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SAMMANFATTNING

Detta arbete handlar om drama, som metod i språkinlärning och dess betydelse i personlig utveckling.
Ämnet har jag valt på grund av mitt stora intresse för dramatisk verksamhet. Jag ser också drama som ett
sätt att berika och ta hjälp av i läraryrket. Mitt syfte är att beskriva hur och varför drama används i
språkinlärning, samt att se på ämnet som en inlärningsmetod utifrån teorier om inlärning och
dramapedagogik.

Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning. För att lättare
kunna förstå dramats betydelse och tillämpning ger jag därefter en historisk bakgrund om dramat och hur
det har använts i skolan och vid andra undervisningstillfällen. Tyngdpunkten har jag lagt från och med
slutet av 1800-talet och fram till vår tid. Därpå följer en presentation hur drama, som metod, främjar
språkinlärningen.

Arbetet består av en litteraturdel och en undersökningsdel. I litteraturdelen introducerar jag olika
inlärningsteorier, där jag koncentrerar mig på vetenskapsmän som Jean Piaget, Erik Homburger Erikson,
Lev Vygotsky, Noam Chomsky, och Matti Bergström. Deras forskning behandlar i första hand
sambandet mellan språket och tanken och hur barn utifrån detta samband lär och utvecklas språkligt
genom viss stimulans. Mot inlärningsteorierna har jag ställt dramapedagogikens företrädare som Peter
Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote och Gavin Bolton. Utifrån  dramapedagogiken vill jag visa på att
inte bara språkinlärningen gynnas genom drama, utan också vår sociala och individuella utveckling.

I undersökningsdelen har jag i form av enkät tagit reda på vad språklärare anser om drama, som
undervisnings – och inlärningsmetod. Syftet är att få en överblick över dramats förekomst och
användning i språkinlärningen i skolan. De redovisade svaren analyseras och jämförs med teorierna om
inlärning och dramapedagogiken. Mitt mål är att få en inblick i hur teoriavsnittet speglas i verkligheten.

Slutligen redovisar jag mina egna reflexioner och idéer, både kring teoridelen och min egen undersökning.
I denna slutdiskussion ställer jag också teorierna om inlärning och dramapedagogiken mot varandra och
jämför dem.

1. BAKGRUND
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Jag har valt att skriva mitt examensarbete om drama av personliga skäl. Min åttaåriga erfarenhet och
medverkan i barnteater och drama har påverkat mitt brinnande intresse för dramatisk verksamhet. Jag
började som elvaåring och än idag är det min favoritsysselsättning. Jag ser en stor möjlighet att utveckla
mig själv och min lärarroll genom drama. Sett utifrån mina egna verksamma år inom teatern kan jag med
dramats hjälp i första hand nå de elever som är blyga och tillbakadragna. Drama har hjälpt mig att
utvecklas och framförallt fått mig att inse hur viktig den är för det sociala livet. Jag vågar mer och jag har
fått en förståelse för andra människor i olika situationer. För dramat ger oss en chans att tillfälligt glida ur
vårt jag och agera andra personer med helt annorlunda bakgrund och förutsättning. I dagens samhälle är
just förståelsen av andra människor och kulturer mycket viktig med tanke på hur mångkulturellt Sverige är
nuförtiden.

En annan viktig bakgrund till mitt arbete är att skolan ska, som bekant, erbjuda meningsfulla
sammanhang, relaterade till verkligheten för elevernas inlärning. I samband med detta ska
kommunikationen utgöra en central del. Eleverna måste få samtala mycket, formulera sig och pröva
argument både muntligt och skriftligt, men också genom uttrycksmedel som sång, dans, bild och drama.
Särskilt lämpligt är detta i språkundervisningen, eftersom man med dramats och fantasins hjälp kan skapa
verkliga situationer och miljöer, där eleverna får lära sig fraser och ord tillhörande en viss situation.

