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Forskning har visat att barns olika lärstilar inte tillgodoses fullt ut i dagens skolor. Den traditionella 
undervisningsformen där eleverna sitter stilla på sina platser och läraren  överför kunskap till eleverna tycks 
vara det rådande exemplet i skolan än idag. Ändå visar forskning att drama som undervisningsmetod har för-
mågan att fånga upp elevernas intresse, öka deras självförtroende och få dem att lättare lära och minnas 
genom att de får erfara med kroppen och sina sinnen. Syftet med studien är att, via en kvalitativ ansats, 
undersöka hur drama användes i undervisningen och vilken effekt drama hade på elevernas inlärning och 
utveckling. Därför utfördes deltagande lektionsobservationer och semistrukturerade intervjuer med utvalda 
pedagoger. Resultatet av studien visar att alla deltagande pedagoger har en positiv inställning till drama och 
att alla ser att drama kan användas som undervisningsmetod i olika ämnen. Det framkom även att drama 
särskilt gynnar elever med behov av särskilt stöd. Pedagogerna framhöll även att drama var en bra metod att 
använda sig av då det beskrevs som lustfyllt och att det kunde stärka eleverna på flera sätt. Slutsatsen i 
studien är att det är viktigt att belysa att vi står inför fallande resultat hos eleverna och att vi därför behöver 
se över hur vi kan förändra skolundervisningen för att så många elever som möjligt kan tillgodose sig 
kunskaper. 
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1 Inledning  

I en skola för alla anpassas undervisningen så att alla barn kan tillgodogöra sig den oavsett 
förutsättningar och bakgrund. Tyvärr är detta inte verkligheten som råder på många skolor 
idag. Astrid Pettersson, professor i pedagogik beskriver i tidningen Skolvärlden att senaste 
PISA undersökningen visar att svenska elever fortsätter sjunka resultatmässigt. Samtidigt 
diskuteras det på regeringsnivå hur undervisningen ska förbättras för att svenska elevers 
resultat kan stå sig mot omvärldens. Jan Björklund (2011) framhåller i en debattartikel i 
DN att ett förslag från regeringens håll har varit att rikta in skolan på en mer katederstyrd 
undervisning igen, samtidigt som regeringen, enligt Kulturdepartementet (2013), har 
satsat pengar på ett projekt vid namn Skapande skola.  

Den norske professorn Jon-Roar Bjørkvold (2005) förklarar att teoretiska undervisnings-
metoder är det som dominerar mest i dagens skolor. Detta sker fastän framstående fors-
kare som bland annat Gardner (1983) redan för flera år sedan framhävde att det finns 
många olika intelligenser och lärstilar som alla behöver få stimulans i skolan för att kunna 
utvecklas optimalt. Det har även framställts att en undervisning som inbegriper praktiskt 
arbete som stimulerar båda hjärnhalvorna ökar elevernas inlärningsförmåga (Bergström, 
1995). Då detta är en aktuell debatt i media vill jag med detta arbete undersöka hur drama 
kan användas som en undervisningsmetod i skolan för att nå fler elever. 

De minnen som är bland de starkaste hos mig från min egen skoltid är från de lektioner 
där vi fick arbeta med drama för att bearbeta ett undervisningsområde. När vi fick klä ut 
oss till olika kungligheter och andra historiska människor under lektionerna och lära oss 
små delar i historien som vi sedan fick spela upp för resten av klassen och ibland även 
föräldrar. Mina minnen från de här lektionerna är lustfyllda och det vi lärde oss genom 
drama är några av de sakerna som jag fortfarande minns. Därför har jag valt att undersöka 
hur skolor arbetar med drama i undervisningen idag då det är en undervisningsmetod som 
jag anser kan fånga upp många elevers intresse och delaktighet. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka hur drama används i undervisningen och vilken effekt 
drama har på elevernas inlärning och utveckling enligt praktiserande lärare. 

Mina konkreta forskningsfrågor är: 

1. I vilket syfte hävdar lärare att de använder drama i skolan? 
2. Hur kan drama användas som en undervisningsmetod enligt lärare? 
3. Vilka elever kan främst utvecklas genom drama?  

Metoderna är observation och kvalitativ intervju, och det teoretiska perspektivet är 
sociokulturellt. 

1.2 Begrepp 
I arbetet används olika begrepp som är kopplade till drama. Det kan vara oklart vad vissa 
av dem betyder och därför följer här en förklaring på några av dem.  

Drama 
Ordet Drama har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang man väljer att använ-
da det. I det här arbetet används ordet för att beskriva drama som verksamhet inom 
skolans värld.  
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Hägglund och Fredin (2011) beskriver drama på följande sätt: 
 

Ursprungligen kommer drama av det gammalgrekiska ordet dra 'o som betyder ”att handla”. 
 
Det är ett ämne inom grundskola, folkhögskola, gymnasium och högskola. Drama är en metod 
inom många andra ämnen och används även inom terapi. Som ämne har drama många olika 
namn: skapande dramatik, dramatiskt skapande, dramatisk verksamhet, pedagogiskt drama, 
dramatik. (s. 9) 

 
I arbetet används drama för att beskriva en undervisningsmetod där man lär genom 
övningar, lekar, ramsor och andra typer av drama som beskrivs mer utförligt nedan. 
Det är alltså inte fokus på teater där syftet enbart är att spela upp en föreställning. 

Forumspel 
Katrin Byréus har denna förklaring till vad forumspel är: 

Forumspel är en kombination av värderingsövningar och forumteater. Forumspel knyter mer 
an till den pedagogiska rollspelstraditionen och ordet teater framkallar ofta onödig nervositet, 
så därför valde jag ”spel”. 

Forumspel innehåller värderingsövningar där elever får ta ställning i olika situationer 
samtidigt som det innehåller lekar och övningar. Forumspel kan användas för att 
belysa orättvisor såsom jämställdhet och rasism. 

Rollspel 
I nationalencyklopedin (2013) beskrivs rollspel på följande sätt: 

rollspel, i psykodrama teknik för att tydliggöra deltagarnas privata roller och finna möjligheter 
till nya lösningar av konflikter. 

Axelsson, Valentin & Davidsson (2007) beskriver rollspel såhär: 

Generellt handlar rollspel om att under kontrollerade former på något sätt sätta sig in i en annan 
person eller en särskild situation och agera utifrån det. (s.8) 

Den sistnämnda beskrivningen av drama är det som rollspel syftar på i det här arbetet. 
Däremot beskrivs även hur rollspel kan användas i konflikthantering men då i avseendet 
att deltagarna går in i andra roller. 
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2 Litteraturgenomgång   

I den här delen av arbetet presenteras forskning om drama. Det hela startas med en 
tankeställare om att det finns sju olika intelligenser enligt den framstående forskaren 
Howard Gardner (1983) och därmed också en mängd olika lärstilar i skolan som behöver 
tillgodoses. Ännu mer belägg för att undervisningen måste inbegripa mer av de praktiska 
och konstnärliga ämnena står Bergström (1995) och Bjørkvold (2005) för. Utifrån den 
informationen avgränsas arbetet till att endast beröra hur vi arbetar med drama i skolan. 
En överblick ges sedan om hur drama har använts i svensk undervisning sedan 1575. Efter 
det beskrivs det hur Lgr11 framhäver att drama ska användas i undervisningen. Därefter 
framhävs positiva effekter av drama i skolan och hur drama kan påverka barn i behov av 
särskilt stöd. 

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
Roger Säljö som är professor i pedagogik (2000) förklarar att det sociokulturella 
perspektivet grundar sig på tanken att människan som art är läraktig och lär utifrån sina 
erfarenheter. Man lär både på individuell och kollektiv nivå. Man söker både egen kunskap 
och utvecklar på det sättet sig själv samtidigt som man inom företag och föreningar lär 
tillsammans i ett kollektiv. Han menar även att vi föds som biologiska varelser där alla 
utvecklas på liknande vis i den första delen av livet men sedan påverkas vi av den kultur vi 
lever i och de förväntningar och normer som den kulturen förmedlar. Säljö refererar till 
Vygotskij (1986) som beskriver att det är i den fasen där kulturen börjar påverka oss som 
vi befinner oss på olika utvecklingsnivåer på grund av våra erfarenheter. Människan har 
utvecklat fysiska redskap, även kallade artefakter, utifrån problem vi mött för att förenkla 
vårt liv. På grund av det klarar vi mycket mer idag än vad vår biologiska kropp skulle klara. 
Genom vårt språk kan vi ta del av varandras erfarenheter och tankar och ständigt tillägna 
oss ny kunskap genom frågor och svar. 

Säljö (2000) jämför USA och Japan för att framställa det sociokulturella perspektivets syn 
på undervisning.  I USA anser man att det är biologiskt hur begåvade barn är. Vissa har en 
talang och kan nå långt medan andra ligger på en lägre nivå och därför klarar sig sämre. 
Utgångspunkten i Japan är istället att alla har förmågan att lära. Om en elev inte klarar 
målet ses det inte som någon naturlig följd av barnets bristande begåvning utan istället 
diskuterar man med barnet och alla aktörer runtom hur man kan få eleven att nå målet. 
Ett gott resultat beror på att barnet och alla aktörer runtom har ansträngt sig. I Japan har 
man inte heller benämningar för inlärningssvårigheter som ADHD och så vidare som 
blommar ut allt mer i USA. Man söker inte efter såna orsaker för misslyckande hos barnet 
utan ser på helheten och allas betydelse. 

Säljö (2000) beskriver även att sättet hur vi talar om kunskaper kommer från vår kultur. 
Vi använder ordet in på många sätt; ”inlärning, inhämta kunskaper, införliva 
kunskaper.”(s.24) På det sättet visar man att kunskap är något som kommer in i 
människor utifrån.  Individen kan sedan plocka fram nödvändig kunskap när det behövs. 
Klassrumsmöbleringen i majoriteten av svenska klassrum visar också på den typen av 
kunskapssyn; att läraren överför till elever som mottar. Säljö menar att denna 
kunskapsöverföringsprincip är alldeles för förenklad för att visa hur människor kan lära av 
varandra. Detta menar han är ett undervisningsproblem som har etsat sig fast i svensk 
undervisning. Han menar att den kunskapen är ”kall”. Avslutningsvis menar han att 
lärande handlar om att skapa mening och innebörd vilket visas genom dessa citat: 

I ett sociokulturellt perspektiv är det uppenbart att kunskap – skapandet av den liksom återskapandet 
ofta är resultat av en kamp och engagemang; kunskapen har en ´varm´ (ofta till och med ´het´) 
karaktär. (Säljö, 2000, s. 26) 
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Kunskap kommer vi istället förstå som knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och 
som resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt (Säljö, 2000, s. 26) 

 
2.2 Barns olika lärstilar  
 
Howard Gardner (1983) gav ut sin bok De sju intelligenserna där han ifrågasatte den 
traditionella synen på vad som räknas som intelligens. Han framhävde genom sin 
forskning att det inte bara är de språkliga och matematiska förmågorna som ska räknas 
som intelligens utan att det finns flera andra. De sju intelligenserna är den musikaliska, 
spatiala, kroppsliga - kinestetiska, sociala, logisk-matematiska, lingvistiska och 
intelligensen om självkännedom. Människor som är musikaliska vill både lyssna på och 
själva utöva musik. Dem har ett musiköra och känner igen sångverser och melodier medan 
de även kan upptäcka olikheter inom musiken. Hos dem finns en stark känsla för melodi, 
tonhöjd, klangfärg och rytm i ett musikstycke. Människor som besitter den spatiala 
intelligensen har ett bra lokalsinne, de uppmärksammar små detaljer i sin omgivning och 
kan med lätthet beakta abstrakta saker. Vidare har de känsla för inredningsdetaljer. Det 
som utmärker dem med kroppslig intelligens är att de vill uttrycka sig genom olika sporter 
och helst väljer att använda händerna i arbeten, till exempel i hantverk och bakning. Dem 
lär och minns bäst genom att få arbeta med händerna. Dem har ofta en god förmåga i 
balans, koordination och hastighet. Sociala personer är bra på att känna in människor och 
tyda röstlägen och ansiktsuttryck. Dem kan trösta, vara lyhörda och är goda lyssnare. Dem 
vill vara med andra människor, lösa konflikter och leda andra. Människor med en logisk-
matematisk intelligens är logiska i sitt tänkande, planerar bra och håller därmed en 
tidsplan. Olika matematiska arbetssätt och begrepp är inget problem och de analyserar 
gärna och ställer hypoteser. Att besitta en lingvistisk intelligens innebär att man är en god 
talare, läsare och skribent med ett stort ordförråd. Främmande språk är inget problem att 
tillägna sig och lingvisten löser gärna korsord. Korrekta meningar och ett väl formulerat 
språk uppskattas av dessa människor. Intelligensen om självkännedom innebär att man 
förstår sig själv. Man reflekterar över och förstår sina egna känslor och reaktioner. 
Personen trivs med att vara själv och arbeta självständigt. God självdisciplin och god 
förmåga att planera sin tid, är också utmärkande för den personen (Gardner, 1983). 

Gardners (1983) definition av intelligens är att ”En intelligens är förmågan att lösa 
problem eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella 
sammanhang” (s.54). Författaren ställer sig kritisk till intelligenstest då de visar vad 
personen är bra på här och nu men visar inget om ens förutsättningar att klara sig i sitt 
fortsatta liv. Testerna sätter en stämpel på barn och vuxna och kan påverka hur de bedöms 
av lärare och andra. Ett av Gardners mål är att skolan ska kunna arbeta utifrån 
”individuella intellektuella profiler” (s.9) och att utbildningen på så sätt kan bli högklassig 
och erbjuda fler valmöjligheter för eleverna. Han menar att skräddarsydda 
utbildningsprogram skulle kunna skapas dit elever med en definierad intellektuell 
kompetens kunde hamna. Då skulle alla elever kunna utvecklas fullt ut utifrån sin 
potential. För att få reda på vilken intellektuell läggning barnen har menar författaren att 
lärare redan i förskolan ska erbjuda olika sorters material och aktiviteter till barnen för att 
se vart barnen dras. Gardner menar att Vygotskij hade liknande tankar på sin tid, men att 
han menade att man skulle tillgodose barn material och aktiviteter som de inte annars 
utsattes för. På det sättet kunde man se vilka framsteg barnen gjorde under en bestämd 
tid. Författaren menar att man genom såna intelligenstest där barnen tillgodoses olika 
alternativ och sedan får visa sitt intresseområde kan visa pedagogen vilka drag hos barnet 
som redan är långt utvecklade, vilka som är utvecklingsbara och vilka som inte är särskilt 
utvecklade och därför behöver stöttning. 

