 2011). Utöver detta valdes metoden då den ger oss möjlighet att möta re-
spondenter som dagligen vistas i skolans verklighet och därmed knyts våra forsk-
ningsfrågor, i enlighet med pragmatismen definition på samhället (Dewey, 1980) där 
skolan ingår, till samhället.   

4.2 Datainsamlingsmetod  

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett missivbrev till respondenterna där stu-
diens syfte, utformande och ändamål delgavs dem. Inför intervjuerna fick responden-
terna även information om att studien tar hänsyn till de etiska principerna som Ve-
tenskapsrådet (2017) belyser. Informationskravet; vi informerade om att deltagandet 
är frivilligt och även vad studien skulle användas till. Samtyckeskravet; responden-
terna har gett sitt medgivande för deltagande i studien, vilket skett utan påtvingande. 
Konfidentialitetskravet; respondenterna är och förblir anonyma. Intervjuernas utsa-
gor namnges ej med respondenternas namn. I enlighet med Bryman (2011) raderar vi 
både de inspelade intervjuerna och transkriberingen efter att uppsatsen godkänts.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med respondenten på dennes arbetsplats eller i 
hemmet. Respondenterna fick själva välja var intervjun skulle ta plats. Intervjuerna 
spelades in med två inspelningsinstrument för att säkerhetsställa att inspelningarna 
lyckades. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer med ett fåtal intervjufrågor 
för att låta intervjun ta riktning mot vad respondenten upplevde som viktigt. I den se-
mistrukturerade intervjun tillåts ordningsföljden på intervjufrågorna att variera och 
följdfrågor som anses relevanta till ämnet och respondenternas svar att accepteras 
(Bryman, 2011). Detta möjliggör en kvalitativ inblick i respondenternas inställning till 
pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen. Intervjuerna inleddes i enlighet 
med Kvale (1997) med berättarfrågan: Kan du berätta om vilka tidigare erfarenheter 
du har av pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen, vilka kan vara både 
från din egen skolgång och ditt praktiska arbete? Syftet med att inleda intervjun med 
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en berättarfråga är att möjliggöra spontana och rika beskrivningar av vad intervju-
personen ansåg vara viktigt att ta upp inom ämnet. Dessutom utnyttjades även tyst-
naden för att ge respondenterna tid till eftertanke och själv avgöra när denne var redo 
att bryta tystnaden med relevant information (Kvale, 1997).  

Under vissa intervjuer fick vi förtydliga hur pedagogiskt drama definieras i denna 
studie för att få igång tankeverksamheten hos respondenterna, vilket, enligt Bryman 
(2011), är i linje med tillämpning av semistrukturerade intervjuer. 

4.3 Databearbetningsmetod  

Intervjuerna transkriberades och råmaterialet delades in i enskilda meningar för att 
bilda olika kategorier. Kategorierna frambringades ur nyckelutsagor i respondenter-
nas intervjusvar. Kategorierna testades, det vill säga nyckelutsagorna testades i olika 
kategorier för att säkerhetsställa att nyckelutsagorna hamnade i rätt kategori och att 
kategorierna överensstämmer med respondenternas svar. För att lyfta empirin till en 
allmän nivå tolkades den utifrån det teoretiska perspektivet pragmatismen. Senare 
förde vi diskussioner kring resultatet, det vill säga vi diskuterade vad vårt resultat 
synliggjorde, vilket slutligen smalnade av till en slutsats. Att arbeta efter denna mo-
dell för att bearbeta empirin nämner Tivenius (2015) som abstraktionstrappa. Bry-
man (2011) skriver att transkribering möjliggör en ordagrann analys av responden-
ters svar. Dock tillägger Bryman (2011) att transkribering innebär mycket arbete och 
att det ofta leder till ett stort empiriskt material. Därför har vi valt, på grund av tids-
brist, att endast transkribera den data som vi upplever relevant för ämnet i enlighet 
med Kvale (1997).  

Kategorierna svarar på forskningsfrågorna: Vilken inställning har sju F-3 lärare till 
pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen? Vilka möjligheter och hinder 
ser sju f-3 lärare vid användandet av pedagogiskt drama som metod i SO-undervis-
ningen?  

4.4 Urval  

Urval av respondenter gjordes enligt ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), vilket 
innebär att respondenterna valdes efter tillgänglighet och kontaktnät. Responden-
terna består således av lärare vi tidigare varit i kontakt med. Fördelen med denna ur-
valsmetod är att vi kom i kontakt med respondenterna relativt snabbt och kunde på-
börja intervjuerna redan under rådande påsklov vilket underlättade vårt arbete. Ur-
valet har också varit målinriktat (Bryman, 2011), då respondenterna är relevanta för 
studien då samtliga undervisar i grundskolan vars styrdokument (Skolverket, 2011) 
påvisar att undervisningen ska innehålla olika uttrycksformer, däribland drama. An-
talet respondenter är ändamålsenligt med studiens syfte. I studien har sju responden-
ter intervjuats vilket är det antal som krävs för att i enlighet med studiens syfte ta 
reda på sju verksamma lärares inställning till pedagogiskt drama som metod i SO-
undervisningen. Fler intervjuer behöver inte göras då studien ämnar ge inblick i 
några utvaldas upplevda verklighet av pedagogiskt drama som metod i SO-undervis-
ningen, inte den generella inställningen bland lärare (Kvale, 1997).  
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4.5 Etiska överväganden  

Vi har noggrant följt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer, informat-
ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Riktlin-
jerna uppnåddes med hjälp av ett missivbrev där respondenterna delgavs studiens 
syfte, respondenternas anonymitet i studien, vilka som skulle få tillgång till studien, 
var studien skulle publiceras och respondenternas möjlighet att få tillgång till studien 
(Kvale, 1997).  Vi reflekterade också kring Kvales (1997) etiska frågor innan genomfö-
randet av intervjun, bland annat hur mycket information respondenterna kunde få 
om studien före intervjun och vad som kunde ges efteråt. Detta diskuterades i sam-
band med skrivandet av missivbrevet då vi reflekterade om huruvida för mycket in-
formation om studien kunde påverka respondenternas svar. Det är möjligt att för 
mycket information om studiens syfte påverkar respondenterna att omedvetet svara 
på intervjufrågorna så som de upplever att de förväntas svara, vilket skulle påverka 
studiens trovärdighet negativt.  

5 Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet att redovisas i form av de kategorier som uppkom vid 
bearbetning av rådatamaterialet. Dessutom kommer en tolkning av resultatet och en sam-
manfattning av dessa redovisas i avsnittet.  

