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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att studera hur drama kan användas i NO-undervisningen 

och se vilken inverkan metoden har gällande elevers kunskap och förståelse samt motivation 

och attityd för ämnet. Genom en systematisk litteraturstudie har vi analyserat artiklar i 

förhållande till syfte och frågeställningar. Resultatet av analysen visar på att drama som 

metod kan ha en positiv inverkan på kunskap, motivation och attityd i jämförelse med 

traditionell undervisning. För att detta ska gälla krävs dock noga planering av 

dramaundervisningen, bland annat för att hitta passande drama-analogier för det 

ämnesinnehåll som ska läras ut. 
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1. Inledning 

Skolans naturorienterande (NO) undervisning får ofta kritik för att inte vara varierad och att 

elever ges för lite utrymme att påverka undervisningen (se t.ex. Skolvärlden, 2013). Ett 

exempel på detta är Skolinspektionens analys av NO-ämnet som visar just att undervisningen 

inte är särskilt varierad och att läraren ofta bestämmer innehållet (Skolinspektionen, 2017). 

Det framgår även att lärobokens roll är central och att kunskapen ofta erhålls genom att svara 

på frågor utifrån denna. I de fall där eleverna är mer aktiva, såsom när de t.ex. utför 

experiment, tenderar syftet med undervisningen vara att skapa en lustfylld miljö snarare än 

lärande (ibid.).  

 

Den verklighet i NO-ämnet som beskrivs av Skolinspektionen (2017) stämmer väl överens 

med våra egna erfarenheter av dagens NO-undervisning. I NO-ämnet är läroboken ofta 

central och lärare verkar i hög grad förlita sig på att böckerna, snarare än undervisningen, 

kommer få eleverna att förstå innehållet. Vi har även observerat att innehållet i 

undervisningen, för många elever, inte har någon tydlig koppling till deras tidigare 

erfarenheter och därmed upplevs som abstrakt. 

 

Enligt Skolinspektion (2017) efterlyser eleverna i den svenska skolan, oavsett årskull, en mer 

varierad undervisning vad gäller NO. Hur kan vi då variera NO-undervisningen och göra den 

framgångsrik för elever såväl som för lärare? Ett begrepp vi hört kopplat till “varierande 

undervisning” under utbildningens gång är estetiska lärprocesser. Föreläsare har uppmanat 

oss att använda oss utav det faktum att sinnen kan bidra till en hel del vad gäller lärande, att 

det kan hjälpa till att konkretisera abstrakta företeelser. Både musik, bild och drama har tagits 

upp ett flertal gånger, där dessa kan fungera som broar mellan eleverna och ämnesinnehållet. 

Drama är något som ingen av oss mött ute i skolorna, varken under vikariat eller VFU. Det är 

en metod som tar upp så många av de sinnena som vi uppmanas att locka eleverna till att 

använda men som inte verkar användas särskilt ofta.  
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2. Syfte & frågeställning 

Vi vill med vårt examensarbete studera hur drama kan användas i NO-undervisningen och 

hur det kan tänkas påverka elevernas motivation och lärande. Vi finner detta intressant då 

NO-ämnet i sig är av abstrakt karaktär och behandlar olika fenomen och koncept som sällan 

står i direkt relation till elevernas vardagliga uppfattningar. Vi undrar således huruvida drama 

kan väcka intresse för och bidra till ett mer meningsfullt lärande och samtidigt fungera som 

en länk mellan elevernas förförståelse och det innehåll de möter i undervisningen. Den 

övergripande frågan är:  

● Vad kännetecknar en framgångsrik dramaundervisning i NO?  

 

För att lättare kunna besvara den övergripande frågan har vi delat upp den i tre underfrågor: 

 

● För vilka syften och på vilka sätt används drama i NO-undervisningen? 

● Hur kan drama påverka kunskapen och förståelsen inom NO? 

● Hur kan drama påverka elevernas motivation och attityd inom NO? 

 

De ovanstående tre frågeställningarna besvaras i resultatdelen medan den övergripande 

frågan diskuteras i diskussionsdelen utifrån relevanta teorier, vilka berör drama som 

undervisningsmetod. 

 

 

 

 

 

  



5 

3. Bakgrund 

3.1 Drama som estetisk lärprocess 

I detta avsnitt redogörs för estetiska lärprocesser i sin helhet för att sedan gå vidare in på 

drama i sig som metod, där även dramateorier behandlas. Avsnittet avslutas med kopplingar 

till läroplanen. 

 

Alexandersson och Swärd (2015) beskriver estetiska lärprocesser som ett arbetssätt som 

gynnar kunskapsutvecklingen, och ett arbetssätt som uppmanar eleverna att koppla samman 

upplevelser, känslor, kunskaper och redan etablerade erfarenheter till en helhet (ibid.). 

Alla elever behöver inte en teoretisk grund att stå på för att lära sig optimalt och således 

menar Alexandersson och Swärd (2015) att genom att koppla in sinnena kan elevernas 

delaktighet i sitt lärande öka. Lindgren (2009) menar vidare att estetiska lärprocesser kan ge 

eleverna tilltro till sig själva samt ge dem möjlighet att utvecklas som fria individer (ibid.). 

Estetiska lärprocesser kan användas i alla ämnen i skolan och är alltså inte begränsade till de 

estetiska ämnena.  

 

Drama kan ses som ett exempel på en estetisk lärprocess. Enligt Butler (1989) är drama en 

mycket gammal mänsklig teknik och har historiskt bland annat använts för att analysera 

sociala fenomen. Genom att porträttera olika företeelser, främst människor, ges vi möjlighet 

att lära oss ta andras perspektiv och på så sätt öka vår egen förståelse. Butler (1989) menar att 

när dramaprocessen används i undervisningen så bidrar den till att eleverna lämnar det 

individuella lärandet och lär av varandra i en social interaktion. Drama kan således ses som 

en process som på ett aktivt sätt ger eleverna möjlighet att uttrycka sig, analysera och dela 

med sig av sina känslor, idéer och attityder (ibid.). 

 

Ødegaard (2003) lyfter fram att dramaundervisningen kan vara mer eller mindre fri, där 

eleverna utövar exempelvis rollspel utifrån redan givna ramar och därmed ges få frihetsgrader 

eller tillåts agera mer spontant/improviserat endast utifrån givna utgångspunkter. Exempel på 

det förra är att eleverna fungerar som en modell för något fenomen och därmed har 

förutbestämda ramar för hur de ska agera, medan det senare innebär att eleverna improviserar 

fram sin roll och inte i förväg vet vad processen kommer leda till. Ødegaard (2003) menar 
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även att lärarens inblandning i dramaaktiviteten påverkar frihetsgraderna, det vill säga om det 

är läraren eller eleverna som styr processen.   

 

När det handlar om innehållet i NO-undervisningen beskriver Ødegaard (2003) tre olika 

innehållsdimensioner som dramaundervisningen kan rikta sig mot. Dessa beskrivs som: 

Science as a product, The process and nature of science och Science as an institution in 

society. Den förstnämnda handlar om att dramatisera olika vetenskapliga begrepp, teorier 

eller modeller. Det är alltså kopplat till det naturvetenskapliga innehållet. Den andra handlar 

om vetenskapen som praktik och om hur olika vetenskapliga processer går till. Den 

sistnämnda sätter in NO i en social kontext och riktar fokus mot olika processer som sker i 

samhället. I detta sammanhang kan exempelvis miljöfrågor och andra typer av samhällsfrågor 

inbegripas. Ødegaard (2003) menar att dramaundervisning i relation till Science as a product 

har en lägre grad av frihet än The process and nature of science som i sin tur har lägre grad 

av frihet än Science as an institution in society.  