Ett av mina mål som lärare är att uppnå aktivt och kreativt arbete i klassrummet. Dramapedagogiken
sätter elever och deras egen aktivitet i centrum. Den uppfyller Lpo 94s krav på den aktiva, skapande och
ansvarstagande människan, som en förutsättning för inlärning och utveckling. Genom till exempel sång-
dans- rörelselekar, rollspel och improvisationsövningar blir det direkt eller indirekt en informell och
otvungen språkträning.1

Drama underlättar inlärningen genom att både förståndet, känslan och kroppen engageras. Kunskapen
fastnar på ett helt annat sätt, än om vi bara läser eller hör något berättas. Men framförallt är det en rolig
och uppskattad verksamhet, som passar alla åldersgrupper. Man leker in kunskapen, utan att egentligen
vara medveten om det. Därför är det viktigt att reflektera och diskutera varför en viss lek eller
dramaövning genomförs. När eleverna väl har insett innebörden och betydelsen med drama, vet de
precis varför dramapedagogik nyttjas.

I min sökning av passande litteratur till mitt ämne har jag fått stor hjälp av min handledare Christel
Öfverström. Det finns mycket material angående drama som verksamhet, men desto mindre om hur
drama kan användas för språkinlärning. Det mesta av det dramapedagogiska materialet har jag hittat på
humanistiska biblioteket på ITL och i Christels privata bokhylla. På biblioteket har även personalen hjälpt
mig att beställa böcker från andra bibliotek genom fjärrlån. Jag har också gått in på artikelsök och tagit
fram ett antal artiklar, som en bidragande del till mitt arbete. Det mesta av facklitteraturen, som
behandlar inlärningsteoretikerna Jean Piaget, Erik Homburger Erikson, Noam Chomsky, Lev Vygotsky
och Matti Bergström fann jag på Motala bibliotek. Svårast var att hitta stoff om vad de olika
inlärningsteorierna anser om drama. Det finns enormt mycket litteratur om dessa teorier, men just drama
                                                                
1 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna - Lpo 94 ( Stockholm, 1994)  s 8
Ingvar Bergh, “Tala – en del av drama”. Svenska i Skolan 3 (1992) s 12
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som metod i inlärning och utveckling förekommer desto mindre. Vid många tillfällen var jag tvungen att
använda mig av uppslagsverk.
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2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

2.1. Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att beskriva hur och varför drama används i språkinlärning, samt att se
på ämnet som en inlärningsmetod utifrån teorier om inlärning och dramapedagogik.

2.2. Problemformulering/Frågeställningar

Min problemformulering utgörs av dessa frågor:

• Skapar drama som metod gynnsamma förutsättningar för språkinlärning?
• På vilket sätt används drama i språkundervisningen?
• Varför utnyttjas drama i språkundervisning?
• Vad säger inlärningsteoretiker och dramapedagoger om barns inlärning och utveckling?
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3. BEGREPP/DEFINITIONER

3.1. Vad är dramapedagogik?

Ordet drama kommer från ett grekiskt ord, som betyder handling. Denna ursprungliga betydelse visar
på att handlingen står i centrum i dramapedagogiken. Att dramatisera innebär att spela upp en fiktiv
handling i rummet, med hjälp av roller och rollspel. Eller som den grekiske filosofen Aristoteles
definierade drama, som en ”efterbildning av en handling genom handlande personer”.   Det är en estetisk
uttrycksform som främst används inom teater, men i dramapedagogiken utnyttjas denna form för
pedagogiska syften i undervisningen.2

Dramapedagogiken kan beskrivas som en rad övningar, där varje enskild deltagare får uttrycka sig själv i
ett improviserat drama. De medverkande skapar personer, handling och dialog, när de försätts i en given
situation av en lärare. Drama sätter eleverna och deras egen aktivitet i centrum. Här får eleverna vara sig
själva och upptäcka sina möjligheter, genom att läraren leder dem i olika riktningar, som hjälper dem att
tänka, känna och förstå. När eleverna har blivit förtrogna med sina tankar och känslor, blir de mer
kreativa och uttrycksfulla som människor. Den aktiva, kreativa handlingen och ställningstagandet, som är
ett uttryck för hela personligheten, är kärnan i pedagogiskt drama. Genom att tillföra det emotionella till
intellektet, bidrar skolan till utvecklingen av hela människor.3

Dramapedagogiken bygger på läroplanens inställning till den aktiva, skapande och ansvarstagande
människan, som en förutsättning för inlärning och utveckling. I läroplanen står det hur drama ska
användas:

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form
skall vara inslag i skolans verksamhet - Förmåga till eget skapande hör
till det som eleverna skall tillägna sig.