Den japanska kunskapssynen jämförs med den västerländska av Gardner (1983). Han 
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beskriver att eleverna i Japan lär sig matematik på ett helt annat sätt. Aritmetik är något som 
lågstadiebarn ska lära sig för att förstå grunderna och begreppen i matematiken. Inlärningen 
av matematik sker genom samarbete mellan elever som befinner sig på olika 
utvecklingsnivåer och åldrar. I en hel klass löser man gemensamt matematiska problem som 
kan ta flera dagar att lösa. Det finns en uppmuntran att hjälpa varandra och diskutera 
sinsemellan och ingen kritiseras om de gör fel. På så sätt skapas inte en lika stor ångest för 
ämnet som han menar finns bland elever i vårt konkurrensinriktade samhälle.  

En annan som har forskat om barns olika lärstilar på ett litet annat sätt är hjärnforskaren 
Matti Bergström (1995). Han har forskat om barnhjärnan i flera år och förklarar att det finns 
två poler i hjärnan, hjärnbarken och hjärnstammen, som verksamheten i hjärnan rör sig 
mellan. Redan vid födseln är hjärnstammen färdigbildad medan hjärnbarken under barnets 
uppväxt fortsätter utvecklas och växa. Efter puberteten är den färdigutvecklad. Olika impulser 
och intryck skapar genast reaktioner i hjärnstammen vilket resulterar i en utsändning av 
kaotiska och slumpartade signaler. Som vuxen kan man bara erfara hjärnstammens rena 
signaler då man precis har vaknat och inte kan lokalisera sig. Under några sekunder är allting 
kaos innan de medvetna delarna i hjärnan kopplas in. I hjärnbarken flödar information som 
till skillnad mot hjärnstammen sänds ut i strukturerade och välordnade signaler. Både dessa 
poler i hjärnan är lika viktiga för tänkandet. Genom signalerna från hjärnstammen får vi nya 
plötsliga idéer och reagerar på intryck medan hjärnstammen strukturer och analyserar de 
intrycken och våra tankar så vi har någorlunda kontroll på tillvaron. Med denna kunskap i 
bakhuvudet är författaren oroad över den oftast alltför strukturerade och ordnade tillvaron 
som dominerar i skolan. Han menar att det blir fel eftersom barnhjärnan inte klarar av att 
hantera så mycket struktur då hjärnbarken inte förrän i puberteten blir fullutvecklad. 
Bergström (1995) menar att det under lång tid har cirkulerat en felaktig teori om att det mest 
värdefulla tänkandet är det strukturerade och välordnade. Inom skolan lär sig barnen därför 
att rensa bort tankar och oväntade impulser som inte hör till undervisningen vilket resulterar 
i att barnens chans att bli skickliga fysiker och matematiker minskar. Han kategoriserar in 
skolämnena i tre olika delar; Kunskapsämnen (matematik, fysik, kemi), värdeämnen 
(skönlitteratur, historia, språk, filosofi, målning, dans och musik) och kraftämnen (idrott, 
slöjd, raster, utfärder).  Han menar att värdeämnena och kraftämnena måste få ta större plats 
i undervisningen för att elevernas inlärning ska optimeras. 

Den norske professorn Jon-Roar Bjørkvold (2005) ställer sig även han kritisk till skolans 
undervisning. Han menar att det sker en kulturkrock mellan barnkulturen och skolan och 
beskriver flera motsatser som de olika kulturerna identifieras av. Bland annat menar han att 
barnkulturen är livskraftig medan skolan är konkurrenskraftig, att barnkulturen leder till 
livsutveckling medan skolkulturen leder till ämnesprogression. Han framhåller även att 
barnkulturen skapar kreativitet medan skolkulturen skapar reproduktion och att barnen 
genom barnkulturen lär sig genom att röra på sig medan skolkulturen starkt visar att man ska 
sitta still. Samtidigt framhåller författaren att det inte går att göra en generalisering över alla 
skolor, utan att det finns de som innehåller spontanitet och värme. 

Bjørkvold (2005) poängterar att bästa vägen till lärande är den som leder eleverna genom 
tankar, känslor och fysiska upplevelser. Det är först genom att få erfara den vägen av lärande 
som lärandet i sig får ett djupare och högre spelrum. För att åstadkomma det menar Jon-Roar 
att de vuxna värderingarna som är grunden i skolan idag behöver minska för att kunna släppa 
in mer av barnens egen kultur så barnen ska kan känna sig delaktiga i sin skolgång och 
uppleva den som meningsfull. Förr i tiden har barnen lärt genom att göra och erövrat 
kunskap i lek med andra. Genom leken tränas barnens sociala och verbala förmåga samtidigt 
som motoriken och fantasin utvecklas och stimuleras. Den naturliga lärprocessen som sker 
genom leken är något som författaren framhåller endast sker på de korta rasterna i skolans 
värld.  
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Ett annat exempel på en naturlig lärprocess beskriver Bjørkvold (2005) genom att ge ett 
exempel om en pojke som har flyttat till USA.  Genom att han deltar i ett ”socialt och 
kulturellt sammanhang” så lär han sig lättare. Han ser hur de andra barnen rör sig i skolan 
och börjar sakteligen röra sig på samma sätt, tills han får ett ”amerikanskt” sätt att gå på. 
Han lärde sig även amerikanska uttryck genom att socialisera med de andra barnen i 
skolan. Genom sin egen erfarenhet i det kulturella sammanhanget kunde han snabbare 
socialiseras in i den nya kulturen både språkligt och kroppsligt, än vad han hade kunnat 
lärt sig inom skolans väggar. Författaren menar att det här sättet att lära sig är ett 
universalt knep som alla människor lär bäst genom. Motivationen ökar genom att man har 
en stark vilja att få bli del av gemenskapen, samtidigt som ens känslor, tankar och kroppen 
också stimuleras vilket, som tidigare nämnts, ökar inlärningsförmågan. Bjørkvold 
beskriver det slutligen såhär; 

Men Tan talade inte bara språket felfritt. Kroppsspråket var också felfritt, inkarnerat i muskelrörelser 
och pulsslag, som en avspegling av den unika kultur han befann sig i. (s. 130) 

2.3 Historiskt perspektiv på drama i skolan  

Hägglund & Fredin (2011) beskriver att det redan 1575 slogs fast i kyrkoordningen att  
elever i undervisningen skulle öva in svenska och latin genom pjäser. Detta kom inte som 
någon större nyhet då man redan tidigare i latinskolorna hade bearbetat dramatiska texter. 
Det stora teaterintresset frodades då många av kungligheterna i Sverige under denna tid 
hade teater som ett av sina största intressen. Dessa kunde ibland själva ha huvudrollen i 
olika skådespel, baletter och galaspektakel som framfördes under deras 
kröningsceremonier. I samband med storhelger var det också vanligt att teaterspel och 
sånger framfördes av utklädda ungdomar. 

Hägglund & Fredin (2011) förklarar vidare att den första svenska folkhögskolan Hvilan 
som grundades 1868 använde sig av drama en hel del i sin undervisning. Eleverna fick lära 
sig samhällskunskap genom olika rollspel. Rasmusson & Erberth (2008) beskriver vidare 
att detta också var något som Ellen Key på Whitlockska samskolan i Stockholm gjorde och 
det smittade så småningom av sig till andra lärare på skolan. De i sin tur började använda 
sig av drama i undervisningen av modersmål och historia. Utifrån ett pedagogiskt syfte fick 
eleverna också spela klassiska pjäser. Ellen Key riktade stark kritik mot den rådande 
kunskapsskolan och menade att en sådan skola skulle fördumma eleverna och förstumma 
både lärarnas som elevernas själar. 

Under 1909-1936 bubblade dramatiken för fullt på Tyringe Helpension enligt Rasmusson 
& Erberth (2008). På internatskolan för flickor användes drama i olika sorters former och 
ämnen. Det var allt från improvisation till att skriva egna pjäser i ämnen som geografi, 
svenska, historia. Hägglund och Fredin (2011) beskriver att man ibland framförde stora 
rollspel där man till exempel under en hel skoldag kunde förvandla skolan till antikens 
Grekland. Ägaren av Tyringe Helpension, Ester Boman, framförde många argument för att 
drama var en användbar undervisningsmetod i skolan. Hon menade att man genom 
dramaarbetet får laborera med känslor och tankar. Vidare menade hon att eleverna 
utvecklade sin personlighet genom drama och att självförtroende, självbehärskning, 
samarbete och att tala högt och tydligt tränades.  

Enligt Hägglund & Fredin (2011) har Sverige genom historien fått inspiration av en del 
utländska pedagoger som har kommit med nya idéer och infallsvinklar kring hur man kan 
använda drama i undervisningen. En av dem var Matvey Schischkin som ursprungligen 
kom från Ryssland men flyttade till Sverige 1924. För honom var inte det färdiga arbetet 
viktigt utan processerna bakom. Han var emot att använda färdiga manuskript då han 
menade att det hämmade barnens inspiration att skapa och att det var genom 
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improvisation som barnens dramatiska talanger kunde utvecklas fullt ut. Han undervisade 
på Ålstens skola i dramatik och de övriga pedagogerna inspirerades av hans metoder. 
Österrikiskan Elsa Köhler var en annan pedagog som kom till Sverige och arbetade under 
1930-talet. Hon lärde ut om aktivitetspedagogik och var utbildad pedagog och psykolog. 
Hennes utgångspunkt i pedagogiken var att utgå från barnens intressen och göra 
undervisningen lustfylld. Läroböckerna var inte alls lika viktiga som barnens egna 
utforskande. Enkla dramatiseringar och lekar hade en stor plats i hennes pedagogik. 

En känd svensk pedagog som är en av pionjärerna bakom drama i skolan är enligt 
Rasmusson & Erberth (2008) Elsa Orenius. Hon började sitt yrkesverksamma liv under 
30-talet som barnbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm. Under bibliotekets sago-
stunder lät hon barnen vara med och göra charader och pantomimer. Vid Medborgar-
platsen fanns en liten teaterlokal som tillhörde biblioteket och den fick Elsa ta över 1942. 
Efter det strömmade barn till lokalen och hon startade upp flera olika teatergrupper. År 
1947 begav sig Elsa iväg på en studieresa till USA  där hon träffade och studerade flera 
olika barnteaterpedagoger och tog del av deras arbetsmetoder. Förutom att Elsa var en 
inspirerande och framstående pedagog förklarar Hägglund & Fredin (2011) att hon också 
var duktig på att kunna övertyga makthavare och politiker att tro och satsa på hennes 
idéer. Under 1950-talet fick hon medverka i en försöksverksamhet som startades upp på 
Sofia flickskola. Då började de använda drama i talundervisningen, ämnesundervisningen 
och ägnade hela friluftsdagar åt det.  

Enligt Rasmusson & Erberth (2008) blev Dan Lipschütz efterträdaren till Elsa Orenius i 
hennes teaterverksamhet Vår teater. Hans vision med drama skiljde sig något från Elsas 
då han ansåg att även lekar och enklare övningar hade ett stort värde i att utveckla och 
frigöra en individ och grupps kreativitet.  Slutmålet för honom var inte teater utan 
processerna innan för att få en grupp att utvecklas och samspela. Dynamisk pedagogik är 
namnet under vilket hans idéer, övningar och pedagogik lever vidare.  

Hägglund & Fredin (2011) förklarar att man efter 1960- talet fick lov att se över 
pedagogutbildningarna och införa drama som ämne på många av dem. Orsaken till detta 
var att det sågs som en självklarhet att pedagogerna skulle få lära sig det under sin 
utbildning för att sen kunna använda det i undervisningen av barnen. I 1962 års läroplan 
för grundskolan slogs det fast att ”fritt skapande dramatik bör ägnas stor uppmärksamhet 
under hela skoltiden” (a.a., sid. 112).  

I nutid är Suzanne Osten en av Sveriges stora dramainspiratörer, enligt Rasmusson & 
Erberth (2008). Sedan 1975 har hon arbetat på Unga Klara och även hon har haft stor 
betydelse för utvecklingen av barnteatern. Hon skapade interaktiva dramatiseringar som 
spelades upp i skolor där eleverna själva fick bli delaktiga. Denna form av drama i skolan 
passade bättre än den tidigare auktoritära skolteatern som tagit form på många skolor. 
Man fokuserade på demokrati och en vilja att förändra samhället. 

2.4 Läroplanen   
I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) står det att: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer 
och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 
form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 
eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (s.10) 

Vidare framhålls att undervisningen ska vara lustfylld och främja elevers förmåga att leva 
sig in i andra människors situationer och att skapa förståelse. Man beskriver även vikten av 

 



 8 

att ha skapande verksamheter i skolan genom följande citat; ”Skapande arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (s.9) och ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” (s.9) 
 
Lgr11 framhåller även att alla elevers utveckling ska främjas i skolan och att skolan ska 
vara allsidig. Dessutom poängteras det att målen ska kunna nås på olika vägar. Det står 
även att; ”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 
skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas” (Skolverket, s.10) 
 
2.5 Drama i undervisningen 
 
Andrew Johnson (1998) beskriver hur en andraklasslärare använde drama under en NO 
lektion för att visa hur en grodas utveckling sker från att den är ett ägg tills att den blir en 
fullvuxen groda. Läraren startade med att berätta om det för barnen och visa bilder men 
sedan överraskade han dem med att själv göra en dramatisk framställning av grodans 
metamorfos. Barnen fick sedan själva göra små dramatiseringar av det. När barnen hade 
framfört sina teaterpjäser fick de ge konstruktiv kritik till varandra gällande hur man 
använde rösten, hur kroppsspråket användes samt hur de karaktäriserade sina rollfigurer. 
Läraren gav sedan  positiv feedback till varje grupp om det som de gjort särskilt bra. 
Författaren framhåller att många lärare efter berättandet om grodan antagligen skulle ha 
fortsatt med att dela ut arbetsblad om grodan eller att de skulle få rita det, eftersom det är 
det arbetssättet som dominerar i skolor. Genom att läraren använde drama på det här 
sättet menar Johnson att han på ett roligt och intresseväckande sätt kunde arbeta med NO. 
Eleverna fick även träna på samarbete och alla fick en chans att medverka och lyckas.  

