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1. Inledning 

När vi började fundera på ämnet för vårt examensarbete, föll det sig slutligen 
naturligt att börja titta på drama i undervisningen. Eftersom vi båda har bakgrund 
inom drama i olika former. Anders Faxén är blivande ämneslärare inom historia, 
religion och litteraturvetenskap/svenska. Anders har tidigare erfarenhet av arbete i 
skolan som ämneslärare. Han har sedan 1998 sysslat med levande rollspel och 
historiskt återskapande på fritiden samt manusförfattande inom studentspex.       
Dan-Erik Winberg är blivande ämneslärare inom drama och engelska. Dan-Erik har 
tidigare arbetat som dramapedagog och han har sysslat med amatörteater till och 
från sedan 1998. Således har vi båda ett brinnande intresse för dramats pedagogiska 
möjligheter och dramats potential som ett verktyg i vår kommande undervisning. I 
USA, Australien samt vårt grannland Norge har intresset ökat att använda denna 
form av undervisning i naturvetenskapliga ämnen (Dorion, 2009). Till detta räknas 
t.ex. rollspel, forumspel, levande rollspel, olika former av dramaövningar samt 
värderingsövningar. Tidigare forskning har inriktat sig på de lägre åldrarna eller på 
specifika klasser inom gymnasiet. Vi ville försöka få en helhetsbild av en 
gymnasieskolas många olika program och dess användning av drama i 
undervisningen.  

Alla styrdokument fram till Lpf 94 (1998) har framhävt vikten av olika former av 
inlärningsmetoder såsom drama, musik, rytmik, skapande i bild, text och form. 
Genom att använda olika former av uttryck ges eleverna möjlighet att inhämta 
kunskaper genom eget skapande. I läroplanen Lpf 94 (1998) har fokus flyttats till vad 
eleverna ska lära sig men hur de ska tillägna sig kunskaperna är inte lika specificerat 
som i de tidigare styrdokumenten. 

Enligt den tidigare forskningen finns det fördelar med att använda drama även på 
gymnasienivå. Då det inte är ett fastställt krav i styrdokument för gymnasiet, kan 
man undra hur den egentliga användningen ser ut? Detta var något vi ville ta reda på 
genom att göra en undersökning på en gymnasieskola i Mellansverige.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning var att få en inblick i hur drama i undervisningen 
används som ett pedagogiskt verktyg på gymnasienivå. Elevernas egen syn på vad de 
får ut av att ha drama i undervisningen ville vi också få fram.  

1.2 Forskningsfrågor 

 Används dramatik i olika former som ett pedagogiskt verktyg? I vilken 

utsträckning? 

 Vilken inställning har eleverna till undervisningsmetoden? 

 Finns det några andra upplevda effekter förutom eventuella pedagogiska som 

drama i undervisningen medför? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Till att börja med vill vi med denna begreppsdefinition belysa kring de två begreppen 
drama och teater som ofta hamnar i samma kontext men som egentligen enligt oss 
både har likheter men även skillnader. Speciellt med tanke på hur de används inom 
skolvärlden och i undervisningsformen. 

Drama 

Enligt den definition som Nationalencyklopedin ger har begreppet drama sin grund 
ur de grekiska orden dra’ma som betyder handling eller skådespel besläktat med 
ursprungsordet dra’ ō vars betydelse är ”handla”. Drama är ett mångfacetterat 
samlingsord och begrepp då det både har en fot i litteraturens fundamentala tre 
pelare jämte lyriken och epiken. Drama har också innebörden av det teatrala och på 
så vis står det med andra foten i teaterkonsten. Dramats dubbelsidiga natur av att 
höra hemma både i den litterära världen och teatrala gör att det är svårdefinierat som 
begrepp då det kan omfatta allt från teater, lekar, rollspel, interaktiv teater (NE, u.å.). 

Definition av drama som ämne 

I kölvattnet av de diskussioner som uppstod kring drama började dramapedagoger 
försöka besvara frågan kring vad drama var för ett ämne egentligen? Den definition 
som de enades om 1977 och som fortfarande används i vår tid tar Rasmusson (2000) 
upp och lyder som följande. Drama är en pedagogisk konstform där lekar, 
gruppövningar och improvisationer används. Drama är ett skapande, där processen 
är viktigare än resultatet. Drama utvecklar kommunikationen mellan människor och 
tränar gemensamt beslutfattande. Drama tar sin utgångspunkt ifrån varje deltagares 
sociala verklighet och deras intressen. Drama är ett sätt att nå kunskap genom 
upplevelse. Utgångspunkten för drama är en helhetssyn på människan i samhället. 

Teater 

Nationalencyklopedin beskriver att ordet teater har i modernt språkbruk och den 
gängse sinnebilden kommit att användas som begrepp för både teater som den 
byggnad där skådespelet sätts upp. Men också i hänseendet av den konstform där 
skådespelare agerar på en scen inför en publik. Teater har sitt ursprung i människans 
behov av att förstå sin samtid och omgivning genom att tolka och framställa verkliga 
som fiktiva händelser och personer i form av improvisation, lekar, skådespel eller 
ritualer. Teater har och finns i de flesta kulturer genom historien (NE, u.å.). 

Rollspel 

Tillsammans med en spelledare skapar spelarna en gemensam berättelse inom en 
uppsatt ramberättelse. Spelaren tilldelas en roll och ska försöka spela denna så 
trovärdigt som det går. En sådan roll kallas oftast för en rollperson. Oftast är det 
rollpersonerna som är berättelsens huvudpersoner. Ofta används ett rollformulär där 
spelaren antecknar relevanta fakta om sin rollperson. (SVEROK, u.å.). 
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Levande rollspel – Lajv 

Levande rollspel mer känt under det mer allmänna begreppet ”Lajv” som är en 
försvenskning av engelskans ”live” taget från begreppet LARP – Live Action Role 
Playing game, som det kallas i den engelska kulturen. Då lajv omfattar flera 
subgenrer är det svårt att definiera en enhetlig bild av ”det här är lajv” då det ter sig i 
olika former, utföranden och rad av subgenrer. Levande rollspel är den 
korsbefruktade avkomman till rollspel och teater som lånar inslag från improvisation. 
I grunden handlar det om att du ska gestalta en karaktär, spela en roll och leva sig in i 
en fiktion. En verklighetsbaserad värld eller en fiktiv.  Karaktären skapar spelaren 
själv, hur den ska agera, vad den ska heta och dennes bakgrundshistoria.  

Det hela måste hålla sig inom de på förhand satta ramarna som skapats av 
arrangörerna för lajvet. Här finns också en av de större skillnaderna jämfört med 
teater och rollspel. I teatern ska du gestalta en person du själv inte har skapat utan 
ska levandegöra någon annans skapelse utifrån ett manus. Levande rollspel har inget 
färdigt manus utan i stundens improvisation sker och drivs handlingen framåt utifrån 
den ramberättelse som lajvet utspelar sig inom samt de uppgifter oftast kallade 
”intriger” som spelarna fått att lösa under spelets gång.  

Den andra skillnaden är att det inte finns någon publik, alla deltagare är med och 
spelar och är lika mycket aktör som publik för varandra. Målet är inte att vinna utan 
att tillsammans ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina 
medspelare. 

En vanlig missuppfattning gällande lajv är att många tror att man går ut i skogen och 
slåss när man lajvar. Vilket är felaktigt då de flesta lajv försöker undvika strider, 
istället läggs fokus på konflikt och intrigerande. Lajven behöver inte nödvändigtvis 
utspela sig i en skog utan kan beroende på dess handling ske på alla möjliga tänkbara 
platser. Ett lajv kan utspela sig i och kring en uppbyggd fantasiby med tusen 
deltagare till ett litet med ett fåtal vänner. Det kan pågå allt från ett dygn till en hel 
vecka . Alla levande rollspel har strikta regler som ska följas för att alla ska kunna få 
en trevlig upplevelse som möjligt. (SVEROK, (u.å.); Rasmusson & Erberth, 2008, s. 
237). 

Lajv i skolan 

Levande rollspel - lajv i skolan är en sidogren till det ovan nämnda begreppet och kan 
användas i skolor som ett pedagogiskt verktyg och är på så vis en form av drama som 
pedagogiskt verktyg. Det bidrar till en upplevelsebaserad, deltagande och kreativ 
undervisning istället för en klassrumssituation där lärare ställer frågor och elever 
svarar eller endast inhämtar kunskaper från läroboken. På detta sätt förflyttas 
eleverna till att ställas mitt i en upplevelsebaserad situation. Istället för att bara ha 
läst om exempelvis medeltidens matlagning kan eleverna istället få prova på att laga 
till denna på riktigt på tidsenligt vis. Det blir lättare att exempelvis förstå en historisk 
händelse om man själv varit där på låtsas. Lajv i skolan skapar en plattform för elever 
och lärare att lättare kunna diskutera och debattera svåra ämnen och kunna arbeta 
ämnesöverskridande i och med att eleven fått en känsla av att ”ha varit där” och kan 
sätta sig in i händelserna utifrån ett första-personsperspektiv (SVEROK, (u.å.)). 
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Alla elever deltar och är med på sina egna villkor. Att tilldelas en roll, oftast med 
tillhörande attribut och klädsel, bidrar till att eleverna aktiveras på ett annat sätt än 
en vanlig lektion. I efterdiskussionen kan alla elever komma till tals även den mer 
passiva eleven kan delge sin upplevelse av spelet i och med att eleven har varit mitt i 
det, sett och upplevt det hela. Lärarnas roll i lajvet är oerhört viktigt. Lajvverkstaden i 
Västerås som arbetar med lajv i skolan som pedagogisk form i Västerås skriver om på 
sin hemsida:  

När vi jobbar med lajv i skolan är alla deltagare. Lärarna har en viktig del i undervisningen. Att en 
lärare tar på sig en roll är värdefullt dels för att eleverna får se en annan sida av sina lärare, men även 
för att läraren får ta del av elevernas upplevelse och kan diskutera utifrån den i efterarbetet. 
(LajvVerkstaden, (u.å.)) 

