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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning, och 
hur, åtta lärare i åk 1-3 använder drama som lärverktyg i SO-undervisning och vad de 
tänker om lärverktyget i SO-undervisningen. Drama har visats ha positiv inverkan på 
elevers lärande och utveckling men ändå finns en uppfattning om att drama som 
lärverktyg exkluderas i undervisningen. Vygotskijs sociokulturella teori om lek och 
fantasi ramar övergripande in studien och Bamfords forskning (2006) om 
framgångsfaktorer för lärande genom konstnärliga ämnen riktar studien. Studiens ansats 
är kvalitativ. Resultatet identifierar de fyra kategorierna Dramaaktiviteter, Bedömning 
och reflektion, Utmaning och inkludering och elevintresse och framförande. 
Kategorierna innehåller lärares tankar om drama som lärverktyg i SO-undervisningen 
och hur det används. Slutsatsen är att drama som lärverktyg används. Utsträckningen 
varierar. Uppfattningen är att drama som lärverktyg i SO-undervisningen är värdefullt 
och önskas användas mer men att användningen begränsas av tids- och kompetensbrist.  
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1 Inledning 

Jag kommer ihåg sången vi sjöng, känslan av att bära mantel och världsträdet, Yggdrasil. 

När man frågar någon bekant vad de minns från sin skoltid leder samtalet ofta in på 

dramatiseringar och kunskap de lärt genom dessa. Det glittrar till i ögonen. Tänk vad drama 

kan väcka i människor. Skolminnen likt dessa tycker vi alla människor ska få bära med sig. 

 

Drama har visats ha positiv inverkan på lärande och utveckling och länder som satsar på 

estetiska ämnen och kreativ undervisning i skolan ligger i topp på internationella 

undersökningar som Pisa (Bamford, 2006) men ändå finns en uppfattning om att drama ofta 

exkluderas i svenska grundskolans undervisning. I Bamfords forskning (2006) påvisas att 

lärande både i och genom estetiska lärverktyg har god inverkan på elevers personliga 

utveckling och skolresultat. För att nå denna goda effekt av estetiska lärverktyg behöver 

undervisningen hålla hög kvalité. Hög kvalité uppnås enligt Bamford genom att 

undervisningen planeras och utförs utifrån framgångsfaktorer som beskrivs i rapporten The 

Wow Factor som bygger på forskningsresultatet. Drama är positivt för att stärka 

självförtroendet, frihetskänslan, identitetsuppfattningen, den kommunikativa kompetensen 

och den empatiska förmågan (Rasmusson & Erberth, 2008).  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Drama har i forskning visats framgångsrikt för lärande (Bamford, 2006). Dock finns en 

problematik i att drama inte återfinns i SO-ämnets kursplan i Lgr11 och därmed kanske inte 

används alls eller med kvalité i SO-undervisningen.  

 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning och hur, 

åtta lärare använder drama som lärverktyg i SO-undervisningen och vad de tänker om 

lärverktyget i SO-undervisningen. 

 

För att uppnå syftet ställs nedanstående tre konkreta forskningsfrågor: 

 

1.  I vilken utsträckning använder åtta lärare i åk 1-3 drama som lärverktyg i 

SO-undervisningen?  
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2.  I vilka sammanhang använder åtta lärare i åk 1-3 drama som lärverktyg i 

SO-undervisningen? 

 

3. Vad tänker åtta lärare i åk 1-3 om drama som lärverktyg i SO-

undervisningen? 

1.2 Disposition av studien 

Studien disponeras enligt följande; kapitel 1, Inledning, introducerar läsaren i ämnet och 

innefattar studiens problemområde, syfte och forskningsfrågor vilket efterföljs av denna 

disposition. I kapitel 2, Bakgrund, redogörs för definitioner, styrdokument, historisk 

belysning och forskningslitteratur inom området. I kapitel 3, Teoretiskt perspektiv, presenteras 

Vygotskijs sociokulturella teori om lek och fantasi och Bamfords forskning om 

framgångsfaktorer för kvalité i lärande genom konstnärliga ämnen. I kapitel 4, Metod, 

beskrivs studiens metodologi och urval, genomförande och etiska överväganden. I kapitel 5, 

Resultat, presenteras först studiens empiri, sedan tolkning av empiri utifrån studiens 

forskningsfrågor med stöd i teori. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. I kapitel 

6, Diskussion, förs en resultatdiskussion där framtagen empiri diskuteras med tidigare 

forskning som följs av studiens slutsats och en metoddiskussion där val av metod granskas. 

Avslutningsvis ges en anvisning om vilken väg fortsatt forskning inom området kan ta. 

Referenslista efterföljs av bilagor.  

2 Bakgrund 

Kapitlet omfattar bakgrund för studien. I avsnitt 2.1 Definitioner presenteras och definieras 

nyckeltermer. I 2.2 Styrdokument och myndighetstexter redogörs för riktlinjer för svensk 

skola. I 2.3 Historisk belysning beskrivs det pedagogiska dramats historiska roll i den 

svenska skolan. I 2.4 Forskningslitteratur redogörs för relevant forskning inom ämnet och 

presenteras i den ordning de följer i resultatdiskussionen. 

2.1 Definitioner  

Nedan presenteras och definieras nyckeltermer som återkommer i studien. 

 

Drama har sitt ursprung i det grekiska ordet draʹma som betyder handling och skådespel 

(NE, 2019). Drama innefattar i föreliggande studie, rollspel eller gestaltningar som är inövat 
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eller improviserat och lek för lärande. Drama för lärande innefattar agering och att kunskap 

skapas i personlig känsla som behandlas kognitivt tillsammans med pedagog och andra 

deltagare. Känsla och fantasi är viktigt i denna typ av dramaarbete och Vygotskijs perspektiv 

på lärande har en betonad del i dramaarbetet (Sternudd, 2000). 

 

Lek är en aktiv och fantasifull process av det erfarna (Vygotskij, 1995). Leken har förmåga 

att motivera, engagera och skapa lustfyllda lärtillfällen.  

 

Estetiska lärverktyg är metoder i undervisning där lärandet sker genom flera sinnen, känslor 

och stämningar.  

2.2 Styrdokument 

Skolverket (2017) menar att skapande, undersökande arbete och lek är betydelsefullt för 

lärandet främst i de yngre åldrarna. Eleverna ska få möjlighet att testa och utveckla olika 

uttrycksformer för att utveckla kunskaper, skapa känsla och stämning. Drama kan användas 

för att ge eleverna utrymme till att pröva, forska, ta till sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Eleverna ska få möjlighet till eget skapande för att tillägna sig kunskaper. 

Drama är en väg för att uppnå det lustfyllda lärandet som den svenska skolan eftersträvar. 

Genom att använda drama som lärverktyg i SO-undervisningen är det möjligt att möta 

skolverkets riktlinjer. 

 

På uppdrag av regeringen genomfördes Malmö högskola 1999 ett projekt med syfte att 

utarbeta olika modeller för kompetensutveckling inom kultur, estetik och lärande i skolan. 

Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius (2003) har i rapportform redovisat 

utvecklingsprojektet, Kultur och skola. I rapporten framgår att det finns en komplexitet i att 

förena fantasi och kreativitet med kritisk analys. Bedömningar har ofta fungerat som sortering 

och bestraffning vilket ofta upplevs negativt. Det leder till att bedömningar är komplicerade 

procedurer. För att skapa en positiv syn på bedömningar krävs att eleverna får vara delaktiga i 

resonemang av utgångspunkter och kriterier.  