 

Ytterligare ett perspektiv för att analysera drama i NO-undervisningen ges av Bolton (2008), 

och behandlar olika kvalitéer i dramaundervisningen med syfte att synliggöra djupet av 

förståelse som eleverna får möjlighet att uppnå. Han beskriver dessa kvalitéer utifrån fyra 

stadier, i vilka det sker en djupare grad av förståelse för varje steg (ibid.). Det första stadiet 

beskrivs som Artificiellt drama (ibid.), och innebär att den som utför rollspelet/aktiviteten 

inte sätter sig själv i förhållande till det, vilket betyder att personens egna känslor inte står i 

relation till den kognitiva förståelsen av det som behandlas. Det andra stadiet beskrivs som 

Förstärkning och innebär att gestalta sådant som eleverna redan vet något om. Här finns 

alltså en risk för att dramat endast blir en upprepning av det som redan är känt. Det tredje 

stadiet Förtydligande innebär förstärkande av exempelvis nya begrepp och blir en typ av 

tydliggörande av elevernas och lärarnas redan formulerade tankar och förståelse. Det är först 

när dramat “äger rum på en upplevelsemässig känslonivå som deltagarnas förståelse kan 

förändras” (s. 56). Detta sista stadie benämns som Förändring (ibid.). Bolton (2008) menar 

att alla stadier utom det första är nödvändiga för en gynnsam dramaundervisning och att de är 

tätt sammanlänkade och beroende av varandra. Det är inte så att dramaundervisningen rör sig 

från det första stadiet till det sista, utan det sker hela tiden en rörelse mellan dessa.  
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I läroplanen (Skolverket, 2017) uppmanas att eleverna ska ges möjlighet att lära och uppleva 

genom olika former av uttryck och känslor. Drama och andra typer av kreativa verktyg ger 

rika möjligheter för elever att uttrycka och ta till sig kunskap av olika slag. Under Skolans 

värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2017) tas även lek och skapande upp som centrala 

verktyg för att komma åt unga elevers lärande och intresse.  

 

3.2 Motivation och attityd 

I detta avsnitt behandlas begreppen motivation och attityd med fokus på begreppens innebörd 

och koppling till lärande. 

 

Attityd kan definieras som en slags inställning eller förhållningssätt som har byggts upp 

under lång tid och som är relativt bestående (Nationalencyklopedin, u.å). Denna attityd är 

sedan riktad mot något (attitydobjekt) och uttrycks i en värdering av det. Vidare består 

attityden av tre olika beståndsdelar. Den första delen är kognitiv och handlar om personens 

uppfattning och vetskap om attitydobjektet. Den andra är känslomässig och handlar om hur 

starkt och på vilket sätt personen tar ställning till attitydobjektets olika delar. Slutligen 

innebär den intentionella aspekten hur personen väljer att handla utifrån detta (ibid.).  

 

Nationalencyklopedin (u.å) definierar motivation som ett begrepp för det som väcker och styr 

individens beteende och handlingar. Motivation benämns ofta utifrån två olika kategorier: 

inre och yttre (Woolfolk & Karlberg, 2015). Den inre grundar sig i att personen styrs av 

intresse och nyfikenhet, och där målet eller aktiviteten i sig upplevs som givande. För en 

person med inre motivation behövs därför inga lockelser eller belöningar (ibid.). När det 

gäller den yttre motivationen grundar den sig i att personen styrs av exempelvis belöningar 

och sociala faktorer, och där aktiviteten blir ett medel för att uppnå något annat. Aktiviteten i 

sig har alltså ingen betydelse för personen. De stora skillnaderna ligger i varför en person 

väljer att göra något. Är det på grund av inre känslomässiga skäl eller på grund av yttre 

påverkan? Ofta ligger ett samspel av inre och yttre motivation till grund för våra handlingar 

(ibid.). Butler (1989) anser att många elever har svårt att koppla det de lär sig i NO till det 

verkliga livet och tror att de lär sig detta för exempelvis lärarens skull eller för att klara prov 

och i slutändan få ett arbete. Författaren visar här på en typ av yttre motivation där det 

eleverna lär sig inte har något egenvärde. 



8 

Motivation och attityd är tätt sammanlänkade med varandra och Lindahl (2013) menar att 

attityden påverkar motivationen som i sin tur styr beteenden på olika sätt. Som tidigare 

nämnts är detta sammankopplat med känslor av olika slag. Beroende på hur eleverna känner i 

förhållande till olika ämnesinnehåll påverkar det deras förmåga att ta till sig detta innehåll. 

Negativa upplevelser och känslor kan ta överhand och förhindra att elever lär sig sådant de 

skulle kunna lära sig, medan positiva upplevelser och känslor kan skapa en tilltro till sig själv 

och följaktligen en lust till att lära (Lindahl, 2013).  

 

4. Metod  

Under metod presenteras först vilken typ av studie som gjorts samt val av databas. Därefter 

följer ett avsnitt vid namn Söksträng och urval där söksträng presenteras, från den första 

söksträngen till den aktuella. Här följer också argument för de aktuella sökorden. Därefter 

presenteras en översiktstabell (avsnitt 4.1.1, tabell 1) för urvalen innan de i detalj redovisas i 

avsnitt; 4.1.2, 4.1.3 samt 4.1.4. De inkluderade artiklarna visas i avsnitt 4.2, tabell 2. 

 

Detta konsumtionsarbete har utförts genom en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att 

söka efter, kritiskt granska och sammanställa tidigare forskning inom ett visst område, och 

där alla led i sökning och val av litteratur systematiskt redovisas (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013). I sökningen av vetenskapliga artiklar har vi använt oss av ERIC 

(Educational Resources Information Center), som är en databas vilken behandlar ett brett 

område inom psykologi och pedagogik (Eriksson Barajas et al., 2013), och som därför gör 

den lämplig för oss att använda. 

 

4.1 Söksträng och urval 

Under de inledande processerna av arbetet testade vi olika söksträngar för att få en överblick 

över vad som fanns på området, samt för att utifrån dessa hitta den mest precisa söksträngen 

utifrån våra frågeställningar. Den första söksträngen som användes var följande: drama AND 

science education AND primary students, vilken gav 24 träffar. Vi utvecklade sedan denna 

söksträng med synonymer för att bredda utbudet av relevant forskning. Genom detta gavs vi 

möjlighet att inkludera så många relevanta artiklar som möjligt och där söksträngen samtidigt 

var tillräckligt överskådlig för systematisk granskning. Vi exkluderade sedan artiklar i den 
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valda söksträngen i tre steg, genom tre olika urval, tills vi fick 8 artiklar kvar som kunde 

användas i arbetet. Vi presenterar och redovisar nedan ingående vilken söksträng vi valde att 

använda samt hur urvals- och exkluderingsprocessen gick till. 

 

Vi använde ord vars innebörd var relevanta för dramainslag i NO-undervisningen för barn i 

åldrarna 5-13 år. Ämnesorden blev således science för att begränsa till naturkunskapsämnet, 

education or instruction or teaching för att koppla det till undervisning. För att erhålla 

relevant åldersgrupp användes också orden primary or elementary or k-12, vilka är de 

internationella termerna för de åldrar som ligger nära det vi söker. För att koppla in drama 

användes just ordet drama. Mellan de kursiverade orden användes beteckningen AND för att 

inkludera alla områden. Den aktuella sökningen ramades in från början med årtalen 1995 till 

nutid för att erhålla relativt ny forskning och eftersom det efterfrågades vetenskapliga artiklar 

önskades artiklar av peer reviewed-typen. Dessa ramar resulterade i 73 träffar. Nedan visas 

den aktuella söksträngen i sin helhet. 

 

Science AND (education or instruction or teaching) AND (primary or elementary or k-12) 

AND drama 

 

 

Alternativ söksträng 

Det går att diskutera huruvida vår söksträng var den mest optimala för att erhålla ett så brett 

utbud av artiklar som möjligt. För att pröva detta gjordes ytterligare en söksträng som såg ut 

som följer: Science AND (education or instruction or teaching) AND (primary or elementary 

or k-12) AND (drama or “role play*”) 

 

I den nya söksträngen tillkom role play* vilket gav fler träffar än den valda söksträngen. 

Anledningen till detta tillägg har sin grund i att ordet drama måhända inte innefattar allt som 

är relevant för vår studie. Således tillkom ett liknande ord som kan tänkas innefatta andra 

aspekter. Vi begränsade sökningen till 2007-2017 då antalet artiklar från början var för stort 

för att kunna granskas. Det nya tidsspannet genererade i 163 artiklar, varvid många var 

sådana vi redan stött på och använt oss av i studien, alternativt redan exkluderat enligt våra 

urvalskriterier. Det fanns även artiklar som vi inte stött på men kunde exkludera med hjälp av 

tidsskriftens lägre vetenskapliga kvalitet alternativt att titeln eller nyckelorden inte kunde 
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kopplas till syftet och frågeställningarna. Slutligen erhölls ett par nya artiklar som vi ej stött 

på innan, men vi valde att fortsätta med originalsträngen då de flesta av de givna artiklarna 

erhållits via båda söksträngarna. 

 

I det slutgiltiga urvalet varierade åldrarna från 5 år upp till 13 år, vilket är relevant för vår 

söksträng. Således finner vi ingen anledning att begränsa urvalet ytterligare vad gäller ålder 

då det inte heller finns ett särskilt stort utbud av studier inom drama i NO-undervisning. 