Rasmusson & Erberth (2008) ger också olika exempel på när pedagoger har använts sig av 
drama i undervisningen. Bland annat användes det i en mångkulturell barngrupp där 
pedagogerna kände att det inte var någon bra sammanhållning i klassen och eleverna  
kände oro i gruppen. Där startade de upp det hela med olika samarbetsövningar för att få 
klassen att kunna kommunicera med varandra och komma överens. De gjorde även 
övningar där eleverna fick upptäcka vad de hade gemensamt och vilka grundvärderingar 
som de delade genom olika värderingsövningar. Då det även var en hel del konflikter i 
klassen både innan arbetet men även under arbetets gång så använde sig lärarna av 
forumspel där de spelade upp olika konflikter för eleverna som eleverna själva sedan fick 
hitta på lösningar till som också spelades upp. På det sättet blev eleverna mer medvetna 
hur konflikter kan uppstå och eskalera samt att det kan finnas många olika lösningar på 
det. Några andra pedagoger använde sig av rollspel för att ge sina elever en större inblick i 
hur det var att komma till Sverige som finskt krigsbarn. Under en dag på en speciell plats 
fick eleverna göra en tidsresa och förflytta sig tillbaka i tiden. Genom speciella kläder, 
låtsasidentiteter och en påhittad historia fick de uppleva hur de finska krigsbarnen hade 
det när de kom till Sverige. 

2.6 Pedagogens roll  
När man arbetar med drama är det fyra särskilda kategorier som pedagogen bör ha i 
åtanke menar Johnson (1998). En av de viktigaste sakerna att tänka på när barn ska börja 
arbeta med drama är att skapa en trygg miljö. Tillsammans med barnen bör man tala om 
hur man ska vara mot varandra så att ingen ska bli utsatt för några påhopp eller 
kränkningar. Ingen får tvingas att delta  i drama. Det är också pedagogens ansvar att se till  
att det blir roligt för barnen och genom att pedagogen själv är med och dramatiserar 
skapas också en mer trygg och lättsam stämning. Det andra pedagogen bör tänka på i 
arbetet med yngre barn som inte använt sig av drama är att skapa struktur. Det är lätt för 
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barn att fantisera och ha låtsaslekar men kan vara desto svårare att improvisera något på 
beställning. För att väcka barnens intresse och ge förslag kan pedagogen själv improvisera 
en dramatisering. Pedagogen kan också ge tips på olika repliker och roller som barnen kan 
använda sig av i början. Det är viktigt att de första dramatiseringarna är enkla och korta 
för att inte sätta för mycket press. Även om pedagogen hjälper barnen på traven i början  
är det viktigt att man låter det vara öppna slut där barnen själva får hitta på alternativa 
slut. Pedagogen ska öppna upp för barnens egen kreativitet och därför aldrig använda 
skrivna förutbestämda repliker och handlingar. Det sista viktiga att ha i åtanke som 
pedagog är att ge feedback till barnen. Som pedagog ska man visa intresse och till exempel 
skratta när det är något komiskt. För att barnen ska känna sig inspirerade att fortsätta ska 
man alltid ge positiv kritik och delge vad de har gjort bra. 
 
Hägglund & Fredin (2011) menar också att det är viktigt att ge positiv feedback men 
beskriver även att det är viktigt att ge konstruktiv kritik. Som pedagog kan man även ge 
tips på hur något kan förbättras så att eleverna får något med sig att arbeta med för att 
kunna fortsätta utvecklas. Barnen kan också få ge positiv och konstruktiv kritik till 
varandra. Författarna framhåller även vikten av en god förberedelse för att pedagogen ska 
kunna känna sig trygg i sin ledarroll. Instruktionerna är också något man innan behöver 
fundera över så alla kan förstå. Byréus (2010) ger fler råd gällande ledarens roll i arbetet 
med drama. Hon framhäver även att pedagogen ska ställa sig neutral inför elevernas svar 
och lösningar. Det är inte pedagogen som ska styra utan det är elevernas uppdrag att föra 
handlingen vidare och experimentera sig fram till olika lösningar om man arbetar med 
forumspel. Eleverna ska inte känna att det finns rätta och felaktiga svar då det hämmar 
deras kreativitet och engagemang. Vidare menar författaren att det är viktigt att fördela 
ordet jämt i gruppen så alla får chans att delta och yttra sig. Hon ger förslag på 
handuppräckning i högt tempo om man vill att eleverna ska välja sida i olika påståenden. 
Om det sker i ett snabbt tempo ger eleverna sitt eget svar utan att hinna bli påverkade av 
andra. 

2.7 Positiva effekter av drama i undervisningen 
Axelzon, Valentin & Davidsson (2007) beskriver varför de anser att rollspel är en givande 
undervisningsmetod. De menar att berättandet som sker genom drama är något som 
människor har använt sig av sedan urminnes tider för att samla information, kunskap, 
erfarenheter och förmedla seder och kultur mellan människor och på det sättet skapa 
struktur i sina liv. Genom det logiska vetenskapliga språket fastställs samband medan man 
genom berättelser blir berörd av känslor och stämningar som skapar mening i ens liv.  

Rollspel handlar om berättande och att man sätter sig in i en annan situation eller en 
annan människas liv och sedan agerar. Författarna framhäver att inlärningsmöjligheten 
ökar om man aktivt får delta i en undervisningssituation. De menar att man under en 
föreläsning endast kan minnas 20 procent av det som sagts medan man genom att delta 
kan minnas hela 80 procent av samma innehåll. Den klassiska undervisningen stimulerar 
oftast bara det semantiska minnessystemet och det är fastställt att inlärningsförmågan 
ökar om flera minnessystem används parallellt. Genom rollspel, menar författarna,  
stimuleras fyra olika minnessystem. Det semantiska systemet samlar faktan som 
uppkommer, i det episodiska minnet lagras berättelser som man upplevt, i 
procedurminnet lagras det vi lär med kroppen och sedan stimuleras känslocentrat i 
hjärnan då eleverna upplever olika känslor och stämningar. 

Byréus (2010) menar att elever genom olika former av dramaövningar utvecklas socialt 
och emotionellt genom att de får möjlighet att kommunicera med varandra både genom 
samarbete i grupper och inför klassen. De får även genom värderingsövningar utforska 
sina känslor och ståndpunkter och argumentera för dessa. Genom forumspel får eleverna 
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ökad förståelse för olika situationer och ökad empati för utsatta i samhället. Forumspelen 
öppnar upp för elevernas delaktighet då de kan välja ämnen att arbeta med det som är 
relevant och aktuellt för dem. I dramaövningar inbjuds alla elever till delaktighet och alla 
blir lyssnade på. Målet är att alla ska inkluderas oavsett kön, utvecklingsnivå, bakgrund 
och etnisk härkomst. Författaren framhäver även att hela värdegrunden kan praktiseras 
genom drama. Man kan behandla jämställdhet, människans okränkbarhet och allas lika 
värde. 

Johnson (1998) beskriver med hänvisning till Froese (1996) att barn genom drama får 
uttrycka sin fantasi och får möjlighet att leva sig in i en annan roll och på det sättet kan få 
nya perspektiv på situationer och en ökad förståelse för andras känslor. Skillnaden mellan 
kreativt drama och att framföra en pjäs är att man i det senare alternativet ska memorisera 
repliker och följa en handling som någon annan har bestämt. I kreativt drama får istället 
skådespelaren bestämma sina egna repliker och sin egen handling och på det sättet skapa 
mening med sina egna ord och handling. 

En annan viktig anledning till varför man ska använda drama som undervisningsmetod 
framhåller Johnson (1998) med referering till Bettelheim & Zelan (1982) är för att barn 
anpassar sig på ett annat sätt till världen än vuxna. Hos barn är fantasin och känslorna mer 
utvecklade än deras förmåga att resonera och därför är det nödvändigt att låta barnen 
använda dessa två förmågor för att kunna tillägna sig undervisningen på ett bra sätt. 
Kreativt drama är därför en lämplig undervisningsmetod för att sammanlänka barnens 
fantasi och känslosamma värld till den vuxnes värld av kunskap och förnuft. Genom drama 
tillägnar sig barnen också ett större ordförråd. 

2.8 Dramats påverkan på barn i behov av särskilt stöd 

Melanie Peter (2002) har gjort en studie om dramats inverkan på barn i behov av särskilt 
stöd. Författaren har kommit fram till att barn genom dramaövningar lär genom att göra 
och att de genom att gå in i en annan roll kan lära sig att förstå olika perspektiv på 
händelser samt se och förstå konsekvenser av olika handlingar, vilka är viktiga delar för att 
utveckla social kompetens. Genom drama skapas också en gemenskap i en grupp där alla 
har något att tillföra. På det sättet kan drama öka barnets kommunikationsförmåga genom 
att de ges en anledning att prata och andra lyssnar. Drama ökar också barnens 
samarbetsförmåga då det är viktigt att alla är delaktiga för att det ska bli en handling. 
Barnen får också lära sig om sina känslor och genom drama kan man diskutera och komma 
fram till varför människor gör som de gör. I ett undervisningssyfte lär sig barnen lättare 
något genom att erfara det med kropp och rörelser och det gör också att de lättare minns 
vad de har lärt sig. Författaren menar också att drama på grund av ovanstående faktorer 
kan ge barnen ökat självförtroende genom att de är delaktiga i en gemenskap där deras 
inverkan är viktig. 

Hägglund & Fredin (2011) förklarar vidare att drama som undervisningsmetod är bra för 
de barn som har svårt att koncentrera sig på, och förstå, matematik när de ska arbeta i 
matematikboken. Det har visat sig att de lättare förstår matematiken om de istället får öva 
på räkneoperationer genom rollspel och lekar. Både inlärningen av andra språk och läs- 
och skrivinlärningen förbättras om det sker genom ramsor, sånger och lekar. Likaså menar 
författarna att drama kan användas när man vill lära sig grundämnena i kemi, solsystemet 
eller litteraturhistoria. Slutligen framhäver de att stökiga barn kan lugnas genom drama då 
de får utlopp för sin energi under strukturerade former där deras energi ses som något 
positivt medan blyga barn får en chans att bli mer självsäkra eftersom de ges anledning att 
ta plats inför gruppen.  

Rasmusson & Erberth (2008) beskriver också hur drama kan påverka barn som har det 
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svårt i skolan. De skriver om en pojke som var blyg i skolan och därför drog sig för att delta 
i diskussioner och andra muntliga framföranden i skolan. När de arbetade med drama 
upptäckte pojken att han kunde kommunicera genom kroppsspråket och att han var bra på 
det. Därefter började pojken vara med och leda sina klasskamrater i olika dramaövningar 
och kunde även få de populära pojkarna i klassen, som han annars inte hade mycket 
kontakt med, att gå med på hans förslag. 

Ett annat exempel på hur drama kan påverka eleverna ger Byréus (2010). Hon beskriver 
hur en pojke som under nio års skolgång fått stämpeln som den ”tyste mesen” en dag får 
chansen att delta i ett forumspel och tar den. De andra klasskamraterna tappar andan när 
pojken börjar prata och agera inför de andra. Hans agerande i forumspelet gav honom 
respekt hos klasskamraterna. Han hade öppnat sig och tagit ställning. Bilden av ”mesen” 
revs itu. 

2.9 Sammanfattning 
I litteraturdelen har det framhållits att drama har varit ett omdiskuterat ämne inom skolan 
genom historien. En sak som är säker är i iallafall att man har sett det som ett användbart 
pedagogiskt hjälpmedel på många skolor. Det ledde till att trycket blev högt på 
lärarutbildningar runtom i landet och drama som ämne fick schemaläggas även där. 
 
Howard Garner (1983) har varit en inspirationskälla för många sedan hans bok om de sju 
intelligenserna publicerades. Beskrivningen av de sju intelligenserna visar hur elever kan 
lära sig på olika sätt. Genom Bergströms (1995) forskning om barns hjärnor har vidare 
argument presenterats för att  undervisningen borde ändras för att alla lärstilar ska kunna 
stimuleras och all inlärning optimeras. Författaren har poängterat att de konstnärliga och 
praktiska ämnena måste få lika stor plats i undervisningen som de teoretiska. Detta har 
även Bjørkvold(2005) argumenterat för samtidigt som han har framhållit att det finns ett 
för stort glapp mellan barnkultur och skolkultur. Genom litteraturdelen har många förslag 
på hur man kan arbeta med drama i undervisningen framställts och positiva effekter av 
dessa. Det har framställts att drama kan användas i många ämnen såsom matematik, kemi 
och historia. Drama gynnar särskilt blyga elever som hamnat i skymundan för att de inte 
har vågat delta i diskussioner och även andra elever i behov av särskilt stöd. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs valet av metodologisk ansats, forskningsstrategi och datainsam-
lingsmetoder. Urvalet tydliggörs och en redogörelse hur de forskningsetiska principerna 
har följts ges. Avsnittet avslutas med en beskrivning av studiens tillförlitlighet. Allt-
sammans är indelat i delavsnitt för att tydliggöra de olika momenten. 

3.1 Metodologi 
 
Den kvalitativa ansatsen beskrivs av Denscombe (2009) som en metod att använda sig av 
om man önskar få en inblick i en grupps aktiviteter och de processer som sker inom 
gruppen. Den ger även rika beskrivningar och en inblick i ämnet på flera nivåer. Stukát 
(2011) beskriver vidare att man genom den kvalitativa ansatsen får möjlighet att tolka och 
förstå resultat som man har uppmärksammat istället för att förklara och generalisera 
något. Syftet med en holistisk observation är enligt Denscombe (2009) att fånga 
helhetskänslan i en situation. Denscombe (2009) motiverar användandet av intervju om 
man vill komma åt erfarenheter, känslor och uppfattningar. Semistrukturerade intervjuer 
beskrivs av Denscombe (2009) & Stukát (2011) som fördelaktig att använda då man kan 
vara mer flexibel och ändra om i frågorna vid behov och ställa följdfrågor om man 
uppmärksammar ett nytt spår som kan vara intressant att följa upp. 
    
3.2 Forskningsstrategi 
 
Utifrån ovanstående bakgrund har den kvalitativa ansatsen valts för studien, då det endast 
har varit relevant att studera ett fåtal informanter. Grunden har också varit att få reda på 
pedagogers användande och erfarenheter av drama vilket denna ansats har gett utrymme 
för. I inledningen av arbetet var det viktigt att komma fram till några strategier för att 
arbetet skulle kunna genomföras på smidigaste sätt. En tidsplan gjordes där tidsåtgången 
för respektive moment beräknades. Nästa strategi var att begränsa antalet informanter uti-
från tidsaspekten med arbetet. Sist var det relevant att fundera över vad som skulle under-
sökas i förhållande till forskningsfrågorna och att begränsa området. 