2.3 Historisk belysning 

Dramapedagogikens inflytande i svensk skola har varierat över tid. Under 1500-talet hade 

Martin Luther stor påverkan och talade för lärares användning av drama. Drama påstods 
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påverka elevernas sinnen och göra lärandet mer levande. Under 1700-talet och 1800-talet 

tappade drama sin starka roll i skolan och lärare var skeptiska till användandet. Undervisning i 

drama ansågs ha dåligt inflytande på eleverna, att eleverna inte förstod och att drama bidrog 

till att de fick en skev verklighetsuppfattning. Under 1900-talet förändrades synen på drama 

åter till det positiva. I och med grundskolans uppkomst 1962 återtog drama sin roll i 

undervisningen som metod för att nå läroplanens mål. Den positiva inverkan blir mer 

uppmärksammad och dramats fördelar framställs för att motivera användandet av drama i 

undervisningen (Rasmusson & Erberth 2008).  

2.4 Forskningslitteratur 

Kristina Fredrikssons licentiatavhandling Drama som pedagogiskt verktyg (2013) påvisar att 

det finns stor variation i lärares arbete med estetiska lärprocesser. Studien bygger på 

intervjuer med lärare som använder drama som lärverktyg i undervisningen och syftet är att 

undersöka vilka faktorer som påverkar deras pedagogiska ställningstagande. Resultatet visar 

att undervisning genom drama påverkas av lärarens erfarenheter av drama. Välplanerad, 

tidigare beprövad och experimenterad drama kan ha positiv inverkan på undervisningens 

meningsskapande och förståelsen för skolans kunskaps- och värdegrundsarbete. Lärare 

uttrycker sig positivt om användande av drama i undervisningen. Faktorer som tidsbrist, 

bristande resurser, prioritering av teoretiska ämnen, bristande kompetens hos läraren och 

avsaknat samarbete med dramapedagog påverkar användandet och synen på drama som 

lärverktyg negativt i undervisningen. Om brister förekommer i elevgruppens dynamik 

tenderar lärare att använda drama i undervisningen sparsamt. 

 

Märta Anderssons doktorsavhandling Berättandets möjligheter: Multimodala berättelser 

och estetiska lärprocesser (2014) undersöker lärares uppfattning och användande av 

estetiska lärprocesser och elevers meningsskapande till arbete med multimodala berättelser 

genom olika språkliga uttrycksformer. I studien samverkar skolor med en utomstående aktör, 

Kulturskolan. Resultatet visar att estetiska lärprocesser i skolundervisningen tillsammans 

med utomstående aktörer skapar sammanhang och mening för eleven. Arbetet blir 

meningsfullt när eleverna får möjlighet att ta risker och utmanas, använda fler sinnen och när 

undervisningen utgår från elevens intressen och erfarenheter. Eleverna fick möjlighet att visa 

upp vad de lärt sig vilket visade sig skapa mening. Eleverna visade engagemang, nyfikenhet 

och positivitet i samarbetet med Kulturskolan. 
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Christel Öfverströms licentiatavhandling Upplevelse, inlevelse och reflektion: En teoretisk 

analys och en empirisk undersökning av hur lärare tänker när de använder drama som 

metod (2006) undersöker hur lärare tänker när de använder drama som lärverktyg i 

undervisningen. Studien bygger på intervjuer med syfte att ta fram lärares uppfattning och 

reflektion över drama som metod. Öfverström (2006) menar att drama möjliggör ett lärande 

för livet och ger tillfälle för tänkande och reflektion i vilka förståelse utvecklas. Det 

framkommer även att drama möjliggör tillfällen att lära känna sig själv och stärka förmågan 

att samarbeta utifrån kunskap om sig själv. Lärandet är rikt på motivation och 

kommunikationsförmågan utvecklas vilket ger möjlighet att öka modet till att reflektera 

utifrån sig själv. Fantasin för kreativt tänkande och förmågan att använda alla sinnen för att 

inhämta kunskap utvecklas och därmed vidgas innebörden av kunskapsbegreppet.  

 

Ewa Jacquets licentiatuppsats Att ta avstamp i gestaltande: Pedagogiskt drama som resurs 

för skrivande (2011) studerar hur drama fungerar som pedagogiskt verktyg för att utveckla 

elevers skrivande. Det är en kvalitativ fältstudie som bygger på observationer, intervjuer och 

textanalyser. I studien framkommer att dramaövningar inför skrivuppgifter verkar positivt 

för elevernas skrivprocess och resultat. Hon beskriver att drama som lärverktyg för 

skrivandet passar alla elever och inkluderar dem i utveckling. Drama ger eleverna tillfälle att 

ha roligt och i samspel med andra skapa gemensamma referensramar. Det ger möjlighet att 

utgå från vad eleverna kan och samtidigt utmana dem. Drama ger tillfällen för aktivt 

reflekterande och fokuserat arbete där olika åsikter kan synliggöras i diskussioner som 

innefattar både handling och ord. 

 

Monica Lindgrens doktorsavhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006) 

syftar till att identifiera och beskriva hur estetisk verksamhet praktiseras och legitimeras 

beroende av makt och styrning i skolor. Studien bygger på samtal med lärare och skolledare. 

Studiens resultat visar att estetisk verksamhet i skolan kan bidra positivt till elevernas 

demokratiska fostran, självförtroende, samarbetsförmåga och lyhördhet. Estetisk verksamhet 

bidrar till att tillfredsställa elevernas behov av ett lustfyllt lärande och balans mellan det 

teoretiska och praktiska. Estetisk verksamhet har även förmåga att integrera flera ämnen i 

undervisningen och kan verka kompensatoriskt för elever med behov av extra stöttning.  

 

Adrew P. Johnsons menar i sin artikel How to Use Creative Dramatics in the Classroom i 

den vetenskapliga tidskriften Childhood Education (1998) att drama som estetiskt lärverktyg 
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i klassrummet leder till att eleverna befäster kunskaper på ett djupare plan. Vidare visar han 

att det är viktigt att elever ska få ha roligt och att drama stärker sammanhållningen. Hans 

forskning har identifierat idéer om hur dramaarbete bör genomföras för att uppnå 

gynnsamma dramatillfällen. När dramaarbete introduceras för en ny grupp elever ska det 

göras i små steg för att skapa tillit till varandra. Dramatillfällen kan med positiv verkan 

genomföras när eleverna är rastlösa. Dramaarbetet behöver visas upp för andra även om det 

bara handlar om kortare uppvisningar.  

 

Ann Bamfords rapport The Wow Factor – Global research compendium on the impact of the 

arts in education (2006) påvisar att estetiska ämnen och estetiska lärverktyg har positiv 

påverkan för elevers lärande. I rapporten, utförd på uppdrag av UNESCO, framgår att det 

krävs hög kvalité i den estetiska undervisningen för att uppnå framgångsrikt lärande. 

Rapporten redogör för faktorer som krävs för att uppnå denna höga kvalité. Faktorerna är 

bland annat samarbete med utomstående aktörer, tillfälle att visa upp det konstnärliga 

resultatet, reflektion med självbedömning, bedömning av det lärda, tillfälle för utmaning och 

risktagande, likvärdig och inkluderande undervisning.  

3 Teoretiskt perspektiv 

Kapitlet omfattar studiens teoretiska perspektiv. I avsnitt 3.1 Vygotskij - Sociokulturellt 

perspektiv och teori om lek och fantasi förklaras Vygotskijs sociokulturella teori om lek 

och fantasi vilka används övergripande i studien. I 3.2 Bamford - The Wow Factor redogörs 

för Bamfords forskning och framgångsfaktorer för lärande genom konstnärliga ämnen och 

används för att rikta studien. 