Engagemang i något skapar intresse och en vilja att ta reda på mer hos eleverna. För 
att förslagsvis kunna gestalta en person i det medeltida Sverige, måste eleven ta reda 
på något kring hur en sådan persons resonemang, utseende och tankegång skulle 
kunna ha tett sig. Efter det levande rollspelet i skolan skapas en grund för att arbeta 
vidare med frågor kring hur det var egentligen?  

Det finns således flera pedagogiska poänger att hämta ur detta pedagogiska verktyg. 
Flera skolor tar till vara på de ämnesöverskridande och kreativa möjligheter till 
projekt som ges i kombination av detta. Exempelvis slöjd, hemkunskap, idrott, musik 
och vidare diskussioner (SVEROK, (u.å.); LajvVerkstaden, (u.å.)). 

Forumspel 

Har sin uppkomst i Brasilien där Augusto Boal började korsa dramapedagogik med 
teater. Det var en interaktiv teaterform, där publiken var delaktig i spelet. Denna 
teaterform kom att kallas de förtrycktas teater. Grundtanken var att forumspelen 
skulle ta upp och behandla orättvisor, konflikter och konflikthantering (Rasmusson & 
Erberth, 2008). Till en början agerade endast skådespelare på scenen men publiken 
fick påverka föreställningen med att avbryta handlingen och komma med förslag men 
Byréus (2001) beskriver hur de förtrycktas teater kom att omvandlas till forumteater. 
Skådespelarna hade försökt spela upp en scen med förslag från en ur publiken ett 
flertal gånger. Men han var inte nöjd. Boal ilsknade till och bjöd upp mannen i 
publiken att ta skådespelarens plats på scenen. Detta gjorde mannen och spelade sig 
själv som gruvarbetare. ”Genom att gå upp på scenen bröt gruvarbetaren gränsen 
mellan spel och verklighet, mellan roll och individ” (s. 13). Ur detta skapades något 
nytt, forumteatern var född.  

Learning by doing 

”Inlärning genom att göra”. Var ett begrepp som John Dewey myntade under 1800-
talets slut och definierar kärnan i hans pragmatiska pedagogik. Elevernas kunskaper 
skulle främst inhämtas genom arbete med praktiska uppgifter och inte enbart genom 
kunskaper från läraren eller läroböcker. Genom verklighetsförankrade övningar 
förbereds eleven på vuxenlivet (NE, (u.å.)). 

Lärare i roll 

Är en undervisningsmetod och strategi utvecklad av Dorothy Heathcote och Gavin 
Bolton (Rasmusson & Erbeth, 2008). Läraren tillsammans med eleverna ikläder sig 
olika roller och med hjälp av en berättelse skapas en sammanhängande röd tråd där 

http://www.lajvverkstaden.se/
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eleverna tilldelas olika problem de tillsammans ska lösa. Detta gör att eleverna blir 
tvungna att inhämta kunskaper från bland annat läroböckerna men även andra håll. 
Genom att ikläda sig en roll kan läraren gå in i handlingen och ställa elevernas roller 
inför nya uppgifter eller ställa frågor till eleverna i deras roller (Rasmusson & 
Erberth, 2008). Hur och när läraren går in i handlingen eller ställer frågorna beror på 
kontexten av temat för lektionen. Läraren styr och anpassar hela tiden lektionen, 
genom sin roll ställs öppna och nyfikna frågor. ”He or she poses as a person curious 
and wondering and ask the class for help” (Wagner, 1976, s. 60). I detta samspel med 
eleverna och deras reaktioner anpassar läraren hela tiden händelseförloppet med ett 
tydligt mål i åtanke när eleverna söker information och svar (Bolton, 2008).  ”When 
you’re seeking information, the goal is to keep from giving any clue as to what 
response you expect and to genuinely accept an act on whatever information you get” 
(Wagner, 1976, s. 62). 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Drama i undervisningen – en historisk översikt 

Att använda drama i undervisningen eller dramapedagogiken som sådan är inget nytt 
påfund, det har bedrivits sedan dramats begynnelse i det antika Grekland där ordet 
drama har sin grund från grekiskans draó som betyder handling. Drama är ett väl 
beprövat pedagogiskt verktyg av lärare då det förekom redan på 300-talet f.kr och har 
fortsatt att användas genom historien in i modern tid. Rasmusson och Erberth 
(2008) skriver: 

Ordet drama kan härledas till ett grekiskt ord som betyder handling. Denna 
ursprungliga betydelse har något viktigt att säga om drama och dramapedagogik. I denna pedagogik 
står nämligen handlingen i centrum. Att dramatisera innebär att gestalta en handling i rummet med 
hjälp av roller och rollspel. (s. 9) 

Drama i nutid 

Nutidens moderna dramapedagogik utvecklades i början av 1900-talet och är det som 
ligger till grund för dagens dramapedagoger och de lärare som använder drama i 
undervisningen. Drama förekommer både som ett ämne i sig och som en metod vars 
ursprung kan härledas både till humanismens och de samhällsvetenskapliga 
traditionerna. Drama är således besläktat med pedagogik, psykologi, språk och inom 
teaterverksamhet. Genom lekar, dramaövningar, improvisationer eller olika former 
av rollspel utvecklas både gruppen och den enskilda individen och för skolans del 
klassen, gruppen och varje elev. Något som är signifikant gällande drama inom 
skolans värld är att det genom historien speglat sin samtid och dess värderingar. 
Rasmusson och Erberth (2008) berättar: 

 Drama har funnits i skolan både som eget valbart ämne och som dramapedagogiskt 
arbetssätt i olika ämnen sedan mitten av 1960-talet. När grundskolan infördes betonade 
läroplansförfattarna vikten av att lärarna använde dramatiskt verksamhet i undervisningen. (s. 16) 

Drama inom pedagogiken 

Drama inom pedagogiken används även i modern tid i olika former, den 
grundläggande tanken är dels upplevelsen och dels att eleverna ska utvecklas socialt 
och kreativt. Genom improvisationer eller roll- och forumspel eller andra former 
utvecklas elevernas fantasi och kunskaperna tillägnas på ett kreativt och givande sätt. 
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Elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera, att tala och lyssna, ta ställning 
och samarbeta utvecklas positivt då arbetet sker i grupp. Genom rollspelandet ges 
eleverna möjligheten att leva sig in i andra roller eller situationer och på så vis få en 
bättre förförståelse och hur andra människor tänkt eller tänker exempelvis inom 
historia eller religionsämnet. 

Den moderna dramapedagogiken tog fart i början av 1900-talet där inspirationen 
hämtades ifrån de reformpedagogiska tankegångarna som kommit upp. John Dewey 
var en av de pionjärer som lade grunden och efter honom betonade 
reformpedagogerna betydelsen av en pedagogik byggd på att barnen själva skulle ta 
initiativ och utvecklas genom sin kreativitet, learning by doing.  

I sin bok Undervisa i pedagogiskt drama (2008) nämner Rasmusson och Erberth de 
reformpedagogiska strömningar som kom att ha betydelse för drama inom 
undervisningen i Sverige. De skriver: 

 En tidig representant för den reformpedagogiska hållningen i vårt land var Ellen Key. 
Hon arbetade själv som lärare och propagerar i sitt berömda verk Barnets århundrade (1900) för 
betydelsen av att lärarna ser till barnens egna behov. (s. 17) 

Ellen Key var en av flera kvinnor som arbetade som lärare vid 1800-talets flickskolor 
där drama i undervisningen kom att bli ett mer och mer använt pedagogiskt verktyg. 
Eleverna lärdes och tränades via debatter, rollspel och vad som idag kan liknas vid de 
vanligt förekommande forumspelen. Från att ha börjat i flickskolorna kom 
dramapedagogiken att sprida sig till andra läroverk till att vid mitten av 1960-talet 
införas i läroplanen (Rasmusson & Erberth, 2008).  En annan betydelsefull kvinna 
för utvecklingen av drama i skolan var Elsa Olenius som blev den första dramaläraren 
och införde drama som ett eget ämne.  

Drama i form av forumteater 

Drama och dess användning har under historiens gång kommit att utvecklas och 
uppstå i nya former och användningsområden som i sig har sått frön till nya idéer och 
inriktningar som fått stor betydelse för dramaanvändningen. Bland nytänkarna 
finner vi Augusto Boal, som var konstnärlig ledare för Arenateatern i Saõ Paolo 1970-
talet och skapare av ”De förtrycktas teater” (Byréus, 2001) som kom att kombinera 
”Freires pedagogik för förtryckta” (Rasmusson, 2000, s. 157) och ur detta skapade 
Boal forumspelet. Forumspelet blev en ny interaktiv teaterform som gjorde publiken 
delaktig i spelet på ett helt nytt sätt. I grunden var syftet politiskt och för att lära och 
väcka människors uppmärksamhet kring maktmissbruk och orättvisor i samhället. 
Rasmusson och Erberth (2008) skriver: 

 Det handlade om att lära sig att hantera konflikter som uppstår när man utsätts för 
maktmissbruk av något slag. Forumteater spelades utomhus på gator och torg och tog upp vardagliga 
situationer med någon form av förtryck som publiken kände igen. Publikens uppgift blev nu att hjälpa 
den som var utsatt för förtrycket genom att ropa stopp och gå in i spelet istället för offret och visa vad 
man skulle göra. (s. 26) 

Från sjuttiotalet och framåt har sedan forumteatern spritt sig över världen och har 
blivit en populär teaterform i världen. I Sverige används det i stor utsträckning i 
många olika sammanhang, bland annat inom konflikthantering i skolans värld. 
Under slutet av sjuttiotalet uppstod förändringar i synsättet på drama och pedagogik. 
Detta bidrog till att en ny lärarkår ville städa undan den tidigare så kallade 



12 

 

”flumpedagogiken” och ersätta den med en mer grundlig skriva, räkna, läsa 
utbildning med en fastare kärna kring ämneskunskaperna.  