3.3 Datainsamlingsmetod  

För att kunna undersöka hur drama används i skolan har observationer och intervjuer 
genomförts. Genom observationerna kunde verkligheten fångas och de processer som tog 
form när barnen arbetade med matematik och svenska jämfört med i drama. Syftet med 
observationerna var att skapa en helhetsbild över hur de valda barnens skolsituation såg 
ut. Utifrån det syftet valdes en holistisk observation. Valet föll på att använda en 
semistrukturerad intervju då vissa frågor var grunden i arbetet och därför behövde 
besvaras, medan det var öppet för vidare resonemang från informanterna. Denscombe 
(2009) förklarar att man genom ett subjektivt urval väljer att handplocka några personer 
som man vet har kunskaper om ämnet och därför kan ge mest värdefull data. Totalt har 
fem lärarintervjuer genomförts och observationer under fyra olika lektioner. 

 
3.3.2 Observationerna 
För att få en inblick i två elevers skolsituation användes observation som metod. Två  barn 
observerades två olika dagar genom fyra olika lektioner. På båda de första lektionerna 
arbetade de på ett mer traditionellt vis med svenska och matematik. På den tredje arbetade 
de med mänskliga rättigheter i SO genom drama och den fjärde arbetade en av barnen 
med engelska genom charader. 
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Deltagande observationer användes för att situationen skulle bli så naturlig som möjligt för 
barnen. Genom en sådan observation har man en aktiv roll i undervisningen och ses därför 
inte som en observatör. Observationerna genomfördes i en naturlig miljö som var barnens 
klassrum. Observationsscheman användes inte då ett ”öppet sinne” var att föredra för att 
kunna ta in så mycket information som möjligt. Fördelen med att ha en holistisk 
observation var att det gick att fokusera närmare på situationer som var intressanta utifrån 
studien. Fältanteckningar användes för att kunna skriva ner vad som försiggick. 
Observationerna genomfördes före intervjuerna för att få en inblick i hur drama kunde 
påverka barnen och på det sättet skapa ett underlag för intervjufrågorna. 
 
3.3.2 Intervjuerna  
Missivbrevet skickades ut före intervjuerna för att informanterna skulle kunna ta del av 
syftet med studien och vilka forskningsetiskaprinciper som gällde. Vissa klargöranden 
gjordes också för att informanterna skulle känna en trygghet inför intervjun. Inför inter-
vjuerna skrevs en intervjuguide som användes för intervjuerna med pedagogerna (se bil-
aga 1 ). Genom att använda semistrukturerade intervjuer kunde fasta frågor ställas för att 
få svar på frågorna som var grunden i arbetet samtidigt som den typen av intervju kunde 
öppna upp för deras egna resonemang.  

Personliga intervjuer valdes att genomföras för att kunna möta informanten och ha ett 
samtal öga mot öga. På så sätt kunde pauser och andra reaktioner uppmärksammas för 
tolkningen av svaren. Ljudupptagning har använts under intervjuerna för att kunna 
transkribera dem efteråt och inte missa värdefull information. Två av intervjuerna 
genomfördes via e-postkorrespondens då det inte gick att finna en lämplig tidpunkt för att 
genomföra en personlig intervju. Eftersom det genomfördes genom e-post var det 
fortfarande en privat konversation där följdfrågor kunde ställas om man önskade att 
svaren skulle utvecklas. 

Fältintervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser. Avskilda platser valdes för 
intervjuerna där det inte skulle finnas störningsmoment och där det var tyst så att 
informanten kunde koncentrera sig på frågorna och för att ljudupptagningen skulle bli 
tillräckligt bra för att kunna transkriberas. 

3.4 Urval 
 
Ett subjektivt urval har använts för studien då några specifika personer har blivit 
tillfrågade att delta.  Sju pedagoger tillfrågades från början och sex av dem tackade ja till 
att medverka. Bortfallet blev därför litet och påverkade således inte resultatet. Utifrån 
studiens syfte valdes sex olika pedagoger som arbetar i olika årskurser ut, varav en var en 
dramapedagog. Det var viktigt att de skulle arbeta i olika årskurser då en del av grunden i 
studien var att ta reda på om man använde drama på olika sätt beroende på barnens ålder. 
Två av pedagogerna valdes ut för att de arbetar i en skola där man arbetar mer aktivt med 
drama. Det var relevant för studien att höra deras resonemang till varför de arbetade 
medvetet med drama i skolan. Dessa två pedagoger var dramapedagogen och pedagogen 
som arbetade i årskurs fyra och fem. Sedan valdes en annan skola ut som inte uttalat 
arbetade med drama för att ta reda på deras åsikter kring drama i skolan och på det sättet 
kunna jämföra dessa skolors tankesätt kring drama som undervisningsmetod. Pedago-
gerna från den skolan representerar förskoleklassen, årskurs 1-3 och årskurs 3-6. Den 
sistnämnda pedagogen har sin egen klass (årskurs 3) men arbetar med engelska upp till 
årskurs 6. 

För att få en inblick i hur drama kan påverka barn i behov av särskilt stöd föll valet på ett 
representativt urval som var två elever som är i behov av särskilt stöd. Tanken var att se 
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hur de utvecklades genom att använda drama som undervisningsmetod. Barnen går i 
samma klass och går inte i en skola där man arbetar utpräglat med drama. Deras namn är 
genom hela arbetet fingerade och deras kön är påhittade då det inte är relevant för studien 
och är ytterligare ett sätt att skydda deras anonymitet. Nedan följer en beskrivning av 
barnen; 

Lukas är en social pojke som har många vänner. Han har svårt med läsning och skrivning 
och får kämpa extra mycket på de lektionerna. I muntliga diskussioner deltar han gärna och 
detsamma gäller i mer praktiska lektioner där han får experimentera och upptäcka genom 
sina sinnen. 

Stina är social med sina vänner men är inte den som helst deltar i muntliga diskussioner 
förutom om det är något som intresserar henne särskilt mycket. Hon har också svårt med 
läsning och skrivning. Hon har lätt att ge upp när det blir för kämpigt i de teoretiska 
ämnena och sluter sig då inom sig själv. Hon har berättat att hennes favoritämnen är slöjd 
och teknik. 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Under intervjuerna antecknades det med särskilda symboler om en fråga resulterade i en 
längre paus för informanten och om de gestikulerade särskilt mycket vid något tillfälle för 
att på så sätt få med när de var särskilt engagerade i någon fråga. Ljudupptagningarna från 
intervjuerna transkriberades och sökningen påbörjades av särskilda gemensamma teman 
som uppkom genom svaren. I resultatdelen sammanfattades svaren under rubriker 
kopplade till intervjufrågorna och i analysdelen skapades teman kopplade till det 
sociokulturella perspektivet som ordnade datan. 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

En sak som bör klargöras direkt med den här studien är att resultatet inte kan ses som 
generaliserbart då endast några personer har valts ut för studien. Denscombe (2009) 
skriver att man måste fundera på hur man vet att informanterna talar sanning. Vetskap har 
funnits om att alla informanterna har arbetat med drama i större och mindre mängd, på det 
sättet har validiteten blivit kontrollerad. Informanterna har fått granska de transkriberade 
intervjuerna för att se att det stämmer överens med det som sades och på det sättet har de 
haft möjlighet att kommentera om de har sagt något som blev fel. Ingen av informanterna 
har velat ändra något efteråt. Informanterna har inte blivit besvärade av personliga frågor, 
vilket annars hade kunnat påverkat deras svar. Frågorna har enbart varit yrkesrelaterade. 

Valet av semistrukturerade intervjuer resulterade i att pedagogerna kunde föra sina egna 
resonemang kring frågorna vilket gav djupare svar än vad det hade gett utifrån en 
kvantitativ ansats. På det här sättet kunde även grundfrågorna i arbetet besvaras vilket 
gjorde att det som var ämnat att mätas blev mätt. Svaren i de transkriberade intervjuerna 
kategoriserades sedan in i teman och var grunden i resultatdelen. 

En nackdel med observation kan vara att man inte minns allt som sagts och att resultatet 
därför får en svagare tillförlitlighet. Under observationen användes fältanteckningar för att 
direkt kunna gå undan och notera om någon sa något särskilt intressant. Där antecknades 
också kort ordningen på lektionen för att minnas sådant. Längre anteckningar skrevs ner 
direkt efter lektionen. På så sätt kan resultatet ses som tillförlitligt. Flera intervjuer 
genomfördes även med pedagoger som representerade olika årskurser och klasser vilket gav 
en översiktlig bild. Observationerna under fyra lektionstillfällen visar även de på ett 
detaljerat sätt hur barnens skolsituation såg ut i de olika ämnena. Genom hela arbetet har 
en objektiv roll beaktats för att försäkra att arbetet blivit fritt från egna värderingar och 
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tolkningar.  

3.7 Etiska ställningstaganden 
 
Det finns fyra etiska principer som en studie ska följa enligt Stukát (2011) & Vetenskaps-
rådet (2002). Principerna kan ses som ”allmänna huvudkrav på forskningen” (s.139), 
menar Stukát (2011). Studien har följt dessa och nedan beskrivs hur de har beaktats. 
 
Informationskravet har följts genom att ett missivbrev skickades ut till informanterna i 
god tid innan med information om studiens syfte och de delgavs en beskrivning av de 
forskningsetiska principerna. Vidare har de blivit informerade om vilka förväntningar som 
har ställt på dem. Kontaktuppgifter fanns också angivet ifall de hade ytterligare frågor. 
Informationen gavs även muntligt inför intervjuerna där de återigen informerades om att 
de hade rätt att själva bestämma över sin medverkan och avbryta den om så önskades. 
 
Samtyckeskravet handlar även det om deltagarnas bestämmande över sin medverkan, 
vilket de blev medvetna om i informationskravet. Informanterna har också fått förklarat 
att de deltar frivilligt och när helst de vill kan avbryta sin medverkan. Ingen har blivit 
tvingad att delta och om de skulle vilja avsluta så skulle inga negativa konsekvenser ta 
form. 
 
Konfidentialitetskravet har varit viktigt att följa för att garantera informanternas 
anonymitet. Alla har blivit informerade om att deras identiteter inte kommer att visas. För 
att säkerställa det har inga namn på skolor eller deltagare nämnts. Inte heller har ålder, 
kön eller stad framhållits eller andra detaljer som på något sätt skulle kunna skada deras 
anonymitet. Det har varit viktigt att informanterna har känt sig trygga för att våga delta 
fullt ut i studien. 
 
Nyttjandekravet har följts genom att alla informanterna har blivit informerade om att den 
data som samlas in enbart kommer att användas för studiens ändamål och inte användas 
till andra icke vetenskapliga syften eller till kommersiellt bruk. 
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4 Resultat 

I detta kapitel följer resultatet från de transkriberade intervjuerna och sammanställningen 
av observationerna. 

4.1 Intervjuer 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet från intervjuerna. Empirin sammanställs 
under lämpliga rubriker utifrån intervjusvaren. Varje delavsnitt är uppdelat utifrån de 
olika årskurserna för att tydligt visa skillnader. 
 
4.1.2 Drama som undervisningsmetod  
I det här avsnittet beskrivs i vilket syfte drama används som undervisningsmetod i de olika 
årskurserna.  

I förskoleklassen används drama när pedagogerna vill introducera ett nytt ämne och då 
fånga barnens intresse. Bland annat använde de sig av drama när de ville introducera 
veckans bokstav. De tog fram en bokstavslåda som innehöll saker som började på den 
aktuella bokstaven och så dramatiserade de en saga utifrån sakerna i lådan, som till  
exempel att en vante är en varg. Genom drama menade de att barnen hade lättare att lära 
och det stimulerade deras fantasi. Pedagogerna i förskoleklassen använde mestadels 
drama för att presentera veckans bokstav men såg ingen anledning till att det inte skulle 
kunna användas på fler sätt.  

I årskurs 1-3 var syftet med drama att ”befästa och bearbeta kunskaper”. Läraren framhöll 
att man måste ta hänsyn till att barn lär sig på många olika sätt och att drama är ett sätt att 
bearbeta kunskaper på. I arbete med värdegrunden och kamratskap nyttjades drama som 
metod för att kunna förtydliga situationer för barnen. Genom att de har använt sig av 
rollspel för att dramatisera olika kamratsituationer har barnen fått se och uppleva hur 
olika situationer kan uppstå och hur de kan hanteras på olika sätt. Genom att de har 
arbetat i grupper har de även fått öva gott kamratskap på det sättet. 

I årskurs 3-6 använde läraren drama för att eleverna på ett lustfyllt sätt skulle våga prata 
engelska. Läraren kunde även ibland använda drama för att introducera ett arbete för 
eleverna, som till exempel medeltiden, då läraren även klädde ut sig för att göra det mer 
intressant.  

Läraren i årskurs 4-5 använde drama för att stärka elevernas självförtroende och 
självkänsla. Drama beskrevs också vara en bra metod för att träna barnens muntliga 
förmåga och att agera inför andra. Läraren framhöll även att drama var ett sätt att ”ge 
eleven ytterligare ett språk att uttrycka sig i.” 

Dramapedagogens syfte med drama som undervisningsmetod var att eleverna skulle få 
möjlighet att själva uttrycka sig istället för att endast bli matade med kunskap. Det 
framkom även att eleverna genom drama får möjlighet att uttrycka sina kunskaper och 
känslor samtidigt som de utvecklar sin samarbetsförmåga, självförtroende, självständighet 
och självkänsla. Vidare framhöll dramapedagogen att eleverna ska lära sig att bli hela 
människor vilket barnen gör på ett ypperligt sätt genom drama. 

Jag minns för många år sedan en forskningsrapport om demokrati och då sa man just att drama är det 
mest demokratiska ämnet också för att alla får komma till tals och alla är lika viktiga. (Dramapeda-
gogen) 

Jag tycker att läroplanen har kommit ifatt mig. Så när jag läser i den tänker jag ”men Gud, det är ju 
drama, drama, drama” när man läser i Lgr11 och alltihop är drama känner jag. (Dramapedagogen) 
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4.1.3 Drama i olika ämnen 
Det skiljde sig en hel del i vilka ämnen drama användes. I förskoleklassen var det främst för 
att introducera veckans bokstav medan det i år 1-3 användes i de flesta ämnena men främst i 
svenska då man arbetat med sagor och fabler. I årskurs 3-6 användes det av den läraren 
mestadels i engelska men även i SO. Svenska och bild var ämnena som drama mest användes 
i, i årskurs 4-5.  Alla pedagogerna förutom den i årskurs 4-5 använde även drama för att 
redovisa vad de arbetat med för andra klasser. 