5.1 Empiri 

Vid sorteringen av rådatamaterialet uppstod fyra kategorier. Där de utmärkande dragen 
var entusiasm, skepsis, avspändhet respektive osäkerhet. Vi har valt att benämna dessa ka-
tegorier med Exalterade Ester - Möjligheternas moder, Negativa Niclas, Avslappnade Alva 
och Osäkra Oskar, vilka kommer presenteras i följande avsnitt. Kategorierna som om-
nämns i avsnittet Empiri motsvarar inte en enskild lärares uttalanden utan sammanfattar 
de olika respondenters svar. 

5.1.1  Exalterade Ester, möjligheternas moder 

Några lärare visar upp en exalterad sida kring pedagogiskt drama och ser många möj-
ligheter med metoden. Möjligheter som vissa lärare lyfter fram var att elever ges ett 
alternativt sätt att ta till sig ämnesstoffet och därmed får större möjlighet att lära än 
vid annan undervisning. Dramas kommunikativa möjligheter lyfts bland annat fram 
som ett alternativt sätt för eleverna att redovisa sin kunskap, vilket är särskilt bra för 
elever som har svårt att uttrycka sig i skrift. Ett exempel på detta är att eleverna får 
spela upp en traditionell scen från stenåldern för att visa vilka kunskaper de har inom 
ämnet. Det poängteras även att undervisningen blir variationsrik och lustfylld när 
flera sinnen är aktiva i undervisningssituationen. När flera sinnen involveras samti-
digt upplever lärare att undervisningen blir lustfylld och att de når flera elever i klas-
sen än vid annan undervisning. Vissa lärare berättar om positiva erfarenheter av 
drama från deras egen skolgång och att de tyckte om att använda drama när de själva 
var elever i skolan. Några lärare berättar hur pedagogiskt drama bidrar till skratt och 
lustfyllt lärande både från när de själva var unga och i deras nuvarande undervisning.   

Resultatet visar att vissa lärare upplever det som att undervisning genom pedagogiskt 
drama möjliggör ett lustfyllt lärande.  Några av lärarna lyfter fram att vissa elever, 
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som i annan undervisning, är svåra att nå kan bli helt begeistrade vid användandet av 
metoden.  

Vi haft barn som blir slukade av det här. Wow det är roligt och så ser de 
inte det som ett lärande utan dem ser en skojig grej. Fröken klär ut sig eller 
fröken går med fjärilar i håret. Så de ser inte att de är ett lärande utan en 
skojgrej (Lärare A).  

En del lärare lyfter fram att elever lär sig på olika sätt och de ser drama som en metod 
att använda för att nå flera elever och ha en variationsrik undervisning. Ett exempel 
på hur pedagogiskt drama används i SO-ämnet för att göra undervisningen varie-
rande är att eleverna i grupp får spela upp hur ett stenåldersscenario kunde se ut. 
Även nyanlända med annat modersmål än svenska nämns. De kan i brist på svensk-
kunskaper ta hjälp av kroppsspråket i dramatiseringar för att få en ökad förståelse för 
SO-ämnets innehåll. Det pedagogiska dramas kommunikativa möjligheter lyfts även 
fram då metoden möjliggör för vissa blyga elever som vanligtvis inte pratar att de kan 
gå in i roller och på så sätt prata inför andra. Dessutom framkommer det att drama 
möjliggör alternativa sätt för läraren att bedöma eleverna. Vissa elever har svårt att 
uttrycka sig på papper men kan genom dramatisering visa att de förstått ett visst in-
nehåll.  

Ja men fördelar är ju mycket, om man inte kan visa till exempel på papper 
alltså att man inte får ner det i skrift och allt sånt där kan man få ner det på 
annat sätt muntligt eller via rollspel eller dramatisering hur man vill (Lä-
rare B).  

Det poängteras att eleverna blir engagerade och att det blir glädje i klassrummet. 
Vissa lärare ställer sig positiva till dramas funktion där eleverna kan ta olika roller för 
att få uppleva ett visst innehåll samtidigt som de poängterar att upplevelsen gör att 
både elever och vuxna minns det de gjort, alltså det specifika innehållet. 

Men jag tror för det är ett så härligt och lätt sätt för barnen att ta in också 
om man säger ta in innehåll i olika ämnen i alla ämnen så att därför tror ja 
vi föredrar att göra det också för det blir lustfyllt och man kommer ihåg det 
och vi kommer ihåg det själva också (Lärare C).  

Några lärare lyfter fram dramas möjlighet att bidra till skolans värdegrundsarbete.  I 
drama tränas elevernas förmåga att byta perspektiv, vilket möjliggör att svåra situat-
ioner lyfts fram på ett lättsamt sätt i roller. Vissa lärare ställer sig positiva till korta 
inslag av drama i SO-undervisningen till exempel samarbetsövningar.  

Det är jätteroligt mycket samarbetsövningar med drama har jag jobbat med 
mer som så här korta lektionspass med drama har vi gjort (Lärare D).  

5.1.2 Negativa Niclas  

Studien visar att en del lärare har en negativ inställning till pedagogiskt drama. De ser 
många hinder vid användandet av metoden. De nämner att deras egen kompetens är för 
låg vilket gör dem osäkra vid användandet av metoden. De lyfter fram det som problema-
tiskt att de fått lite eller ingen utbildning alls inom ämnet. De beskriver hur deras tidigare 
erfarenheter av pedagogiskt drama från deras egen skolgång var dåliga och att drama har 
skapat en känsla av olust och obehag. De känner sig på grund av sina dåliga upplevelser 
inte trygga att använda metoden, vilket också lett till att de i hög grad gett vika för de elever 
som är negativa inställda till drama.   
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Det fram kommer att pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen upplevs som 
både pedagogiskt utmanande och tidskrävande och att inställningen i arbetslaget till peda-
gogiskt drama påverkar val av metod. Några lärare menar att de ofta påverkas av hur öv-
riga lärare på skolan arbetar och att de med hjälp av kompetenta kollegor skulle kunna an-
vända sig av pedagogiskt drama i större utsträckning.  

Vi har pratat jättemycket om det och det här handlade mycket om att få ti-
den till att göra det. Vi känner att vi behöver ha en som är lite drivande som 
sitter inne med dem här kunskaperna om hur man ska kunna göra det på 
ett bra pedagogiskt sätt. […] För det är ingen av oss som känner nu att å nu 
har jag den här tiden och kraften över till att dra igång någonting (Lärare 
B).  