I och med de nya strömningarna fick de estetiska ämnena ta ett steg tillbaka och 
hamnade något i skymundan. Rasmusson och Erberth (2008) problematiserar kring 
detta: 

För dramapedagogerna ledde det till en omfattande ämnesdiskussion och det nya 
ämnet drama. Hur kunde det stå sig i konkurrensen om fasta ämneskunskaper och vad var det för 
ämne egentligen? Frågan debatterades livligt i Drama: nordisk dramapedagogisk tidskrift. 
(Rasmusson 2000, s. 27) 

Dorothy Heathcote 

Dorothy Heathcote var en pionjär inom dramapedagogiken och myntade och skapade 
begreppen ”leva sig in i drama” samt ”lärare i roll” som hon tillsammans med Gavin 
Bolton utvecklade sin dramapedagogiska teori kring. Det skulle dock dröja till 1960-
talet innan Heathcote och hennes arbete började uppmärksammas av framstående 
dramapedagoger. Enligt Wagner (1976) så har Heathcotes kontroversiella tekniker 
kritiserats då hon pressar eleverna för att uppnå fokus i dramat. Vidare skriver 
Wagner kring Heathcotes metoder och arbetssätt med dramapedagogik: 

 She does not use children to produce plays. Instead, she uses drama to expand their 
awareness, to enable them to look at reality through fantasy, to see below the surface of actions to their 
meaning. (s.15) 

2.2. Tidigare och aktuell forskning. 

Forskningen kring drama och pedagogik i dess moderna form har ett stadigt 
grundfundament i pedagogerna och filosoferna Dewey och Vygotskij som satt sin 
reformpedagogiska prägel på forskningen kring barn och ungdomars utveckling. 

Då vi började titta på och samla material fann vi att det gjorts en hel del tidigare 
uppsatser som varit inne på samma ämne. Fokus har då varit riktat mot drama som 
pedagogiskt verktyg i olika former i förskolan upp till grundskolans senare år och 
stannat vid högstadiet. Fåtalet av studierna valde att förlägga sin undersökning till 
gymnasiet. Detta har varit en inspirationskälla och fick oss att rikta vårt intresse mot 
just detta. 

Bland tidigare uppsatser kan nämnas studenterna Anderson och Carlsson (2008) 
som skriver om språkets utveckling genom kreativa arbetssätt. Där drama nämns 
som ett pedagogiskt verktyg som går att använda. Fokus ligger på förskolan och 
grundskolans tidigare år. Studenterna Andersson och Andersson (2008) som i sin 
studie Drama eller inte, det är frågan – En studie i användandet av drama i 
grundskolans senare år, beskriver att deras syfte är att undersöka om lärare på 
grundskolans senare år använder sig av drama. Deras studie visade att drama 
förekommer i grundskolans senare år med kopplingar till dramapedagogisk 
forskning. Arvidsson och Holström (2011) är inne på ett liknande spår som vi men 
fokuserar sin uppsats på vad elever på grundskolan har för uppfattning om drama i 
undervisningen. Genom en enkät och intervjustudie undersökte de elevernas 
attityder och erfarenhet av drama genom grundskoleåren. Deras tankegångar och 
tillvägagångssätt har varit en bidragande inspiration till vårt egna metodval. De 
kommer fram till resultatet att då inslag av drama som pedagogiskt verktyg saknas 
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beror det på lärarnas brist på kunskap samt avsaknaden av detta från 
lärarutbildningarna. De kunde även se att drama i olika former var mer vanligt 
förekommande i SO och språkämnen men mindre i NO, matematik och idrott. En 
annan ingångsvinkel på hur drama kan användas som ett pedagogiskt verktyg är 
Leppäkorpi (2010) som tittar på hur drama kan användas i konfliktlösande syfte 
genom att använda sig av forumspel med yngre åldrar. Via enkäter och intervjuer 
med lärare kommer hon fram till positiva upplevelser hos både lärare och elever. 

Några som valt att rikta dramafokuset på dels gymnasiet och dels lärarutbildningen 
är Börjeson och Löfström (2007) som i sitt arbete undersökt gymnasieelevers 
attityder till drama i undervisningen med fokus på religionsundervisningen dock 
menar de att drama går att applicera på alla ämnen som pedagogiskt verktyg. De 
kommer fram till att lärarutbildningarnas attityd till drama i pedagogiken i teorin är 
god men att det behöver omsättas mer i praktiken. Börjeson och Löfström (2007) 
rekommenderar att vidare forskning  tittar på gymnasieelevers attityd till pedagogiskt 
drama vilket vi själva har tagit fasta vid i denna uppsats.     

Palmqvist (2010) inriktar sin studie på drama i undervisningen men fokuserar sig på 
hur det kan användas via ett mer specifikt verktyg som levande rollspel (lajv) eller 
forumspel. Han finner att mycket i läroplanen banar väg för att drama går att passa 
in i undervisningen eller kan vara en del av en allternativ pedagogik. Dock menar 
Palmqvist (2010) att en viss problematik finns i hänseendet av brist på information 
eller kunskap kring drama som pedagogisk metod. Även finns det en avsaknad av 
lärarhandledning i drama som pedagogiskt metod i allmänhet och i formen av 
rollspel i synnerhet.  

Sternudd (2000) skriver i sin forskningsavhandling kring dramapedagogiska 
perspektiv. Avhandlingens syfte är att undersöka dramapedagogikens betydelse och 
värde i läroplanen samt vad dramapedagogiken tillför. Detta gjordes genom att 
granska och analysera läroplanerna Lpo69, 80 och 94. Utöver detta genomfördes en 
litteraturanalys för att fånga olika dramapedagogiska perspektiv. Sternudds resultat 
visar att det mycket väl finns dramapedagogiska perspektiv i läroplanerna men att 
det inte är tydligt uttalat utan rör sig i bakgrunden. Sternudd menar vidare i sin 
resultatdiskussion att det finns en bristande kunskap i skolorna kring 
dramapedagogik och dess möjligheter till användning. Dramapedagogik förekommer 
i skolorna men har reducerats ner till att mest förekomma som ett pedagogiskt 
verktyg inom svenskämnet. 

 
Internationell forskning 

Den internationella forskningen vi har tittat på inriktar sig på drama i 
undervisningen men fokus läggs på hur drama kan användas bland annat inom 
naturvetenskapligt orienterade ämnen. Dorions (2009) undersökning kom fram till 
att det fanns många fördelar med att använda olika typer av drama i undervisningen 
inom de naturvetenskapliga ämnena. Dorions undersökning sträckte sig över 
åldrarna 13-18 år inom de naturvetenskapliga ämnena: biologi, kemi och fysik. I hans 
intervjuer med lärarna kom det fram att de hade en önskan att använda drama för att 
skapa ett elevintresse till ämnet.  
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Relevansen i detta var enligt lärarna i undersökningen två saker: det första var att 
lärarna ville få eleverna att förstå att saker de lärt sig i klassrummet kunde omsättas i 
deras egen verklighet. För det andra var deras mål att bidra till skapandet av ett 
forum för lustfyllt lärande. Vilket i sin tur gör ämnet mer intressant och roligt. Dorion 
observerade att dramat användes för att skapa en bättre interaktion mellan elever och 
lärare, få in humor i lektionerna. Detta var något som både elever och lärare menade 
var en ovanlig upplevelse jämfört med den mer traditionella naturvetenskapliga 
undervisningen. Dorions slutsater är att drama i undervisningen”as such, drama-
based approaches may be viewed as a potentially rich classroom resource for 
interactive and imaginative learning” (s. 2668). 

Bowell och Heap (2005) belyser i sin forskningsartikel hur drama används som 
pedagogiskt verktyg i undervisningen. De tar även upp fördelar och nackdelar kring 
detta och problematiserar kring ”lärare i roll” och hur lärare tillsammans med 
eleverna i samförstånd skapar dramat och kunskaperna i klassrummet. Vidare 
belyser författarna att användandet av drama som pedagogiskt verktyg borde 
aktualiseras mer på lärarprogrammen då de anser att det är bra om lärare har drama 
i ryggsäcken i sin pedagogik.  

Värt att nämna kring den internationella forskningen är det internationella EU-
stödda forskningsprojektet DICE - Drama Improves Lisbon Key Competences in 
Education (What is Educational Theatre and Drama? (u.å)). Detta projekt var ett 
sammarbete mellan Ungern, Tjeckien, Nederländerna, Norge, Palestina, Polen, 
Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Sverige och Storbritannien. Syftet var att 
studera effekterna av drama och teater i undervisningsmetodsperspektiv. 

2.3 Teori 

John Dewey var en av 1900-talets främsta filosofer. ”Han ville skapa en pedagogik 
som, med utgångspunkt i den enskilde individen och vetenskaplig kunskap, kunde 
bidra till att forma ett demokratiskt samhälle” (Sundgren, 2005, s. 103). När Dewey 
var verksam under 1900-talet var skolan en institution som till sin karaktär var 
disciplinär och uppfostrande. Dewey kritiserade den då traditionella skolan i sina 
texter. Philips och Soltis (2010) berättar om att Dewey påpekade att skolan som 
institution var en gemenskap och att pedagoger allt som oftast förbiser detta då 
eleverna får arbeta med individuella uppgifter istället för arbetssätten som främjar 
kommunikation och samarbete för att lösa uppgifter och problem. ”Således ligger 
enligt Dewey nyckeln till verkligt lärande i ändamålsenlig aktivitet i sociala 
sammanhang” (Philips & Soltis, 2010, s. 89). 