Dramapedagogen använde nuförtiden drama mestadels i ämnena svenska och bild men 
berättade att de tidigare även hade arbetat med drama i historia. Då hade de dramatiserat 
historiska skeenden såsom Gustav Vasa, för att barnen skulle få en känsla för hur saker och 
ting gick till förr i tiden. Det beskrevs att många tyckte att historia var tråkigt för att det  var 
svårt att få förståelse för det. Med följande citat beskrevs hur barnen reagerade när de fick 
arbeta med historia genom drama: 

Nu så säger ungarna ”Jamen, nu fattar jag ju!” när man arbetar med svårigheter som folk hade och 
jämför det med nutid. Det var inte bara att ta upp telefonen och ringa eller åka och hämta maten, så de 
får se hur det var förr och verkligen jobba med det och i rollspel. (Dramapedagogen) 

Alla pedagoger var eniga om att drama skulle kunna användas i alla ämnen förutom en som 
inte såg någon anledning att arbeta med drama i de praktiska ämnena. Dramapedagogen 
framhöll även att det fungerade bra att använda drama i matematik. Bland annat hade de 
arbetat med problemlösning genom drama med förskoleklass och ettor. Enkla räkneope-
rationer, menade dramapedagogen, gick också bra att arbeta med genom drama om man 
använde sig av lekar, sånger, danser eller dramatiserade det. 
 
4.1.4 Vem utvecklas genom drama? 
I det här stycket presenteras vilka elever pedagogerna ansåg gynnades särskilt mycket av 
drama som undervisningsmetod. Positiva effekter av drama beskrivs här men även om det 
finns negativa effekter med drama. 

Alla pedagogerna ansåg att drama var utvecklande för alla elever men att vissa elever 
gynnades särskilt mycket av drama. I förskoleklassen ansåg pedagogerna att drama var 
särskilt bra för de elever som hade svårt att sitta still, såsom barn med 
koncentrationssvårigheter men även för andra barn i behov av särskilt stöd. De förklarade 
att det var gynnsamt för de eleverna eftersom de genom drama får använda många olika 
sinnen. Pedagogen i årskurserna 1-3 ansåg att drama särskilt gynnade de elever som hade 
svårt att minnas det som de läst och skrivit. Pedagogen i årskurs 4-5 menade att de elever 
som främst gynnades av drama var de som hade fallenhet för dramatik och kände en 
trygghet i sin grupp. Dramapedagogen ansåg att  blyga elever utvecklades mycket genom 
drama genom att de vågade utmana sig själva. En flicka som varit blyg hade kommit fram 
och sagt; ”Tänk när jag gick i fyran, då hade jag aldrig trott att jag hade vågat gjort det här”. 
Dramapedagogen förklarade även att drama var bra för ”stöknissar och stöknissor” som de 
kallades. I början kunde det vara svårt för de barnen eftersom de tyckte om att stöka runt 
och när de kommer till dramasalen så fick de uppfattningen att det var en godkänd lokal för 
att stöka lite extra. Däremot menade dramapedagogen att när de barnen lärt sig vad som 
förväntades av dem i dramasalen så använde de sin energi på rätt sätt och kunde bli 
fantastiskt duktiga. Dramapedagogen avslutade med att säga att drama särskilt gynnade 
barn som antingen spretade åt det livliga hållet eller åt det blyga hållet och beskrev 
utvecklingen hos barnen på det här sättet: 

Se de här blyga som faktiskt växer så på ett år så det är fantastiskt att se för det är så många som säger 
när de träffar mig första gången att ”jag kommer i alla fall inte att visa upp mig”. På 20 år så är det nog 
mer än tusen barn som jag har haft och det är nog bara två som liksom har ”vägrat, vägrat”, utav tusen 
ungar, så det är häftigt. (Dramapedagogen) 
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De positiva effekterna som beskrevs under intervjuerna var bland annat att de flesta 
eleverna tyckte att drama var roligt vilket gjorde undervisningen lustfylld. Det framkom 
även att ”klassen blir mysig” då man lärde tillsammans genom samarbete och att alla var 
delaktiga och att det ledde till många skratt och trevliga stunder. Några pedagoger sa även 
att eleverna fick en ökad förståelse genom drama och att de lättare mindes vad de lärt sig 
genom att arbeta med kroppen. I engelskan uppmärksammade läraren att eleverna fick ett 
bättre engelskt uttal då de överdrev det när de dramatiserade. Eleverna ville också lära sig 
mer ord och uttryck när de skulle göra egna manus och vågade prata mer än de gjorde i 
den ordinarie undervisningen. Pedagogerna upplevde även att det var lättare att fånga 
barnens intresse, stimulera deras fantasi och att det ökade deras tro på sin egen förmåga, 
vilket ledde till att de vågade mer i andra sammanhang. 

Ingen av pedagogerna kunde se negativa effekter av användningen av drama förutom en 
som påpekade att det just under arbetets gång kunde bli ganska stökigt men att det där var 
viktigt att läraren skapade struktur i arbetet. Dramapedagogen menade istället att det 
fanns risker som man som pedagog behövde vara medveten om när man använde drama. 
Bland annat beskrevs en risk såhär: ”Man kan ju terrorisera en stackars unge med drama 
om man hanterar det fel, eller klantar sig eller är okunnig eller nån som man inte fattar hur 
jobbigt det är för den.” Dramapedagogen menade att situationer där barn tyckte det var  
jobbigt med drama brukade lösa sig bara man pratade om det och gemensamt kom fram 
till lösningar med elev och föräldrar. Vidare framhöll dramapedagogen att det var viktigt 
att ha struktur när man arbetade med drama så att barnen fick förståelse för att det  var en 
undervisningsmetod som man arbetade med för att tillägna sig kunskaper och inte en 
lekstuga. 

 
4.1.5 Feedback 
Alla pedagogerna hade nästan uteslutande fått positiv feedback från barn, föräldrar och 
medarbetare. Barnen tyckte att drama var roligt och föräldrarna tyckte att det var roligt att 
se sina barn framträda i de klasser där man använde drama som ett redovisningssätt. I de 
fallen uppskattade även medarbetarna att se vad andra klasser hade arbetat med under en 
termin och tyckte det var intressant att se det. Flera av pedagogerna förklarade även att 
arbetet med drama som undervisningsmetod vid flertalet tillfällen väckte intresse hos 
föräldrarna då de ville veta hur deras barn hanterade drama. Flera föräldrar blev även 
imponerade av sina barn att de vågade göra saker som de inte trodde att de skulle göra och 
att drama på det sättet var ett bra sätt att jobba på. Dramapedagogen hade haft en elev 
som inte alls hade tyckt om drama och hon hade kämpat med det hela skoltiden, men när 
hon sedan mötte den eleven när hon tog studenten sa hon följande: 

 
”Fy vad jag hatade drama, men gud vad jag hade nytta av det förstår jag nu, och det sa ju du”, sa hon. 
Så det är det bästa betyget jag har fått tycker jag för de som tycker att det är roligt är det ju så men hon 
tyckte att det var så pestigt så hon kämpade sig igenom det med hjälp av mig och mamman. Så man 
måste ta hand om dom här som är jätte ängsliga.  (Dramapedagogen) 

4.2 Observationer  
 
Totalt  observerades  fyra lektioner. I tre av dem observerades båda barnen medan endast 
Stina observerades under den fjärde lektionen.  
 
4.2.2 Lektioner med svenska och matematik 
De första två lektionerna som observerades var en i svenska och en i matematik. Lek-
tionerna varade i cirka en timme var och genomfördes i en ”traditionell” undervisnings-
form där barnen skulle sitta på sina platser och skriva.  
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4.2.3 Lukas 
Utanför klassrummet är Lukas full av energi och diskuterar för fullt med sina klass-
kamrater. Han stormar in i klassrummet och berättar om saker som har hänt i helgen. 
Sedan börjar lektionen och på schemat står det svenska och ”helgboken”. Pojken suckar 
lite lågt men tar sig ändå an uppgiften. Han får använda sig av en Ipad vilket gör det lättare 
för honom att skriva och stava rätt. Han genomför snabbt uppgiften och nöjer sig med att 
skriva några meningar. Nästa uppgift är att läsa i bänkboken. Pojken börjar läsa men 
börjar efter ett tag att göra annat. Han blir tillsagd att fortsätta läsa och koncentrera sig. 
Han kommer med undanflykter som att det inte är roligt, att han är trött och har ont i 
huvudet. Han smyger gärna iväg till klasskamrater, pratar med bordsgrannen och vänder 
sig om i stolen för att prata med de som sitter bakom. Flera gånger frågar han vad klockan 
är och hur lång tid det är kvar samt säger att han är hungrig. När läraren sedan säger att 
alla ska plocka ihop kommer leendet tillbaka igen och energin. 

Matematiklektionen startar med en genomgång av ett nytt arbetssätt i subtraktion. Lukas 
är med och lyssnar under nästintill hela genomgången men försvinner ibland iväg i sin 
egen värld och börjar pilla med annat. Han blir tillsagd och återgår till att lyssna. Efter 
genomgången delas matematikboken ut och Lukas noterar genast att han ligger efter de 
andra i klassen. Han ser nedstämd ut och tittar i matematikboken. Bordsgrannen börjar 
räkna men pojken börjar pilla med andra saker tills läraren kommer till honom. När 
läraren är med försöker han jobba på men har svårt att koncentrera sig när läraren går 
iväg. Han sneglar på de andra i klassen och ser att de har kommit ännu längre fram i 
boken. Han lägger sig över bänken med huvudet vilandes på sina armar. Läraren går fram 
och frågar hur det är och pojken säger att han inte mår bra. Läraren säger att han ska 
dricka lite vatten och fortsätta (eftersom läraren vet att han ofta säger så under 
matematiklektionerna). Han börjar efter en stund fråga igen hur långt det är kvar av 
lektionen och läraren får återigen stanna hos honom en längre stund för att han ska 
koncentrera sig på uppgiften. När matematiklektionen är slut har han fortfarande inte 
hunnit de första sidorna som står på tavlan. 

4.2.4 Stina 
Den andra barnet Stina observerades under samma lektioner och kom även hon in till den 
första lektionen full av energi och stannade till och pratade med några kompisar på väg 
fram till sin plats. När det var dags att skriva helgboken så blev hon inte överentusiastisk 
men fick även hon skriva på Ipad med hörlurar. Stina kom igång ganska bra då det var 
många roliga saker som hade hänt under helgen. Då hon var tvungen att ljuda varje 
bokstav så hade hon inte hunnit så långt när det var dags att plocka ihop. Hon höll sig ändå 
koncentrerad under passets gång. Stina såg trött ut efter avslutad lektion. 

Under matematiklektionen har Stina svårt att koncentrera sig under genomgången. Hon 
börjar pilla på andra saker och blir tillsagd två gånger. När böckerna delas ut upptäcker 
även hon att hon ligger långt efter de andra. Stina säger också att ”just det här är väldigt 
svårt för mig”. Hon får hjälp att börja men behöver snart hjälp. De får lägga fram gröna, 
gula eller röda kort. Om det gröna kortet ligger framme behöver de ingen hjälp, med det 
gula visas att de behöver hjälp men att det inte är så bråttom och med det röda kortet 
signaleras att de behöver hjälp på en gång. Stina har det röda kortet uppe under större 
delen av lektionen. Hon får vid flera tillfällen sitta längre stunder och vänta eftersom det är 
många som vill ha hjälp samtidigt. Efter cirka en tredjedel av lektionen tröttnar hon och 
upprepar att hon inte kan och är nära att börja gråta. Hon stelnar till i kroppen och vill inte 
fortsätta. Stina får sitta en stund och sedan pratar läraren med henne och hon börjar  
räkna igen. I slutet av lektionen får de elever som har räknat klart börja rita. Efter en stund 
börjar Stina gråta och säger ”dom får alltid börja rita och jag får aldrig göra det.” När 
lektionen slutar är inte heller hon klar med de första sidorna som ska göras klart i 
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matematikboken. Hon ser trött och nedstämd ut. 

4.3 Lektion med drama 

Två lektioner observerades när barnen fick arbeta med drama som undervisningsmetod. 
Undervisningen på dessa lektioner var muntlig med diskussioner och samarbete i fokus. 

4.3.2 Lukas 
Lukas kommer in efter rasten full av energi och har svårt att komma till ro när lektionen 
ska börja. På schemat står SO och pojken frågar direkt vad som ska hända. Läraren startar 
med en återkoppling till föregående lektion där eleverna får vara med och berätta vad som 
hände då. Lukas räcker snart upp handen och vill vara delaktig i återkopplingen. Läraren 
säger sedan att de ska få arbeta med teater. Pojkens ögon börjar genast lysa. Eleverna får  
tillsammans komma på vad man bör tänka på när man är skådespelare och publik och de 
ritar upp en gemensam tankekarta på tavlan där elevernas svar skrivs upp. När de sedan 
tillsammans har kommit fram till en hel del saker börjar läraren förklara uppgiften. De ska 
bli indelade i grupper och få ett situationskort per grupp. På kortet står det om en situation 
som till exempel ” Lisa vill spela fotboll med pojkarna på rasten. pojkarna säger att hon 
inte får vara med för att hon är flicka.” Gruppens uppgift är att göra en liten teaterpjäs 
utifrån situationskortet och framföra den för resten av klassen. Publiken ska sedan rösta 
om de tycker att situationen är rättvis eller orättvis. Läraren framhäver att det är viktigt att 
tänka på vilka känslor som ska förmedlas så att gruppen skildrar situationen på rätt sätt så 
att publiken kan rösta. Eleverna får ännu en gång vara med och säga vad som är viktigt att 
tänka på när man samarbetar. Sedan blir alla indelade i grupper, situationskorten delas ut 
och de får 30 min på sig att öva. Lukas hamnar i samma grupp som två flickaer i klassen 
och de ska spela upp att två utländska flickaer flyttar till Sverige och vill prata sitt 
modersmål i klassrummet men blir tillsagda av läraren som säger att de bara får prata 
svenska i en svensk skola. Pojken kommer direkt med idéer hur de kan göra men lyssnar 
ändå på de andra två och de samarbetar bra. De kommer fram till att han ska vara lärare 
och flickaerna är eleverna. De hittar på ett eget låtsasspråk och letar fram rekvisita. Under 
tiden som de tränar är pojken fullt koncentrerad och delaktig i arbetet. Han argumenterar 
för sina tankar och idéer och hittar på olika förslag. När läraren säger till dem att det bara 
är fem minuter kvar att träna blir det protester för de vill hitta på mer. 