Upplevd brist på kompetens på grund av lite eller ingen utbildning inom ämnet hindrar lä-
rarna från användandet av pedagogiskt drama. Dessutom lyfts brist på material och ekono-
miska restriktioner, det vill säga de har inga pengar att köpa material till kreativa aktivite-
ter. Vidare lyftes ramfaktorer som till exempel rumsstorlek och personalantal och elevers 
ovilja att delta i aktiviteter hindrande i användandet av pedagogiskt drama som metod.   

[…] jag är väldigt positiv till det, jag vill använda det mycket mer än jag gör 
men man tar inte riktigt tag i det och det kan också vara att man som jag sa, 
tid, okunskap och att man ser jag har inte riktigt lokalerna, förutsättning-
arna för det. Jag är ensam, jag har bara mitt lilla klassrum, det blir för 
mycket extrajobb (Lärare E).  

Det framkommer att krav på mätbara resultat och dokumentation ses som ett hinder för 
användandet av pedagogiskt drama som metod. Då metoden inte anses klassa in i katego-
rin mätbar dokumentation. Även elevgruppens konstellation anges som ett hinder för an-
vändandet av pedagogiskt drama.  

 […] men min grupp som jag hade förra gången drog man sig kanske lite 
från att göra det för att det var så pass många som inte klarade av det […] 
(Lärare F). 

Det framkommer att enskilda elevers ovilja att delta upplevs som ett hinder för an-
vändandet av pedagogiskt drama som metod. Lärare vill inte använda sig av metoden 
om elever inte vill delta och upplever det svårt att få med alla elever i drama aktivite-
ter vilket gör att de avstår från att använda metoden.  

5.1.3 Osäkra Oskar  

Det framkommer också en osäker inställning till pedagogiskt drama som metod. Då lärare 
bland annat säger att de inte vet hur de ska använda sig av metoden. Det lyfts fram att vissa 
lärare känner sig osäkra när de själva dramatiserar med andra vuxna närvarande. Osäker-
heten har lett till att när de själva har praktiserat pedagogiskt drama i deras lärarutbildning 
inte byggt på sin idébank på det sätt som de önskat. De pratar om den mentala spärren 
som finns när de själva, som lärare, dramatiserar med vuxna närvarande i klassrummet. 

De är som jag säger ofta de jag gör här inne inför 23 stycken elever de är en grej men 
skulle jag ställa mig på våra stormöten och jag står inför 23 kollegor då är det en helt 
annan grej (Lärare G).  

Några lärare berättar om sina tidigare erfarenheter av pedagogiskt drama i deras egen skol-
gång och berättade att de själva inte fick uppleva metoden som elev. I och med att de inte 
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själva fått uppleva och delta i pedagogiskt drama känner de sig osäkra både på att leda SO-
undervisningen med pedagogiskt drama som metod och hur de kan utforma sina lektioner.  

Det framkommer att vissa lärare generellt var positivt inställda till drama som metod sam-
tidigt som en osäkerhet inom ämnet finns på grund av upplevd brist på kompetens.  

[…] vi har inte använt det så värst mycket […] men de tycker det ju är roligt 
med rollspel så de måste man väl försöka få in mer tänker jag (Lärare E). 

Det framkommer också att några lärare upplever att det befintliga arbetslagets meto-
der sitter i väggarna. Lärare upplever det svårt att ändra på ett befintligt arbetslags 
metoder.  

5.1.4 Avslappnade Alva  

Det framkommer även en avslappnad inställning till pedagogiskt drama.  Vissa lärare be-
rättar om sina egna erfarenheter av pedagogiskt drama under deras skolgång och beskriver 
denna som negativ då med förklaringen att alla var tvungna att delta på ett bestämt vi. De 
framhäver samtidigt att i dagens undervisning kan eleverna delta på det sätt som passar 
dem och att drama därmed inte behöver bli en stor procedur. Pedagogiskt drama återkom-
mer ofta i SO-undervisningen utan att de tänker på det. Det är ett naturligt inslag där lä-
rare mer eller mindre omedvetet använder sig av pedagogiskt drama. De ser det som en 
självklarhet att använda sig av pedagogiskt drama som metod då de poängterar att under-
visningen ska vara variationsrik för att nå ut till alla elever. Med hjälp av drama menar 
vissa lärare att elever som inte kan visa sina kunskaper i skrift får möjlighet att uttrycka sig.  
Drama används blad annat då eleverna får ställa sig inför klassen med orden ”scenen är 
din” med syftet att de ska våga ta plats. 

Några lärare berättar att de själva har mycket att lära inom pedagogiskt drama och ser det 
som ett tillfälle för egen utveckling då de poängterar att det finns duktiga elever inom 
drama som de lär sig av. 

Jag utmanar mig själv hela tiden för att jag vet att det är ingen styrka jag 
har och jag behöver bli bättre på det och därför använder ju jag min klass, 
att jag tränar helt enkelt (Lärare G). 

En del lärare lyfter fram att ingen är fullärd och att drama ger möjlighet till utmaning för 
både pedagogen och eleven. De poängterar för eleverna att de lär så länge de lever och att 
även de som lärare fortfarande lär sig saker och utvecklas. De menar att det tar bort lite av 
pressen från, både dem själva, och, eleverna när det poängteras att det är ett lärotillfälle.   

Jag drar ju ofta jag är gammal, det har tagit lång tid för mig och jag är inte 
klar ännu det är ingenting man ska kunna […] (Lärare G).  

Det framkommer att drama inte behöver ses som en komplicerad procedur. Det går 
att anpassa efter olika gruppers förutsättningar. Vissa lärare anpassar storleken på 
dramaaktiviteten för att passa elevgruppens förmåga, det vill säga oroliga grupper får 
delta i mindre aktiviteter medan trygga elevgrupper får delta i större arbeten som ex-
empelvis avslutande arbeten inom ett temaarbete. Några lärare belyser även att trä-
ning ger färdighet och att elever som har haft svårt för pedagogiskt drama utvecklas. 
Så länge pedagogiskt drama är en återkommande aktivitet i SO-undervisningen ut-
vecklas eleverna och de kommer då att kunna delta i allt större dramaaktiviteter.  
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5.2 Tolkning 

I följande avsnitt tolkas empirin för att kunna svara på forskningsfrågorna: Vilken in-
ställning har sju F-3 lärare till användandet av pedagogiskt drama som metod i SO-
undervisningen? Vilka möjligheter och hinder upplever sju F-3 lärare vid användan-
det av pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen? Tolkningen tar avstamp i 
ett pragmatiskt perspektiv.  