En av grundpelarna i Deweys pedagogiska filosofi var ”att människan/barnet är en 
samhällsvarelse, hon är social redan från början” (s. 104).  Dewey menade att 
samhället, skola och individ måste fungera som en enhet för att vi ska nå pedagogisk 
framgång (Sundgren, 2005). Deweys pedagogik har ofta representerats av orden 
”learning by doing” men enligt Sundgren (2005) använde Dewey själv inte uttrycket i 
någon större utsträckning. Sundgrens sammanfattning ger en lättförståelig bild av 
Deweys teori;  

Det är inte genom att göra vad som helst som man lär. Poängen i hans pedagogiska teori är att se 
handlandet som ett led i en oändlig kedja bestående av flera moment: avsikt – planering – handling – 
reflektion – bedömning av resultat – ny avsikt och så vidare. (s. 110) 
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Idén om ”learning by doing” återfinns i Deweys egen bok Democracy and Education 
(1999) där han diskuterar just hur skolan och samhället måste ha ett samspel. 
Följande citat ur boken är översättningar. Dewey ger ett exempel hur urbefolkning 
som han kallar ”outvecklade sociala grupper” (s. 7) inte har ett behov av formell 
undervisning. I stället deltar barnen ”i de vuxnas sysselsättningar vilket tjänar som 
ett lärningsskap och delvis indirekt genom de dramatiska lekar i vilka barnen 
upprepar de vuxnas handlingar och på så sätt vänjer sig vid dem” (s. 7).  

Men menar Dewey (1999) när civilisationen utvecklas försvåras denna 
inlärningsmetod och en skola tar över de vuxnas roll som utbildare. Han menar att 
det finns faror med att gå ifrån den indirekta inlärningen till den systematiska 
inlärningen:  

Att delta i gemenskapens uppgifter antingen direkt eller genom ställföreträdande lek är 
åtminstone för individen viktigt och livsgivande. Det kompenserar i någon mån knappheten på 
tillgängliga möjligheter. Systematisk undervisning blir däremot lätt främmande och död – abstrakt 
och boklig för att använda vanliga nedsättande ord. (s. 8) 

Enligt Sundgren (2005) är en annan grundpelare i Deweys pedagogiska teori att 
elevernas studier bör ha utgångspunkt i deras egna intressen och deras egna 
erfarenheter. Deweys pedagogik byggde på att eleven skulle vara aktiv i sitt lärande 
och lärarens roll var förvandlad till handledare (Stensmo, 2007). Han har även 
skapat nedanstående modell av Deweys pedagogiska tankar kring elevernas behov. 

1. ett socialt behov av gemenskap, 

2. en nyfikenhet att utforska, 

3. en lust att skapa och tillverka, och 

4. ett estetiskt intresse 
(Stensmo, 2007, s. 220) 

Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att skapa ”genomförbara problem” (s. 220). 
Eleverna arbetar undersökande, de ska lösa problem de själva skapat. Varje problem 
måste relateras till elevens erfarenhetsvärld. Annars finns det en risk enligt Dewey 
(1999) att materialet som används i undervisningen ”endast blir lärarstoff i skolan, 
helt skilt från den levandes stoff” (s. 9). Då blir lärandet endast ett tillgjort 
informationssamlande (Stensmo, 2007). 

3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

Vår metods strategi var att börja med att definiera vad vi menar med begreppen 
drama och teater (se tidigare begreppsdefinitioner). Detta var viktigt för oss eftersom 
teater och drama är två vitt skilda saker men många ser dem som lika. Till 
undersökningen valde vi att använda oss av en enkätundersökning, där vi tog 
inspiration från Arvidsson och Holmströms (2011) enkät med både öppna och 
stängda frågor, till de stängda gav vi även möjligheten för respondenterna att 
kommentera sina svar. Innan undersökningen gjordes utförde vi ett antal pilotstudier 
och utifrån den respons vi fick finslipades enkäten (se bilaga 2). 
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Denna insamlingsmetod har vi valt på grund av den tidsram som vi har för detta 
examensarbete. Ett annat alternativ kunde ha varit att arbeta med intervjuer av olika 
slag. Intervjuer är dock en tidsödande process enligt Stukát (2005) och Descombe 
(2009).  Intervjuer kräver också en del tekniskt utrustning som vi inte hade tillgång 
till. Att arbeta i mindre grupper eller enskilda intervjuer hade inte heller givit den 
övergripande bild som vår undersökning, i dock liten skala, har som mål att ge. Vi 
bedömde därför att en skriftlig enkätundersökning skulle ge en mer gedigen bild av 
hur drama som pedagogiskt verktyg användes i gymnasieskolan och vilken attityd 
eleverna hade för den typen av undervisningsmetod. Descombe (2009) belyser också 
att fördelen med öppna frågor är att ”respondenterna får utrymme och möjlighet att 
uttrycka sig med sina egna ord” (s. 211).  

Nackdelarna menar han är att öppna frågor kräver mer av respondenterna samt att 
”råa” data kräver tidskrävande analyser innan de kan användas. Den andra typen av 
frågor är så kallade fasta frågor där endast tillåtna svarsalternativ som 
respondenterna får välja mellan används. Fördelarna är att fasta frågor ”är mer eller 
mindre en spegelbild” (s. 211) av de frågor som är öppna. Enligt Descombe (2009) är 
kortheten och den bestämda strukturen av frågorna fördelarna med dessa typer av 
frågor eftersom dessa ger forskaren information som lätt kan kvantifieras och 
sammanställas.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Innan enkäten delades ut kontaktades rektorn för gymnasiet med missivbrev (se 
bilaga 1) för att få ett godkännande av undersökningen. Personlig kontakt togs sedan 
en vecka innan för att mentorer skulle kunna informera sina klasser om enkäten. 
Undersökningen genomfördes vid två tillfällen på en gymnasieskola i Mellansverige 
där både teoretiska och praktiska program finns. Undersökningen inleddes med en 
presentation om syftet samt en kort genomgång av de forskningsetiska principerna 
som att läsa på ett försättsblad på enkäten. Undersökningen tog cirka femton minuter 
i anspråk från lektionen. När eleverna var färdiga samlades deras anonyma enkätsvar 
in.  

3.3. Urval 

Urvalet för denna enkätundersökning har varit elever som går sista året på 
gymnasiet, pga. att de har längst erfarenhet av gymnasiestudier. Det andra aktiva 
valet som gjordes var att välja klasser från både teoretisk- och praktiskinriktade 
program. Undersökningen gjordes i en stad i Mellansverige och respondenterna kom 
från fyra olika klasser, både teoretiska och praktiska program. Det var totalt 
sextiofyra respondenter som deltog. 

3.4. Databearbetning och analysmetoder 

Efter insamling av enkäterna undersöktes och sammanställdes först de fasta 
frågornas resultat från respondenterna. Eftersom möjligheten givits till att 
kommentera svaren kunde även fler slutsatser dras då respondenternas 
kommentarer hjälpte att få en större förståelse över deras tankegångar. De fasta 
frågorna sammanfördes sedan i ett Excel-dokument för att underlätta arbetet med att 
omvandla det till överskådliga diagram. De öppna frågorna analyserades genom att 
använda ett gratis mindmappingprogram som heter XMind (www.xmind.net) Detta 
gjordes för att enklare skapa en överskådlig bild av de olika svaren från 

http://www.xmind.net/
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respondenterna. Genom att använda XMind kunde respondenternas svar delas upp 
effektivare i underkategorier eftersom det framträdde olikheter hos respondenternas 
svar. Vilka dessa underkategorier är beskrivs mer ingående i resultatdelen. 

3.5. Validitet och Reliabilitet 

Validitet 

Validitet innebär hur utförligt man verkligen mäter det som avses undersökas. 
(Stukát, 2005). En svaghet i undersökningen är att den endast undersöker ett 
gymnasium, detta gör att resultatets generaliserbarhet är begränsat till endast den 
skolan och ger inte en bild av hur drama som pedagogiskt verktyg används på 
gymnasieskolor överlag i hela Sverige. Då studien enbart mätte respondenternas 
upplevelse och inställning till drama som pedagogiskt verktyg i undervisningen och 
inte fokuserade på vad de lärde sig även om vi har fått en del svar som belyser detta. 
En variabel som vi lade märke till under själva analysen av enkäten var att flera 
respondenter hade svårt att dra sig till minnes hur deras skolsituation såg ut för 5 år 
sedan i högstadiet. Detta kan ha påverkat resultatet i de frågor som berörde den 
årskursen. Validiteten hade kunnat ökas om det förekommit fler skolor och fler 
respondenter i undersökningen.  

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär huruvida pålitligt mätinstrumentet är på att fastställa korrekta 
resultat. (Stukát, 2005). I denna undersökning är enkäten detta mätinstrument. I och 
med att ett antal pilotstudier utfördes under utformandet av enkäten har 
reliabiliteten ökat. Men formuleringar i enkäten kan ändå ha konfunderat 
respondenterna och påverkat deras svar. Några av de fasta frågorna var snarlika i 
konstruktionen vilket kan ha bidragit till en viss svarsstil och fått respondenterna 
mindre alerta på frågornas innehåll. Något som kan ha ökat reliabiliteten är att både 
fasta och öppna frågor har används för att få både kvalitativa och kvantitativa svar 
från respondenterna samt möjligheten att kunna kommentera de fasta frågorna i ett 
kommentarsfält. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer ska forskningen följa fyra etiska krav, dessa är 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Det första kravet, informationskravet har följts genom att vi överlämnat ett 
missivbrev (se bilaga 1) till verkställande rektor för att få ett godkännande att göra 
studien på deras gymnasieskola, i missivbrevet beskrevs studiens syfte, att deltagande 
i studien var helt frivilligt och hur själva inhämtningen av data av respondenterna 
skulle gå till. Samt att resultatet skulle redovisas i en skriven text. Samma 
information gavs sedan till respondenterna av oss personligen i klassrummet, 
informationen återfanns också på ett försättsblad till enkäten. Respondenterna 
svarade helt anonymt och deras svar kan inte spåras. Nyttjandekravet kommer också 
att respekteras och respondenternas enkätsvar kommer inte utlämnas eller utlånas. 
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4. Resultat 

Här beskrivs det resultat som framkom i enkätundersökningen. 
Enkätundersökningen bestod av både öppna och fasta frågor detta på grund av att vi 
ville att respondenterna skulle kunna delge oss sina egna tankar och funderingar 
samt ges möjligheten att beskriva eller kommentera utifrån egna erfarenheter. 
Respondenterna kunde även ge en kort kommentar på de fasta frågorna, detta har vi 
sett var ett bra val på grund av att flera svarande ville förtydliga sina val.  