(Citat ur Lpo 94 s. 8)

Drama är ett estetiskt ämne, det vill säga ett ämne ur vilket vi får kunskap genom våra sinnen. Att
verkligen med egna ögon se hur något ser ut, att höra hur något hörs, att känna hur något känns, luktar
och smakar är det mest ursprungliga sättet att ta till sig kunskap. Ett estetiskt förhållningssätt är att
reflektera över allt det som vi upplever och blir medvetna om, både sinnesintryck och tankar, känslor och
fantasier. När vi lär utifrån ett sinne engageras vi på ett helt annat sätt än av en lärobokssida. Är vi
dessutom själva involverade i ett skapande genom våra sinnen, får vi kunskap på ett ännu djupare och
personligare plan. Det gamla kinesiska ordspråket är aktuellt än idag:

Det jag hör glömmer jag
Det jag ser kommer jag ihåg

                                                                
2 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 7
   Nationalencyklopedin Band 5 (Höganäs, 1991) s 122f
3 Gudrun Ekstrand & Ulla-Britt Janzon, Pedagogiskt drama  (Lund, 1995) s 9f, 80
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Det jag gör förstår jag

På detta vis lär man sig att öppna sina sinnen, öka sin känslighet, värdera och strukturera vad man ser
utifrån en egen personlig åsikt.4

Drama förekommer inte som självständigt ämne på grundskolan. Men det kan finnas dramapedagoger,
som en resurs på skolan, som har särskilda dramalektioner. Många lärare använder drama som
pedagogisk undervisningsmetod. Modern dramapedagogik utgår från dramaövningar, som till exempel
uppvärmningsövningar och  kommunikationsövningar. Ett stort antal av dessa övningar har sitt ursprung i
folkliga lekar. Leken har en stor betydelse för barns utveckling och kan ses som det mest ursprungliga i
utvecklingen. Platon och Rousseau betonade lekens betydelse i uppfostran. I skolan används den för att
utveckla samspelet och kreativiteten. Fysiologen Matti Bergström menar att lek är kreativitet.
Sammanfattningsvis kan man säga att pedagogiskt drama är en organiserad lek och används som ett
medel vid uppfostran.5

3.2. Dramapedagogikens mål

Pedagogiskt drama kan användas inom många områden och för flera olika syften. Det kan utnyttjas till
sociala syften: att lära känna varandra i en grupp, skapa trygghet i gruppen, skapa ett gott arbetsklimat
och träna samarbete. Pedagogiskt drama används även i inlärningssyfte: deltagarna är aktiva och
använder sig av flera sinnen och detta ökar förmågan till inlärning. Ett viktigt syfte är
personlighetsutveckling: speciella övningar, som ökar deltagarens förmåga att förstå sig själv och andra
och träna förmågan att kommunicera. Med dramat som medel har man alltså möjlighet att leva sig in i hur
andra människor tänker och känner. Detta utvecklar förståelsen för sociala sammanhang. I rollspel och
samtal kan man arbeta med attityder och bli medveten om sina värderingar. Genom
kommunikationsövningar övas man i att uttrycka sig på olika sätt och att upptäcka och använda sina
resurser. Detta ger ett ökat självförtroende och en säkerhet som är viktig för alla. Det ökade
självförtroendet ger styrka att själv ta ställning och att påverka sin situation.6

Också kreativa syften är betydelsefulla, då deltagarna får en chans att våga ge uttryck för sitt lekbehov
och sin fantasi, pröva idéer och infall och testa gränserna för sin förmåga. Man utnyttjar dramat till att
utöka elevernas medvetande, lära dem se på verkligheten med fantasins hjälp och upptäcka handlingens
underliggande mening (ej vad, utan varför).
                                                                