3.1 Vygotskij – Sociokulturell teori om lek och fantasi 

Vi har valt att övergripande utgå från vår tolkning av Lev Vygotskijs sociokulturella teori 

om lek och fantasi för lärande. Fantasi och lek är starkt kopplade till drama. Drama fungerar 

som didaktiskt verktyg som skapar tillfällen för lärande i aktivt samarbete. Vygotskijs teori 

har tidigare använts i studier om pedagogiskt drama, så som i Märta Anderssons 

doktorsavhandling Berättandets möjligheter: Multimodala berättelser och estetiska 

lärprocesser (2014), Kristina Fredrikssons licentiatavhandling Drama som pedagogiskt 

verktyg (2013) och Ewa Jacquets licentiatuppsats Att ta avstamp i gestaltande: Pedagogiskt 

drama som resurs för skrivande (2011). 
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Jacquet (2011) beskriver Vygotskijs syn på lekens betydelse som länk till det abstrakta 

tänkandet och lekens förmåga att utveckla kreativitet. Följaktligen betonar hon att 

pedagogiskt drama fokuserar lärandet på det som ska läras och att lärandet inte hämmas av 

förmågor som än inte uppnåtts, exempelvis stavning och meningsbyggnad. Andersson 

(2014) använder Vygotskijs sociokulturella teori i sin studie och påvisar språkets funktion 

för att skapa sociala sammanhang. Erfarenhet och fantasi gör det möjlig för eleven att göra 

föreställningar om verkligheten och skapa sammanhang. Fredriksson (2013) beskriver med 

hjälp av Vygotskijs teori de sociala sammanhangens roll för elevers lärande och 

kunskapsutveckling. Där språket som verktyg är av vikt för inlärning i sociala sammanhang, 

med språk som tal men även gester, tonläge och kroppsspråk. 

 

Enligt Vygotskijs sociokulturella teori sker utveckling och lärande i samspel med andra. 

Vygotskij delar in utvecklingen i fyra steg. I närmaste utvecklingszonen, proximala zonen, 

inryms det första och det andra steget. Individen lär av någon som kan lite mer i det första 

steget. Individen är självständig i det andra steget. Förmågan och kunskapen är internaliserad 

av individen i det tredje steget och kan användas i andra sammanhang. Det tredje steget ligger 

utanför den närmaste utvecklingszonen. Utvecklingen loopar i det fjärde steget tillbaka till 

steg två och progression fortgår (Kroksmark, 2011).  

 

Känsla och förnuft binds samman till en helhet i Vygotskijs teori om lek och fantasi. Den 

bygger på att lek och fantasi har avgörande betydelse för lärandet. I lekfulla aktiviteter 

tillsammans med andra skapas situationer för utveckling och lärande. Fantasi och 

gestaltningar är i leken erfarenheter som förenas och bearbetas. Bearbetning av det erfarna 

skapar ny verklighet utifrån individens intresse och behov (Vygotskij, 1995).  

 

3.2 Bamford – The Wow Factor 

För att närma oss framgångsrikt användande av drama som lärverktyg i SO-undervisning 

används Anne Bamfords forskning (2006) där framgångsfaktorer för utveckling och lärande 

identifierats. I Bamfords omfattande studie medverkade 170 länder. Studien har bidragit till 

kunskap om hur estetiska ämnen och estetiska lärverktyg kan användas med framgång för 

utveckling och lärande. I studien framkommer faktorer som leder till hög kvalité i 

undervisningen. Faktorerna för hög kvalité är: 
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• Aktivt samarbete med utomstående kulturutövande aktörer. 

• Delat ansvar av planering, implementering, bedömning och utvärdering.  

• Tillfällen för uppvisningar, utställningar och presentationer. 

• Kombination av lärande i och genom estetiska ämnen.  

• Tillfällen för kritisk reflektion, problemlösning och risktagande.  

• Betoning på samarbete. 

• Inkluderande förhållningssätt gentemot alla elever.  

• Tydliga strategier för bedömning och dokumentation av elevers erfarenheter, 

utveckling och lärande.  

• Fortbildning för lärare och kulturarbetare. 

• Anpassningsbar skolstruktur och flexibla gränser mellan skola och samhälle.  

 

Med utgångspunkt i dessa faktorer kan lärare öka kvalitén och sålunda arbeta framgångsrikt 

med drama som lärverktyg i SO-undervisning. Vår studies empiri kommer därför utöver 

Vygotskijs teori tolkas utifrån Bamfords forskning. 

4 Metod 

Kapitlet omfattar studiens metod. I avsnitt 4.1 Metodologi presenteras och argumenteras för 

vald metod. I 4.2 Genomförande beskrivs tillvägagångssätt vid urval, datainsamling, 

databearbetning och tolkning av empiri. I 4.3 Etiska principer redogörs för tillämpningen av 

studiens etiska förhållningssätt. 

4.1 Metodologi 

Studien har en kvalitativ ansats för att skapa förståelse för fenomenet. Metod valdes utifrån 

forskningsfrågor och teoretiskt perspektiv. Metodologin förklaras med hjälp av 

metodlitteratur författad av Denscombe (2018), Tivenius (2015) och Yin (2013). Kvalitativa 

intervjuer lämpar sig väl då studien syftar till att fördjupa kunskapen om lärares tankar om 

drama som lärverktyg i SO-undervisning i åk 1-3. Genom intervjuer förväntas fyllig 

datamängd samlas in.  
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4.2 Genomförande 

I kommande fyra underavsnitt beskrivs hur studiens urval gått till, hur data samlats in, hur 

bearbetningen av data genomförts och en kortare beskrivning av hur empirin tolkats genom 

utvalda teoretiska perspektiv.  

4.2.1 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen från de åtta informanterna i åk 1-3 genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in för att möjliggöra transkribering. 

Intervjuerna arrangerades med syfte att skapa ett fördjupat samtal med varje informant. 

Intervjuguide med utrymme för fördjupat samtal användes. Den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden stärks av Yin (2013) som menar att intensivt lyssnande är 

förutsättning för att förstå meningen med det informanten förmedlar, vilket vi beaktat och 

handlat efter vid samtliga intervjuer.  

4.2.2 Urval 
Åtta informanter valdes ut att medverka i studien utifrån att de ansågs kunna berika studien 

genom att ge en tydlig bild över om och hur drama som lärverktyg används i SO-

undervisningen i åk 1-3. Informanterna förväntades även kunna ge fyllig information om hur 

de tänker om drama som lärverktyg i SO-undervisningen. Informanternas skolor hade olika 

geografiska lägen, både lärare från landsbygds- och stadsskolor deltog i studien. Både 

manliga och kvinnliga lärare deltog. Informanterna valdes ut genom det Denscombe (2018) 

benämner som riktat urval för att nå ett brett spektrum. För att beräkna urvalets storlek 

användes kumulativt tillvägagångssätt. Det betyder att åtta informanter ansågs ge oss 

tillräcklig data och att fler informanter inte skulle tillföra ytterligare information (Denscombe, 

2018).  

4.2.3 Databearbetning 
Vår databearbetning bygger på ett deduktivt tillvägagångssätt, i så måtto att vårt sätt att 

samla in data ramats in av Bamfords forskning. Med deduktivt tillvägagångssätt menas att 

befintliga relevanta begrepp kan avgränsa och rikta datainsamlingen (Yin, 2013). Vi har valt 

att utgå från ett deduktivt tillvägagångssätt på så sätt att Bamfords forskning identifierat 

intressanta framgångsfaktorer som vi önskar undersöka i verkligheten och anses kunna ge 

ytterligare mening och abstraktion till studien.  