5.2.1 Inställning till användandet av pedagogiskt drama som metod i SO-
undervisningen 

Resultatet visar att vissa lärares inställning till pedagogiskt drama är positiv. De är positiva 
till användandet av pedagogiskt drama i SO-undervisningen och menar att det bidrar till 
ett lustfyllt lärande och lekfullt lärande. Även pragmatismens förespråkare är positivt in-
ställda till ett lustfyllt lärande där eleverna ges tillfälle att socialisera sig med varandra på 
ett naturligt sätt (Dewey, 1980). Några lärare ställer sig positiva till att arbeta med kommu-
nikation i olika former. De menar att när det verbala språket inte räcker till kan kommuni-
kationen ske i andra former. Kommunikationen är en central del inom pragmatismen då 
det är genom kommunikation med omvärlden som människan lär sig. För att lärandet ska 
fortskrida måste läraren då ta till andra sätt att kommunicera och låta eleverna kommuni-
cera på olika sätt (Dewey, 1980). Vissa lärare i studien ställer sig positiva till användandet 
av pedagogiskt drama i syfte att få klassen att fungera socialt, vilket även pragmatismens 
förespråkare framhåller då eleven lär sig i förbindelse med andra. Det är därför av stor vikt 
att eleverna fungerar socialt tillsammans för att främja lärandet genom att dela med sig av 
sina erfarenheter, idéer och tankar (Dewey, 1980). 

Resultatet visar att en del lärare har en avslappnad inställning till pedagogiskt drama som 
metod i SO-undervisningen och ser pedagogiskt drama som ett naturligt inslag i undervis-
ningen. De menar att det är en självklarhet för dem att bedriva en variationsrik undervis-
ning som berör alla sinnen för att nå ut till så många elever som möjligt. Dewey (1980) såg 
de olika sinnena som ofrånkomliga verktyg för att vinna kunskap. Genom att variera 
undervisningsmetod med inslag av drama kopplas flera sinnen in och lärandet främjas 
(Dewey, 1980).    

Det visar även att några lärare är positivt inställda till att själva lära sig mer om pedago-
giskt drama. Lärare poängterar gärna för eleverna att de själva fortfarande lär sig och att 
det är en utmaning för båda parter. Precis som förespråkare för pragmatismen lyfter fram, 
lär sig människan genom att leva (Dewey, 1980). Skolan är inte bara ett lärosäte för ele-
verna utan även de vuxna utvecklas och lär sig ständigt nya saker. 

Resultatet visar att lärare har en avslappnad inställning till pedagogiskt drama då de po-
ängterar att drama inte behöver ses som något komplicerat. Lärare poängterar likt pragm-
atismens förespråkare att undervisningen ska utgå från elevernas värld som de lever i och 
deras erfarenheter. Genom att ta hänsyn till och utgå från elevernas värld blir det inte kom-
plicerat. När skolans värld kopplas till elevernas erfarenheter faller det sig naturligt hos 
eleverna att dela sina erfarenheter och lära av varandra (Dewey, 1980).  

En del lärare hade också en negativ inställning till drama. Lärarna anser att drama är 
tidskrävande och svårt att använda som metod, vilket vi tolkar som att vissa lärare inte vär-
desätter pedagogiskt drama som verktyg i undervisningen. Om metoden setts som ett vik-
tigt redskap i elevernas lärande hade dess planeringstid inte setts som tidskrävande utan 
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istället som en självklarhet. Dock poängterade Dewey (1980) att det är lärarna som under-
visar i praktiken och att skolledningen måste lyssna på dem. Därför bör lärarna få mer tid 
till planering av dramaaktiviteter om de upplever tidsbrist som ett hinder för en arbetsme-
tod de tror på.   

Kollegornas inverkan på val av arbetsmetod har redovisats. Deras inverkan på lärares val 
av arbetsmetod understryks med utgångspunkt i pragmatismen, vars förespråkare menar 
att människan tar del av och påverkas av andras erfarenheter. Det kan förstås som att om 
arbetslaget har negativa erfarenheter av pedagogiskt drama får även den enskilda läraren 
det då denne färgas av arbetslagets erfarenheter (Dewey, 1980).  

Resultat visar att vissa lärares upplevda brist på kompetens och negativa tidigare erfaren-
heter av drama gör att lärare drar sig för att använda metoden. Samtidigt som resultatet vi-
sar att lärare som har positiva erfarenheter av drama och upplever att de har kompetens 
inom ämnet använder sig av drama som metod. Detta kan förklaras genom pragmatismens 
tes att vi lär oss genom praktiskt handlande (Dewey, 1980), vilket resulterar i att lärarna 
inte känner sig bekväma i att utföra något de själva inte gjort alternativt känner sig be-
kväma med metoden då de tidigare erfarit den.  

Det framkommer en osäkerhet kring användandet av pedagogiskt drama som metod i SO-
undervisningen. Detta kan med pragmatismen som utgångspunkt ses som ett resultat av 
att lärarna har lite egen erfarenhet av metoden och därmed inte känner sig bekväma att un-
dervisa den (Dewey, 1980). Det framkommer att arbetslaget fastnar i rutiner och gör som 
de alltid gjort, vilket resulterar i att pedagogiskt drama uteblir om det tidigare inte använts. 
Med utgångspunkt i pragmatismen kan detta förstås som att individerna i arbetslaget på-
verkas av varandra då de färgas av varandras erfarenheter och att drama då faller bort om 
majoriteten i gruppen är obekväm med metoden. Dessutom framkommer också att vissa 
lärare upplever en mental spärr vid genomförandet av aktiviteter i närvaron av vuxna, vil-
ket kan förknippas med dåliga eller inga tidigare erfarenheter av pedagogiskt drama. Ge-
nom att introducera pedagogiskt drama för eleverna i tidig ålder möjliggörs enligt pragm-
atismens förespråkare att eleverna får erfarenhet av drama som metod och en inre bild 
utav vad det innebär vilket rimligtvis minskar risken för en mental spärr i vuxen ålder 
(Dewey, 1980).  

5.2.2 Möjligheter och hinder  

Lärare ser flera möjligheter med användandet av pedagogiskt drama. Bland annat ses 
pedagogiskt drama som en alternativ bedömningsmetod där eleverna får möjlighet 
att redovisa sin kunskap utan penna och papper, vilket föreföll gynnsamt för elever 
som har svårt att uttrycka sig i skrift.  