I undersökningen deltog sammanlagt sextiofyra respondenter. Fördelningen på vilket 
program respondenterna gick var 73 % gick på ett teoretiskt program och 27 % gick 
på ett praktiskt program (se figur 1). 

 
Figur 1 – Procentantal fördelning av respondenters program. 

1 i figur (teoretiskt program) 2 i figur (praktiskt program) 

 

4.1 Drama – ett svårdefinierat begrepp 

En av de första öppna frågorna i enkäten ställde frågan ”vad innebär ordet drama för 
dig?”. Detta visade sig vara ett brett begrepp som var svårt att definiera för 
respondenterna. Endast en respondent kopplade samman drama till undervisning i 
sitt svar. Resterade respondenter gav varierade svar. Utifrån de svar vi fick in skapade 
vi tre kategorier som svaren delades upp i. De tre kategorierna är: 

• Teater 

• Konflikt 

• Känslor/relationer 

Starkaste associationen till drama var inte helt oväntat ordet teater där 
respondenterna menade i första hand teater som konstform, pjäsuppsättning, 
dramatiska personer. De flesta av respondenterna som svarade inom teaterkategorin 
hade uppfattning att teater handlade om skådespelare och publik. 
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Ett par av respondenterna associerade istället drama till konflikter där 
tankegångarna mer rört sig till vad som händer inom klassrummets väggar eller som 
en respondent formulerar sig ”… händelser som uppstår på skolan”. I denna grupp är 
ordet drama laddat med en negativ klang. Drama skapar problem, diskussion, 
konflikt och intriger antingen mellan respondenterna eller fiktivt. Då definitionen av 
drama skiljer sig åt mot svenskans finner vi likheter i dessa svar mot den engelska 
beskrivningen: ”make a drama out of something: to become upset about a small 
problem and make it seem worse then it really is” (Longmans Dictionary, (u.å.)). 

Inom sista kategorin, känslor och relationer ser vi att drama för respondenterna är 
att sätta sig in i andras situationer eller roller. Som en respondent skriver ”Drama för 
mig är en chans att träna på olika scenarion i livet, att improvisera i olika 
sammanhang” . 

Den stora och tydliga skillnaden mellan kategorierna teater och känslor/relationer är 
att teater-kategorin riktar sitt fokus mer till att inta en passiv åskådarroll medan 
känslor/relationer-kategorins fokus ligger mer i handlandet, vad som sker och mer 
delaktighet i processen.  

4.2 Drama utanför skolan 

På frågan om respondenterna haft eller varit i kontakt med drama utanför skolan fick 
vi varierande svar. Av de exempel vi själva gav som förslag i frågan har det visat sig 
stämma bra överens med respondenternas svar på denna fråga. Vi blev förvånade 
över hur många olika former av drama som respondenterna beskrev att de sysselsatte 
sig med på fritiden. Bland svaren så kunde vi utläsa att relativt många av 
respondenterna hade kommit i kontakt med drama i olika former under kyrkans 
aktiviteter. Exempel på dessa aktiviter är rollspel, lajv, teater samt 
konfirmationsläger med inslag av rollspel eller lajv. Vi ser tydligt att kyrkan använder 
drama som ett undervisningsverktyg. 

Flera respondenter svarade att de ägnar sin fritid åt kör, musikal eller annan form av 
teaterverksamhet. Fåtalet respondenter svarade att de kommit i kontakt med drama 
via rollspel eller lajv (levande rollspel). Även om frågan var ställd kring om 
respondenterna mötte drama på fritiden så svarade flera att de hade drama i 
hänseendet av yrkesförberedande övningar under sin praktik. 

Intressant nog fanns det respondenter som kopplade samman drama med 
idrottsaktiviter där de tänkte sig in i att de i sin idrottsutövning eller i egenskap av 
domare eller tränare fick iklä sig en ledarroll och på så vis ägnade sig åt en form av 
rollspel. ”… när jag dömer basket, vilket jag gör på fritiden, måste jag leva mig in i 
en slags ledarroll och uttrycka mig starkt för att visa att det är jag som bestämmer” 
. En respondent som skiljer sig från de övriga tankegångarna reflekterade över att 
barndomens lekar var en form av rollspel. 
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4.3 Lektionstillfälle med drama i undervisningen 

Vi ser tydligt att vissa ämnen har en högre frekvens av dramainslag som pedagogiskt 
verktyg i undervisningen. De två stora formerna är debatt och rollspel. Debatt 
används flitigt inom samhällsämnet där respondenterna beskriver att de har fått 
debattera olika former etiska dilemman t.ex. dödsstraff, lag och rätt. De har även fått 
förbereda sig genom att blivit tilldelade en roll som de ska leva sig in i och propagera 
för. Inom svenskan används rollgestaltning, uppspelande av delar av litterära verk 
från exempelvis antikens dramer. Ämnet engelska nämns och även här beskriver 
respondenterna liknande undervisningssätt som svenskans. Inom karaktärsämnen 
inom de praktiskt lagda programmen används rollspel flitigt enligt respondenterna 
för att träna deras yrkesroller samt situationer som kan uppstå i deras senare 
yrkesutövning. 

4.4 Syftet med användandet av drama i undervisningen 

På frågan kring syftet med användandet av drama i undervisningen har våra 
respondenters svar kunnat delas i följande fyra grupperingar av vad de anser att 
syftet är: 

• Pedagogiskt medel. 

• Verklighetsförankring. 

• Självförtroende. 

• Social kompetens/sociala färdigheter. 

 

Det övervägande antalet av respondenterna ansåg att syftet var att använda drama 
som pedagogiskt medel. Vi kan utläsa ur svaren att respondenterna ser en fördel med 
drama i undervisningen då det blir en mer intressant och levande undervisning. Vi 
kan också utläsa att de finner drama i undervisningen som ett bra verktyg att göra 
något teoretiskt mer tydligt och kreativt. Det praktiska lärandet blir genom inslag av 
drama mer lustfyllt anser en del av respondenterna. ”Syftet tror jag är att 
undervisningen ska bli mer kreativ. Man kommer ihåg mer av en lektion om den är 
rolig och kreativ och därmed så lär man sig mer. I alla fall jag”. 

Drama i undervisningen ökar även förförståelsen och förståelsen för det aktuella 
ämnet. Detta bidrar till att enligt respondenterna att ”Man blir mer delaktig och lär 
sig saker på ett annorlunda sätt. Jag gillar det”.  

Verklighetsförankring ser respondenterna som ett annat syfte, det visar sig vara 
viktigt för dem att undervisningen relaterar till verkligheten, att de får tillfälle att leva 
sig in i en riktig situation. Detta medför en mer seriös framtoning av lektionstillfället 
vilket respondenterna är positiva till. En respondent svarade: ”Att man ska försöka 
förstå hur en verklig situation kan se ut”. 

Ökat självförtroende ser respondenterna som en av anledningarna till att ha inslag av 
drama i undervisningen. Respondenterna ser utöver de inlärningsstrategiska 
effekterna även fördelar på det individuella planet med personlig utveckling.  
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Drama i undervisningen ger enligt respondenter minskad scenskräck och behövlig 
träning av att tala inför klassen eller andra människor. Respondenterna blir mer 
medvetna om kroppsspråkets betydelse och hur de tolkar samt tolkas av andra 
människor.  

I kombination med ovanstående tre kategorier har respondenterna även svarat att 
deras sociala kompetens tränas. De får tillfälle att lära känna varandra bättre, 
klassgemenskapen stärks och som en respondent svarat kring att få visa känslor: ”Jag 
och en klasskamrat spelade upp en dialog där jag ”grät” (droppade vatten i ögonen) 
och det var något nytt för mig att väcka känslor hos andra”.  

4.5 Vilka årskurser har det förekommit drama i undervisningen? 

Respondenterna ombads i enkäten att rangordna på en skala mellan 1-4. Där 1 var 
den årskurs där respondenten upplevt att det förekommit mest drama och 4 var den 
årskursen som respondenten upplevt att han\hon hade haft minst förekomst av 
drama i undervisningen. Diagrammet nedanför visar respondenternas svar i 
procentform för högstadiet (se figur 2).  

 
Figur 2 Förekomst av drama under högstadiet. 

Diagrammet nedanför visar förekomsten av drama på gymnasiet årskurs 1 (se figur 
3). Drama ser ut att ha ökat markant med 18 % i respondenternas svar kring vilken 
årskurs de upplevt mest drama i undervisningen (1, 42 %). 

 
Figur 3 Förekomst av drama på gymnasiet åk 1. 
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Diagrammet nedanför visar förekomsten av drama på gymnasiet årskurs 2 (se figur 
4). Förekomsten av drama reduceras till 18 % vilket är en minskning på 24 %. 

 
Figur 4 Förekomst av drama på gymnasiet åk 2. 

Diagrammet nedan visar förekomsten av drama på gymnasiet årskurs 3 (se figur 5). 
Ytterligare 2 % nedgång sker i åk 3 men vad som är mest anmärkningsvärt är att 
alternativ 4 får nästan hälften av resultatet vilket visar på att förekomsten av drama i 
olika former i undervisningen lyser med sin frånvaro i åk 3. 

 
Figur 5 Förekomst av drama på gymnasiet åk 3. 

Diagrammet nedanför sammanfattar resultatet för alternativ 1 för alla årskurserna 

(se figur 6). Där årskurs 1 på gymnasiet sticker ut med 42 %. 

 

 
Figur 6 Sammanfattning av respondenternas svarsalternativ 1 i alla årskurserna.  
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4.6 Hur mycket drama har respondenterna mött i de olika årskurserna? 