4 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 8, 12f, 101
5 ibid. s 8f, 64ff
   Matti Bergström, Svarta och vita lekar. Kaos och ordning i hjärnan – om det lekande barnet (Stockholm, 1997)
   s 133
6 Gudrun Ekstrand & Ulla – Britt Janzon, Pedagogiskt drama  (Lund, 1995) s 16f
   Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1996) s 8
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I samband med det estetiska syftet tar vi till oss kunskap genom våra sinnen och känslor. Detta är det
mest grundläggande sättet att lära sig på och som samtidigt underlättar inlärningen. Men drama kan också
vara en förberedelse för arbete med teater, eftersom man tränar tal, rörelse och improvisation som
karaktäriserar teatern.7

                                                                
7 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 12
  Gudrun Ekstrand & Ulla – Britt Janzon, Pedagogiskt drama  (Lund, 1995) s 16
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4. HISTORISKT PERSPEKTIV PÅ DRAMA OCH DESS
    ROLL INOM PEDAGOGIKEN

Människan har i alla tider och i de flesta kulturer använt sig av drama i olika avsikter. Drama härstammar
från människans försök att nå övernaturliga makter och andar, som man var rädd för och ville blida.
Religiösa riter och ceremonier har haft starka inslag av drama. Man har använt sig av dans och mimik
eller dockor, skuggspel och gudabilder för att visa upp händelser och skeenden av religiöst eller magiskt
innehåll. Men dramat har också använts i det vardagliga livet, i uppfostringssyfte, för utbildningsändamål,
för att föra normer och värderingar vidare och som ett sätt att roa och underhålla varandra.8

Dramat i Europa har sitt ursprung i det antika Grekland. Det uppkom ur de spel och fester man hade till
guden Dionysos ära för mer än 500 före Kristus. Årligen förekom dessa tillställningar i Aten, i vilka
tävlingar mellan olika dramatiker ingick. Dessa dramatiker kallades för dionyser. Varje deltagare
medverkade med var sin tetralogi, det vill säga tre ofta ämnesmässigt sammanhängande tragedier, samt
en komedi som efterspel. Fester och ritualer till gudars och kejsares ära förekom på många håll i världen.
I Indien och Kina användes drama i religiöst syfte, med inslag av dialoger, pantomimer, dans och sång.9

Skådespel, lek och andra skapande aktiviteter har länge använts i pedagogiskt syfte. Lärare i olika
samhällssystem och kulturer har genom århundradena använt drama, som ett medel i undervisningen och
som ett sätt att fostra och forma elevernas personlighet. Redan de gamla grekerna lade stor vikt vid
individens utveckling i skolan. Platon (427-347 f Kr) menar i dialogen Staten att dramatiska aktiviteter
har stor betydelse för känslor och intuition. Inlärning bör, enligt Platon, ske på ett lekfullt sätt. Men Platon
var kritisk till teatern som konstart. Teater var, menade han, bara en imitation av verkligheten, som i sin
tur var en återspegling av idévärlden där det sanna, det rätta och det sköna fanns. Enligt Platons
idealistiska filosofi var en imitation av en återspegling ingenting att sträva efter. Också Jean Jacques
Rousseau (1712-1778) var kritisk till teater. Han ansåg att barnen blev tillgjorda av att spela teater.
Drama skulle utföras i improviserad och lekfull form. Barnens spontana skapande verksamhet skulle
påverkas genom lekar och kreativa aktiviteter.10

Några pedagoger från vårt eget århundrade, som ville utveckla skapande människor genom drama är
Maria Montessori (1870-1952). Som italiensk läkare och barnpedagog skapade hon en kreativ
skolform. Hon grundade sin montessoripedagogik på observationer av barn och fick den uppfattningen
att barn utvecklas i samverkan med omgivningen. Denna pedagogik medför en undervisning, där läraren
handleder eleverna efter deras mognad genom att inspirera dem till intellektuell, emotionell och kreativ
utveckling. Eleverna lär sig problemlösning, reflektion, självständigt arbete och samarbete utifrån egna
undersökningar. Likaså är undervisningen inriktad
på att utveckla muskler genom rörelser, sinnen och uttrycksförmåga genom tal, skrift och läsning.