När det redovisade innehållet kommuniceras ut genom pedagogiskt drama sker sko-
lans undervisning i närmare kontakt med det omgivande samhället då eleverna ges 
möjlighet att dramatisera verkliga händelser och få uppleva dem genom sina sinnen. 
Genom ett upplevelsebaserat lärande menar pragmatismens förespråkare att ele-
verna ges tillfälle att skapa inre bilder vilket leder till en ökad inlärning (Dewey, 
1980). Steget till att praktisera sina nyvunna kunskaper i det omgivande samhället 
blir också mindre om eleven har upplevt innehållet i en kontext som efterliknar det 
samhälle vi lever i. Dessutom ser även lärare möjligheter med olika aktiviteter inom 
pedagogiskt drama som stärkte klassens sammanhållning och samarbete vilket leder 
till ökad inlärning då eleven lär sig genom kommunikation med andra där de får ta 
del varandras erfarenheter.   
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Det framkommer även hinder mot användandet av pedagogiskt drama som metod i SO-
undervisningen. Bland annat nämndes ramfaktorerna rumsstorlek och personalantal. Åter-
igen bör skolledningen, enligt Dewey (1980), lyssna på lärarnas synpunkter för att möjlig-
göra drama som metod i en demokratisk organisation.  

Krav på dokumentation och mätbar kunskap framhävs också som ett hinder för användan-
det av pedagogiskt drama i SO-undervisningen. Enligt pragmatismens förespråkare ska vi 
lära oss kunskap som vi har nytta av hela livet och inte lära oss fakta för faktas skull 
(Dewey, 1980) och då blir frågan om mätbar kunskap bör prioriteras framför pedagogiskt 
drama där eleverna får möjlighet att med hjälp av sina sinnen skapa inre bilder vilka hjäl-
per dem minnas för livet.  

Ytterligare ett hinder för användandet av pedagogiskt drama som metod som lyfts fram är 
att vissa elever inte vill delta i aktiviteten. Enligt Dewey (1980) skulle undervisningen utgå 
från aktiviteter som eleven spontant deltar i på sin fritid. Lyckas läraren med detta blir 
undervisningen intressant och lustfylld. När elever inte vill delta i en aktivitet bör läraren 
utifrån Deweys (1980) tes reflektera över huruvida dennes undervisning grundar sig i ele-
vernas värld. 

5.3 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis redovisades fyra olika inställningar till pedagogiskt drama som metod 
i SO-undervisningen en positiv -, negativ -, orolig- och avslappnad inställning. Lärarnas 
upplevda möjligheter och hinder vid användandet av pedagogiskt drama redovisas.  

5.3.1 Lärarnas inställning till pedagogiskt drama som metod i SO-under-
visningen 

Vissa lärare i studien har en positiv inställning till drama som metod i SO-undervis-
ningen, vilket framkommer när drama lyfts fram som en metod fylld med möjlig-
heter. Pedagogiskt drama ses som lustfyllt, lekfullt och sammansvetsande i elevgrup-
pen. Pragmatismens förespråkare (Dewey, 1980) är likt lärarna positiva till ett lust-
fyllt lärande där kommunikation mellan eleverna sker på ett naturligt och lekfullt 
sätt, vilket enligt lärarna uppnås med pedagogiskt drama. Utifrån lärarnas uppfatt-
ning av pedagogiskt drama och pragmatismens förespråkares syn på lärande förefal-
ler det att pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen är ett rimligt alterna-
tiv.  
 
Några lärare i studien har en avslappnad inställning till pedagogiskt drama och det 
faller sig naturligt att regelbundet återkomma till metoden i undervisningen med syf-
tet att skapa en variationsrik undervisning som berör alla sinnen. Detta kan kopplas 
samman med Dewey (1980) som uppmuntrade till lärsituationer som involverar alla 
sinnen för att möjliggöra lärandet. Utifrån lärarnas avslappnande användande av pe-
dagogiskt drama och Deweys (1980) uppmuntrande att involvera flera sinnen förefal-
ler det att drama kan användas regelbundet för att möjliggöra alla elevers lärande likt 
läroplanen (Skolverket, 2011) påvisar. Dessutom uttrycks en avslappnad inställning 
hos vissa lärare i studien då de likt Dewey (1980) menar att individen lär sig via livet 
hon lever och att de aldrig är fullärda. Genom att anamma Deweys (1980) och lärar-
nas syn på livslångt lärande får skolan en mening, vilket enligt lärarnas syn på drama 
som en bidragande faktor för egen utveckling kan göras med drama som metod i 
undervisningen. Några lärares avslappnade inställning till metoden kan också ses då 
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de menar att pedagogiskt drama kan anpassas efter den rådande elevgruppens för-
måga och att det inte blir svårt när de utgår från vad eleverna kan. Detta går i linje 
med Deweys (1980) tes att undervisningen ska utgå från elevernas intressevärld.  
 
Vissa lärare i studien har en negativ inställning till pedagogiskt drama som metod i 
SO-undervisningen vilket framkom när tidsbrist, materialbrist och ekonomiska re-
striktioner angavs som hinder för användandet av metoden. Med utgångspunkt i 
Deweys (1980) syn på demokrati inom skolan bör skolledningen lyssna på lärarnas 
upplevda hinder för att möjliggöra användandet av pedagogiskt drama.  

En del lärare i studien känner sig osäkra inför användandet av pedagogiskt drama 
som metod på grund av upplevd brist på kompetens inom ämnet, vilket beror på lite 
eller ingen erfarenhet av metoden. Lärarnas upplevda brist på kunskap förklaras med 
pragmatismens tes att vi lär av våra erfarenheter (Dewey, 1980). Har lärarna inte ti-
digare deltagit i pedagogiskt drama faller det sig naturligt att de har en negativ in-
ställning till användandet av det. Kollegors inflytande anges som en faktor i val av ar-
betsmetod vilket kan förstås utifrån pragmatismens tes att människan är en social va-
relse som påverkas av andras erfarenheter (Dewey, 1980), vilket påvisar att arbetsla-
gets negativa inställning eller osäkerhet till pedagogiskt drama överförs mellan kolle-
gorna.  

5.3.2 Möjligheter och hinder  

Vissa lärare ser pedagogiskt drama som en möjlighet att nå ut till elever i behov av 
praktiskt arbete för lärande samt ett alternativt bedömningssätt för elever som inte 
klarar av att uttrycka sina kunskaper i skrift. Detta går i enlighet med pragmatismens 
förespråkares syn på lärande (Dewey, 1980), där lärande genom praktisk handlande 
förespråkas.  