När det är dags att redovisa förklarar Lukas vilken rekvisita de behöver ha på scenen och 
de förklarar vilka roller de har för publiken. Det visar sig när de ska spela upp att de har 
ändrat handlingen lite. Det hela börjar med att pojken är pilot och flickaerna är svenskar 
som ska flytta till ett annat land. Pojken pratar på deras påhittade språk men visar med 
gester att de snart är framme och vad som ska hända samt visar på klockan hur lång tid 
som är kvar innan landning. I skolan pratar sedan flickaerna på svenska och läraren på det 
påhittade språket. Lukas förklarar det hela med att det är lättare att känna igen sig om 
eleverna är svenskar och grundkärnan i handlingen blir ändå densamma eftersom 
flickaerna blir tillsagda när de försöker prata svenska. De är noga med att framhäva de 
rätta känslorna. Publiken får sedan rösta och man diskuterar om situationen utifrån 
publikens olika åsikter. När Lukas sedan får vara publik under de andra gruppernas 
framförande är han aktiv och koncentrerad. Han framför sina åsikter när han får ordet och 
argumenterar för sitt ställningstagande.  

4.3.3 Stina 
Stina var med under genomgången av lektionen och såg förväntansfull ut när läraren sa att 
de skulle arbeta med teater. När alla hade blivit indelade i grupper och de skulle börja 
träna kom specialpedagogen in och skulle hämta flickan. Hon hade först visat entusiasm 
inför uppgiften men valde sedan att följa med specialpedagogen då hon själv fick välja. När 
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hon kom tillbaka hade de andra bara fem minuter kvar att träna på sina teatrar. Stina fick 
gå till sin grupp och läraren sa att de kunde få träna i 20 minuter till så att hon fick vara 
med. I sin grupp hade hon en pojke som är dominant och han bestämde det mesta i 
gruppen. När det var dags för deras grupp att framföra teatern inför klassen bröt Stina 
ihop och började gråta. Hon ville inte vara med och framföra teatern så resterande 
gruppen fick göra det istället. Hon var sedan inte heller med och delgav sina åsikter om 
situationerna som spelades upp var rättvisa eller orättvisa. Hon var ändå intresserad av de 
andra teatrarna och var koncentrerad som publik. I utvärderingen av lektionen skrev hon 
ändå att hon hade tyckt att det var roligt med teater. 

Då lektionen med teatrarna om de rättvisa/orättvisa situationerna inte blev rättvis för 
Stina bestämdes det att en annan lektion skulle observeras. Det var en engelskalektion där 
de bland annat skulle lära sig am, are och is. Klassen var uppdelad och endast halva 
klassen hade engelska under observationen. Läraren startade med en genomgång av målen 
med lektionen som barnen fick repetera på engelska medan de satt framför tavlan på 
mattan i en halvcirkel. Sedan fick de repetera djurnamnen från föregående lektion. Stina 
var med och gissade och koncentrerade sig bra. Läraren gick sedan igenom reglerna för 
am, are och is. Barnen fick sedan vara med och säga när de olika skulle användas beroende 
på vilka man menade. Stina vågade inte chansa på vad det kunde vara och det var frivilligt 
att svara. Sedan gick läraren igenom vad de skulle göra och de fick reda på att de skulle få 
göra charader. Stina blev glad. Några blev indelade i par och några var ensamma. Syftet var 
att de skulle dra ett kort ur två olika kuvert och sedan visa upp det djur som stod på 
lappen. Stina fick vara med en kompis och de två skulle gestalta ormar. Hon tvekade först 
men gjorde det sedan och skrattade. Hon vågade även säga meningen på engelska som var 
”Yes, we are two snakes”. Nästa runda fick hon vara själv men drog ett kort där det stod att 
hon skulle vara en hund. Eftersom hon tycker mycket om hundar blev hon glad och 
började genast gestalta en hund. Även denna gång vågade hon säga meningen på engelska. 
Hon gissade även några gånger på vad de andra gestaltade när hon var publik. Stina 
verkade tycka att det hela var roligt men blev ibland lite väl uppspelt och började småbusa 
med kompisar så hon till slut blev tillsagd några gånger.  
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5 Analys 

I det här kapitlet analyseras empirin som framkom av intervjuerna och observationerna. 
Dem har kategoriserats in i olika teman utifrån det som har tolkats av resultatet. Datan har 
värderats utifrån det sociokulturella perspektivet. 

5.1 Drama i olika årskurser  

Det framgick genom intervjuerna att drama används på olika sätt i de olika årskurserna. I 
förskoleklassen hade man börjat lite smått med drama genom dramatiserade sagor, 
kopplade till veckans bokstav. När barnen blev äldre och gick i årskurs 1-3 började läraren 
använda drama i rollspel om konflikthantering. I början var det pedagogerna som 
dramatiserade olika konfliktsituationer för barnen så att de sedan kunde få diskutera vad 
karaktärerna hade gjort fel och hur man skulle kunna lösa det och så spelade pedagogerna 
upp barnens olika förslag tills man hade fått fram en bra lösning på problemet. När 
eleverna sedan blev äldre kunde de själva få dramatisera olika konfliktsituationer för 
varandra och på det sättet också träna på gott kamratskap i sina grupparbeten. I de äldre 
årskurserna arbetade man även med drama i andra ämnen såsom bland annat engelska, 
SO och historia. Man kan genom den här sammanfattningen se att pedagogerna i de yngre 
åldrarna mer arbetar med drama för att väcka barnens intresse och att det mer är 
pedagogerna som står för dramatiseringarna medan eleverna ju äldre de blir deltar mer 
och mer. När de är äldre inbjuds de till större delaktighet och får mer utlopp för sin 
kreativitet och skapande. Detta kan utifrån det sociokulturella perspektivet förklaras av att 
pedagogerna utgår från barnens utvecklingsnivåer i utförandet av undervisningen. De 
utgår ifrån barnens erfarenheter och startar därför försiktigt med drama i förskoleklass 
utifrån pedagogens ledning för att sedan lämna över det mer till barnen (Säljö, 2000). Det 
framträdde inte stora skillnader mellan pedagogen som arbetade i skolan där man 
arbetade mer medvetet med drama och pedagogerna i den mer ”traditionella” skolan. Alla 
pedagogerna tycktes ha liknande syften med drama. 

5.2 Positiv atmosfär 

Det som verkar vara utmärkande för drama är att det måste finnas en positiv gruppkänsla 
för att drama ska lyckas. Man måste skapa en gemenskap i gruppen där man accepterar 
varandra. Om man analyserar observationerna kan man se att barnen i de teoretiska 
ämnena tyngs ner av sitt dåliga självförtroende gällande läsning och skrivning. Barnen vet 
att de inte är lika duktiga som de andra, även om ingen säger det högt, för det behövs inte. 
Det räcker med att de öppnar matematikboken och ser att de ligger långt bakom de andra 
och gång på gång upptäcker att hur mycket de kämpar så når de inte fram dit de andra är. 
Barnens kroppsspråk och mimik avslöjar hur de känner inför den pressade situation som 
de befinner sig i. De suckar, drar ihop ansiktet i besvärade miner, faller ner över bänken 
och slutligen faller i gråt. De når i många fall inte heller fram till den belöning som de 
andra får som avslöjas genom Stinas beskrivning: ”dom får alltid börja rita och jag får 
aldrig göra det.”  

Under dramalektionen får Lukas och Stina utlopp för sin energi. Där finns inga 
nivågrupperingar och skillnader utan alla står under samma förutsättningar. Motivationen 
ökar bara genom att de får arbeta med drama, vilket är något som de förknippar med något 
roligt. Under dramalektionen frågar Lukas inte hur lång tid som är kvar av lektionen som i 
de andra lektionerna utan blir istället besviken när tiden är slut. Han får utlopp för sin 
kreativitet och ses som en tillgång i gruppen. Han blir den som leder samtidigt som de har 
ett demokratiskt förhållningssätt gentemot varandra och tar tillvara varandras idéer. De 
har en positiv anda gentemot varandra där ingen bedöms på ett negativt sätt och de har ett 
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ansvar att göra nånting bra som ska visas upp för klassen. Under redovisningen har pojken 
också en viktig roll och allas medverkan är lika bärande för att resultatet ska bli bra. 
Feedbacken är också bra under arbetets gång, både från hans gruppmedlemmar som 
uttrycker att han har bra idéer och från klasskamrater som ger applåder. Läraren ger också 
positiv feedback inför klassen och deras arbete har ett syfte då det leder fram till en 
diskussion i klassen. Enligt Säljö (2000) och det sociokulturella perspektivet måste 
eleverna få känna att det de gör är meningsfullt för att det ska skapa motivation. Att få vara 
del av ett sammanhang förklaras ge självförtroende genom att ens egen prestation blir en 
viktig del i något större. Just att få vara del av en gemenskap var också något som lärarna 
framhöll som positivt med drama. De menade att man genom att skratta tillsammans och 
våga göra bort sig inför varandra skapar en starkare sammanhållning i klassen vilket 
resulterar i en ”mysig klass”.  

5.3 Elevers utveckling 
 
Drama har i resultatdelen påvisats ha positiva effekter på barn i svårigheter. Det framgår 
av resultatet att de barnen drabbas av tillsägningar i skolan för att de inte kan anpassa sig 
till den strikta tillvaro som råder där den dolda läroplanen visar att barnen ska vara tysta 
och sitta still när de arbetar. Enligt det sociokulturella perspektivet blir barnen i sådana 
situationer sedda som individer som ska inhämta kunskap, vilket Säljö (2000) förklarar 
som den syn som råder i våra skolor. Kunskapen ses då som något som överförs. Om 
barnen inte känner sig motiverade i det arbetssättet och ständigt får sämre självkänsla blir 
det svårt att kunna hålla sig inom de ramarna. Att drama har en positiv inverkan på dessa 
barn kan enligt det sociokulturella perspektivet förklaras av att de där känner en 
delaktighet när de får lära tillsammans med andra och inte bara bedöms individuellt. 
Genom observationsresultatet påvisas att det sker en dold kategorisering av eleverna i de 
olika ämnena, även om det inte talas högt om det. Detta beror på elevernas olika 
utvecklingsnivåer. I arbetet med drama suddas de gränserna ut mer och barnen kan ta 
tillvara de talanger de har. Lukas som enligt observationen visar att han har svårt att 
koncentrera sig i lektionerna med matematik och svenska, vilket bland annat visas av att 
han ständigt frågar om tiden, agerar på ett helt annat sätt genom drama. Pojkens reaktion 
kan enligt det sociokulturella perspektivet förklaras av att han blir sedd och ses som en 
tillgång i gruppen. Han blir motiverad av den feedback han får och finner undervisningen 
meningsfull eftersom den interagerar med hans tidigare erfarenheter och känslor. Vissa av 
pedagogerna menade också att drama är bra för barn med koncentrationssvårigheter då de 
får utlopp för sin kreativitet och energi inom strukturerade former.  Studien visar även att 
barnen som oftast drar sig tillbaka och inte räcker upp handen för att svara på lärarens 
frågor kan blomma ut genom drama. Än en gång tycks det handla om att de blir sedda, är 
delaktiga i ett sammanhang och framförallt att de ges möjlighet att träda fram och få sin 
röst hörd och att det de har att säga är viktigt. Allas delaktighet är lika viktig för att det hela 
ska leda till ett gott resultat oavsett om det gäller konflikthantering genom rollspel eller en 
egengjord sketch om livet i en engelsk stad. Det visar sig genom studien att de som har 
svårt att läsa och skriva får lägga ner  mycket energi bara för att få fram skriftens betydelse, 
att de missar budskapet i texten och sedan inte minns vad det handlade om i många fall.  

5.4 Lättare att lära och minnas 

Det framgår av intervjuerna och observationerna att barnen har lättare för att tillägna sig 
kunskap och minnas vad de lärt sig genom drama. Säljö (2000) menar att enligt det 
sociokulturella perspektivet lär vi genom att handla och argumentera vilket drama handlar 
om. Genom drama får barnen möjlighet att lära på ett lekfullt och lustfyllt sätt. De blir inte 
bedömda var och en för sig på samma sätt som i traditionell undervisning utan ingår i ett 
sammanhang där allas delaktighet är viktigt. Pedagogerna sa även att drama stimulerar 
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deras fantasi och genom det kopplas deras känslor in vilket ger mer mening och innebörd, 
som också det sociokulturella perspektivet framhåller är viktigt för att skapa ett intresse 
och vilja att lära sig mer. På engelska lektionerna ville barnen självmant lära sig mer ord 
för att de engagerade sig och tyckte att det var roligt att tillsammans med andra få hitta på 
dramatiseringar. Genom att få gå in i rollen som en engelsman ökade barnens motivation 
och intresse för att hitta ett bra engelskt uttal då de ville göra sin roll så verklig som 
möjligt. Pedagogen menade att de överdrev sitt uttal och att det gjorde att det blev riktigt 
bra. Ett ämne som historia upplevdes också vara lättare att tillägna sig genom drama. Då 
barnen endast läste om historiska händelser fick de inte någon större förståelse för vad 
texten innebar och kunde därför uppfatta ämnet som tråkigt. När de istället fick leva sig in 
i rollen som Gustav Vasa och tänka sig in i situationen att vara en kung på den tiden  kunde 
de lättare förstå sammanhanget. Det visade sig vara en stor skillnad på att endast läsa om 
en historisk händelse till att få uppleva det i fantasins värld med kläder och rekvisita och 
där kroppen och flera sinnen blev delaktiga. Just att erfara med kroppen var något som en 
av pedagogerna också menade gjorde att barnen lättare mindes vad de gjort.  

5.5 Struktur 

I resultatdelen framgår det att det krävs mycket planering och reflektion från lärarens sida 
för att drama ska kunna användas som en framgångsrik undervisningsmetod. För Stina 
blir inte dramalektionen som varken hon eller läraren tänkt. Läraren har missat att Stina 
ska gå till specialpedagogen under den lektionen vilket stör hennes medverkan. När hon 
kommer tillbaka blir hon stressad av att de andra grupperna har övat klart  och hon blir 
inslängd i sin grupp med informationen att hon måste lära sig deras pjäs tillräckligt bra 
under 15 minuter så hon kan visa upp den för klassen sen. Dessutom är en av 
gruppmedlemmarna en dominant person som styr och bestämmer i gruppen. Det hela 
leder till att Stina inte vill medverka. Den situationen belyser vikten av en god planering 
som lärare. Det var både tidsbrist, fel gruppindelning och pressen som uppkom som satte 
käppar i hjulet. Enligt det sociokulturella perspektivet är Stinas reaktion en följd av att hon 
inte känner sig delaktig i sammanhanget och inte hinner skapa en mening i vad som ska 
göras vilket resulterar i en motreaktion Säljö (2000). 