 

4.1.1 Översikt 

 

Tabell 1  

 Krav Inkluderade Exkluderade 

Sökningens ram 1995 - nutid 

Peer reviewed 

73  

Urval 1 Nyckelord i kombination 

med varandra: 

Science - 

education/instruction/tea

ching - 

primary/elementary/k-12 

- drama 

 

Titel är relevant för 

ämnet 

35 38 

Urval 2 Hög vetenskaplig kvalitet 

på tidsskrift 

15 20 

Urval 3 Innehåll i abstract 8 7 
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4.1.2 Urval 1 

I urval ett valdes artiklar vars titel har något med NO-undervisning att göra, och vars 

nyckelord på något sätt inkluderade drama, science, elementary och education, i liknande ord 

eller dessa. Då erhölls 35 artiklar som uppfyllde ovanstående kriterier. 

 

De 39 artiklar som exkluderades i detta steg exkluderades ifall titeln bedömdes irrelevant för 

ämnet och om artikelns nyckelord dessutom signalerade att artikeln inte var relevant. 

Exempelvis exkluderades artiklar som saknade nyckelord rörande NO. Det vill säga i de fall 

där artiklarnas titel ansågs irrelevant hade nyckelorden en avgörande roll, vilket betyder att en 

titel utan direkt koppling till ämnet kan ha inkluderats ändå tack vare sina nyckelord. 

 

4.1.3 Urval 2 

I urval två, fokuserades på tidskriftens vetenskapliga kvalitet. För detta syfte användes Norsk 

senter for forskningsdata (2017) och dess register over vitenskapelige publiseringsskanaler. 

Endast tidskrifter som listades i denna databas, den så kallade “norska listan”, togs med. Med 

denna begränsning erhölls 16 artiklar. Vi valde att använda denna databas som grund för 

bedömning av vetenskaplig kvalitet på tidskrifter då vi själva har begränsad kunskap vad 

gäller tidskrifters kvalitet. Norska listan används av svenska universitet för att bedöma 

tidskrifters vetenskapliga kvalitet inom det utbildningsvetenskapliga området. 

 

19 artiklar exkluderades i detta urval. Artiklar från följande tidsskrifter exkluderades; 

Primary Science, Primary Science Review, Science and Children, Gifted and Talented 

International, Journal of Educational and Learning, International Education Studies, Journal 

for Learning Through the Arts, School Science Review, Educational Research and Reviews, 

Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, Hacettepe University Journal 

of Education, Education in Science och Stage of the Art. Dessa tidskrifter finns inte med i det 

norska publiceringsregistret, alternativt finns där med ett prefix som betyder “mindre hög 

kvalitet”.  
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4.1.4 Urval 3 

Urval tre baserades på innehållet i abstract i förhållande till frågeställningarna, vilket 

genererade i åtta utvalda artiklar (se tabell 2). De kvarvarande sju som exkluderades i urval 3 

redovisas utförligt i bilaga 1 “Exkluderade artiklar (Urval 3)”. De huvudsakliga skälen för 

exkludering var att eleverna själva inte deltog i drama utan observerade andra, att 

respondenterna i studierna var lärare samt att eleverna gick i högre skolform än grundskola. 

En av de utvalda artiklarna (artikel 8) baseras på en studie som inte genomförts i skolmiljö. 

Vi valde dock att inkludera denna då själva innehållet kan appliceras i undervisningsmiljö. 

 

 

4.2 Artiklar som används i studien 

 

Tabell 2 

Författare (år) Titel Syfte(n) 

Artikel 1. 

 

Debra McGregor (2012). 

 

 

Dramatising Science Learning: 

Findings from a pilot study to re-

invigorate elementary science 

pedagogy for five- to seven-year 

olds. 

 

 

(1) Utreda hur långt drama kan 

stötta utvecklingen av lärares 

förståelse för NO i grundskolan.  

(2) Ta reda på hur långt drama kan 

utveckla NO-pedagogiken i 

grundskolan. 

(3) Utforska hur 5-7åringar lär sig 

NO genom drama. 

Artikel 2. 

 

Debra McGregor (2014). 

 

 

 

Chronicling innovative learning in 

primary classrooms: conceptualizing 

a theatrical pedagogy to successfully 

engage young children learning 

science. 

 

 

(1) Utforska hur långt 

användningen av drama (främst 

från ett historiskt perspektiv, dvs 

forskares liv) kan hjälpa lärare att 

förbättra sin pedagogik då det 

kommer till NO-undervisning. 

(2) Se huruvida drama är en 

effektiv metod för inlärning för 8-

11åringar. 
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Artikel 3. 

 

 

Rebecca Hendrix, Charles Eick 

& David Shannon (2012). 

The Integration of Creative Drama in 

an Inquiry-Based Elementary 

Program: The Effect on Student 

Attitude and Conceptual Learning. 

 

Undersöka skillnader i elevers 

lärande samt attityd mot NO 

genom att lägga till drama som 

metod. 

Artikel 4. 

 

Maria Varelas, Christine C. 

Pappas, Eli Tucker-Raymond, 

Justine Kane, Jennifer Hankes,  

Ibett Ortiz, Neveen Keblawe-

Shamah (2010). 

Drama Activities as Ideational 

Resources for Primary-Grade 

Children in Urban Science 

Classrooms. 

 

 

Utforska hur elevers och lärares 

idéer samspelar och bidrar till att 

skapa förståelse genom drama. 

Artikel 5. 

 

Hulusi Cokadar,  

Gulcin Cihan Yilmaz (2010). 

 

Teaching Ecosystems and Matter 

Cycles with Creative Drama 

Activities. 

 

 

Examinera effektiviteten av 

kreativt dramabaserat lärande för 

12-13åringars förståelse för olika 

fenomen, samt hur kunskap och 

attityder formas. 

Artikel 6. 

 

Martin Braund,  

Trevor Moodley, Christelle 

Ekron, Zaiboenisha Ahmed 

(2015). 

Crossing the Border: Science 

Student Teachers Using Role-Play in 

Grade 7. 

 

 

 

Undersöka hur långt lärarstudenter 

med NO som huvudämne gör 

pedagogiska gränsöverskridanden 

från drama till NO-undervisning. 

Artikel 7. 

 

Simon Bailey & Rebecca 

Watson (1998). 

Establishing basic ecological 

understanding in younger pupils: a 

pilot evaluation of a strategy based 

on drama/role play. 

Reda ut på vilka sätt 7-11åringar 

utvecklar modeller inom ekologi. 

Artikel 8. 

 

Yilmaz Cakici & Eylem Bayir 

(2012). 

Developing Children's Views of the 

Nature of Science Through Role 

Play 

Undersöka effekten av elevers syn 

på vetenskap och forskare genom 

rollspel.  
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet från våra frågeställningar, uppdelade i avsnitt som 

berör syfte, på vilka sätt det användas samt hur drama påverkar elevers kunskap och 

förståelse respektive motivation och attityd. I varje avsnitt förekommer viss analys kring de 

aspekter som tagits upp.  

 

Nedanstående tabeller (tabell 3 och 4) ger en överblick av artiklarnas metod och 

studieobjekt/typ av data. Metod och typ av data redovisas först översiktligt i tabell 3, och 

sedan mer utförligt i tabell 4. Artiklarna har givits samma nummer som i tabell 2. 

 

 

Tabell 3 

Artikel  Land Respondenter Ålder på elever Antal Kvalitativ/Kvantitativ 

1 England Lärare 

Elever 

5-7 år 20 lärare 

Ca 200 

elever 

Kvalitativ 

Kvantitativ 

2 England Lärare 

Elever 

8-11 år 17 lärare. 

256 elever. 

Kvalitativ 

Kvantitativ 

3 USA Elever 9-10 år 38 elever Kvantitativ 

4 USA Elever 6-8 år 6 klasser Kvalitativ 

5 Turkiet Elever 12-13 år 45 elever Kvantitativ 

6 Sydafrika Lärarstudenter 12 år  6 lärar- 

studenter 

Kvalitativ 

7 England Elever 7-11 år 100 elever Kvalitativ 

8 Turkiet Elever 10-11 år 18 elever Kvalitativ 
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Tabell 4 

Artikel Metod Typ av data 

1 6 workshops för lärare där dramastrategier lärs ut som sedan 

lärarna applicerar på sina elever.  

Områden: Exempelvis kretslopp, naturområden och dess 

levnadsförhållanden, vetenskapsmäns liv 

Enkäter: lärare och elever 

Emojienkät till elever (endast 

attityd) 

Observation, fältanteckningar, 

videoinspelningar (i klassrummen) 

2 Slumpmässigt (först till kvarn-konceptet) 

5 workshops för lärare där dramastrategier lärs ut och som 

lärarna sedan applicerar på sina elever. 