En del lärare ser ramfaktorer som personalantal och rumsstorlek som ett hinder för 
att utöva pedagogiskt drama. I den demokratiska skolan bör skolledningen lyssna på 
lärarnas åsikter och möjliggöra användandet av metoden enligt Dewey (1980). Ytter-
ligare ett hinder som nämns är krav på dokumentation och mätbar kunskap. Detta 
ställde sig Dewey (1980) negativ till då han menade att ingen ren faktaundervisning 
kan mäta sig med den upplevelsebaserade undervisningen där vi lär oss för livet ge-
nom nya erfarenheter. Avslutningsvis ses elevers motvilja att delta i dramaaktiviteter 
som ett hinder, vilket enligt Deweys (1980) tes att undervisningen blir meningsfull 
för eleven när den utgår från dennes spontana verklighet kan förklaras med att valda 
aktiviteter inte kopplas till eleven.  

6 Diskussion  

I följande avsnitt kommer studiens resultat att kritiskt granskas och diskuteras med 
hjälp av det teoretiska perspektivet och tidigare forskning. Det kommer även att föras 
en metoddiskussion där bland annat studiens trovärdighet, pålitlighet och reflexiv-
etet diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

Sternudd (2000) fann i sin studie att dramapedagogik haft en framträdande roll i lä-
roplanerna fram till LPO94 i vilken drama inte fick lika stort utrymme som tidigare. 
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Fredriksson (2013) beskriver att drama i dagens läroplan kan argumenteras för att ha 
en övergripande roll i alla ämnen samtidigt som de kan argumenteras för att inte vara 
väsentlig då de inte har en egen läroplan likt tidigare nämnda LPO94. Dessutom be-
skriver hon hur de svenska elevernas studieresultat försämrats sedan i början av 90-
talet. I vår studie framkommer det att lärare väljer bort pedagogiskt drama som me-
tod på grund av krav på dokumentation och mätbara mål. Detta fann även Fredriks-
son (2013) i sin studie. Vi kopplar det till Dewey (1980) som menade att det hindrar 
elevernas lärande och fokus bör ligga på att bygga på elevernas erfarenheter för ett 
livslångt lärande och inte på mätbara mål. Det förefaller utifrån tidigare nämnda re-
ferenser, lärarnas vittnande om minskad tillämpning av drama och Deweys (1980) 
tes att de sjunkande studieresultaten skulle kunna vara ett resultat av resultatstyrd 
undervisning som inte kopplar till elevernas erfarenheter. Detta styrks av Bamford 
(2006) som skriver att estetiska uttryck som metod i undervisningen bidrar till för-
bättrade studieresultat. Von Bahr et al. (2014) skriver också om hur drama som me-
tod i undervisningen kan bidra till förbättrade studieresultat samt att drama som eget 
ämne diskuterats i Finland och att drama är ett valbart ämne i Island. Detta visar att 
drama som metod är aktuellt och att dess möjligheter för lärandet tas i beaktning i 
andra länder.  

Både Fredriksson (2013), Berggraf Sæbø (2009) och Von Bahr et al. (2014) fann i 
sina studier att lärare generellt hade en positiv syn till pedagogiskt drama som metod 
i undervisningen. Det framkommer även i vår studie att vissa lärare är positivt in-
ställda till drama och dess möjligheter. Framförallt lyftes lustfyllt lärande, kommuni-
kationsmöjligheter och samspel fram. Dock visar studien också att några lärare valde 
att inte använda drama på grund av osäkerhet som bottnar i upplevd brist på kompe-
tens inom ämnet. Lärare berättade att de hade fått lite eller ingen utbildning alls i pe-
dagogiskt drama. Fredriksson (2013) och Berggraf Sæbø (2009) skriver också om att 
lärares tidigare erfarenheter inom ämnet påverkar om metoden används eller inte.  
Att lärarnas tidigare erfarenheter styr val av metod förklarar vi med utgångspunkt i 
pragmatismen. Individen utvecklas med hjälp av erfarenhet och om lärare inte får 
tillräckligt mycket erfarenheter av pedagogiskt drama kommer de inte att känna sig 
bekväma att praktisera metoden då de inte har några inre bilder av hur det kan göras 
(Dewey, 1980). Drama i dagens läroplan kan argumenteras för att ha en övergripande 
roll i skolan, likt genusperspektivet (Fredriksson, 2013). Vi menar därför, med stöd av 
pragmatismens tes (Dewey, 1980) att den demokratiska skolan ska lyssna på lärarnas 
synpunkter och få större utrymme, antingen inom lärarutbildning eller genom fort-
bildning bland skolorna i syfte att lärarna inte ska känna sig otrygga i användandet av 
metoden. Pragmatismens tes styrks av Von Bahrs et al. (2014) studie i vilken det vi-
sade sig att lärarna kände sig trygga att använda drama när de fick handfasta tips om 
utförandet, fortbildades och fick avsatt tid för planering.  

Sternudd (2000) fann i sin studie att pedagogiskt drama är en metod som kan använ-
das vid arbetet med att fostra eleverna till framtidens demokratiska medborgare i en-
lighet med läroplanen (Skolverket, 2011). Denna möjlighet med pedagogiskt drama 
som metod i SO-undervisningen upplever även vissa lärare i denna studie, vilka för-
ordar användandet av drama vid värdegrundsarbete för att möjliggöra reflektion till-
sammans och förståelse av andra. Vi ser en koppling till Dewey (1980) som menade 
att skolan skulle vara en demokratisk institution och att demokrati handlar om så 
mycket mer än en eller några få personer som styr och därmed skulle genomsyra 
både undervisning och skolan som institution. Utifrån Sternudds studie, denna studie 
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och Deweys (1980) tes förefaller det sig naturligt att inbegripa drama i undervis-
ningen för att möjliggöra att eleverna utvecklas till demokratiska medborgare som 
har en djupare förståelse för demokratins principer, vilka behövs ute i det omgivande 
samhället. 

Det framkommer även en av avslappnad inställning till drama som metod i SO–
undervisningen, vilket blir tydligt när en del lärare anger att drama inte behöver ses 
som något komplicerat utan kan komma in på ett naturligt sätt. Denna avslappnade 
inställning till drama kan kopplas samman med Fredrikssons (2013) syn på lärande, i 
vilken den estetiska - och interkulturella kunskapen är lika viktig. Von Bahr et al. 
(2014) betonar också vikten av att ta vara på hela elevens kompetens och därmed få 
med elevens vilja att leka och skapa samt att eleverna verkligen förstår ämnesinne-
hållet om de får erfara det själva. Vi ser att även pragmatismens förespråkare hävdar 
att undervisningen ska ta vara på elevernas naturliga lek för att motivera lärandet 
(Dewey, 1980). Om läraren har samma syn på kunskap som Fredriksson (2013), Von 
Bahr et al. (2014) och pragmatismens förespråkare faller det sig naturligt att blanda 
in drama i den övriga undervisningen med syftet att göra den lustfylld och motive-
rande.  