På denna fråga i enkäten var tanken att respondenterna skulle få uppge hur de 
upplevt mängden av drama i undervisningen efter en skala där svarsalternativen var: 

1. Aldrig 
2. Lite 
3. Ganska lite 
4. Varken mycket eller lite 
5. Ganska mycket 
6. Mycket 

Högstadiet 

Svarsalternativet ”aldrig” innebär i detta fall att inga lektioner med inslag av drama i 
veckan och svarsalternativ ”mycket” innebär mer än tio lektioner i veckan. 
Respondenterna delar sig i två läger gällande förekomsten av drama under 
högstadiet. På frågan svarar en övervägande del av respondenterna att de inte haft 
eller har haft lite inslag av drama på högstadiet. Närmare en femtedel (19 %) menar 
att de aldrig haft drama på högstadiet medan en femtedel (20 %) svarar att de haft 
”ganska mycket” drama på högstadiet. 2 % valde alternativ 6 och svarade att de haft 
”mycket” drama under högstadietiden. 

Gymnasiet år 1 

På gymnasiet år 1 minskar procenten ”aldrig” något till 12 % en minskning med 7 % 
men det sker en betydlig ökning på alternativ 6, nästan en tredjedel av 
respondenterna (28 %) menar att de har ”ganska mycket” eller ”mycket” drama i 
undervisningen under år 1 på gymnasiet vilket är intressant.  

Gymnasiet år 2 

I årskurs 2 syns en halvering på den tidigare siffran på 28 % medan det sker en 
ökning på 10 % på alternativet aldrig. Det visar att användandet av drama i 
undervisningen minskar drastiskt från årskurs 1 till årskurs 2. 

Gymnasiet år 3 

I årskurs 3 ser vi en minskning på 3 % på alternativ 6 mycket jämfört med föregående 
år men 1 % ökning på alternativ 5 ”ganska mycket” vilket resulterar i en total ökning 
på ”ganska mycket” och ”mycket” med 2 %. Vad som också är värt att notera var att 
mer än en fjärdedel (26 %) av respondenterna menar att de ”aldrig” har drama i 
undervisning under sitt sista år på gymnasiet. 
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4.7 Hur upplevdes mängden av drama i undervisningen? 

Som en följdfråga till föregående fråga efterfrågades respondenternas uppfattning 
kring mängden av inslag av drama som pedagogiskt verktyg i undervisningen.  

Figur 7 Visar respondenternas svar i samtliga årskurser när det kom till upplevelsen av mängden av 
drama i undervisningen. 

Diagrammet ovanför visar respondenternas svar på frågan om mängden drama i 
undervisningen. Alternativen var: 

1. För lite 
2. Lite 
3. Ganska lite 
4. Varken mycket eller lite 
5. Mycket 
6. För mycket 

 

Högstadiet 
 
Över en tredjedel (34 %) ansåg att de haft för lite drama på högstadiet (se figur 7). 
Endast 5 % av respondenterna valde alternativet mycket och 0 % valde alternativ för 
mycket. 
 
Gymnasiet år 1 
 
En minskning på 16 % för alternativet för lite samt en ökning på 11 % på alternativet 
mycket och 4 % av respondeterna tyckte att mängden drama i undervisningen var för 
mycket i deras undervisning. 
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Gymnasiet år 2 
 
I årskurs 2 ökar alternativ för lite igen till 28 % medan det blir en minskning från 16 
% till 7 % på alternativet mycket, vad som är intressant är att alternativet för mycket 
minskar till 0 % igen. 

Gymnasiet år 3 

Det sker en ytterst liten förändring av alternativ för lite som går ner till 27 %. 
Marginell ökning av alternativet mycket till 9 % från föregående årskurs. Dock ökar 
alternativet för mycket till 3 % liknande resultatet från årskurs 1 som var 4 %. 

4.8 Hur uppfattar respondenterna det var/är att ha drama i 
undervisningen? 

Högstadiet 

I undersökningen framkommer att alternativet negativt är 5 % i högstadiet och 
alternativet positivt är 28 %. Alternativet ”ganska positivt” är 21 %. Av 
respondenterna är det 10 % som svarat att de aldrig arbetat med dramainslag i 
undervisningen under högstadiet. 

Gymnasiet år 1 

Anmärkningsvärt är att ingen respondent har valt att svara alternativet aldrig i år 1 på 
gymnasiet. Medan den positiva inställningen har ökat till 39 % samt att andelen som 
anser sig aldrig arbetat med drama har sjunkit till 4 %.  

Gymnasiet år 2 

Fortfarande är det 0 % som har en negativ uppfattning kring drama i undervisningen 
och den positiva sjunker något till 30 % procent. Vi ser en ökning på ”aldrig arbetat 
med drama” på 7 % till 11 % jämfört med föregående årskurs.  

Gymnasiet år 3 

Endast 2 % är negativt inställda till drama i undervisningen under år 3 på gymnasiet. 
Fortfarande svarar 11 % av respondenterna att de inte har arbetat med drama och en 
liten ökning sker på 3 % till 33 % på den positiva inställningen. 

Den positiva inställningen till dramainslag i undervisningen kanske återspeglas i de 
kommentarer vi fick kring frågan från respondenter som skrev:  

”Det är roligt, användbart och nyttigt!” 

 ”Det är alltid bra att öva på att agera med andra personer. Det blir mer avslappnat 
och roligare om det är på lektion osv.”  
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4.9 I vilka ämnen har det förekommit inslag av drama som pedagogiskt 
verktyg i undervisningen? 

På de praktiska programmen 

Utifrån respondenternas svar kan vi se att svenskämnet ligger i klar majoritet där 44 
% av respondenterna menade att de hade ganska mycket inslag av drama i sin 
undervisning. Det visar sig att 0 % av dessa respondenter svarade att de aldrig hade 
haft drama i svenska. På engelskaämnet sjunker dessa respondenternas svar till 12 % 
gällande inslag av drama.  Det visade sig att 13 % svarade att de aldrig haft inslag av 
drama i någon form i undervisningen. Inom B-språken ser vi att 15 % har ganska 
mycket dramainslag i undervisningen medan 39 % av respondenterna svarade att de 
aldrig haft det. Inom No-ämnena var det 69 % av respondenterna som aldrig haft 
inslag av drama och 13 % som svarade att de haft ganska mycket inslag av drama i 
undervisningen. Ur kommentarer från respondenterna kunde utläsas att de ansåg att 
dramainslag inte behövdes i No-ämnena. 

Inom So-ämnena svarade 27 % av respondenterna att de aldrig haft inslag av drama 
gentemot 27 % av respondenterna som svarade att de haft ganska mycket drama i 
undervisningen. En respondent kommenterade detta med; ”Samhällskunskap – olika 
övningar då man tex får ett parti tilldelat till sig och då ska presentera/få väljare” . 

I matematikämnet uppger 69 % av respondenterna att de aldrig har haft inslag av 
drama och 0% svarar att de haft drama ganska mycket, bara 6 % svarar att de haft 
varken eller och resterande 25 % svarar att de haft lite inslag av drama under 
matematiken. 

Inom Idrott och hälsa svarade 13 % av respondenterna att de aldrig haft drama och    
7 % svarade att de haft mycket. Intressant är att 34 % av respondenterna svarade att 
de haft ganska mycket inslag av drama inom idrott och hälsa. En respondent beskrev 
detta: ”… Fick där axla rollen som ledare vilket betydde att jag använde dramatiska 
färdigheter” . Flera respondenter uppgav att de haft olika former av lekar med 
rollgestaltande inslag. 

I musikämnet svarade 61 % av respondenterna att de aldrig haft drama och 15 % 
svarade att de haft ganska mycket.  

På de teoretiska programmen 

Respondenterna som går på ett program med teoretisk inriktning svarade följande på 
frågorna att: 19 % av respondenterna svarade att de aldrig haft inslag av drama i 
svenskämnet, 7 % svarar att de haft mycket och 7 % svarade att de hade ganska 
mycket inslag av drama.  

Inom engelskan svarade 20 % att de aldrig haft drama medan 5 % svarade att de hade 
mycket inslag av drama och 7 % svarar att de haft ganska mycket inslag av drama. 
Inom B-språk svarade 41 % aldrig, 4 % svarade mycket och 7 % svarade ganska 
mycket. En respondent kommenterar ”Har låtsats att jag var en resenär och skulle 
fråga om vägen till mitt hotell m.m. …” . 
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Inom NO-ämnena svarar 59 % att de aldrig haft inslag av drama och 5 % svarade 
ganska mycket. På SO-ämnena svarade respondenterna att 36 % aldrig haft och 5 % 
svarar att de haft mycket inslag varav 14 % svarat att de haft ganska mycket inslag av 
drama i undervisningen. Matematik svarar 62 % att de aldrig haft inslag av drama 
och 0 % svarar att de haft mycket eller ganska mycket.  

Bara 2 % svarar att de haft varken mycket eller lite inslag av drama. I idrott och hälsa 
svarar 36 % av respondenterna att de aldrig haft och 7 % svarar mycket och 7 % 
svarar ganska mycket. I musikämnet svarar 61 % att de aldrig haft inslag av drama. 7 
% svarar mycket respektive 7 % svarar ganska mycket inslag av drama. 

4.10 Vad tror du drama i undervisningen kan ge för positiva effekter i 
andra ämnen? 

Enkäten avslutades med reflekterande öppna frågor där vi efterfrågade 
respondenternas tankar kring vad för positiva effekter drama kunde tänkas ha i andra 
ämnen. Utifrån respondenternas svar har vi funnit tre subgrupper. Respondenterna 
menar att genom att drama används i ett ämne utvecklas de på det personliga planet 
bland annat självförtroendet som vi har belyst tidigare. Respondenterna menar att de 
inte är lika rädda att stå inför klassen, de blir modigare och har lättare att uttrycka sig 
på varierande sätt. Det blir lättare att visa och vara mer tydlig med känslor. 

Undervisningen gagnas av att olika typer av drama används, positiva effekter enligt 
respondenterna är att de blir mer delaktiga vilket medför mer inlevelse och förståelse 
till ämnen när det kopplas samman till verkligheten. Dramatiserad 
verklighetsbaserad undervisning är viktig för respondenterna för att se kopplingen 
mellan deras undervisningssituation och situationer i verkliga livet. En del 
respondenter menar att det även blir minskad enformighet i undervisningssättet och 
att inlärningen blir mer lustfylld. 