Under den andra lektionen som observerades med Stina blev resultatet helt annorlunda. 
Då hade läraren planerat tiden noggrannare och gruppindelningen var bättre. Läraren 
hade först en tydlig genomgång av uppgiften för att alla skulle förstå vad den gick ut på. 
Stina fick sedan vara med en klasskamrat som hon kände sig trygg med vilket gjorde det 
lättare för henne att stå inför klassen. Hon fick även gestalta en hund vilket var hennes 
favoritdjur och gjorde att hon genast blev motiverad att delta. Det hela skedde på ett 
lekfullt sätt utan någon stress. Genom att Stina vågade dramatisera inför klassen fick hon 
självförtroende som gjorde att hon även vågade gissa vad de andra grupperna framförde. 
Det hela skedde i en positiv atmosfär där ett fel svar inte genererade i något negativt utan 
bara att man fick se mer av dramatiseringarna. Alla var även där inne i aktiviteten på lika 
villkor.  

5.6 Ökat självförtroende 

Att barnen fick ökat självförtroende genom drama var något som flera av pedagogerna 
nämnde. För de barn som tidigare varit blyga och rädda för att synas och höras inför en 
grupp kunde genom drama få vara del av en resa i självförtroende och självkänsla. Stina 
som observerades var en flicka som inte ville prata inför klassen då hon troligtvis var rädd 
att ge fel svar. Ändå vågade hon sedan stå och agera inför halva klassen när det var 
charader. En förklaring utifrån det sociokulturella perspektivet skulle kunna vara att 
flickan dels kände sig säkrare när hon första gången fick göra det tillsammans med en 
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kompis, dels att det sedan skapade ett engagemang hos flickan när hon fick gestalta en 
hund som var hennes favoritdjur (Säljö, 2000). Det hela skedde också i en lekfull och 
avslappnad anda där man kunde skratta tillsammans och flickan fick också bra feedback 
från sina klasskamrater som applåderade och tyckte hon var rolig vilket gav henne 
inspiration att fortsätta. Det har framgått att drama handlar om att utmana sig själv och 
genom att utmana sig själv växer man hela tiden när man känner att man klarar något 
nytt. En elev till dramapedagogen beskrev just det att hon var förvånad över sig själv att 
hon nu vågade göra saker som hon inte hade vågat innan. Lukas visade också ett ökat 
självförtroende när han fick arbeta med drama. För hans del kan det ha handlat om att han 
blev sedd som en tillgång i gruppen istället för att få känna sig som den ”dåliga” på de 
andra lektionerna. Han upptäckte att han hade något att tillföra vilket tycktes stärka 
honom. 

5.7 Sammanfattning av resultat 
 
Resultatet har visat att drama inte är en planerad verksamhet för de flesta av pedagogerna 
även om det i förskoleklass användes varje måndag när en ny bokstav skulle introduceras. 
De andra pedagogerna använde sig av drama när de kände att det fungerade i gruppen och 
de kunde ha användning av det i något ämne eller när de skulle visa upp för andra vad de 
lärt sig. Det har också framgått att det finns en positiv attityd hos pedagogerna gentemot 
drama och att de alla känner att det kan fylla ett syfte som till exempel att barnen får ett 
ökat intresse och att de lättare minns vad de lärt sig. De framhöll även att barnen lättare 
tillägnar sig kunskap när de får arbeta med olika sinnen och framförallt kroppen. Vidare 
har det förklarats att det krävs struktur i arbetet med drama för att det ska fungera i en 
grupp och att ingen far illa under processen. En av de viktigaste grunderna inför arbetet 
med drama har visat sig vara att man har skapat en god sammanhållning i klassen där man 
kan lära tillsammans på ett lustfyllt sätt. Avslutningsvis har det framgått i resultatet att 
drama är en bra undervisningsmetod för barn i behov av särskilt stöd och även blyga barn. 
Det har visat sig att drama kan ge dessa barn ett ökat självförtroende och en ökad 
förståelse för vad de arbetar med vilket gör att undervisningen känns meningsfull för dem. 
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6 Diskussion  

I det här kapitlet behandlar första avsnittet studiens val av metod. Fördelen och nackdelen 
diskuteras. Sedan följer en diskussion kring resultatet där resultat och litteratur kopplas 
samman. Det mynnar sedan ut i egna slutsatser där det ges förslag på förbättringar inom 
utbildning. Avslutningsvis framhålls studiens pedagogiska relevans och tips på fortsatt 
forskning ges. 

6.1 Metoddiskussion  

Den kvalitativa ansatsen valdes för studien för att få en djupare kunskap om hur drama 
används i skolan och hur drama kan påverka barn i behov av särskilt stöd. Jag anser att det 
var rätt metodval då jag ville ha ett samtal med pedagogerna och kunna observera 
eleverna. Om en kvantitativ ansats hade valts för studien hade det troligtvis genererat i ett 
generaliserbart resultat eftersom fler personer hade varit delaktiga. En enkät hade då 
kunnat skickas ut till flera skolor för att få reda på hur de använde sig av drama i 
undervisningen. Då jag ville komma in på djupet i hur enskilda individer och dess lärande 
påverkas av drama som undervisningsmetod kändes en kvalitativ ansats mer relevant. 
Utan den ansatsen hade jag också missat observationerna vilket gav mig värdefull data.  

Observationerna genomfördes före intervjuerna för att få inspiration till vilka frågor som 
kunde ställas och skapa ett intresse för vad jag ville veta mer om. Genom observationerna 
har en bild givits av hur skolsituationen kan se ut för elever med läs- och skrivsvårigheter 
och hur man kan arbeta med olika uttrycksformer för att lyfta dessa elever. Genom att 
använda deltagande observationer gavs möjlighet att smälta in i sammanhanget vilket 
gjorde att jag inte blev sedd som en ”observatör”, därmed har inte resultatet blivit påverkat 
på grund av det. Det blev också möjligt att befinna mig nära barnen och kunna höra deras 
kommentarer och följa deras kroppsspråk genom att jag genomförde en deltagande 
observation. Om en dold observation hade använts hade jag troligtvis inte haft samma 
möjligheter då en tänkbar placering hade varit längst bak i klassrummet. 

Genom användandet av semistrukturerade intervjuer kunde jag få svar på de frågor som 
låg som grund för arbetet samtidigt som jag kunde ge följdfrågor när samtalet ledde in på 
ett intressant spår. Intervjun med dramapedagogen var en sådan intervju där flera 
följdfrågor ställdes då nya intresseområden öppnades som ledde till nya kunskaper för mig 
och värdefull data till arbetet. De intervjuer som genomfördes via e-post gav dessvärre inte 
lika ingående information som samtalen vilket var synd och var en motsatt effekt mot vad 
jag trodde. Min hypotes var att lärarna skulle ge mer utförliga svar via e-post då de kunde 
sitta i lugn och ro och skriva ner sina svar, men troligtvis blev det en ökad börda för lärarna 
på deras fritid som kan ha gjort att de snabbt ville bli klara med det. Det var också skillnad 
på intervjusvaren från de lärare som arbetade mer medvetet med drama och de som inte 
gjorde det. De som arbetade medvetet med drama gav mer utförliga svar än de som inte 
gjorde det. 

Vikten av att reflektera kring frågornas formulering framgick tydligt då en intervjufråga 
först ställdes på följande vis; ”Vilka elever anser du gynnas av drama?” vilket resulterade i 
korta svar som ”alla”, vilket är naturligt då alla elever kan gynnas av drama. När frågan 
sedan ställdes om på följande vis; ”Vilka elever gynnas särskilt mycket av drama som 
undervisningsmetod?” kom kärnan i frågan fram eftersom tanken var att frågan skulle 
kopplas till barn i behov av särskilt stöd. 

Det hade varit värdefullt för studien att ha med intervjuer med barnen om deras syn på 
drama, men då arbetets fokus främst låg i att ta reda på hur pedagoger använder drama 
som undervisningsmetod så var urvalet tvunget att begränsas. 
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Metodvalen var tidskrävande då varje intervju tog ungefär 30-50 min som sedan skulle 
transkriberas. Observationerna som ägde rum under fyra olika lektioner tog även de cirka 
en timme var, men det gjorde det möjligt att följa processerna som ägde rum i 
klassrummet vilket gav ett mer tillförlitligt resultat. 

6.2 Resultatdiskussion  
 
Utifrån det inledande syftet med studien som var att undersöka hur drama används i 
undervisningen och vilken effekt drama har på elevernas inlärning och utveckling har en 
hel del matnyttig information framkommit både genom litteraturen som intervjuer och 
observationer. 
 
6.2.1 Kulturskillnader 
Det inledande kapitlet i litteraturgenomgången gav redogörelser från olika forskares syn 
på utbildning. Böckerna från Gardner (1983) och Bergström (1995) är till åren komna men 
deras innehåll är lika aktuella idag som de var då och har varit en tankeställare för hur 
skolan har utformats. Forskarna representerar skilda områden då en av dem är 
hjärnforskare med en positivistisk syn, en annan utvecklingspsykolog och den tredje och 
fjärde, Säljö (2000) och Bjørkvold(2005) är pedagoger. Trots sina skilda 
forskningsområden är de alla eniga om samma sak, att skolan måste förändras. De anser 
alla att det är för mycket fokus på det teoretiska i skolan och att det i många fall är det som 
värderas högst i vår västerländska kultur. De eftersträvar mer kreativitet i skolan där den 
sammankopplar undervisningen mer med känslor, tankar och fysiska upplevelser för att 
barnen ska känna att skolan är meningsfull för dem. Säljö (2000) förklarar också att det är 
just det som är grunden för undervisning utifrån det sociokulturella perspektivet; Att lära 
genom handling i en social miljö och knyta an innehållet i undervisningen till elevernas 
erfarenheter så att stoffet kan bli meningsfullt för dem.  

Både Säljö (2000) och Gardner (1983) har jämfört den västerländska undervisnings-
traditionen med den japanska. Gardner ger bland annat exempel på hur barnen i den 
japanska skolan får arbeta med matematik. Där ligger fokus på att lösa problem till-
sammans. Genom det exemplet kan man se att det är stor skillnad på kunskapssynen i 
olika kulturer. I den japanska fokuserar man mycket på undervisning utifrån det 
sociokulturella perspektivet genom att eleverna arbetar med matematik genom samarbete 
och uppmuntras att diskutera sinsemellan för att komma fram till lösningar. De arbetar 
också tillsammans utifrån olika utvecklingsnivåer där alla kan bidra med något. Om man 
sedan jämför det med matematikundervisningen som beskrivs i resultatdelen  kan man se 
en stor skillnad eftersom eleverna där ska arbeta självständigt. I den svenska skolan har 
det länge varit en strikt tradition inom matematiken att eleverna ska sitta tysta och arbeta 
var och en för sig i matematikboken. De kan bli tillsagda om de pratar med varandra och 
hela matematikbokssituationen tycks resultera i en tävlan där de elever som ligger först ses 
som vinnare medan de som ligger längst bak befinner sig i en negativ spiral av dålig 
självkänsla och dåliga resultat.  Skulle inställningen till matematiken kunna ändras om det 
sammankopplades mer till estetiska och praktiska uttrycksformer? Både dramapedagogen 
och Hägglund & Fredin (2011) svarade på det då de menade att man med fördel kan arbeta 
med matematik i de lägre åldrarna genom lekar, ramsor och sånger för att barnen ska få 
förståelse för matematiken på ett mer konkret sätt.  

Säljö (2000) förklarade även en annan skillnad mellan den japanska undervisnings-
kulturen och den svenska. I den japanska kulturen menade författaren att det inte förekom 
medicinska diagnoser alls i samma utsträckning som i den svenska där barn kategoriseras 
utifrån diagnoser som ADHD och annat som man sedan använder som vägledning i 
utformandet av undervisningen. I Japan utgår man istället ifrån att alla kan och vill lära 
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och att ansvaret ligger på organisationen, aktörerna runtom barnet och barnet själv att det 
lyckas i skolan. Anledningen till att drama enligt studien har förmågan att verka 
utvecklande för eleverna kan ha att göra med just detta. Det framgår av studien att när 
barnen arbetar med drama kan de lägga sina diagnoser åt sidan och får vara en del av 
gruppen och framförallt har de något att tillföra och blir synliga på ett annat sätt. Peter 
(2002) framhåller också just att barnen blir en del av gemenskapen och menar även att 
barnen, som pedagogerna också framhöll, lättare lär genom att erfara med kroppen och 
sina sinnen. Genom hela studien är det just det här som har framgått tydligast, att barn lär 
genom att få använda sina sinnen och kroppens olika delar. Att känna att undervisningen 
sammankopplas med ens egna erfarenheter och intressen tycks vara en annan sådan 
ingrediens för att tillägna sig kunskap, då det skapar mening i det man lär sig. Detta var 
också något som visade sig i observationen av lektionen som handlade om mänskliga 
rättigheter och Stinas engelska lektioner med charader. I båda lektionerna kopplades 
undervisningen till barnens egna erfarenheter och intressen. Situationskorten som barnen 
utgick från i skapandet av dramatiseringarna under SO-lektionen var kopplat till 
situationer som kunde utspela sig i deras vardag, som att man nekar vissa att vara med och 
leka. Lektionen med charader skapade en motivation hos Stina då den knöts an till hennes 
intresse för hundar. 

En som däremot inte anser att skolan nog mycket knyter an till barnens intressen är 
Bjørkvold (2005) som talar om en annan kulturskillnad, nämligen den mellan barnkul-
turen och skolkulturen. Han framhåller att glappet mellan dessa två är för stort och att det 
är det som gör att barnen presterar sämre i skolan, för att den inte knyter an till deras egen 
verklighet. I belysning av det kan man fråga sig hur en sådan kulturbrygga kan skapas?  