Områden: vaccination, ljusets beteende, periodiska 

systemet, förorening, elektricitet, materia, genetik, tid. 

För- och efterenkät till lärare 

Enkät till elever (om och vad de 

upplever att det bidragit till) 

Observation och fältanteckningar 

3 Högpresterande elever utvalda 

Försöksgrupp, kontrollgrupp. Studie över tid. 

Drama - två arbetsområden: ljud och solenergi. 

För- och eftertest. Både kunskap 

och attityd. 

Fältanteckningar 

4 Deltagande lärare är med i ett universitetsprojekt. 

Analyserar eleverna då de modellerar näringsvävar och 

aggregationsformer. 

Fältanteckningar, videoinspelning, 

transkriptioner. 

5 Slumpmässigt utvalda. 

Experimentgrupp: lektioner indelade i 3 delar; introduktion, 

utveckling (dramaaktiviteter), avslutning. Gestalta djur, 

djurpark. 

Kontrollgrupp: traditionell undervisning med lärobok. 

För- och eftertest, flervalsfrågor: 

Attityd och kunskap 

6 Erbjöd sig frivilligt. 

6 lärarstudenter observerades under sina lektioner med 

dramainslag. Områden: Energi, vågor och celldelar. 

Observation, fältanteckningar, 

intervjuer och videoinspelning. 

7 Klasser valdes ut utifrån liknande förutsättningar och 

områden. 

50 st i kontrollgrupp med traditionell undervisning. 50 st 

som deltog i “the ecogame”; näringskedjor 

Frågeformulär: förståelse samt 

attityd 

8 Högpresterande elver utvalda. 

3h/dag i 10 dagar. Gestaltar vetenskapsmäns liv. 

Förtest och eftertest med öppna 

frågor 
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5.1 Dramats syfte i NO-undervisningen 

I detta avsnitt redovisas studiernas syften med att använda drama som undervisningsmetod. 

Vi har funnit två typer av syften, ett övergripande och ett riktat mot ämnesinnehållet. Således 

delas detta avsnitt upp i två delar med dessa rubriker.  

 

5.1.1 Övergripande syfte 

Sju av artiklarna har använt drama som metod i NO-undervisningen främst i syfte att påverka 

elevernas förståelse för NO-innehållet (McGregor, 2012; Mcgregor, 2014; Hendrix, Eick & 

Shannon, 2012; Varelas, Pappas, Tucker-Raymond, Kane, Hankes, Ortiz & Keblawe-

Shamah, 2010; Çokadar & Yilmaz, 2010; Braund, Moodley, Ekron & Ahmed, 2015; Bailey 

& Watson, 1998). Cakici och Bayir (2012) har dock som främsta syfte att undersöka hur 

drama kan påverka elevernas syn på naturvetenskapen och dess metoder.  

 

5.1.2 Syfte kopplat till undervisningsinnehåll 

Gällande syftet för de sju första artiklarna handlar det om att förstå komplexa 

naturvetenskapliga fenomen och koncept. Detta kan kopplas till det som Ødegaard (2003) 

beskriver som Science as a product. Syftet ligger alltså på det naturvetenskapliga innehållet 

till skillnad från Cakici och Bayir (2012) som riktar fokus mot vetenskapen som praktik eller 

till den andra dimensionen The process and nature of science (Ødegaard, 2003,). Varelas et 

al. (2010) synliggör också den sociala aspekten och samspelet mellan människor som en 

viktig faktor. Det handlar inte endast om vad som kan uppnås genom dramat utan också vad 

som kan upplevas genom dramat, där integrationen av olika världar och perspektiv hjälper 

eleverna att nå en helhetsförståelse för naturvetenskap (ibid.). Vidare anser författarna att det 

är av vikt att integrera tankar, känslor, kroppen och det kognitiva för att bidra till denna 

helhet.  

 

McGregors (2014) sätt att använda drama i undervisningen, det vill säga genom att använda 

vetenskapsmäns liv för att belysa och upptäcka naturvetenskapens innehåll, kan spåras 

tillbaka till två av Ødegaards (2003) dimensioner. Både Science as a product och The process 

and nature of science. Syftet är nämligen att eleverna ska sätta sig in i och förstå 

vetenskapsmäns liv och deras arbete, för att därigenom lära sig ett specifikt vetenskapligt 
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innehåll. Det handlar om sådant som vaccination, ljusets beteende, periodiska systemet, 

föroreningar, elektricitet, materia, genetik och tid (McGregor, 2014). Vägen till denna 

kunskap och förståelse går genom det autentiska arbete som gjorts för att komma fram till 

kunskapen. Även om målet för undervisningen är själva innehållet, går det att fundera kring 

huruvida arbetsprocessen har ett egenvärde i sig. Således innebär det att The process and 

nature of science rimligen kan kopplas in.  

 

Sammanfattningsvis visar de flesta studierna att syftet med dramaundervisningen var att nå 

förståelse för olika naturvetenskapliga fenomen och företeelser, samt att påverka elevernas 

syn på vetenskapsmän. Vidare synliggjordes att dessa syften var riktade mot olika typer av 

innehåll, där Ødegaards (2003) första dimension Science as a product var mest framträdande. 

Det fanns också inslag av den andra dimensionen The process and nature of science (ibid.). 

Vi har dock inte kunnat identifiera Ødegaards (2003) sista dimension Science as an 

institution in society i någon av studierna.   

 

5.2 Hur drama används i NO-undervisningen 

I detta avsnitt presenteras studiernas användning av drama under tre huvudsakliga rubriker 

med fokus på vilken roll eleverna har i undervisningen. I det första avsnittet (5.2.1) handlar 

det om att eleverna porträtterar vetenskapsmän, i det andra (5.2.2) att de porträtterar 

företeelser och objekt, och i det sista (5.2.3) att eleverna är sig själva men utför något av 

naturvetenskaplig karaktär.  

 

5.2.1 Elever som vetenskapsmän 

Cakici och Bayir (2012) använder drama genom att låta eleverna porträttera vetenskapsmän 

och viktiga händelser ur deras liv. De har som exempel då Newton utforskar gravitation och 

låter eleverna först få berättat för sig om Newtons liv, för att sedan få spela upp viktiga 

händelser (Cakici & Bayir, 2012). Eleverna improviserar dramat inom vissa förutbestämda 

ramar, det vill säga utifrån den kunskap de har om vetenskapsmännen och deras arbete. 

McGregor (2012) beskriver denna strategi som mini-historical plays, vilken kan användas på 

olika sätt. McGregor (2012) använder den som en fristående metod, medan hon i sin 
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efterföljande studie (2014) använder den som en grund där sedan ytterligare metoder 

appliceras.  

 

En annan metod som appliceras på ovanstående strategi är bland annat freeze frame vilken 

beskrivs som att dramaaktiviteten pausas och enskilda aspekter eller händelser 

uppmärksammas och reflekteras över (McGregor, 2012; 2014). Detta är en strategi som även 

Çokadar och Yilmaz (2010) använder sig av. Det går att reflektera kring sätten de två 

metoderna används på. McGregor (2014) å sin sida använder mini-historical play som grund 

och applicerar sedan t.ex. freeze frame på detta genom att stanna upp vid viktiga moment och 

ställa frågor till eleverna. Cakici och Bayir (2012), å andra sidan, använder mini-historical 

play som freeze frame genom att stanna upp vid viktiga händelser under den inledande 

presentationen av Newtons liv, och sedan låta eleverna spela upp dessa. 

 

5.2.2. Elever som företeelser och objekt 

Under denna del redovisas dramaaktiviteter där eleverna går in i roller och blir det de ska 

gestalta.   

 

Näringskedjor 

Flera av studierna som analyserats använder drama för att förstå organismer i näringsvävar 

och gör detta genom att låta eleverna gestalta olika djur och organismer i dessa vävar 

(Varelas et al., 2010; Çokadar & Yilmaz, 2010; Bailey & Watson, 1998). Ett av 

tillvägagångssätten för detta är att eleverna håller i trådar och med hjälp av dessa försöker få 

ihop en korrekt näringskedja genom att reflektera över vem som äter vem (Varelas et al., 

2010). Det andra sättet är att eleverna gestaltar levande organismer i ett visst habitat och 

kämpar för sin överlevnad genom att samla näringskort (i klassrummet kallat “The 

Ecogame”) (Bailey & Watson, 1998).  