Respondenterna påpekar också den positiva effekten för deras egna sociala 
kompetens och färdigheter. Genom detta får de en bättre förståelse och 
uppmärksamhet för hur andras tankegångar ser ut. En respondent svarade att genom 
drama i undervisningen blir man mer positivt inställd till sin skolsituation över lag.  

 

4.11 Andra effekter och konsekvenser av drama i undervisningen 

I den avslutande frågan i enkäten efterfrågade vi vad respondenterna ansåg kring vad 
för andra effekter och konsekvenser drama kunde ha i undervisningen. Här har vi 
kunnat urskilja två tydliga läger som talar för eller emot drama i undervisningen.  

På den negativa sidan beskriver respondenterna problematiken kring att 
lektionstillfällena kan upplevas okoncentrerade, flamsiga och flummiga.  

En respondents svar gav en tänkbar förklaring till en del av den negativa kritiken som 
beskrivits. Respondenten menade att: 

 Fler personer kanske lär sig något. Så länge lärarna riktar sig till just ungdomar och 
inte gör det ”för barnsligt”. Då kan det istället bli negativt för att eleverna känner sig behandlade 
som barn istället för ”unga vuxna”.  
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På den positiva sidan svarar respondenterna att drama kan medföra mer intresserade 
elever, att man blir mer utåtriktad samt att man blir mindre blyg. En respondent 
beskriver detta med att svara: ”Jag tror folk som är blyga och får prova spela kan bli 
mindre blyga och så”. 

5. Resultatanalys och diskussion 

Här knyter vi samman teorin med undersökningen och våra egna tankar kring den 
och de resultat vi har kunnat utläsa. De frågor vi ställde utifrån undersökningens 
syfte besvaras.  

5.1 Metoddiskussion 

Vår valda metod kunde ha varit mer omfattande om vi valt att använda oss av flera 
ingångsvinklar för att belysa våra forskningsfrågor via triangulering. Vår grundtanke 
till forskningsstudien var att undersöka och jämföra hur det såg ut på flera olika 
gymnasieskolor och för att på så vis kunna täcka in så många program som möjligt. 
Detta hade medfört ett annat djup i studien, där användandet av olika metoder hade 
kunnat ge ett än mer trovärdigt resultat och ökat undersökningens validitet. 

Två bidragande faktorer till att vi valde bort denna form är dels tidsaspekten samt att 
flertalet kontaktade rektorer visade inget intresse av att låta oss göra studien på deras 
skolor. Det var också svårt att komma i kontakt med vederbörande. En faktor som 
möjligen kan räknas in här är att flera av de kontaktade skolorna menade att de redan 
hade haft sin beskärda del av enkätundersökningar under terminen, både från 
skolorna själva, kommunen och från andra studenter. I det hänseendet menade en av 
rektorerna att eleverna var mättade på enkäter och att enkätsvaren skulle ha färgats 
av detta. 

Denna bidragande faktor tvingade oss till att ändra om fokus till att istället enbart 
undersöka en skola i Mellansverige där vi har kunnat täcka in så många program som 
möjligt utifrån tanken att jämföra praktiska och teoretiska programs användning av 
drama som pedagogiskt verktyg i undervisningen. 

Vår undersökning var både kvalitativ och kvantitativ i och med att enkäten innehöll 
både öppna och fasta frågor. Genom detta kunde vi få mer uttömmande svar av 
respondenterna. Valet att inkludera ett kommentarsfält till de fasta frågorna som gav 
möjlighet till respondenterna att utveckla sina svar gav oss en någorlunda fördjupad 
bild av deras tankegångar. Något vi har reflekterat över är att om vi hade haft 
möjligheten till att kunna ställa följdfrågor till respondenternas svar hade vi fått en 
fördjupad förståelse och dessutom kunnat be om förklaringar för deras resonemang. 

En sådan sak som vi tagit upp tidigare i arbetet är problematiken när respondenterna 
associerade drama till konflikt och bråk. Där deras svar mer liknade den engelska 
definitionen och innebörden av drama som har en helt annan betydelse än svenskans. 
Möjligen kan det ha färgat deras enkätsvar. Detta gällde dock ett fåtal av eleverna. 

Då denna undersökning har utförts på endast en skola i Mellansverige så är arbetet 
inte generaliserbart för hur det ser ut på alla gymnasieskolor i Sverige. En sådan 
nationell undersökning skulle vara både mer omfattande och tidskrävande samt 
kräva en helt annan form av organisation. 
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5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

Genom våra öppna frågor fick vi svar på den första forskningsfrågan som var 
”används dramatik i olika former som ett pedagogiskt verktyg?”. Vi har genom analys 
av respondenternas svar kunnat urskilja att både rollspel, debatter och scenisk 
gestaltning är former som lärarna använder tillsammans med eleverna i 
undervisningen. Vi ser därtill genom våra respondenters svar att en tredjedel av 
eleverna är positiva till användandet av drama i olika former i sin undervisning.  

De teoretiska programmen 

Vi ser också att SO och Svenska dominerar gällande användandet av detta 
pedagogiska verktyg. Detta stämmer väl överens med tidigare nämnda Stenudds 
(2000) forskningsavhandling kring dramapedagogik där resultatet visar på att 
dramapedagogik mest används inom Svenska. 

Därefter kommer B-språk och Engelska, Idrott och hälsa samt Musik. Inom SO-
ämnets kurser används drama i formerna av rollspel och debatt flitigt. Detta är inte 
svårt att förstå då det är en bra plattform att tränas på. Genom detta kan man 
exempelvis få en inblick i hur vårt politiska system ser ut eller dagordningen i en 
rättssal som vi har kunnat läsa ur respondenternas kommentarer när vi bad dem 
beskriva ett lektionstillfälle. Även Engelska och B-språk använder drama genom att 
spela upp dialoger, scener eller små övningar där respondenterna tränas i 
verklighetsbaserade situationer exempelvis att som turist klara sig i ett främmande 
land. 

Inom Idrott och hälsa förekom det en hel del lekar som i respondenternas tycke 
kunde klassificeras som inslag av drama i undervisningen och som verkade vara 
omtyckt av respondenterna. Vilket vi har utifrån deras kommentarer kunnat utläsa 
var ett populärt inslag. NO-ämnena och Matematik är de två ämnen som över häften 
svarar att dem aldrig haft drama i sin undervisning. Här har respondenterna en egen 
förklaring att det inte behövs i NO. Men Dorion (2009) visar på motsatsen och enligt 
hans forskningsundersökning visade att drama bör ha en plats inom 
naturvetenskapliga ämnen. 

De praktiska programmen 

Genomgående används drama i större utsträckning på de praktiska programmen, 
hela 44 % av våra respondenter på de praktiska programmen svarade att de hade 
ganska mycket inslag av drama i undervisningen under svenskalektionerna. Det kan 
jämföras med 7 % på de teoretiska programmen. De har även mer drama inom 
Engelska och B-språk. Drama förekommer även i större utsträckning inom SO, Idrott 
och hälsa och Musik. Inslag av drama i undervisningen saknas dock helt inom 
Matematik. Men inom NO-ämnet svarade 13 % av respondenterna att de hade ganska 
mycket inslag av drama jämfört med 5 % på de teoretiska programmen. 

Elevers inställning till inslag av drama i undervisningen 

Vår andra forskningsfråga ämnade ta reda på vilken inställning eleverna hade till 
inslag av drama i olika former i sin undervisning. En tredjedel av eleverna är väldigt 
positiva till drama i undervisningen genom årskurserna. Där åk 1 utmärker sig med 
att närmare 40 % av respondenternas är positiva. Som mest är 5 % helt negativt 
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inställda därmed tolkar vi att det överlag är en positiv inställning bland 
respondenterna till användningen av drama som pedagogiskt verktyg. Vad som är 
mer intressant är varför de är positiva till det. Den positiva inställningen kan bero på 
olika faktorer dels att flera av våra respondenter ägnar sig åt drama i olika former på 
sin fritid t.ex. rollspel, lajv, musikal och annan teaterverksamhet. En annan 
bidragande faktor till den positiva inställningen bland respondenterna kan tolkas 
utifrån de svar vi fick på vår fråga kring syftet med användandet av drama i 
undervisningen. Här fick vi en nyanserad bild av respondenternas egna tankar vad 
drama som pedagogiskt verktyg gav dem och resultatet var överraskande för oss. 
Verklighetsförankring var viktigt för respondenterna och vi ser genom detta en tydlig 
parallell till Deweys teori kring ”learning by doing” och hans idéer kring samspelet 
mellan skolan och samhället. Detta knyter också an till styrdokumenten Lpf 94 
(1998) kring tankarna om skolans uppdrag att skapa goda samhällsmedborgare. 

Respondenterna ser tydliga fördelar i detta pedagogiska verktyg när det kommer till 
lustfyllt och givande lärande. Vi anser att detta kan kopplas till Stensmos (2007) 
modell som vi belyst tidigare i arbetet som förklarar elevernas behov utifrån Deweys 
teori. Om eleverna finner undervisningen lustfylld så blir den även i deras tycke både 
mer intressant och lärorik.  

6.3 Slutsatser 

I denna undersökning har det visat sig att de pedagogiska effekterna av drama i 
undervisning är det sekundära syftet för respondenterna. Det primära syftet som vi 
tolkar det utifrån respondenternas svar är de individuella effekterna. På så vis är 
stärkandet av självförtroendet, självbild och den personliga utvecklingen det mest 
väsentliga i respondenternas eget tycke när det kommer till drama som pedagogiskt 
verktyg. Respondenterna poängterar att dramaanvändningen i undervisningen ger 
dem värdefulla verktyg för att fungera i sociala sammanhang, inte bara i 
klassrummets sfär utan även ute i verkliga livet.  
Som ett exempel på färdigheter som de kan ha med sig ut i verkligheten och 
arbetslivet är betydelsen av att kunna tolka människor och kroppsspråk.  
Detta ser respondenterna som den allra viktigaste fördelen med användandet av 
drama som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Således är drama inte bara ett 
verktyg förbehållet läraren för att skapa en lustfylld undervisningssituation utan 
drama är också ett betydelsefullt verktyg som elever kan använda för sin sociala och 
emotionella utveckling. 