Några lärare lyfter fram att drama möjliggör en alternativ bedömningsmetod för ele-
ver som har svårt att visa sin kunskap i skrift. Denna reflektion har även gjorts av 
Öfverström (2006) som i sin studie lyfter att drama kan användas för att se var ele-
ven befinner sig i utvecklingen. Detta kopplar vi samman med Dewey (1980) som me-
nade att lärande möjliggörs via praktiskt handlande. Har eleven svårt att visa vad 
denne kan i skrift förefaller drama som ett alternativt sätt för eleven att visa upp sin 
kunskap på. Exempelvis kan eleven spela upp ett scenario från stenåldern för att visa 
sin kunskap inom ämnet.  

I kontrast till tidigare nämnda positiva inställning till drama har en del lärare en ne-
gativ inställning till drama och väljer bort metoden på grund av tidsbrist.  Denna in-
ställning fann även Fredriksson (2013) i sin studie. Hon menar att det visar att lärare 
inte värdesätter drama lika mycket som andra skolämnen, vilka ges den planeringstid 
de behöver. Fredrikssons (2013) uttalande styrks av studiens resultat som visar att lä-
rare upplever att drama ofta faller bort när fokus läggs på mätbara mål i andra äm-
nen.   

Det framkommer att elever som inte vill delta i aktiviteten kan utgöra ett hinder för 
användandet av pedagogiskt drama som metod. Berggraf Sæbø (2009) skriver i sin 
studie att lärare upplevde det svårt att skapa och bevara engagemang hos eleverna vid 
användandet av pedagogiskt drama. Vi ser med utgångpunkt i pragmatismen att en 
rimlig reflektion är att undervisningen förmodligen inte alltid utgår från elevernas er-
farenheter och därmed inte blir lustfylld (Dewey, 1980). Bamford (2006) poängterar 
att det måste vara kvalité på undervisningen för att pedagogiskt drama ska bidra till 
lärande, det vill säga drama ska ha ett syfte och inte bara genomföras för dess egen 
skull. Bamfords (2006) tes är något för lärare med detta hinder att reflektera kring. 
Öfverström (2006) skriver att undervisningen om elevens omvärld måste göras in-
tressant vilket vi belyser att den blir med hjälp av pragmatismens tes, när undervis-
ningen utgår från elevens naturliga lek (Dewey, 1980). Von Bahr et als. (2014) påvisar 
vikten av att läraren har en tanke med dramaundervisningen för att få med sig ele-
verna på tåget. Dessutom visar Von Bahr et als. (2014) studie dramas möjlighet till 
anpassning efter individen och att drama kan anpassas till elever med koncentrat-
ionssvårigheter. Von Bahr et al. (2014), Öfverström (2006), Bamford (2006) och 
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pragmatismens förespråkare (Deweys, 1980) visar alltså att eleverna deltar om 
undervisningen anpassas efter deras intressevärld och att detta är möjligt att göra. 
Detta innebär att elevers motvilja mot deltagande inte nödvändigtvis måste ses som 
ett hinder för att använda pedagogiskt drama som metod.  

Avslutningsvis framkommer också en tvetydig inställning då lärare har många tankar 
och funderingar kring pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen och in-
ställningen kan vara allt från mycket positiv till negativ innehållandes många hinder 
för användandet av metoden. Komplexiteten grundas i att lärarnas positiva inställ-
ning inte går i samklang med upplevelsen av alla hinder.  

6.1.1 Slutsats 

Genom intervjuer av lärarna i studien fick vi svaret på frågorna: 

1. Vilken inställning har sju F-3 lärare till användandet av pedagogiskt drama 
som metod i SO-undervisningen? 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever sju F-3 lärare vid användandet av peda-
gogiskt drama som metod i SO-undervisningen? 

Studien visar att lärare ser olika på användandet av pedagogiskt drama som metod i 
SO-undervisningen. Generellt har de en positiv grundinställning då de lyfter fram 
flera positiva element i samband med metoden. De lyfter fram möjligheten med att 
kunna kommunicera genom alternativa metoder och att kunna variera sin undervis-
ning på ett lustfyllt sätt där alla sinnen är närvarande. Dessutom anses pedagogiskt 
drama även engagera eleverna samtidigt som det öppnar upp för alternativa varianter 
på bedömning. Lärarna menar att det ger elever som inte kan visa vad de kan med 
papper och penna möjligheten att genom drama visa sin kunskap och färdighet.   

Studien visar även upp en orolig och negativ inställning till pedagogiskt drama som 
metod i SO-undervisningen. Anledningar till oron och den negativa inställningen är 
upplevd brist på kompetens och ramfaktorer. Några lärare menar att det inte finns 
pengar till rekvisita samtidigt som de lyfter att deras lokaler inte är lämpade för 
dramaaktiviteter. Lärarna känner sig inte bekväma i rollen som ledare inom pedago-
giskt drama då de berättar om en mental spärr som har hindrat dem från att själva 
delta i dramaaktiviteter. Det har lett till att de inte har lyckats bygga på sin erfarenhet 
inom metod och känner inte att de kan utforma aktiviteter som är anpassade efter 
gruppen. 

6.2 Metoddiskussion 

Inför studien gjordes bedömningen att intervjuer var en relevant metod för att be-
svara vad lärare har för inställning till att använda pedagogiskt drama som metod i 
SO-undervisningen samt vad de ser för möjligheter och hinder. Vi diskuterade även 
om vi skulle komplettera våra intervjuer med observationer. Dock ansåg vi att det 
skulle behövts utföras många timmar av observationer för att göra en rättvis bedöm-
ning. Tiden räcker, i detta arbete, inte till för att utföra observationer i den mängd vi 
bedömde behövas för att läsa av lärares inställning till pedagogiskt drama. Huvudor-
saken till att vi valde bort observationer var dock att vi diskuterade huruvida det 
skulle gå att läsa av lärares inställning till pedagogiskt drama. Även om läraren inte 
använder sig av drama under de lektioner vi observerar kan läraren i fråga ändå ha en 
positiv inställning, eller vice versa.  



 21 

Intervjufrågorna syftade till att besvara studiens forskningsfrågor. Frågorna arbeta-
des därför noggrant fram för det specifika ändamålet. Intervjuerna skedde sedan med 
respondenter som var relevanta för ämnet. För att minska risken att respondenterna 
förskönar sina svar för att visa upp sig själv och sin undervisning från en bättre sida 
har det både i missivbrevet och även muntligt, i samband med intervjuerna, poängte-
rats för respondenterna att intervjuerna är helt anonyma. I missivbrevet framkom det 
även att transkriberingen och ljudinspelningarna kommer att raderas i samband med 
att uppsatsen godkänns.  