                                                                
8 ibid. s 11
9 Nationalencyklopedin, Band 5 ( Höganäs, 1991) s 122ff
10 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 16f, 18f
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Den är baserad på en helhetssyn, som Montessori kallade ”Cosmic Education”. Den går ut på att eleven
ska få  kännedom av sambandet mellan jordens, växternas, djurens och människans historia. På detta vis
fostras eleverna till fredsälskande människor, genom att ha utvecklat sin självkännedom och sitt
samvete.11

 En annan viktig pedagog är Rudolf Steiner (1861-1925), grundaren av den antroposofiska läran, som
utgör stommen på Waldorfskolorna. Denna lära innebär att förstå människans natur och situation. Men
detta kan man bara göra om man ser henne som en del av världsutvecklingen. Denna verklighet är
övernaturlig och människan har ett själsligt ursprung. Waldorfpedagogiken utvecklar tanke-, känslo-,
och viljelivet och mottot är att "hela människan ska gå i skolan, inte bara huvudet". Därför utgör
konstnärliga och praktiska ämnen den största delen av undervisningen. Kunskapen går "från handen
genom hjärtat till huvudet".12

Men det är framförallt den amerikanske pedagogen och filosofen John Dewey (1859-1952), som har
inspirerat den moderna dramapedagogiken. Han menade att människan är en handlande varelse och lär
sig genom att utföra praktiska uppgifter och på så sätt befäster sin kunskap. Detta har han sammanfattat
under uttrycket learning by doing. Med hjälp av denna aktivitetspedagogik ska skolan uppmuntra
eleverna till självständigt arbete, bland annat genom olika former av grupparbete. Undervisningen skulle
utgå ifrån barnens individuella och naturliga intresse för att undersöka och utifrån deras vilja att skapa och
uttrycka. Därför var praktiska och estetiska aktiviteter, som till exempel slöjd, matlagning och dans
viktiga. Dewey ansåg dem vara arbetssätt i undervisningen och inte enskilda ämnen.13

Dagens drama presenterades först under mitten av 1900-talet av engelska och amerikanska
dramapedagoger. Winifred Ward (1884-1975) var drama- och teaterpedagog från Amerika, som
skapade en dramametod som kallas Creative Dramatics. Dess arbetsmetoder hade sitt ursprung från
barnteatern. Den bestod av övningar som tränar sinnena, rytmisk dans och pantomim.
Improvisation, rollspel och dramatisering av sagor och historier hade också stor betydelse. Creative
Dramatics användes till att få barnen att våga, till att stimulera deras fantasi och att väcka deras
kreativitet, samt att levandegöra litteratur och teater.14

Också i Sverige finns det storheter inom dramapedagogiken. Elsa Olenius  (1900-1984) var den första
som presenterade modern dramapedagogik runtom i Norden. Hon började sin bana med barnteater på
trettiotalet. Sina idéer har hon utvecklat utifrån Winnifred Wards Creative Dramatics. Olenius såg,
liksom Ward, denna metod som en förberedelse till teaterverksamhet. Hon betraktade teater som en
                                                                
11 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 19
   Bra Böckers Lexikon, Band 16 (Höganäs, 1985) s 150
   Nationalencyklopedin, Band 13 (Höganäs, 1994) s 438f
12 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 19
    Bra Böckers Lexikon, Band 24 (Höganäs, 1986) s 144
    Stora Focus, Band 14 (Stockholm, 1989) s 92
    Nationalencyklopedin, Band 1 (Höganäs, 1989) s 444
13 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 19
    Nationalencyklopedin, Band 4 (Höganäs, 1990) s 536
    Bra Böckers Lexikon, Band 5 (Höganäs, 1984) s 312f
    Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 20
14 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 20
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fostrande metod för barnen. Men hon tyckte att drama var ett effektivt hjälpmedel i undervisning och
allmänbildning. Olenius syfte med drama var att:

• Göra litteraturen levande

• Levandegöra alla skolämnen

• Utveckla hela människan

• Öka förståelse för det som rör livet, både verklighet och fantasi

• Lära barnen att lyssna

• Ge barn självförtroende

• Öva koncentration

• Ge barn ord och därmed öka deras förmåga att kommunicera

        (Citat ur Undervisa i pedagogiskt drama  s. 24f) 
 15

På sjuttiotalet fanns det dramapedagoger i Sverige, som ansåg att drama inte hade med teater att göra.
Den ene är Dan Lipschütz (f 1928), som menade att det viktigaste i drama är att deltagarna utvecklar
sig själva. Syftet med drama är att lära de medverkande att utveckla sin kreativitet och förstå samspelet i
gruppen. Den andre är Lennart Wiechel, som menar att målet med drama är att ”få kunskap om oss
själva, att utveckla våra kreativa resurser, vår kommunikation, våra attityder och värderingar för en
fördjupad demokrati”.16

                                                                
15 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 24f
16 ibid. s 25f



15

5. AKTIV SPRÅKINLÄRNING GENOM DRAMA

Det första stadiet i inlärningen av främmande språk karaktäriseras ofta av enformiga och klichéartade ord
och meningar, som ”The pupils are opening their books” och ”Mein Bruder hat es mir gesagt”. Genom
att förstå deras betydelse och att vi grammatiskt kan uttrycka dem felfritt, tror vi att vi kan ett språk.
Detta är ett intellektuellt sätt att lära sig ett språk på. Här saknas den känsla och naturlighet som utmärker
en kommunikation, vilket är vanligt i språkundervisning. Man glömmer att verkligheten ser annorlunda ut,
jämfört med det skyddade klassrummet. Människorna man talar med är faktiskt levande varelser med
känslor och behov. Den traditionella språkundervisningen utgår från formen och inte betydelsen av en fras
eller mening (se Noam Chomsky sid. 18). Tron är att om bara eleverna får lära sig en korrekt
strukturerad mening kan de
alltid hitta någon användning för den i någon situation.17

Tag uttrycket ”Is this a pen?” Detta är en grammatiskt korrekt mening. Men frågan är om den är så
användbar. Går man fram till en person i London och frågar detta, kan det uppfattas som provokation.
Personen i fråga kan känna sig förolämpad att få en sådan fråga, där svaret är självklart. Därför är det
viktigt att skilja mellan korrekt form och vad meningen ifråga betyder och när man ska använda den.
Drama hjälper eleven att förstå i vilket sammanhang man kan använda sig av vissa fraser genom att skapa
naturliga situationer, där fraserna ingår. De får på så sätt uppleva en situation, som man kan träffa på i det
verkliga livet. Drama är att lära sig att leva.18

Drama är också en effektiv metod att öka elevernas ordförråd och öva in ett vackert uttal och tydlig
frasering. Lek med ord på främmande språk är ett sätt, att få en känsla för språk. Det är nämligen inte
bara ett ords betydelse som är viktigt, utan också ordets klang och de olika sätt man kan uttrycka
samma sak på. Om man inte leker med språket, kan det leda till att man blir fattig på uttryck och detta
hindrar användningen av rikt och varierat språk. Ju mer vi experimenterar med olika kombinationer av
ord, desto mer lär vi känna det främmande språkets möjligheter. Som material kan en dikt, sketch eller
improviserat drama användas. Ett annat syfte med denna lek är att öva sig i att tänka på det främmande
språket, genom att fingranska information, följa instruktioner och reducera många ord till få.19

Drama har till uppgift att föra in känslor i språket, som ska få oss att förstå betydelsen av de fraser och
meningar vi lär oss. Språk är alltid färgat av någon sinnesstämning. Denna emotionella del av språket är
svårt att lära ut. Eleverna vågar inte spela ut den sinnesstämning, som speglas i en viss mening. Våra
känslor, särskilt i det engelska språket, förmedlas genom intonation och det är viktigt att eleverna kan
höra sambandet mellan detta tonfall och den känsla som skapar det.
Bara ett ord som ”Yes” kräver en viss satsmelodi för att man i en kommunikation ska kunna veta, vilken
känsla som ligger bakom detta ord. Uttrycker det glädje? Eller kanske förvåning?20