 

Intervjuerna transkriberades, utsagorna numrerades från 1-251 och informanterna tilldelades 

siffrorna 1-8. Detta för att underlätta arbetet och sorteringen till de redan framtagna 
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kategorierna. De kategorier vi valt att utgå från har sin utgångspunkt i Bamfords forskning 

(2006). Vi benämner dem Utmaning, Bedömning, Reflektion, Elevintresse och 

framföranden, Utomstående aktörer, Inkludering och Samarbete. Utöver dessa valdes att 

skapa kategorin Dramaaktiviteter för att besvara forskningsfrågorna.  

 

Kategorierna Bedömning och Reflektion slogs medvetet ihop innan utsagorna sorterades för 

att de ansågs förbundna. Den nya kategorin benämns Bedömning och reflektion. Under 

utsagornas sortering växte kategorierna Utmaning och Inkludering samman på grund av att 

utmana i detta sammanhang visade sig handla om att inkludera. Den nya kategorin benämns 

Utmaning och inkludering. Kategorin Utomstående aktörer slogs efter sorteringen medvetet 

ihop med kategorin Dramaaktiviteter för att dessa förklarar hur drama används och önskas 

användas i skolan. Kategorin Samarbete fick inga underordnade utsagor. De utsagor som 

berörde samarbete hamnade i kategorin Dramaaktiviteter. Slutligen fanns fyra kategorier: 

Bedömning och reflektion, Utmaning och inkludering, Elevintresse och framförande och 

Dramaaktiviteter. Kategorierna med respektive utsagor färgkodades för att trygga 

sorteringen. Nedan synliggörs hur kategorin Utmaning och inkludering växte samman. 

 

Utsaga 58: Men då får man kanske ta det [arbetet med dramaaktiviteter] på deras nivå då utmana utifrån 
dem. I2 [Informant 2] 

 

Utsaga 109: Inkludering är ju inte att alla gör allting lika utan det blir ju att man ska vara med utifrån sina 
egna förutsättningar. I3 [Informant 3] 

 

Utsaga 83: När jag tänker inkludering, tänker jag ändå att försöka utmana dem [eleverna]. I2 [informant 
2] 

 

I utsaga 58 beskrivs att elevernas individuella förutsättningar påverkar graden av utmaning i 

undervisningen och att det finns ett inkluderande perspektiv. I utsaga 109 och 83 visas att 

inkludering är att utmana utifrån individens förutsättningar.   

4.2.4 Tolkning av empiri 
Empirin tolkas övergripligt med stöd av Vygotskijs sociokulturella perspektiv och teori om 

lek och fantasi. För att skapa ytterligare mening och abstraktion åt empirin tolkar vi den med 

hjälp av Bamfords framgångsfaktorer för kvalitet genom konstnärliga ämnen.  
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4.3 Etiska överväganden 

Studiens syfte hade presenterats för informanten före hen medgav sitt deltagande. 

Informanten upplystes om att medverkan är frivillig och kan avslutas när och om så önskas. 

Informanterna lovades att uppgifter som framkommit under intervjun inte kommer att 

användas i kommersiella eller andra icke vetenskapliga ändamål. Studien vilar på 

Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (2017) för att generera god pålitlighet och 

trovärdighet. Genom att vi är väl medvetna om och följer forskningsetiska principer skapas en 

trygghet för både oss som forskare och andra berörda. Konfidentialitetskravet följs och 

innebär att anonymitet och avidentifieringen skapas genom att informantens namn, 

personnummer och skola inte tillkännages och kan därmed inte kopplas till specifik data 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det önskas leda till ökad trygghet för informanten och i sin tur bidra 

till att tillförlitlig information lämnas och därmed uppnås ett säkrare resultat och hög validitet. 

5 Resultat  

Kapitlet omfattar studiens resultat. I avsnitt 5.1 Empiri förstås och förklaras de fyra 

kategorierna. I 5.2 Tolkning av empiri tolkas empirin med stöd i Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv och teori om lek och fantasi och Bamfords framgångsfaktorer för kvalitet genom 

konstnärliga ämnen för att besvara forskningsfrågorna och ge koherens. I 5.3 

Resultatsammanfattning finns en sammanfattning av resultatet.  

5.1 Empiri  

De fyra kategorierna Dramaaktiviteter, Bedömning och reflektion, Utmaning och inkludering 

och Elevintresse och framförande förstås och förklaras nedan. Kategorierna innehåller empiri 

som visar lärares tankar om drama som lärverktyg i SO-undervisning och hur drama används 

för elevers lärande. Underavsnitten avslutas med sammanfattning av aktuell kategori.  

5.1.1 Dramaaktiviteter 
Drama som lärverktyg används inom SO-undervisningen. Utsträckningen av lärares 

användning av drama som lärverktyg inom SO-undervisningen varierar. När drama har 

använts för att ge eleverna kunskap inom SO-ämnet har det varit exempelvis genom att låta 

eleverna lära om, träna till och framföra luciatåg eller ge kunskap om yrken och kända 

byggnader i världen med dess funktioner för samhället.  
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Jag har gjort alla möjliga varianter. Jag har gjort luciatåg, stora luciaföreställningar, teatrar, mindre 
föreställningar, sketcher när de har filmat. Dramatiserat olika yrken. Dramatiserat byggnader, alltså 
föreställt byggnader med kroppen. Det är ju i SO och i religion, religiösa byggnader. 

 

[...] i år har vi nog varit lite dåliga med det [dramaaktiviteter].  

 

Det egna intresset för drama kan påverka i hur stor utsträckning lärare väljer att använda 

drama som lärverktyg i SO-undervisningen. 

 

Då blir det inte så naturligt för mig att ta tag i det men är man en teaterintresserad person, någon som är 
duktig på att dramatisera, kanske man mycket mer naturligt gör det.  

 

Tidsbrist är en orsak till att dramaaktiviteter inte utnyttjas som redskap för elevernas lärande 

i den utsträckning lärare önskar. Det finns uppfattning om att lärare hade mer tid förr till att i 

större utsträckning använda drama som lärverktyg. Orsak till tidsbristen är lärares ökade 

administrativa arbetsuppgifter med omfattande dokumentation. Det upplevs till och med 

vara en stor börda för lärare att dokumentera elevernas resultat och utvecklingsmöjligheter. 
 

Jag tycker man hade mer tid för sådant här [drama för lärande] förut. 

 

[...] att dokumentationen har ökat är en sådan stor börda för lärare idag för när jag började jobba som 
lärare satt man inte lika mycket och dokumenterade [...] 

 

Det finns vilja om att använda drama som lärverktyg mer än vad som går att utföra idag. 

Medvetenhet om dramats positiva påverkan som lärverktyg finns men begränsas av tidsbrist. 
 

Jag önskar att man gjorde det mycket mer. Jag tror det är tiden som påverkar. Man hinner liksom inte 
planera upp det som man skulle vilja och tänka. Man skulle kunna göra mycket mycket mer. 

 

Tankarna om drama som lärverktyg visar sig vara positiva. Uppfattning finns om att drama 

som lärverktyg i SO-undervisningen kan verka positivt för elevernas utveckling och lärande. 

Det anses även gynnsamt att använda drama som lärverktyg i den egna undervisningen för 

lärande i SO-ämnet. 
 

I lågstadiet tror jag det [drama som lärverktyg] är ett perfekt redskap, det är bra och det är roligt.  
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Leken är en stor del i dramaaktiviteterna som lärare utför med eleverna för deras lärande och 

utveckling.  
 

Det [Drama som lärverktyg i SO-undervisning] kommer ut i lekar. 

 

Drama som lärverktyg i SO-undervisningen för att uppnå goda värderingar och skapa 

gemensam värdegrund är vanligare i de lägre årskurserna. Dramaaktiviteter, exempelvis de 

som ger tillfälle att uppleva känslor och skapa förståelse för känslorna, används för att öka 

förståelsen för sig själv och andra.  
 