6.2.2 En skola i förändring   
Skolan är en institution som ständigt är i förändring vilket bland annat tydliggörs genom 
den historiska tillbakablicken i litteraturdelen. När man tänker på skolan historiskt är det 
nog många som förknippar det med disciplin och strikta undervisningsformer där fel svar 
och olydnad resulterade i bestraffningar. Med de tankarna i bakhuvudet var det som 
framkom av Hägglund & Fredin (2011) och Rasmusson & Erberth (2008) intressant, att 
drama har använts som en del av pedagogiken på flera skolor genom historien och att det 
ständigt har varit ett omtalat ämne. Det har använts som ett effektivt pedagogiskt verktyg i 
flera skolor. Dels har man använt det för att skapa en ökad förståelse i ämnena, dels för att 
man haft kännedom om att det verkat utvecklande för eleverna. Det fanns även en era där 
det blev så pass stora påtryckningar att lärarprogrammen fick schemalägga mer drama i 
utbildningen för att alla pedagoger skulle kunna använda det i sin undervisning. I 
belysning av det kan man fråga sig hur undervisningen hade sett ut idag om drama-
utvecklingen i skolan skulle ha fortsatt i samma takt. Skulle en undervisning bestående av 
olika uttrycksformer varit större  i dagsläget då? 
 
Efter dramapedagogens uttalande om att hon ansåg att det stod om drama överallt i 
läroplanen var det nödvändigt att sätta sig in mer ingående i läroplanen med drama som 
läsglasögon. Precis som dramapedagogen sa finns det mycket i Lgr11 som kan arbetas med 
genom drama och andra estetiska uttrycksformer. I läroplanen står det att undervisningen 
ska vara  inkluderande för alla elever. Genom observation under matematiklektionen 
visade det sig att så inte är fallet. Denna problematik att vissa elever ständigt halkar efter i 
ämnen som präglas av skrivning, läsning och koncentrationsförmåga är en svår situation. 
Särskilt Säljö (2000) framhåller att vi lever i en sådan individualiserad kultur som handlar 
om att inhämta sin egen kunskap och utveckla oss själva. Man kan fråga sig hur 
skolsituationen för dessa elever hade sett ut om man arbetat mer utifrån det 
sociokulturella perspektivet genom att diskutera de matematiska problemen tillsammans 
och tillsammans komma fram till en gemensam lösning. En lärandesituation där det var 
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accepterat att hjälpa varandra och prova sig fram till olika lösningar genom att praktiskt 
testa olika alternativ. Genom studien har det visat sig att drama är inkluderande då alla 
barn oavsett utvecklingsnivå kan få vara delaktiga och känna att de har något att tillföra, 
vilket även beskrevs av Byréus (2010). 
 
Det framgår både av Byréus (2010) och Axelzon, Valentin & Davidsson (2007)  och John-
son (1998), men även av resultatet, att värdegrunden går att bearbeta på bra sätt genom 
drama. Författarna förklarade att drama skapar en ökad förståelse för barnen när de får 
sätta sig in i olika situationer och roller. Under observationerna betraktades hur drama kan 
användas för att arbeta med mänskliga rättigheter på ett sätt där eleverna fick leva sig in i 
olika situationer och tillsammans diskutera om de situationerna var rättvisa eller orättvisa 
för de inblandade. Genom att gå in i rollen som en flicka som inte fick vara med och spela 
fotboll och rollen som de som sa att hon inte fick vara med kunde eleverna med sina egna 
känslor få uppleva hur en sådan situation skulle kunna kännas. Likaså beskrevs det av 
Rasmusson & Erberth (2008) hur drama kan användas för att skapa en bättre samman-
hållning i en klass som ständigt kämpar med konflikter i gruppen. Författarna beskrev 
även hur man under en hel dag kan få eleverna att känna känslan av att vara ett finskt flyk-
tingbarn. I Intervjuerna sa även en av pedagogerna att barnen genom rollspel kunde få 
förståelse för olika konfliktsituationer och få en ökad förståelse för hur de kunde uppstå 
samt hur man skulle kunna lösa dem på olika sätt. Detta understöds även i Lgr11 då det 
står att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (s.7). 
Det står även att eleverna ska kunna leva sig in i och förstå andra människors villkor och 
värderingar, vilket de kan göra genom drama. I Lgr11 beskrivs på många ställen den 
sortens undervisning som bland annat Bjørkvold (2005) efterlyser. Det framhålls i läro-
planen att skolan ska främja ett lustfyllt lärande där skapande arbete beskrivs som ett sätt 
att nå det. Det beskrivs även att pedagoger ska utgå från barnens intresse och göra dem 
delaktiga i undervisningen och att elevernas nyfikenhet, kreativitet och självförtroende ska 
stimuleras. Om läroplanen skulle följas fullt ut i skolorna är det möjligt att Bjørkvold, 
Bergströms (1995), Säljös (2000) och Gardners (1983) visioner om skolan, skulle 
förverkligas. 
 
Att skolan måste ta tillvara barns olika lärstilar har varit en röd tråd genom studien. 
Gardner (1983) gav i samband med det förslag på att skräddarsydda utbildningsprogram 
kunde vara en framtidslösning. Detta för att alla skulle få chansen att utveckla sin 
intelligens optimalt. Bergströms (1995) framtidsdröm för skolan var istället att 
värdeämnena och kraftämnena skulle få en lika stor del i undervisningen för att skolan 
skulle kunna stimulera alla barns lärstilar. I Lgr11 framhålls också att skolan ska 
eftersträva att vara en skola för alla. Dessutom poängteras det att målen ska kunna nås 
genom olika vägar. I belysning av det finns det en öppning för att synliggöra barnens 
kunskaper på andra sätt än genom skriftliga prov som har visats genom studien vara det 
som dominerar mest. Kopplat till detta synliggörs detta citat ur Lgr11; Skolan ska 
stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” 
(s.10) 

Genom Gardners (1983) beskrivningar av de olika intelligenserna framgår vilken spridning 
av elever som kan finnas i en klass. Där kan det finnas elever som representerar alla de 
olika intelligenserna vilket tydliggör att en varierad undervisning är av nytta för att alla ska 
kunna tillägna sig undervisningen. Lukas och Stina som observerades tycks ha den 
kroppsligt-kinestetiska intelligensen som mest framträdande. Båda tycker mest om 
praktiska ämnen där de får arbeta med händerna och verkar ha lättare att minnas när de 
får arbeta så. I en skola som mestadels tillgodoser den lingvistiska och matematisk-logiska 
intelligensen blir det uppenbart att flera elever kommer att få svårigheter att nå målen. 
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6.3 Egna reflektioner 

Trots Gardners (1983), Bergströms (1995) och Bjørkvolds (2005) forskning som 
argumenterar för att de mer praktiska och konstnärliga ämnena behöver få en större del av 
undervisningsarenan för att barnen ska tillägna sig undervisningen på bästa sätt, är inte 
fallet så på många skolor idag. Man kan fråga sig om det finns en rädsla för att tappa 
kontrollen genom att öppna upp för en undervisning där man släpper in mer av de 
estetiska och praktiska uttrycksformerna. Skulle undervisningen kunna bli mer process-
inriktad istället för resultatinriktad där det mer är processerna som räknas? Som vårt 
skolsystem är uppbyggt kan det verka svårt med en sådan typ av undervisning. Vi lever i ett  
konkurrenssamhälle där det trots allt är betygen skrivna på pappret som man i slutänden 
ser och som är biljetten till ens framtid. Men tänk vad mycket mer varaktig lärdom som 
skulle kunna skapas i en skola där barnen faktiskt tyckte att undervisningen var 
meningsfull för dem, där de kände sig delaktiga och själva fick utforska sin omvärld genom 
praktiska men också konstnärliga metoder. Undervisningen skulle innefatta att kropp och 
själ naturligt fick erfara kunskapen. I den skolan skulle alla intelligenser och lärstilar få 
samma möjlighet att mogna och så småningom blomma ut i framstående vetenskapsmän, 
dramatiker, poeter, arkitekter, musiker, beteendevetare med mera. 

6.4 Slutsats  
Undervisning är och kommer alltid vara ett omdiskuterat ämne. Alla vill barnens bästa och 
att alla ska få de bästa förutsättningarna för ett bra liv. I inledningen av studien beskrevs 
det utifrån den senaste PISA rapporten, att svenska elevers resultat fortsätter falla i bland 
annat matematik och läsförståelse. En av regeringens tänka lösningar på problemen var att 
införskaffa mer traditionell katederundervisning i skolan igen. Utifrån resultatet i denna 
studie kan man starkt motsäga det förslaget. I studien har det framkommit genom Säljö 
(2000) att det är just en sån undervisning som symboliserar vår kultur och där 
problematiken ligger i att  kunskap blir något ”tingliknande” som ska matas in i eleverna. 
Japan som arbetar med undervisningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv ligger istället 
i topp placeringarna i PISA undersökningarna. Utifrån det är en tanke att det troligtvis är 
vår syn på kunskap och organiseringen av undervisningen som måste ändras. Projektet 
Skapande skola där man istället försöker bygga en bro mellan barnkultur och skolkultur 
tycks istället vara en framtidslösning som Bjørkvold (2005) eftersträvat. Om en mer 
traditionell katederundervisning skulle tillämpas, skulle inte elevernas olika lärstilar 
stimuleras och de barn som är i behov av särskilt stöd skulle fortsätta halka efter. Tanken 
med den här studien har därmed varit att inspirera till nya tankar om undervisningen och 
fokus har legat på att synliggöra hur drama kan användas som en användbar 
undervisningsmetod. Studien har gett svar på forskningsfrågorna genom att lärarnas syfte 
med drama har synliggjorts, olika exempel på hur man kan arbeta med drama som 
undervisningsmetod har delgivits och det har även framgått vilka elever som särskilt 
utvecklas genom drama och vilka effekter drama kan ha på dem. 

6.5 Pedagogisk relevans 
 
Att ta tillvara barns olika lärstilar och verka för en varierad undervisning utifrån olika 
uttrycksformer är av största vikt för att alla elever ska få en chans att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. Genom det här arbetet har argument framhållits från många 
betydelsefulla människor inom olika fält för att synliggöra den undervisning som 
fortfarande bedrivs på många skolor. Där ligger inte tyngden i att utveckla hela människor 
utan bara sträva framåt utifrån ett konkurrenstänkande där resultatet är viktigare än 
processen och elevernas utveckling. Drama är en av många uttrycksformer som man som 
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lärare kan använda sig av för att variera sin undervisning och förhoppningsvis fånga upp  
elever som har gått vilse på skolans ibland snåriga vägar. 

6.6 Fortsatt forskning  
 
Det finns mycket mer att forska om kring hur skolor använder drama men också andra 
uttrycksformer. Hur tar lärare hänsyn till elevernas olika lärstilar i undervisningen?, är en 
intressant fråga att forska vidare kring, utifrån den information om olika intelligenser och 
lärstilar som har framkommit i arbetet. Har pedagoger en medveten tanke kring hur de 
använder olika uttrycksformer och arbetssätt i undervisningen eller följer man det som 
känns tryggt och har fungerat förr? Vågar man sticka ut från mängden och tänka nytt? 
Inom drama skulle man kunna studera om det finns någon skillnad mellan hur flickaer 
och pojkar uttrycker sig och fungerar i grupp när man samarbetar kring drama.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 32 

Referenser 
Tryckta källor 

Axelzon, F. Valentin, M. & Davidsson, T. (2007). Rollspel i skolan. Upplevelsebaserat 
lärande. Lund: BTJ Förlag. 

Bergling, M. & Nejman, F. (2013, december). Matematik i fritt fall. Skolvärlden, nr. 10, 
s.28-29. 

Bergström, M. (1997). Neuropedagogik, en skola för hela hjärnan. Borås: Wahlström & 
Widstrand. 

Bjørkvold, J-R. (2005). Den musiska människan. Malmö: Runa förlag. 

Byréus, K. (2001). Du har huvudrollen i ditt liv – Om forumspel som pedagogisk metod 
för frigörelse och förändring.(2:a upplagan) Stockholm: Liber. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Gardner, H. (1994). De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books.  

Hägglund, K. & Fredin, K. (2011). Dramabok. Stockholm: Liber. 

Rasmusson, V. & Erberth, B. (2008) .Undervisa i pedagogiskt drama. Lund: 
Studentlitteratur. 

Skolverket. (2011). Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 2011:01. 
Stockholm.  

Elektroniska källor 

Björklund, J. (2011).”Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder”. Debattartikel i 
Dagens nyheter. http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-
kateder/ (Läst 2013-12-07) 

Johnson, A. (1998). How to use creative dramatics in the classroom. Childhood education. 
75,  2-6.  

http://www.freepatentsonline.com/article/Childhood-Education/21230411.html (läst 2013-10-11) 

Kulturdepartementet. (2013). Skapande skola- satsning på mer kultur i skolan. 
Stockholm: Regeringskansliet. 

http://www.regeringen.se/sb/d/13164/a/88180 (Läst 2013-11-28) 

Peter, M. (2003). Drama, narrative and early learning.  British Journal of Special 
Education. 30, 21-27. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-
8527.00277/abstract (Läst 2013-10-06) 

Rollspel. I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/rollspel/294901 (Läst 2013-11-23) 
 

 

http://www.freepatentsonline.com/article/Childhood-Education/21230411.html


 33 

Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 
1. I vilka ämnen använder du drama? 
 
2. I vilka årskurser använder du drama? 
 
3. Vilka positiva effekter ser du av att använda drama? 
 
4. Vilka negativa effekter kan du se av användning av drama? 
 
5. Vilka elever anser du gynnas av att använda drama? 
 
6. Vilka ämnen tror du att man skulle kunna använda drama i? 
 
7. I vilket syfte använder du drama? 
 
8.Vad finns det för uppmuntran från skolledningen att använda drama som metod? 
 
9. Vad får du för feedback från elever och medarbetare när du använder dig av drama? 
 
 
 
Bilaga 2. Missivbrev 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Sofia Kågenäs och jag läser just nu min sjunde och sista termin på 
lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Den här terminen ska jag skriva mitt 
examensarbete på 15 högskolepoäng och jag har valt att skriva om Drama i skolan.  
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med drama i skolan och hur 
elever kan utvecklas genom drama. 
 
Därför är jag intresserad av att få intervjua lärare i olika årskurser för att ta reda på hur 
man arbetar med drama i olika årskurser och ämnen. 
 
I min studie kommer jag ta hänsyn till de forskningsetiska kraven vilket i korthet innebär 
att de som deltar ska samtycka till deltagandet och att de har rätt att avsluta sin medverkan 
om de önskar. Full anonymitet garanteras i arbetet. Uppgifterna kommer inte heller att 
användas i kommersiellt syfte eller till ickevetenskapliga syften.  
 
Jag hoppas att ni kommer vilja delta och ser fram emot att få en större inblick i hur drama 
används som undervisningsmetod i skolan. 
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig! 
XXXXX@student.mdh.se 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
/Sofia Kågenäs 
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