                                                                
17 Alan Maley & Alan Duff, Drama Techniques in Language Learning (Cambridge, 1982) s 7
18 ibid. s 7ff
    Erik Kühnau & John McEvan, Pedagogisk dramatik  (1968), sv. Övers. (Lund, 1971) s 14f
19 ibid. s 3
20 ibid. s 11
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Eleverna förstår att de är beroende av varandra för att få idéer och därför använder språket för att
diskutera och argumentera. Bästa sättet är att utgå ifrån små grupper, där eleverna känner sig trygga och
vågar tala även om det blir lite fel. Även aktiviteten i sig blir aldrig enformig eftersom ingen kan förutsäga
vad för idéer och tankar, som kommer att dyka upp under det improviserade dramats gång.21

Med hjälp av drama kan alltså undervisningen bli mer levande genom att göra eleverna aktiva i spel och
improvisationer. Speciellt om inlärningsmaterialet är svårt att ta till sig kan man få eleverna att förstå
innehållet, särskilt bakgrunden till det de ska lära sig. I språkundervisningen används ofta dialoger för att
göra språket levande. Uppvärmningsövningar kan vara ett sätt att börja en språklektion på. Det kan vara
en lek, en sång- eller danslek, bara det är någon övning,
som innehåller rörelser. Syftet är att inspirera och få igång eleverna för att få dem kreativa och därigenom
kunna ta till sig språket. Genom kommunikationsövningar skapar man ett naturligt sätt att använda sig av
språket i olika situationer. Dessa ska vara sådana att de får eleverna att använda sin fantasi, så att talet
strömmar fritt och naturligt.22

Främmande språk brukar i allmänhet undervisas mer som ett ämne än som ett språk. Drama ger
möjligheten att vidga ämnet utöver dess gränser och ha det verkliga livet, som utgångspunkt och inte
språket i sig. Med livet menas alla ämnen, som finns på skolan och utanför dess ramar. Drama kan
innefatta musik, historia, skidåkning, matlagning, biologi etc. På detta sätt kommer vi närmare
verkligheten, än genom uppdiktade levnadssätt hos Mr. Brown, Herr Schmidt och M. Dupont.23

6. TEORIGENOMGÅNG
                                                                
21 ibid. s 12ff
22 Erik Kühnau & John McEvan, Pedagogisk dramatik  (1968), sv. övers. (Lund, 1971) s 43
    Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund,1996) s 65
23 Alan Maley & Alan Duff, Drama Techniques in Language Learning (Cambridge, 1982) s 14f
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6.1. Barns inlärning och utveckling

6.1.1. Jean Piaget – en skola för aktivt tänkande

Den schweiziske forskaren Jean Piaget har kommit fram till att barn med hjälp av förnuftigt tänkande
förstår sig själva och sin värld under hela sin uppväxttid. Barnets tänkande och intellekt ändrar sig
successivt från födsel till vuxen ålder. Detta beskriver Piaget med hjälp av fyra stadier, där var och en av
dessa har sin speciella karaktär. Dessa perioder följer efter varandra i en logisk ordningsföljd, som gäller
för alla barn i en viss ålder. Men på grund av att det finns variationer från barn till barn sker därför
utvecklingen av förståndet olika snabbt. En del barn når aldrig upp till den högsta nivån.24

Den första nivån är den sensori-motoriska perioden (ca 0-2 år). Här sker den viktigaste
språkinlärningen genom imitation. Barnet härmar ljud och situationer i form av handling. En kloss kan
vara en bil som brummar. Genom upprepad lek lär sig barnet. Piaget menar att lek är "övningar" och
"imitation" för framtiden och funkar som ett slags "organisation". Det är själva leken som utvecklas, vilket
visar på att kaos inte existerar i lek. Piagets syn på leken skiljer sig från Matti Bergströms teorier,
framställda utifrån hjärnans funktioner (se Matti Bergström sid. 20)25