Vi gjorde det [värdegrundslekar] mer när de var mindre. Testade att känna olika känslor, arg osv. [...] 
pröva på hur det känns, att använda mimik och så.  

 

Det är avgörande för elevernas utveckling och lärande om läraren tidigt kan skapa en god 

gruppdynamik. God sammanhållning och trygghet i klassen bidrar till att eleverna ges 

möjlighet till positiv utveckling och att ta till sig kunskap. Värdegrundslekar kan bidra till att 

stärka eleverna både individuellt och som grupp.  
 

[...] för har du en grupp som du inte fått ihop kan du stå och mala hur mycket du vill, de lär sig ingenting. 
Så du måste få ihop dem till en grupp först. I den här sociala biten är det mycket värdegrundslekar tycker 
jag.  

 

Utomstående kulturutövande aktörer med pedagogiskt perspektiv anses ha kompetens inom 

drama. Genom Skapande skola finns möjlighet att ta in expertstöd om så önskas. 

Regeringens satsning på samverkan mellan skola och kulturliv benämns Skapande skola. 

Skolor kan genom Skapande skola ansöka om medel för att ta del av lokalt kulturutbud. 

Skapande skola erbjuder olika former av konstnärliga uttrycksformer och elevernas eget 

skapande ska stå i fokus. Aktörer från Skapande skola kan erbjuda gruppstärkande 

aktiviteter där eleverna ges möjlighet att utveckla samarbetsförmåga.  
 

Skapande skola [...] det är ju via kulturgarantin och få hjälp av någon expert utifrån om man vill.  

 

Vi har haft Skapande skola som kommit hit. det har varit allt från cirkus, jonglering, författare, gud vad 
har vi haft genom åren, musik bonka bonka. Det var också lite samarbetsövningar. 
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Den utomstående kompetensen kan vara värdefull främst när lärare anser att den egna 

kompetens inom användandet av drama som lärverktyg brister.  
 

 Det [Att använda drama] faller sig inte naturligt för mig så jag tar gärna hjälp om det finns.  

 

Kamratstödjare på skolan går runt till de lägre årskurserna för att genomföra 

värdegrundsfokuserade dramaarbeten. Kamratstödjarnas dramaaktiviteter genomförs i lek- 

och fantasifulla sammanhang.  
 

[...] kamratstödjare har gått runt, sexorna, till de yngre klasserna och dramatiserat och lekt med barnen. 
Då är det SO. 

 

Kategorin Dramaaktiviteter handlar om hur lärare använder och tänker om drama som 

lärverktyg i SO-undervisningen. Drama som lärverktyg innefattar ett lek- och fantasifullt 

arbetssätt och möter flera delar i SO-ämnets kursplan. Drama som lärverktyg används i SO-

undervisningen. Utsträckningen varierar. Variationen tycks bero på lärares olika kompetens 

och intresse samt att befintlig tid måste prioriteras till annat. Vilja finns att använda drama 

som lärverktyg i SO-undervisningen mer. Utomstående kompetens uppskattas som stöd i 

moment där lärare anser den egna kompetensen vara svag.   

5.1.2 Bedömning och reflektion 
Tankar om bedömning och reflektion inom drama för lärande i SO-undervisningen handlar 

om att dessa är värdefulla och viktiga faktorer för elevernas förståelse och utveckling. 
 

Det [reflektion] är jättebra. 

 

Det [reflektion] är alltid viktigt. 

 

Det [bedömning] är ett bra sätt för att se vad de lärt sig.  

 

Tidsbrist står ofta i vägen för den värdefulla och viktiga bedömningen och reflektionen. 

Arbetet med reflektion av förvärvade kunskaper och upplevda erfarenheter och känslor har 

tendens att stanna vid tanken och fullföljs sällan in i det praktiska arbetet. 
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Överlag är det [reflektion av dramaaktiviteter i SO-undervisning] någonting jag tänker på men som tyvärr 
är sånt som man kanske gör alldeles för lite. För det är så mycket som man känner att man ska hinna med. 

 

Det framkommer att bedömning och reflektion är komplext. Teoretiska redovisningsformer 

ger ofta mer summativa bedömningsunderlag där det tydligt går att se vad eleverna lärt sig. 

Bedömning inom SO-undervisning genom drama som lärverktyg är önskvärt att genomföra, 

men kompetensen anses inte vara tillräcklig. Stöd för bedömning av förvärvade kunskaper 

genom drama som lärverktyg, exempelvis bedömningsmatris, önskas för att kunna utföra 

rättvisa bedömningar.  
 

Bedömning är svårt. Det är annat när man ser i svenska och matte. Du ska skriva med stor bokstav och 
punkt och mellanrum, inte blanda små och stora bokstäver. Det är ju lättare att se direkt. 

 

Det [Bedömning av dramaaktiviteter] skulle jag absolut kunna använda men jag har inte dem 
kunskaperna. 

 

[...] en bedömningsmatris skulle underlätta för att hinna med och kunna göra någon bedömning. 

 

Samtidigt som bedömning genom drama upplevs svår att utföra finns tankar om att drama 

kan användas framgångsrikt för att synliggöra elevers fördjupade kunskaper. Genom drama 

kan elever få chans att visa förmågor de annars inte får möjlighet att åskådliggöra i mer 

teoretiska redovisningsformer. Det finns en uppfattning om att drama är användbart för att 

det visar vad eleverna lärt sig på djupet. När drama bedöms är risken för misstolkning av 

elevens förvärvade kunskaper liten jämfört med andra bedömningsmetoder. 

 

[…] då kan ju drama visa mer. I en tipspromenad kan de bara gissa […] 

 

Kategorin Bedömning och reflektion visar att bedömning och reflektion är värdefulla och 

viktiga delar i undervisningen. Det finns viss komplexitet då bedömning och reflektion inom 

drama som lärverktyg anses kunna visa fördjupade kunskaper och passa fler elever. 

Samtidigt brister ibland lärarkompetensen och tiden räcker inte till vid bedömning av elevers 

kunskaper när drama används som lärverktyg.  
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5.1.3 Utmaning och inkludering 
Det finns fördelar med att utmana eleverna genom drama som lärverktyg. Det är viktigt och 

värdefullt att eleverna får utmanas när drama används som lärverktyg i SO-undervisningen 

och även att drama kan vara en väg in i utmaning. Drama som lärverktyg i SO-

undervisningen kan vara metod för att utmana eleverna. En lärare uttrycker att eleverna 

utmanas för lite. Det finns en vilja om att göra det mer.  
 

Ja, alltså, det [ta risker och utmanas genom drama] är ju jättebra. 

 

Jag tycker vi gör det [låter eleverna möta utmaning] alldeles för lite. Man skulle nog behöva gör det mer 
[…] men bara prova att gå in i en annan roll och utsätta sig för lite saker. 

 

Lärare kan uppfatta att de behöver pusha eleverna för att de ska våga. Av erfarenhet finns 

förståelse för att utmaning är värdefullt för elevernas utveckling.  
 

Man har så många gånger sett att när man väl är på andra sidan och det är klart, hur mycket det har gett 
att knuffa dem över den där kanten.  

 

Samtidigt som det är värdefullt att utmana eleverna genom drama som lärverktyg i SO-

undervisningen finns viss upplevd oro som handlar om att det eleverna upplever nu kan ha 

påverkan på kommande skolår och verka hämmande för elevernas uppfattning av drama.  
 

Det [att utmana eleverna] kan vara bra men man kan också försätta eleven i en situation som är jobbig att 
handskas med. Om det handlar om en känslig situation.  

 

Just när de är så här små är jag rädd att någonting ska bli fel för senare i livet. 