 

Celler 

Vissa av lärarstudenterna i Braunds et al. (2015) studie låter eleverna gestalta celldelar som 

cellmembran, cellkärna etc. Eleverna får en roll som en specifik celldel för att utifrån denna 

bilda en helhet. En annan student i samma studie utgår från äggcellsbefruktning i sin 

undervisning. Där får eleverna gestalta olika delar i befruktningsprocessen genom att hålla i 



19 

kort där en process alternativt ett koncept inom fertilisering står skriven (ibid.). De elever 

vars koncept hör samman med varandra får sedan agera den process som de två koncepten 

bildar, t.ex. spermie och ägg.   

 

Djur och växtlighet 

I McGregors (2012) studie modelleras pingviners liv bland annat genom att de deltagande 

låtsas vara pingviner som bär ägg. Aktiviteten ges en grund och en större möjlighet till 

inlevelse genom verktyg som i sig inte kategoriseras som drama, men som låter eleverna 

använda flera sinnen för att lättare komma in i rollen och känslan av hur det är att leva som 

en pingvin. Detta görs genom att eleverna mentalt förflyttas till en annan plats genom ljudliga 

samt visuella intryck. Det kan exempelvis vara olika naturljud och bilder från platsen, vilket i 

detta fall var en bild på något som kan liknas vid ett tundralandskap. Denna strategi beskrivs 

som mind movies (ibid.) och visar på att dramaaktviterna kan förstärkas med hjälp av 

ytterligare sinnesintryck.  

 

En ytterligare strategi för att gestalta djur är miming movement vilken innebär att gå in i en 

roll och låtsas vara något annat (McGregor, 2012). Detta används för att gestalta hur det är att 

vara ett grodyngel, något som sedan utvecklas till en gestaltning av grodans utveckling 

genom freeze frame där eleverna stannar upp under olika stadier i grodans utveckling och 

reflekterar kring detta (ibid.). 

 

Det som nu tagits upp innebär att eleverna sätter sig in i enskilda djurs naturliga och fria liv. 

Det finns även exempel på där eleverna istället får sätta sig in i och försöka förstå olika djurs 

levnadsvillkor genom skillnaden i att leva i ett naturreservat samt i en djurpark. Detta görs 

genom att eleverna gestaltar dessa djur och reflekterar kring hur de lever (Çokadar & Yilmaz, 

2010). Liknande aspekter tas upp av McGregor (2012) men genom en annan strategi, 

nämligen att eleverna placeras i en position där de låtsas vara experter inom ett visst område 

och får svara på frågor som övriga klassen ställer. I detta fall handlar det om frågor kopplade 

till hur djur tas om hand på en djurpark. Det är egentligen inte ett exempel på där eleverna 

modellerar djur, men de går in i en roll där fokus ligger på djuren och inte på rollen som 

expert i sig.  
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När det gäller modellering visar också McGregor (2012) på hur eleverna kan gestalta träd 

såsom palm, pilträd samt ek. De får genom detta fundera och reflektera kring hur de ska 

kunna forma de olika träden och dess utveckling. Detta modelleras sedan i grupp.  

 

Ljud 

Eleverna i Hendrix, Eick och Shannon (2012) studie gestaltar strängar till en cello och 

använder sedan kroppen till att improvisera rörelser för ljudvågor. Ytterligare ett sätt som 

används av en av lärarstudenterna i Brauns et al. (2015) är att enbart låta armarna visa 

amplituden hos ljudvågorna genom att röra dem upp och ned.  

 

Energi 

En annan student i Brauns et al. (2015) studie låter eleverna stå och hålla varandra i handen i 

en ring, där de en efter en “tar upp händerna” och bildar vad som i vissa kulturer kallas för 

“vågen”, detta för att representera förnybar energi. Vid ett tillfälle ber lärarstudenten två 

elever att släppa varandras händer och påpekar att cirkeln inte längre är sluten, något som ska 

representera icke förnybar energi. I ovanstående fall var dock eleverna av tron att de lärde sig 

om elektriska kretsar och inte om förnybar eller icke-förnybar energi.  

 

Aggregationsformer 

Varelas et al. (2010) låter eleverna i sin studie gestalta molekyler och dess rörelser i 

aggregationsformerna. Vatten används som exempel och eleverna får med hjälp av läraren 

själva hitta på rörelser som symboliserar de olika faserna. Detta görs i grupper där de 

resterande grupperna blir publik. Läraren låtsas då ha en form av “ratt” som hon använder för 

att sänka eller höja temperaturen och där då eleverna ska följa dessa förändringar genom sin 

gestaltning på mikronivå. Utifrån detta utförs även en typ av gissningslek där de olika 

grupperna gestaltar en viss fas och den övriga klassen gissar vilken det handlar om. 

 

5.2.3 Elever som utforskande individer  

Under den här rubriken redovisas tillvägagångssätt där eleverna utsätter sig för olika 

processer eller fenomen. Istället för att de går in i en roll går de alltså in i själva processen 

eller fenomenet som elever.  
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Braund et al. (2015) redovisar hur några av de observerade lärarstudenterna låtit eleverna 

dramatisera energi genom att till exempel äta en smörgås, skrika utan ljud samt stå på en stol 

och falla nedåt. Den första representerar kemisk energi, den andra kopplas samman med 

energi överlag samt den tredje ska visa på energiomvandlingen mellan potentiell och kinetisk 

energi.  

 

Vidare dramatiseras hur kroppen kan tänkas påverkas av vibrationerna i ett rymdskepp 

(Braund et al. 2015). Detta görs för att visa hur ljud uppstår, överförs och mottas. Andra 

kontexter som detta prövas i är hur eko formas och låter i en grotta, samt hur en hörselskadad 

person kan uppleva ljud på ett disko (ibid.). 

 

5.3 Dramaundervisningens inverkan på kunskap och förståelse 

Här presenteras dramats inverkan på elevernas kunskap och förståelse i förhållande till 

traditionell undervisning. Detta avsnitt börjar med en redogörelse av det som vi tolkat som 

studiernas kvantitativa resultat för att sedan avslutas med studiernas kvalitativa resultat.  

 

5.3.1 Kvantitativa resultat 

Tre av studierna mätte kunskapen genom skriftliga för- och eftertester (Hendrix et al., 2012; 

Çokadar & Yilmaz, 2010; Bailey & Watson, 1998). Två av studierna mätte kunskapen genom 

elevernas egen uppskattning av denna genom en för- och efterenkät (McGregor, 2012; 

McGregor, 2014). Av de studier som mätte kunskapen objektivt genom för- och eftertest 

visar alla på bättre resultat för elever i experimentgrupperna jämfört med kontrollgrupperna. 

Av de två studier som mätte kunskapen genom enkäter visar McGregor (2012) att av 239 

elever upplever ca 70 % att drama hjälper dem att förstå komplexa områden eller företeelser i 

NO. McGregor (2014) visar i sin studie att av 256 elever upplever 59 % att drama underlättar 

lärandet, 31 % är osäkra och 6 % håller inte med.  Vidare upplever 56 % att det hjälper dem 

förstå svårare koncept, 32 % är osäkra samt 13 % håller inte med (ibid.).  
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5.3.2 Kvalitativa resultat 

Resterande tre artiklar kvantifierade inte elevernas kunskaper utan fokuserade på 

meningsskapande i ett sammanhang (Varelas et al., 2010), bilden av forskare och deras arbete 

(Cakici & Bayir, 2012), samt lärarstudenters förmåga att implementera drama i 

undervisningen (Braund et al., 2015).   

 

Lärarna som deltog i McGregors (2012; 2014) studier upplevde att elevernas uppfattningar 

och förståelse av det som behandlades blev synligt genom dramainslagen och därmed gjorde 

det lättare för lärarna att få en uppfattning om elevernas missuppfattningar. Drama kunde 

således användas som ett formativt bedömningsverktyg. Lärarna menade även på att 

dramaaktiviteterna hjälpte eleverna komma ihåg det de hade lärt sig genom att tänka tillbaka 

på aktiviteterna (McGregor, 2012; McGregor, 2014). 

 

Varelas et al. (2010) visar på ett kollektivt plan och genom observationer av elevernas och 

lärarnas interaktioner med varandra att drama minskar distansen mellan eleverna och det de 

ska lära sig, och ger således en mer holistisk bild och förståelse av ämnet. Genom att ta sig an 

olika roller så kan de röra sig i och förstå naturvetenskapliga idéer från olika perspektiv. 

Liknande perspektiv tas upp av Bailey och Watson (1998) som menar på att eleverna får en 

mer utvecklad och komplex förståelse för företeelser i naturen genom att gå in i rollen och 

agera som olika växter och djur. Varelas et al. (2010) poängterar att om dramaaktiviteterna 

modelleras utifrån eleverna själva ökar deras förståelse för företeelsen i jämförelse med om 

de blir styrda i denna process utifrån redan givna ramar och regler. 