Bryman (2011) skriver att man som forskare bör utföra testintervjuer för att prova om 
frågorna ger de svar som sökes. Efter testintervjuer bör intervjuguiden utvecklas och 
kompletteras på önskat vis i syfte att få ut mer från intervjuerna. På grund av tidsra-
marna för studien i samband med att lärare i vår region hade påsklov under början av 
studien dröjde det innan vi fick in svar från respondenter som ville ställa upp. Vi fick 
slutligen ihop sju lärare som var målet för studien men i och med att det inte visades 
större intresse för deltagande i studien ville vi använda oss av alla intervjuer i resulta-
tet. Vi valde dock att göra som Bryman (2011) rekommenderar. Vi reflekterade över 
vår intervjuteknik för att succesivt förbättra den. Intervjuerna i studien har varit så 
kallade semistrukturerade, där det tillåts att intervjuerna skiljer sig något från gång 
till gång (Bryman 2011). Det blev därför så att vi under arbetets gång utvecklade in-
tervjuerna vartefter. Under vissa intervjuer behövde vi gå in och styra mer och ställde 
frågor för att få igång respondenternas tankegångar vilket vi inte gjorde från början. 
Genom att ställa frågor som fick igång respondenternas tankar fick vi ut mer från de 
intervjuer som tenderade till att avslutas tidigt. Vissa av intervjuerna flöt på bra utan 
öppnande frågor och vi kunde därför vara mer passiva och låta respondenten prata 
mer sammanhängande.  

Innan studien diskuterades även val av teoretiskt perspektiv. De perspektiv som dis-
kuterades var framförallt det pragmatiska perspektivet och det sociokulturella per-
spektivet. Det pragmatiska perspektivet lyftes på grund av dess fokus på upplevelse-
baserat lärande (Dewey, 1980) och det sociokulturella perspektivet lyftes för dess fo-
kus på lärande tillsammans och fantasi (Säljö, 2014). Dock valdes i slutändan det 
pragmatiska perspektivet då dess betoning av skolan och samhällets nära anknytning 
(Dewey, 1980) föreföll ha en större koppling till SO-ämnet än det sociokulturella per-
spektivet. Det pragmatiska perspektivet valdes också då drama enligt oss ger eleverna 
tillfälle att uppleva, känna och skapa inre bilder kring ett visst ämnesinnehåll, vilket 
går i enlighet med Deweys (1980) syn på lärande. Det valda perspektivets inverkan på 
studiens utförande förefaller tydligt vid val av syfte och metod. Studiens syfte att ta 
reda på lärarnas inställning till pedagogiskt drama som metod är relevant utifrån 
Deweys (1980) syn på lärarnas kompetens som var att lärarnas åsikter skulle tas till 
vara på då de var verksamma i praktiken. Studien utfördes med hjälp av intervjuer av 
verksamma lärare i enlighet med Dewey (1980) som menade att det är lärarna i prak-
tiken som har kunskap om skolans verklighet. 

6.2.1 Trovärdighet och pålitlighet  

Studiens trovärdighet bottnar i respondenternas relevans för ämnet, det vill säga att alla är 
verksamma i praktiken. Dessutom spelades även respondenternas svar in och transkribera-
des för att möjliggöra en rättvis tolkning. Dock finns det en möjlighet att tolkningen inte är 
helt objektiv vid analys av resultat men eftersom vi gjorde den tillsammans minskar risken 
då vi kunde hjälpa varandra att vara så objektiva som möjligt. Studien är pålitlig då de är 
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möjligt att undersöka sju lärares inställning till pedagogiskt drama som metod i SO–ämnet 
samt vilka möjligheter och hinder de upplever med pedagogiskt drama som metod.   

Reflexivitet  

Vi blev under studiens gång överraskade av att grundinställningen var positiv till pe-
dagogiskt drama som metod i SO-undervisningen samtidigt som lärare beskrev 
många hinder i praktiken för dess användande. Detta får oss att uppleva en tvetydig-
het i lärarnas inställning då den positiva inställningen inte står i samklang med att 
uppleva så många hinder för användandet.  

Under studiens gång bekantade vi oss med flera texter, bland annat Bamford (2006) 
som gav oss större insikt i estetiska uttrycksformer och dess möjliggörande för läran-
det och fann det intresseväckande att drama inte fått en egen kursplan i läroplanen så 
det blir lättare för lärare att motivera användandet av det.  

Sanningskriterier  

Tolkningen av resultatet anses vara rimligt. Den tar utgångspunkt i respondenternas 
svar på intervjufrågorna som ämnar besvara deras inställning och vad de ser för möj-
ligheter och hinder med pedagogiskt drama som metod i SO-undervisningen. Vi har 
varit två stycken som tillsammans diskuterat respondenternas svar för att göra en 
sanningsenlig tolkning, på ett objektivt sätt. Respondenterna är alla verksamma som 
lärare inom grundskolan F-3 och är därför relevanta i studien. Studien följer en röd 
tråd då den håller sig till syftet samtidigt som det teoretiska perspektivet ständigt är 
närvarande.  

6.3 Framtida forskning 

Bamfords (2006) påvisande att estetiska uttryck som metod i undervisningen förbätt-
rar studieresultat tillsammans med de sjunkande studieresultaten, dramas undan-
skymda roll i läroplanen och lärarnas vittnande om fokus på mätbara mål får oss att 
fråga hur våra studieresultat skulle se ut om drama fick en egen läroplan och lärare 
prioriterade drama som metod i undervisningen. Detta är en fråga som väcker in-
tresse hos oss och som vi gärna skulle vilja att det forskades mer om då vi upplever 
att forskning visar på estetiska uttrycks positiva effekter i undervisningen samtidigt 
som läroplanen inte tar fasta på detta enligt studien.  
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Bilaga 1 

Intervjun utgick från följande frågor:  

1. Kan du berätta om vilka tidigare erfarenheter du har av pedagogiskt drama 
som metod i SO-undervisningen, vilka kan vara både från din egen skolgång 
och ditt praktiska arbete?  

2. Hur ställer du dig till att använda pedagogiskt drama som metod i SO-under-
visningen? 

3. Vad får dig att välja/inte välja pedagogiskt drama som metod i SO-undervis-
ningen?  

4. Ser du några för- respektive nackdelar med pedagogiskt drama i SO-undervis-
ningen? 

 