 

Det framkommer en medvetenhet om vikten av elevers olikheter och att det har betydelse för 

hur undervisningen bör bedrivas. Det finns insikt i att undervisningen behöver bedrivas så 

att den lämpar sig för samtliga elever. Det viktigaste är att eleven är delaktig och bidrar med 

det hen har förutsättning för. 
 

Sedan är jag väldigt noga med att alla får göra på sitt sätt eftersom att vi är så olika. 
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Men då får man kanske ta den [dramaaktiviteten] på deras nivå då och utmana utifrån dem. 

 

Dramaundervisning anses ha stor potential att kunna utgå från elevers olika förutsättningar 

och förmågor. Det finns elever som har svårigheter med teoretiska inlärningsmetoder och för 

dessa elever kan praktisk undervisning vara extra positivt för lärandet. En lärare uttrycker 

att: 
 

[...] just det här att det är häftigt när man ser det här med praktiska saker att de barn som kanske har det 
lite svårt med andra saker, de kan ha det väldigt lätt och medryckande visa, att de kan visa sina förmågor 
som man inte ser annars. 

 

Elevgruppens dynamik har betydelse för i vilken utsträckning eleverna utmanas genom 

drama som lärverktyg i SO-undervisningen. Drama kan fungera bra i stora grupper likväl 

som i små grupper beroende på gruppsammansättning och individuella förutsättningar. Det 

krävs att vara lyhörd gentemot eleverna för att skapa lärande genom drama.  
 

Sen beror det på vilken klass man har, man kan ha 25 och det funkar bra sen kan man ha 17 som det inte 
funkar för. 

 

Man måste tänka på vad man har för barn. 

 

För att skapa balans mellan eleverna i dramaaktiviteter behövs ibland mer uppmärksamhet 

och stöd till vissa elever. Vissa elever kan kräva mer stöttning av läraren än klasskamraterna 

och ett tillåtande klassrumsklimat eftersträvas. Viktigt är att ge tid och tillåtelse till de elever 

som behöver lite mer stöd i dramaaktiviteterna.  
 

Jag vill ju alltid försöka att alla ska vara med. Det är min grundtanke […] ibland slutar det med att jag har 
tre elever under koftan.  

 

Är den här personen bra att sätta i den här situationen. [...] Det får man ha lite fingertoppskänsla kring. 

 

I kategorin Utmaning och inkludering framkommer att det är värdefullt och viktigt att 

eleverna får utmanas genom drama som lärverktyg i SO-undervisningen. Drama kan 

inkludera elever i undervisning. Praktiskt lagda elever ges stor möjlighet att visa sina 

förmågor och kunskaper. Att eleverna får chans att utmanas bidrar till att de vågar mer. 
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Lärare känner samtidigt en oro för att utmana och pusha elever för hårt. Gruppdynamiken 

spelar roll för i vilken utsträckning läraren utmanar eleverna genom drama som lärverktyg i 

SO-undervisningen. Eleverna har skilda förutsättningar och förmågor och behöver varierad 

tid och stöttning för att lära och utvecklas.  

5.1.4 Elevintresse och framförande 
Skolverkets indikation på att drama ska ingå i undervisningen nämns och att eleverna ska 

ges möjlighet att erfara olika uttryck för kunskaper och verktyg för lärande uttrycks.  
 

Det står ju i läroplanen också att man ska på olika sätt lära sig och genom drama och så där, så där finns 
det ju också en indikation från Skolverket att man ska ge eleverna olika verktyg.  

 

Det finns stort värde och vilja i att låta eleverna få visa upp sina dramaaktiviteter. Drama är 

ett värdefullt lärverktyg för att fördjupa kunskaper och omvandla kunskap till handling. Det 

är värdefullt att använda drama som lärverktyg och det är betydelsefullt att dramaarbetet får 

ta den tid som behövs. Det är viktigt att ge tid och grundligt arbeta med det som senare ska 

visas upp för att uppnå och skapa mening.  
 

Det [att eleverna får visa upp vad de lärt sig] tycker jag är väldigt värdefullt. Där måste de ju verkligen 
omvända sin kunskap till handling. Där visar det sig ju på riktigt vad de lärt sig. Det tycker jag är jättebra 
om man har möjlighet och utrymme i undervisningen för det tar ju tid. De måste ju få möjlighet till att 
ordentligt få genomarbeta det de ska visa upp.  

 

När eleverna vet att de ska få visa upp en dramaaktivitet för en publik är lärares erfarenhet 

att eleverna blir mer motiverade och visar tydlig uppskattning. När eleverna får visa upp, 

främst för yngre barn, uppfattas det som att eleverna känner sig betydelsefulla och att de 

växer med känslan att få vara äldre och kunna lite mer än sin publik. En lärare talar om 

vikten av elevernas goda värdegrund och självkänsla och att arbetet med detta skapar 

förutsättningar för att våga. När eleverna får visa upp sin dramaaktivitet ska de känna sig 

trygga och accepterade för den de är.  
  

Man märker att de blir så mycket mer engagerade när de vet att de får visa upp det för någon 

 

.. åh det [att visa upp vad de lärt sig] tycker de [eleverna] är så roligt, att visa för föräldrar och för andra 
elever också. Allra helst för de yngre […] att de [eleverna] får se att de är lite större själva […] att de 
[eleverna] känner sig trygga framför allt. Känna att de vågar. 
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För att skapa mening åt drama i undervisningen är det framgångsrikt att beakta elevernas 

intresse. Att ta tillvara elevernas intresse ökar motivation och engagemang i elevernas 

utveckling och lärande. Att vara lyhörd inför elevernas intressen skapar förutsättning för att 

bygga en motiverande undervisning med drama som lärverktyg. 
 

Allt som intresserar dem [eleverna] är ju bra att ta tag i. Det motiverar ju. 

 

Kategori Elevintresse och framförande visar att lärare uppfattar drama som lärverktyg i SO-

undervisningen meningsfull när eleverna ges möjlighet att visa upp vad de lärt sig eftersom 

elevernas engagemang och motivation ökar. SO-undervisning genom drama blir meningsfull 

om den utgår från elevernas intresse och erfarenheter. Att ge den tid som behövs till drama 

som lärverktyg i SO-undervisningen anses viktigt för elevernas lärande.  

5.2 Tolkning av empiri 

Empirin i de fyra kategorierna Dramaaktiviteter, Bedömning och reflektion, Utmaning och 

inkludering och Elevintresse och framförande används för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Tolkningen genomförs med övergripligt stöd i Vygotskijs sociokulturella 

teori om lek och fantasi och mer detaljerat med stöd av Bamfords forskning.  

5.2.1 Dramats utsträckning i SO-undervisningen 
Den första forskningsfrågan i studien lyder: I vilken utsträckning använder åtta lärare i åk 1-3 

drama som lärverktyg i SO-undervisningen? Empirin visar att utsträckningen av drama som 

lärverktyg i SO-undervisningen varierar. Det framkommer att utsträckningens variation beror 

på lärares skilda kompetenser, intressen och tid. När empirin tolkas med stöd av Vygotskijs 

sociokulturella teori om lek och fantasi tydliggörs lekens betydelse för kunskapande inom 

SO-undervisningen. Att utsträckningen varierar tolkas genom Vygotskij vara negativt för 

elevernas lärande, eftersom lek i sociala sammanhang enligt Vygotskij är lärandets grund. 

Utsträckningens variation kan bero på skillnader i lärares kompetens och intresse inom drama. 

Det förstås genom Bamfords forskning om framgångsfaktorer att kompetenta och motiverade 

lärare inom konst tenderar att ha högre kvalitet i sin dramaundervisning.  