 

Varelas et al. (2010) menar även att vissa av aktiviteterna hjälper eleverna att koppla samman 

makroskopiska processer med mikroskopiska processer då de exempelvis modellerar och 

gestaltar aggregationsformerna. De kan därmed särskilja vardagliga makroskopiska 

uppfattningar från hur molekylerna ter sig på en mikroskopisk nivå. Författarna lyfter dock 

fram svårigheten med att röra sig i och mellan olika världar, det vill säga, verkligheten som 

den värld eleverna lever i och den värld som de ska gestalta. De tar upp flera exempel där 

t.ex. eleverna ombeds att gestalta processen mellan flytande och förångning av vatten. 

Eleverna hoppar då uppåt med förklaringen att vattenånga stiger. Elevernas förkunskaper att 

vattenångan stiger stämmer inte överens med den mikroskopiska aspekten som läraren vill 

förmedla, dvs. att de ska röra på sig fortare på grund av termisk energi. 
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Braund et al. (2015) antyder att om drama används i undervisningen måste själva aktiviteten 

vara en tydlig och passande analogi eller modell för det som ska behandlas, annars finns en 

risk för att aktiviteten stjälper förståelsen och får motsatt effekt mot vad som önskas genom 

att exempelvis förstärka missuppfattningar. När det kommer till elevers uppfattning och syn 

på vetenskapsmäns liv och arbete visar Cakicis och Bayirs (2012) studie på att drama gjorde 

att eleverna fick en mer informativ bild av detta då stereotypiska uppfattningar ifrågasattes 

genom att eleverna fick gå in i rollerna som olika vetenskapsmän och behandla deras arbeten 

på olika sätt.  

 

Som sammanfattning av 5.3 kan sägas att studierna visar att dramaundervisningen gav bättre 

resultat på kunskapstest i förhållande till traditionell undervisning samt att 

dramaundervisningen fördjupar elevernas förståelse och ger dem en mer holistisk bild av 

olika innehåll. Det har också visats att dramaaktiviteter hjälper eleverna att koppla samman 

makroskopiska samt mikroskopiska processer med varandra, men att det även synliggör 

svårigheter för elever att röra sig mellan dessa. Dessutom kan dramaaktiviteter stjälpa 

förståelsen och förstärka missuppfattningar om aktiviteten inte är en passande analogi för 

innehållet. Till sist kan nämnas att dramaundervisningen hjälper lärarna att få syn på 

elevernas förståelse av det som behandlas. 

 

5.4 Dramaundervisningens inverkan på motivation och attityd 

Här redogörs för dramats påverkan på elevers motivation och attityd vad gäller NO-

undervisningen i förhållande till traditionell undervisning. Avsnittet är uppdelat i två delar, en 

med fokus på studiernas kvantitativa resultat och en med fokus på studiernas kvalitativa 

resultat.  

 

5.4.1 Kvantitativa resultat 

Då det gäller elevernas motivation och attityd kring drama som metod i NO-undervisningen 

tenderar artiklarna att visa olika resultat. En studie menar till exempel på att drama ger en 

signifikant ökning vad gäller attityden för NO (Çokadar & Yilmaz, 2010). Två av studierna 

visar att mer än 80% av de deltagande eleverna upplever drama som ett roligare sätt att lära i 

jämförelse med traditionell undervisning (McGregor, 2012; McGregor, 2014) medan Hendrix 
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et al. (2012) istället visar på en signifikant minskning vad gäller attityden mot NO. Det bör 

dock noteras då det gäller den sistnämnda studien att eleverna var högpresterande och redan 

från början hade en mycket positiv attityd mot NO (ibid.). Minskningen i attityd kan därför 

ha med andra faktorer att göra då den dessutom var ytterst liten. Samtidigt kan detta indikera 

på att denna typ av undervisning inte passar alla elever och att det skulle kunna vara så att 

högpresterande elever inte ser det som genuin utbildning utan som ett mindre seriöst inslag i 

undervisningen. En annan aspekt av detta är att McGregor (2014) kommer fram till att även 

om 13% av de deltagande eleverna inte tycker att drama underlättar lärandet tycker 

majoriteten av alla elever i studien att det var roligt, vilket kan kopplas samman med Boltons 

(2008) första förståelsestadie. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.2. 

 

5.4.2 Kvalitativa resultat 

Cakici och Bayir (2012) menar att bilden av forskare/vetenskapsmän och hur dessa lever 

påverkar elevernas attityd mot vetenskap. Författarna anser att elever har en förutfattad bild 

och behöver en mer autentisk bild av hur vetenskapsmän lever och arbetar för att få en 

komplett förståelse. De menar vidare att den stereotypiska bilden elever har sedan tidigare 

påverkar dem på ett negativt sätt då NO ofta ses som ett svårt och tråkigt ämne och därmed 

kan hindra dem från att exempelvis välja en naturvetenskaplig inriktning i framtiden. 

Författarna visar dock att rollspel var det mest effektiva sättet att motivera eleverna till att 

fördjupa sin bild av vetenskapsmäns liv (ibid.). 

 

Bailey och Watson (1998) använder sig av “the Ecogame” vars innebörd står beskriven i 

avsnitt 5.2.2. Författarna reflekterar kring att namnet på metoden insinuerar att det är en 

lek/ett spel och att detta kan påverka eleverna till att lära sig om verkligheten utan att faktiskt 

vara medvetna om det. Det går således att reflektera kring huruvida elevernas tidigare 

erfarenhet av lek och spel automatiskt ger en positiv attityd för lärandet, då lek ofta kopplas 

samman med något roligt. 

 

Bailey och Watson (1998) poängterar vikten av en tillåtande miljö för att eleverna ska våga ta 

sig an roller. Detta innebär att om miljön är tillåtande kan det öka intresset för drama då fler 

elever vågar/vill delta och risken för en personlig barriär minskar. Författarna menar vidare 

att eleverna genom dramat blir en del i ett sammanhang och ser på så sätt sig själva i ett större 
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perspektiv, vilket ger eleverna en känsla av att de äger kunskapen de formar (ibid.). Detta kan 

i sin tur kopplas till en form av inre motivation, vilken är en typ av motivation som vi tidigare 

förklarat som att individen ifråga lär sig för sin egen skull, i detta fall för att eleven ser sig 

själv i ett betydelsefullt sammanhang och därför får en mening med sin kunskap. Varelas et 

al. (2010) visar på ett liknande perspektiv och redogör för att elevernas sociala status i 

klassen påverkar synen på och hur de förhåller sig till rollerna de blir tilldelade, något som i 

sin tur påverkar attityden.  

 

Varelas et al. (2010) visar också att känslor är en viktig del i interaktionen mellan 

ämnesinnehållet, omgivningen och eleverna för att påverka deras attityd och motivation. 

Författarna menar vidare att detta bidrar till den helhetsförståelse av ämnet som vi tidigare 

tagit upp. Det beror på att en integrering av känslor tar hänsyn till och minskar avståndet 

mellan elevernas verklighet och den värld de går in i, och gör således att NO kan associeras 

med en känsla av att bli inkluderad i ett meningsfullt kollektivt sammanhang (ibid.). När 

eleverna utifrån detta går in i och blir rollen fyller de den med sina egna intentioner och 

meningar, vilket är något som kan kopplas till Boltons (2008) sista förståelsestadie 

förändring.  

 

Lärarna i McGregors (2012) studie förmedlar att eleverna numer ofta tar egna initiativ till att 

använda drama vid nya arbetsområden, vilket går att diskutera i förhållande till huruvida 

elevernas motivation är riktad åt lärandesyfte eller för att aktiviteten skänker glädje. Det som 

åsyftas här är frågan kring huruvida dramat numer är målet för eleverna eller om det är vägen 

till målet. Om dramat ses som målet, det vill säga att metoden har ett egenvärde i sig, går det 

att koppla resonemanget till inre motivation men där den inre motivationen inte 

nödvändigtvis hamnar på själva ämnesinnehållet. Denna aspekt diskuteras vidare utifrån 

Boltons (2008) förståelsestadier i avsnitt 6.2.  

 

Sammanfattningsvis visar studierna såväl kvalitativt som kvantitativt att drama har en positiv 

inverkan vad gäller elevers motivation och attityd för NO-ämnet. Dock har det visats att det 

finns en risk för att elever inte kopplar dramaaktiviteterna till ämnesinnehållet utan ser det 

som ett roligt inslag i undervisningen. Det har även visats att kunskapen om vetenskapsmän 

och deras arbete påverkar attityden. Vidare har det visats att vissa elever upplever att de är en 

del i ett större sammanhang och således äger kunskapen de formar, med förutsättning av en 
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tillåtande miljö. Dessutom har känslor en viktig roll för hur eleverna kommer att agera och 

uppleva ett visst innehåll.  