6.4 Pedagogisk relevans 

Vår första tanke med arbetet var att vi skulle få se om och hur drama användes på 
gymnasienivå som ett pedagogiskt verktyg. Men istället har vår undersökning 
resulterat i ett skifte av fokus där vi har fått se i vårt resultat att drama i 
undervisningen inte enbart fungerar på ett pedagogiskt didaktiskt plan utan även på 
det individuella planet för varje elev där eleverna använder detta pedagogiska verktyg 
för att växa som individer, stärka sin egen självkänsla, självkännedom och förberedas 
för verkligheten i vuxenlivet. 

Ett steg för att öka dramats relevans som pedagogiskt verktyg är att öka 
medvetenheten för hur detta kan användas och belysa fördelarna redan för blivande 
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lärare på lärarutbildningarna. En ökad förståelse för användandet av t.ex. begreppet 
”lärare i roll” vilket den internationella forskningen i ämnet stödjer.  

Till vår förtjusning så märkte vi av att drama var, i alla fall på skolan för vår 
undersökning, väl förekommande i språkämnena, SO, Idrott och hälsa och Musik. 
Den stora nöten att knäcka är hur man kan integrera drama i de ämnen som saknade 
det helt.  

Drama i undervisningen har många pedagogiska vinningar och utifrån Deweys 
teorier om verklighetsförankrad pedagogik och levandegörande av ämnesstoff kan 
drama som pedagogiskt verktyg fungera som en plattform för lärare och elever att 
kunna arbeta i samförstånd med och inhämta kunskaper genom ett 
ämnesöverskridande, varierande och lustfyllt lärande. 

6.5 Nya forskningsfrågor 

Till vidare forskning vore intressant att undersöka lärarens perspektiv, djupare 
intervjuer, fältstudier, en större jämförelse mellan flera skolor eller en långsiktig 
studie över Sverige. Hur ställer sig lärarna till att använda drama som ett pedagogiskt 
verktyg i deras undervisning? Som Dorions (2009) undersökning visat finns det flera 
pedagogiska fördelar med att använda drama i olika former i undervisningen som att 
göra den mer interaktiv. Hur utbredd är Boltons (2008) pedagogik med ”lärare i roll” 
i svenska gymnasieskolor?  Det vore några av de frågor som kunde vara ett upplägg 
för vidare forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev till rektorer 

 

Bilaga 2 Enkäten 
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     Bilaga 1 

Hej, 

Vi heter Anders Faxén och Dan-Erik Winberg och är lärarstudenter vid Mälardalens 
högskola. Anders studerar till so- och litteraturvetenskapslärare och Dan-Erik till 
engelska- och dramalärare för gymnasiet. 

Vi läser sista året på vår utbildning och denna undersökning är en del utav vårt 
examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur drama i olika 
former kan användas och/eller används i undervisningen som ett pedagogiskt 
verktyg. 

Insamlingsmetoden är i form av en anonym enkät där varken skola eller enskild 
respondents svar kan spåras. Det enda vi kommer samla in utöver enkätsvaren är om 
respondenten går praktiskt eller teoretiskt program samt kön därefter kommer vi 
följa vetenskapsrådets riktlinjer och krav för god forskningssed. Med detta menas att 
informationen kommer behandlas konfidentiellt, deltagandet kommer vara anonymt 
och frivilligt. Respondenterna kan avbryta sitt deltagande när som helst.      Det 
insamlande datamaterialet kommer endast användas för forskningssyfte. 

Syftet med denna enkät är att få en bild av elevers attityder gällande drama i olika 
typer av undervisning och ämnen. 

Studien är viktig för att det har visat sig att drama i olika former används flitigt på 
grundskolenivå och vi vill därför undersöka hur detta ter sig i jämförelse på 
gymnasial nivå, då läroplanen för gymnasiet inte tydligt säger något om denna form 
av undervisningsmetod. 

Vi har valt er skola på grund av att ni har både praktiska och teoretiska program på 
gymnasial nivå för att vi ska kunna få en så stor datainsamlingsmängd som möjligt. 

Studien tar ca femton minuter i anspråk att presentera och genomföra. 

Med vänliga hälsningar 

Anders och Dan-Erik 

Kontakt: 

Handledare:  

 

Lärarstudenter:  

Anders Faxén:  

Dan-Erik Winberg:  
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     Bilaga 2 

Hej, 

Vi heter Anders Faxén och Dan-Erik Winberg och är lärarstudenter vid Mälardalens 
högskola och läser sista året på vår utbildning och denna undersökning är en del utav 
vårt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur drama i 
olika former kan användas och/eller används i undervisningen. 

Enkäten gör vi som en del av detta för att få en inblick i hur du som elev upplever 
undervisning där drama i olika former används. Med sådan undervisning menar vi: 
rollspel, levande rollspel, forumspel, debatter, dramatiseringar eller liknande. 
Enkätsvaren kommer vi att använda i vårt examensarbete. 

Tänk gärna tillbaka på dina gymnasieår när du svarar, har du tidigare mött drama i 
olika former i undervisningen? Det är viktigt att du läser igenom frågorna noga innan 
du svarar. 

Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att de inte kommer att 
kunna spåras till dig eftersom enkäten är helt anonym. Att besvara enkäten är helt 
frivilligt. 

Till sist vill vi bara rikta ett stort tack till dig som medverkar. 

Med vänliga hälsningar 

Anders och Dan-Erik. 
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Enkät kring drama i undervisningen. 

Ringa ditt svar:   

1.   Kön:  Tjej  Kille 

 

2.  Läser du:  Teoretiskt program  Praktiskt program 

Med teoretiskt program menar vi de program som inte är yrkesförberedande. 

3. Vad innebär drama för Dig? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Har Du på något sätt kommit i kontakt med drama utanför skolan t.ex. 

kulturskola, kyrka, läger, lajv eller rollspel? Om ja i så fall vad?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Tänk tillbaka på Din tidigare gymnasiegång. Beskriv ett lektionstillfälle där Du 

har stött på drama i undervisningen.  Med drama menar vi: rollspel, levande 

rollspel, forumspel, debatter, dramatiseringar, improvisation eller liknande.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6. Vad tror Du syftet är med att använda drama i undervisningen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7a. Under vilka årskurser har Du upplevt att det förekommit drama i 

undervisningen?  

Rangordna 1-4 mellan de olika årskurserna där 1 är den årskurs där Du upplevt 

att du har\hade mest drama i alla möjliga former i undervisningen och 4 är 

minst. 

Högstadiet ……………………_____________ 

Första året på Gymnasiet_____________ 

Andra året på Gymnasiet_____________ 

Tredje året på Gymnasiet_____________ 

 

7b. Ringa in det alternativ som Du tycker passar bäst in.  

Hur mycket drama i undervisningen har Du mött i de olika årskurserna? Om du 

tänker på din egen skolgång. Aldrig = inga lektioner med inslag av drama i 

veckan. Mycket = mer än 10 lektioner i veckan. 

 

Årskurs Aldrig Lite Ganska  

lite 

Varken 

mycket  

eller lite 

Ganska 

mycket 

Mycket 

Högstadiet 1 2 3 4 5 6 

Gymnasiet År 1 1 2 3 4 5 6 

Gymnasiet År 2 1 2 3 4 5 6 

Gymnasiet År 3 1 2 3 4 5 6 
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Kommentar:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7c. Hur uppfattade Du mängden av drama i undervisningen? 

Årskurs För lite Lite Ganska  

lite 

Varken 

mycket  

eller lite 

Mycket För 

mycket 

Högstadiet 1 2 3 4 5 6 

Gymnasiet år 1 1 2 3 4 5 6 

Gymnasiet år 2 1 2 3 4 5 6 

Gymnasiet år 3 1 2 3 4 5 6 

Kommentar:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7d: Hur uppfattade Du det var\är att ha drama i undervisningen? 

 Negativt Ganska 

negativt 

Varken 

positivt 

eller 

negativt 

Ganska 

positivt 

Positivt Arbetade 

aldrig 

med 

drama 

Högstadiet 1 2 3 4 5 x 

Gymnasiet år 1 1 2 3 4 5 x 

Gymnasiet år 2 1 2 3 4 5 x 

Gymnasiet år 3 1 2 3 4 5 x 

Kommentar: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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8. Under Din gymnasietid har det förekommit drama i undervisningen (i de 

olika ämnena)? Kryssa i den rutan som Du anser stämmer bäst med din 

skolgång. 

 Lite Ganska lite Varken lite 

eller mycket 

Ganska 

mycket 

Mycket Aldrig 

Svenska       

Engelska       

B-språk       

NO       

SO       

Matematik       

Idrott och 

hälsa 
      

Musik       

 

9a. Om Du skrivit att du använt drama i någon utsträckning i språkkurser, skriv 

då vad för kurs och gärna ett exempel på hur. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9b. Om Du skrivit att du använt drama i någon utsträckning i NO, SO och 

matematik, skriv då vad för kurs och gärna ett exempel på hur. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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9c. Om du skrivit att Du använt drama i någon utsträckning i gymnastik och 

musik, skriv då vad för kurs och gärna ett exempel på hur. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9d. Om Du på något ämne valde alternativet aldrig, hade Du velat ha någon 

form av drama i ämnet\ämnenas undervisning?  

JA NEJ 

9e. Om Du valde svar JA på förra frågan på vilket sätt skulle Du viljat använda 

drama i undervisningen av det ämnet\ämnena? Till exempel: Forumspel och 

rollspel …… 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Vad tror Du drama i undervisningen kan ge för positiva effekter i andra 

ämnen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. Vad tror Du att drama i undervisning kan ge för andra effekter och 

konsekvenser? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