5.2.2 Dramats sammanhang i SO-undervisningen 
Studiens andra forskningsfråga lyder: I vilka sammanhang använder åtta lärare i åk 1-3 

drama som lärverktyg i SO-undervisningen? Studiens resultat påvisar att drama som 
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lärverktyg i SO-undervisningen sker i mindre och större elevgrupper. Dramat sker i lek- och 

fantasifulla situationer. Drama som lärverktyg utvecklar elevernas sociala kompetenser och 

fördjupar kunskaper inom SO-ämnet. Drama som lärverktyg i SO-undervisningen kan ske 

med stöd av utomstående kompetens. Detta lekfulla förhållningssätt i drama som lärverktyg 

tolkas, genom Vygotskijs teori om lek och fantasi, skapa givande lärtillfällen. Drama som 

lärverktyg anses ge eleverna möjlighet, att genom sociokulturellt lärande i den närmaste 

utvecklingszonen, att med hjälp av lärare, utomstående kompetens eller elever som kan lite 

mer utveckla kunskaper. Genom Bamfords forskning förstås sammanhangen som 

framkommer i empirin som positiva för elevers lärande. Samtidigt framkommer att 

sammanhangen inte innefattar samtliga av Bamfords framgångsfaktorer vilket kan tolkas ge 

lärande utan hög kvalité och således inte leda till framgångsrikt lärande.  

5.2.3 Tankar om drama som lärverktyg i SO-undervisningen 
Med övergripande stöd av Vygotskij och mer riktat av Bamford tolkas studiens tredje 

forskningsfråga: Vad tänker åtta lärare i åk 1-3 om drama som lärverktyg i SO-

undervisningen? Väl framträdande tankar om drama som lärverktyg i SO-undervisningen är 

att det är en värdefull och viktig metod för att fördjupa kunskaper. Det framkommer att 

genom leken i drama som lärverktyg ges eleverna möjlighet till lärande och utveckling. Det 

tolkas med stöd i Vygotskijs teori om lek och fantasi gynna de yngre elevernas lärande. 

Empirin visar positiva tankar om de olika framgångsfaktorerna; samarbete med utomstående 

aktörer, framförande, reflektion, bedömning, utmaning, inkludering i undervisningen vilket 

kan förstås genom Bamfords framgångsfaktorer att lärare är medvetna om hur elever lär 

genom konstnärliga ämnen. Vår förståelse är att lärare, trots sin positiva inställning, begränsas 

i sitt användande av drama som lärverktyg i SO-undervisningen på grund av bristande tid och 

kompetens. Den bristande tiden och kompetensen tolkas genom Bamford leda till sämre 

kvalitet i lärande genom konstnärliga ämnen.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Det insamlade datamaterialet utgörs av 251 utsagor från åtta informanter. Kategoriseringen 

genomfördes i flera steg och bildade de fyra kategorierna Dramaaktiviteter, Bedömning och 

reflektion, Utmaning och inkludering och Elevintresse och framförande. Samtliga kategorier 

innehåller lärares tankar om och användning av drama som lärverktyg i SO-undervisningen.  
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Kategorin Dramaaktiviteter beskriver lärares användande av, och tankar om, drama som lek- 

och fantasifullt lärverktyg i SO-undervisningen. Omfattningen av i vilken utsträckning 

drama som lärverktyg används varierar. Det tycks bero på att befintlig tid måste prioriteras 

till annat och att lärares kompetens och intresse skiljer sig åt. Drama som lärverktyg har 

möjlighet att möta flera delar i SO-ämnets kursplan. Utomstående kompetens uppskattas av 

lärare när den egna kompetensen saknas. Kategorin Bedömning och reflektion påvisar att 

bedömning och reflektion när drama som lärverktyg används i SO-undervisningen är 

värdefullt och viktigt. Bedömning och reflektion kan visa elevers fördjupade kunskaper och 

förmedla kunskaper på ett praktiskt vis. Tid till och kompetens inom drama som lärverktyg 

anses i vissa fall inte tillräcklig. Det råder således en bakomliggande komplexitet. I 

kategorin Utmaning och inkludering framkommer att det är värdefullt och viktigt att 

eleverna får utmanas genom drama som lärverktyg i SO-undervisningen. Det finns en oro 

för att utmana och pusha eleverna för hårt. Gruppdynamiken och individuella skillnader 

påverkar i vilken utsträckning lärare utmanar och stöttar eleverna genom drama som 

lärverktyg i SO-undervisningen. Kategori Elevintresse och framförande påvisar att drama 

som lärverktyg i SO-undervisningen blir meningsfullt när eleverna ges möjlighet att visa upp 

vad de lärt sig. Mening skapas om dramaaktiviteten ges den tid som behövs och utgår från 

elevernas intressen och erfarenheter. 

 

Kategorierna tolkas övergripande utifrån Vygotskijs sociokulturella teori om lek och fantasi 

och mer riktat med Bamfords forskning och ger svar på studiens forskningsfrågor. 

Forskningsfrågorna utgår från en helhet och förstås tillsammans. Utsträckningen av drama 

som lärverktyg i SO-undervisningen varierar och sker tillsammans i lek- och fantasifulla 

sammanhang. Lekens betydelse när kunskaper inom SO-undervisningen förvärvas genom 

drama tydliggörs med Vygotskijs sociokulturella teori om lek och fantasi. Att utsträckningen 

varierar förstås genom Bamfords forskning bero på att lärares kompetens inom konstnärliga 

ämnen skiljer sig åt. Tankar om drama som lärverktyg inom SO-undervisningen visar att det 

är ett värdefullt och viktigt lärverktyg. Framgångsfaktorerna inkludering, utmaning, 

bedömning, reflektion och meningsskapande uppfattas som betydelsefulla delar i 

undervisningen och kan förstås utifrån Bamfords forskning att lärare är medvetna om hur 

eleverna lär. Trots medvetenhet om framgångsfaktorerna varierar användandet av drama 

som lärverktyg i SO-undervisningen på grund av tidsbrist, skilda kompetenser och intresse. 
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6 Diskussion  

Kapitlet omfattar studiens diskussion. I avsnitt 6.1 Resultatdiskussion diskuteras resultatet 

med tidigare forskning. I 6.2 Metoddiskussion besvaras om använd metod är rimlig. I 6.3. 

Fortsatt forskning presenteras önskad vidare forskning inom ämnesområdet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Av de framgångsfaktorer som Bamford (2006) identifierat förekommer följande i vårt 

resultat; utomstående kompetens, bedömning, reflektion, utmaning, inkludering och 

framförande. Dessa återfinns i studiens kategorier Dramaaktiviteter, Bedömning och 

reflektion, Utmaning och inkludering och Elevintresse och framförande. Kategorierna har 

tolkats med utgångspunkter i Vygotskijs sociokulturella teori om lek och fantasi och 

Bamfords framgångsfaktorer för kvalité i undervisningen genom konstnärliga ämnen. 

 

Utsträckningen av drama som lärverktyg i SO-undervisningen varierar bland de intervjuade 

lärare och påverkas av att tid behöver prioriteras till annat. Fredrikssons studie (2013) är i 

linje med resultatet och menar att synen på och användandet av drama som lärverktyg i 

undervisningen påverkas negativt av tidsbrist. Utomstående kompetens har i vår studie 

angående i vilka sammanhang drama som lärverktyg används i SO-undervisningen visat sig 

önskvärt när lärares uppfattning om den egna kompetensen anses brista. Lärares önskan är i 

samklang med tidigare forskning inom området. Fredriksson (2013) menar att användandet 

och synen på drama i undervisningen påverkas negativt om kompetens hos läraren brister 

och utomstående kompetens inte finns att tillgå. Likt Fredriksson (2013) menar Andersson 

(2014) att sammanhang och mening kan skapas om utomstående kompetens tas in i arbetet 

med drama som lärverktyg i undervisningen.  