 

6. Analys & Diskussion 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Vår studie visar att drama som metod inom naturvetenskaplig undervisning studerats med 

syfte att undersöka huruvida drama ökar förståelsen hos elever för fenomen och koncept samt 

huruvida det kan påverka elevers syn på vetenskapsmäns liv. De sätt på vilket drama använts 

i relation till dessa syften var att eleverna modellerar något/någon och går in i rollen som 

detta/denna, alternativt upplever vetenskapliga fenomen eller företeelser genom något som 

sker utanför dem själva. Studierna visar att dramaundervisningen bidrar till en ökad kunskap 

och förståelse för NO-innehållet, både vad gäller faktakunskap samt vetenskap som praktik. 

Det är dock viktigt att dramaaktiviteten är en passande analogi för innehållet, annars finns det 

risk för att missuppfattningar uppkommer och/eller förstärks och att elevernas förståelse för 

innehållet därmed inte ökar utan kanske snarare minskar/försvåras. När det kommer till 

attityd och motivation visar majoriteten av studierna att dramaaktiviteter gynnar motivation 

och attityd för ämnet.  

 

Det finns dock skäl till att kritiskt granska studiernas utgångspunkter och upplägg och hur 

dessa kan tänkas ha påverkat resultaten. Under vår sökprocess har vi inte lokaliserat någon 

studie som ställer sig kritisk till drama som metod vilket kan vinkla resultatet redan i 

utgångsläget, något som i sin tur kan påverka trovärdigheten. Alla studier har en positiv 

utgångspunkt vad gäller drama som undervisningsmetod, och i de fall där annat påvisas 

handlar det snarare om när det är lämpligt att införa och inte om det är lämpligt. Vi har också 

observerat att många av attitydenkäternas frågor är formulerade som ledande frågor, 

alternativt positiva påståenden, något som kan leda eleverna åt ett visst håll och därmed 

påverka trovärdigheten. Då det gäller respondenterna i de aktuella studierna varierar antalet 

mellan 18 och ca 250, och därför ställer vi oss kritiska till huruvida 18 individer kan generera 

i ett generaliserbart resultat. Ytterligare en aspekt att reflektera över är valet av respondenter, 

där det varierar mellan högpresterande och slumpmässigt utvalda i olika socioekonomiska 

områden. I de två fall där respondenterna var högpresterande elever menar forskarna i en av 
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studierna att resultatet med fördel går att överföras till alla typer av elever oavsett 

prestationsförmåga. Detta är något vi ställer oss frågande till men vill dock lyfta fördelen i att 

inkluderingen av dessa studier i sin helhet ger en variation och således även en bredd i de 

situationer då drama kan användas. 

 

Trots dessa brister ger vår studie indikationer på vad som utgör en framgångsrik användning 

av drama i NO-undervisning i syfte att öka elevers kunskap och motivation. I nästa avsnitt 

ska vi med hjälp av teoretiska begrepp lyfta fram de aspekter som verkar mest fruktbara. 

 

6.2 Kännetecken för en framgångsrik dramaundervisning 

Under detta avsnitt diskuteras studiernas resultat utifrån Boltons (2008) teori kring 

förståelsestadier med inslag av Ødegaards (2003) teori kring innehållsdimensioner, båda 

beskrivna i inledande kapitel. Tanken är att en analys utifrån dessa teorier ska kunna bidra till 

den övergripande frågan kring vad som kan känneteckna en framgångsrik dramaundervisning 

i NO-ämnet. Vi har strukturerat avsnittet genom en naturlig progression som följer från det 

första stadiet mot det sista. Slutligen sammanvävs Boltons stadier med Ødegaards 

innehållsdimensioner. 

 

Som nämndes under avsnitt 5.4.1 uppdagades att en del av eleverna inte var av uppfattningen 

att drama underlättar lärandet men att majoriteten ansåg att aktiviteterna i sig var roliga. Detta 

kan kopplas till Boltons (2008) första stadie, artificiellt drama, i och med att 

dramaaktiviteterna i sig inte bidrar till någon faktisk förståelse för innehållet. De verkar 

snarare uppleva att dramaaktiviteten har ett egenvärde i sig. Eftersom det enbart är ett fåtal 

elever som är av denna uppfattning är det svårt att veta om det handlar om “felkonstruerade” 

aktiviteter, eller om det ligger utanför ett fåtal elevers förmåga att göra kopplingen mellan 

ämnesinnehåll och aktivitet.   

 

Ytterligare en aspekt är att eleverna i McGregors (2014) studie börjat ta egna initiativ vad 

gäller dramaaktiviteter, vilket gör det möjligt att fundera över huruvida de gör det för dramats 

egen skull eller för att bistå lärandet. Om dramat är vägen till målet, vilket kan tänkas vara 

önskvärt, innebär det att eleverna har en förmåga att sätta sig in i och göra aktiviteterna till ett 

meningsfullt verktyg för att nå förståelse. Detta kan kopplas till Boltons (2008) fjärde stadie; 

förändring. Om dramat däremot är det huvudsakliga målet för eleverna så gör inte aktiviteten 
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någon explicit nytta för undervisningen, om än kan det bidra till både förstärkning och 

förtydligande utan att eleverna är medvetna om det. Precis som i resultatdelen kan detta 

reflekteras utifrån motivation, och där det i detta fall blir tydligt att det är avgörande var den 

inre motivationen hamnar för att få en djupare grad av förståelse. Utifrån Boltons stadier kan 

således en inre motivation riktad mot ett visst innehåll till och med skapa en barriär för 

lärande.  

 

Som nämndes i avsnitt 5.3.2 korsas ibland världarna för eleverna, det vill säga elevens 

förkunskaper och den naturvetenskapliga mikroskopiska världen, som i fallet med 

vattenånga. I och med att eleverna hoppar uppåt förstärker de sin redan erhållna kunskap 

utifrån ett makroskopiskt perspektiv, medan lärare vill att de ska göra det utifrån ett 

mikroskopiskt perspektiv. Lärarens mål är att förtydliga ett visst koncept men elevernas 

förkunskaper förstärker istället det de redan vet vilket således gör att de kommer längre ifrån 

verkligheten på mikronivå. I det här fallet visar aktiviteten på att det inte fungerar som ett 

tydliggörande av nya synsätt och perspektiv, och därmed inte heller ökar förståelsen. En 

annan aspekt på detta är exemplet från Braund et al. (2015) där eleverna gestaltar förnybar 

energi men tolkar det som att de gestaltar en elektrisk krets. I det här fallet är det uppenbart 

att aktiviteten i sig inte är en passande analogi för det som ska läras medan det i exemplet 

med vattenånga kan ha handlat både om missvisande analogi, men också om att elever mer 

frekvent möter förångningsprocessen i sin vardag och därför har det som utgångspunkt i sin 

gestaltning. I fallet med förnybar energi kan det precis som i fallet innan innebära en 

förstärkning av det som eleverna redan vet, men samtidigt skapa en förvirring och leda till att 

eleverna misstror sig själva, då eleverna och läraren har olika utgångspunkter. 

 

Vidare visar exemplet med gestaltningen av vetenskapsmän hur dramaaktiviteten kan bidra 

till både det tredje stadiet förtydligande, samt det sista stadiet förändring. Eftersom 

författarna först presenterar ny information för eleverna och där de sedan befäster och 

förstärker informationen genom drama, ges de möjlighet att förtydliga sina kunskaper. 

Samtidigt går de in i en roll och sätter sig in i någon annans liv och dennes tankar vilket på så 

sätt fördjupar deras förståelse, något som då kan kopplas till förändring. 

 

Då det gäller förändring har vi också lokaliserat ett flertal andra studiers innehåll, alla vars 

innehåll går ut på att “gå in i rollen”, uppleva ett meningsfullt sammanhang alternativt 

modellera utifrån sig själv. Genom dessa processer krävs ytterligare en dimension av eleverna 
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än att bara förstå utifrån sig själva, de ska också förstå utifrån den roll de tar. Detta innebär att 

de behöver lägga in hela sin person och sina känslor i rollen. Dessa exempel skulle då 

innebära, enligt Bolton (2008), att nå det högsta stadiet av förståelse. 

 

Som svar på vår övergripande fråga kan vi dra slutsatsen av ovanstående analys att vid inslag 

av drama i NO-undervisningen, krävs en noga planerad analogi för det som ska undervisas. 