 

Vår studie visar att bedömning och reflektion är värdefullt och kan visa fördjupade 

kunskaper men påverkas av tids- och kompetensbrist. Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) 

stärker vårt resultat och menar att bedömning är komplext och komplicerat. Författarna 

belyser att bedömning bör ske i dialog med eleverna. Det som gör bedömning svårt menar 

de är föreningen mellan fantasi och bedömning. Fördjupade kunskaper och förståelse menar 

Öfverström (2006) kan nås genom reflektion när drama som lärverktyg används. Jacquets 

(2011) menar att drama ger tillfällen till aktivt reflekterande. Vårt resultat, att lärares 

uppfattning om att reflektion har positiv påverkan på inlärning, anses därmed realistiskt.  
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Att eleverna inkluderas och utmanas genom drama i SO-undervisningen framkommer i 

studien vara värdefullt och skapar möjlighet att inkludera alla elever. Arbetet med 

inkludering och utmaning ska, enligt vår studie, utgå från elevernas individuella förmågor 

och förutsättningar. Studiens resultat står i samklang med Andersson (2014) och Jacquet 

(2011) som belyser värdet av att eleverna ges möjlighet till utmaning. Jacquet (2011) visar 

med sin forskning att drama som lärverktyg är ett arbetssätt som passar de flesta elever och 

inkluderar dem i utveckling. Lindgren (2006) menar att drama som lärverktyg kan fungera 

inkluderande även för elever som är i behov av extra stöttning.  

 

Uppfattningen är att drama som lärverktyg i SO-undervisningen motiverar och engagerar 

elever när undervisningen innehåller framförande av dramaaktivitet. Det är betydelsefullt när 

undervisningen utgår från elevernas intressen och erfarenheter. Forskning styrker vårt resultat 

att det är meningsfullt när elever ges möjlighet att visa upp dramaaktiviteter för andra 

(Andersson, 2014; Johnson, 1998). Andersson (2014) belyser likt vårt resultat att 

undervisningen gynnas när den utgår från elevernas intresse och erfarenheter. 

6.1.1 Slutsats 
Slutsatsen av föregående resultatdiskussion är att drama används som lärverktyg i SO-

undervisningen. Det finns medvetenhet om värdet av, och vilja till, att använda drama som 

lärverktyg i SO-undervisningen. Viktiga faktorer som lärare anser vara positiva för lärandet är 

elevintresse, bedömning, reflektion, inkludering, utmaning, kompetens och framförande. 

Trots medvetenhet om dessa faktorers fördelar för utveckling och lärande används drama i 

varierad utsträckning av lärare då tid och kompetens påverkar användandet.  

6.2 Metoddiskussion  

Studiens metodologi är tidigare beprövad och accepterad. Vald metod beskrivs i 

metodlitteratur av Tivenius (2015), Yin (2013) och Denscombe (2018). Studien vilar på 

kvalitativ ansats och resultatet visar förståelse och fördjupad kunskap om fenomenet. 

Datainsamlingsmetoden finns stegvis beskriven i metodavsnittet. Ett fylligt empiriskt material 

har samlats in via intervjuer för att komma verkligheten nära. Med kvalitativ metod och med 

deduktiv databearbetning kunde vi förstå och förklara fenomenet genom att fånga upp olika 

uppfattningar. Vi är medvetna om att en intervjusituation sannolikt påverkar informantens 
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svar. Tolkning i kvalitativ metod är nära kopplad till forskarens tolkningsskicklighet och vårt 

tolkningsarbete har därför skett varsamt och med handledning av metodlitteratur.  

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 
Tidigare presenterade etiska principer har följts och väglett vårt förhållningssätt under 

studiens arbetsgång. Metoden tydliggörs och beskrivs stegvis i metodkapitlet. Studiens 

resultat tolkas med teori och tidigare forskning och diskuteras därefter med stöd i tidigare 

forskning. Samtliga kapitel följer korrekt referenshantering. Nedan redogörs för studiens 

reflexivitet och de sanningskriterier studien uppfyller. Bamfords forskning har, enligt vår 

kännedom, inte tidigare använts som teori vilket skulle kunna ses som ett vågat men samtidigt 

kreativt och nytänkande val. Med facit i hand har studien med stöd i Bamfords forskning 

skapat möjlighet att rikta studien mot framgångsrikt användande av drama som lärverktyg i 

SO-undervisning. 

Sanningskriterier 

Vi är medvetna om att denna studie bygger på information om de intervjuades upplevda 

verklighet, att informanten väljer vilka data vi får tillgång till och att den tolkas av oss genom 

valda teorier. Bearbetningen av data genomfördes utifrån de riktlinjer kvalitativ forskning 

förväntas följa. Därmed är rimlighetskriteriet uppnått. Koherens uppnås genom att studiens 

delar tillsammans bildar en helhet och forskningen följer en röd tråd från syfte till slutsats och 

fortsatt forskning. Studien har en hög abstraktionsnivå vilket framgår av dess objektivitet med 

utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella teori om lek och fantasi och Bamfords forskning. 

Denna höga abstraktionsnivå ger studien korrespondens.  

Reflexivitet 

Under arbetsprocessen har reflektion över vår distans till egna tankar och värderingar 

närvarat. Med utgångspunkt i tidigare forskning, teori och empiri har studien vuxit fram. 

6.3 Framtida forskning 

Önskvärt är att genom fortsatt forskning vidare fördjupa kunskapen om drama som lärverktyg 

i de lägre årskurserna. Fortsatt forskningsområde skulle förslagsvis kunna beröra vad elever i 

åk 1-3 tänker och känner om drama som lärverktyg i undervisningen. Med detta syfte kan 

empiri förslagsvis samlas in genom observationer och samtal med elever. En sådan kvalitativ 

studie kan bidra till att öka lärares medvetenhet för att således bidra positivt för elevers 

lärande.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Drama - Gruppövningar som rollspel, inövat och improviserat, värdegrundsövningar och 
lekar för lärande i SO-ämnet. 
 
Två snabba 

Hur många år har du arbetat som lärare? 
Ingick drama i din lärarutbildning? Eller någon fortbildning? 

 

Har du utfört någon drama-aktivitet med eleverna?  
 
Har du samarbetat med utomstående aktörer inom drama som kan kopplas till  
SO-undervisning?  

Hur har det varit, för- och nackdelar?  
 
Vad tänker du om att låta eleverna ta risker och utmanas när drama används i  
SO-undervisning?  

I vilken omfattning anser du att du tar hänsyn till det? 
För- och nackdelar?  

 
Vad tänker du om att göra drama i SO-undervisning meningsfullt för eleverna genom 
t.ex. deras intresse och erfarenheter?  

I vilken omfattning anser du att du tar hänsyn till det? 
För- och nackdelar?  

 
Vad tänker du om att ge eleverna möjlighet att visa upp vad de lärt sig genom drama i 
SO-undervisningen t.ex. föreställning osv? 

I vilken omfattning ges eleverna möjlighet till det? 
För- och nackdelar?  

 
Vad tänker du om bedömning av vad eleverna lärt sig genom drama i  
SO-undervisning?  

I vilken omfattning bedöms eleverna  
För- och nackdelar?  

 
Vad tänker du om att ge eleverna tillfälle till reflektion kring sitt lärande i  
SO-undervisningen genom drama?  

I vilken omfattning ges eleverna tillfälle till reflektion?  
För- och nackdelar?  

 
Vad tänker du om inkludering av alla elever när drama används i SO-undervisningen?  

För- och nackdelar?  
 
 
 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 