Ytterligare en slutsats som kan dras är att inre motivation, riktad mot både ämnesinnehåll och 

aktivitet, är av avgörande betydelse för en god NO-undervisning. Vi kan avslutningsvis 

konstatera att det som är av störst betydelse för en god NO-undervisning genom drama, är att 

eleverna behöver ge sig hän till uppgiften och på djupet sätta sig in i rollen för att nå det som 

enligt Bolton (2008) innebär den mest givande formen av lärande. Nedan sker en 

problematisering av denna analys med koppling till Ødegaards (2003) innehållsdimensioner. 

 

Vi ställde oss i början frågande kring att majoriteten av studierna riktade sitt fokus mot 

Ødegaards (2003) första dimension som enligt författaren genererar i minst frihet. Vi har 

dock kommit till insikt att Ødegaards tredje och sista dimension innefattar en typ av innehåll 

som vi lever i och mer eller mindre möter dagligen. Detta beror på att vetenskap under 

dimensionen Science as an institution in society sätts in i en social kontext, vilken vi 

följaktligen är en del av och således implicit förstår utifrån oss själva. Ett exempel på detta är 

olika samhällsfrågor. Förklaringen kan då vara att vi inte behöver en explicit metod som 

drama för att kunna sätta oss in i och förstå det. Ødegaards första dimension däremot kan 

innefatta att vi står utanför och blickar in mot konceptet, vilket betyder att vi behöver metoder 

för att kunna hamna “i” den verkligheten, och på så sätt få förståelse för det. Exempel på 

områden inom den första dimensionen är ljus, energi och fotosyntes. Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen att alla Boltons stadier kan kopplas samman med de aspekter som innefattas i 

Ødegaards första dimension. Ur detta perspektiv är det intressant att dra kopplingar till varför 

studierna har lagt sitt syfte och fokus inom dessa ramar, då det utifrån detta resonemang 

tenderar vara inom just dessa ramar som drama kan göra mest nytta för NO-undervisningen. 

 

En fråga värd att fundera kring är huruvida drama, för dessa studier, har valts ut som ett 

verktyg för just de områden som innefattas inom den första dimensionen, eller om det handlar 

om att faktakunskaper och begrepp av traditionsenliga skäl värderats högre än övriga 

dimensioner, och således haft den mest framträdande rollen i läroplanen och undervisningen. 

Tiden får utvisa huruvida de övriga dimensionerna får en mer framträdande roll i framtiden, 
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och vad det i så fall innebär för drama som metod. Kanske kan drama, utifrån helt nya 

utgångspunkter, komma att användas på sätt som vi idag inte kan föreställa oss. 

 

 

Slutsatsen vi drar av vår studie är att drama i NO-undervisning kan öppna upp för mening och 

förståelse på många plan, och vidare integrera elevers liv med det som de möter i NO-

undervisningen. Det finns därför ingen anledning för lärare att undvika drama, så länge det 

finns ett specifikt syfte och inte används endast som ett roligt inslag. Genom en tillbakablick 

till inledningen är det dessutom tydligt att drama kan fungera som ett positivt och 

meningsfullt bidrag till en varierad undervisning. Drama kan således också fördjupa bilden av 

vad naturkunskap kan tänkas vara, och på så sätt ge det en mer naturlig och självklar plats i 

elevernas liv. 

 

7. Framtida forskning 

Genom arbetet med denna systematiska studie har vi uppmärksammat en del områden där vi 

kan se möjligheter för vidare forskning. Ett av dessa områden är huruvida drama kan 

användas som bedömningsverktyg med summativt syfte och inte enbart med formativt syfte 

som de analyserade studierna visar. Detta uppmärksammades i och med att drama användes 

som verktyg för att nå ett visst mål, där målet sedan bedömdes med exempelvis skriftliga test. 

Det vill säga, drama som metod har inte använts för att mäta elevernas kunskaper med 

summativt syfte. Dessutom har vi sett att det ligger mycket fokus vid lärarnas perspektiv på 

elevernas lärande och inte så mycket på elevernas eget perspektiv. Därigenom hamnar 

tyngdpunkten vid ett barnperspektiv och inte på barns perspektiv, där det senare kan tänkas 

vara att föredra då det handlar om just barns lärande. Visserligen har ett fåtal av studierna 

låtit elevernas röst komma fram genom enkäter, men vi har inte identifierat några studier där 

elever getts möjlighet till mer kvalitativa och personliga svar genom exempelvis intervjuer. 

Dessutom är det flera av studierna som endast tagit hänsyn till lärarnas perspektiv. Det sista 

området vi funderat kring vid denna studie är att majoriteten av studierna poängterar vikten 

av elevaktiva moment samtidigt som lärarna tenderar att styra undervisningen i en viss 

riktning. Således reflekterar vi kring möjligheten att utforska korrelationen mellan lärarnas 

intentioner med en elevaktiv undervisning och hur det ser ut i praktiken.  
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Bilaga 1: Exkluderade artiklar (Urval 3) 

Författare (år): Titel: Orsak för exkludering: 

Ozge Aydin Sengul (2016) The Views of the Pre-service 

Teachers about the Creative Drama 

as a Method Used in Primary 

Schools 

Lärares syn på drama som 

undervisningsmetod. 

Veera Kallunki, Seija 

Karppinen & Kauko 

Komulainen (2016) 

Becoming animated when teaching 

physics, crafts and drama together: 

a multidisciplinary course for 

student-teachers 

Respondenterna i denna studie 

utgörs av lärare för de aktuella 

åldrarna. 

Stephen R. Burgin, Jenifer 

Alonzo & Victoria J. Hill 

(2016) 

Dramatizing the Authentic 

Research of a Local Scientist to 

Urban Elementary Students 

Through Professional Theater 

Utomstående drama om en 

forskares liv, dvs eleverna 

själva deltar ej utan observerar. 

 

Kathryn D. Kloepper 

(2014) 

Bringing in the Bard: 

Shakespearean Plays as Context 

for Instrumental Analysis Projects 

Behandlar eftergymnasial 

utbildning. 

Andreia Guerra, Marco 

Braga & José Claudio Reis 

(2012) 

History, Philosophy, and Science 

in a Social Perspective: A 

Pedagogical Project 

Behandlar high school elever. 

Marina Pitts, Grady 

Venville, David Blair & 

Marjan Zadnik (2013) 

 

An Exploratory Study to 

Investigate the Impact of an 

Enrichment Program on  

Aspects of Einsteinian Physics on 

Year 6 Students 

Eleverna deltog ej själva i 

drama utan observerade som 

publik i lärandesyfte. 

 

Michael L. Bentley (2000) Improvisational Drama and the 

Nature of Science 

Diskussion kring ämnet 
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Bilaga 2: Självvärdering 

1) Litteratursökningen 

Då det kommer till litteratursökningen har vi fördelat upp arbetet jämnt. Vi började diskutera 

muntligt vilka typer av ord vi borde ha med i söksträngen för att få flest relevanta träffar. 

Sedan provade vi olika sökord och reflekterade över utslaget mellan oss. Då det kom till att 

välja artiklar diskuterades urvalskriterierna tillsammans och vid det sista urvalet delades 

artiklarna upp först för att lättare kunna få ett hum om vilket innehåll som skulle analyseras. 

Sedan läste båda två alla artiklar för att båda skulle ha samma kunskap. 

 

2) Analysen 

Vi har båda varit delaktiga i analysen och diskuterat sinsemellan. Där den ene 

uppmärksammat en aspekt har vi via diskussion dykt ännu djupare tillsammans och vice 

versa. 

 

3) Författandet  

Även här har vi fördelat arbetet mellan oss båda. Vi har skrivit olika stycken/delar av arbetet 

samtidigt efter att vi diskuterat vad som ska tas upp, sedan har vi “bytt” del och ändrat 

alternativt diskuterat om vi har några synpunkter eller inte förstod någon formulering. Vi 

anser att huvudsaken är att båda delar ståndpunkt och förstår resonemanget vad gäller 

författandet. Avsnittet “diskussion” har vi dock författat tillsammans, detta för att formulera 

på bästa sätt det abstrakta vi vill förmedla. 

 

4) Samarbetet mellan författarna 

Samarbetet mellan oss båda har fungerat bra. De egenskaper den ene saknar tenderar att vara 

den andres styrkor och när en av oss svävat iväg har den andre haft fötterna på jorden och 

konkretiserat tanken. Vi upplever att det har varit en trygghet att vara två då man i stunder av 

tvivel har haft varandra att stötta sig mot.  

 

 

 