Den andra nivån är den pre-operationella perioden (ca 2-7 år). Under denna period utvecklar barnet
sitt språk. Språket är symboler för saker, handlingar och tankar. I åldern 3-5 år lär sig barnet att tala, men
det förstår kanske inte meningssammanhanget i språket. Språket får en mening först när det förbinds med
erfarenhet. Denna får barnet genom handling och aktivitet. Kunskap utvecklas på detta sätt oberoende av
språket. ”Först kommer förståelsen, sedan kommer språket”, enligt Piaget.26

Den tredje nivån är den konkret-operationella perioden (ca 7-11 år). Tänkandet här är fortfarande
beroende av aktivitet och lek. Barnet tänker med hjälp av bilder och konkreta föremål. Också ett intresse
för hur verkligheten fungerar visar sig på denna nivå. Den fjärde och sista nivån är den formellt-
operationella perioden (från ca 11 år). Nu klarar barnet av att tänka abstrakt. Barnet kan i sina tankar
skilja mellan verklighet och fantasi. Från och med nu kan barnet kritiskt värdera sin omgivning och
opponera sig mot den verklighet, som inte överensstämmer med dess eget tänkande.27

                                                                
24 Hans G. Furth & Harry Wachs, Piaget i praktiken. Att utveckla barns tänkande (1975), sv. övers. (Natur och
Kultur, 1978) s 7
    Gunn Imsen, Elevens värld. Introduktion i pedagogisk psykologi (1991), sv. övers. (Lund, 1992) s 254
25 ibid. s 255f
26 ibid. s 256ff
27 ibid. s 259f
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Med tanke på dessa utvecklingsstadier, anser Piaget att skolans pedagogik bör vara anpassad till barnet,
det vill säga att använda barnets egen aktivitet. Denna aktivitet består av de fyra utvecklingsstadierna och
barnets egoism. Tänkandet i sig är aktivitet och i samband med tänkandet utvecklas viljan och
personligheten, som en oavbruten, kontinuerlig process. Denna aktiva och personliga process är det
viktigaste när man tar till sig kunskap. Kunskap ska intas med egen förmåga genom egna erfarenheter.
Denna kunskap leder så småningom till språklig utveckling utifrån tänkandet. Det pedagogiska syftet är att
skapa människor, som är kreativa och kan göra nya saker och inte bara efterbilda vad andra har gjort.
På så sätt skapas kritiska, individuella människor som skiljer sig från massans tankar och åsikter.28

Piaget anser att tänkande och kunskap kan utvecklas, utan att språket behöver användas. De utvecklas
spontant genom handling och utforskning och har större vidd än språket. Språk är ”ljudmönster och
symboler”, som hör till ett annat system och får mening när det anpassas till den kunskap och erfarenhet
man redan har utifrån tänkandet. Språk är bara till för kommunikation och kan många gånger hindra
tankeverksamheten, i stället för att underlätta den. Oftast vet barn mer än vad de kan uttrycka i ord.29

Piagets slutsats är att ”om ett barns tänkande är långt mer avancerat än dess förmåga att uttrycka sig i ord
kan språket följaktligen inte vara en av de starkaste krafter, som driver intelligensen framåt”. Intelligens
och tänkande är synonyma: ”tänkandet är det aktiva bruket av intelligensen, intelligensen är det
instrument som en person använder för sitt tänkande”. Detta medför en pedagogik, där intelligensen först
måste utvecklas för att våra elever i framtiden ska kunna använda språket på ett korrekt sätt i en viss
situation. För att kunna uppnå detta mål måste undervisningen innehålla aktivitet och konkreta
inlärningssituationer. Praktiska kropps- och sinnesaktiviteter genom drama hjälper barn att utveckla sin
intelligens på ett tidigt stadium. Om skolan inte ger eleverna tillfällen att utföra sådana övningar kan det
leda till misslyckande i studierna, inte bara inom det språkliga området.30

6.1.2. Lev Vygotsky – social interaktionism

Under 1980-talet har Piagets teorier fått ge vika för den ryske psykologen Lev Vygotskys sociala
interaktionism. Detta innebär att det sociala samspelet är förklaringen till den intellektuella utvecklingen
och tänkandet hos barn. Denna sociala aktivitet mynnar slutligen ut i individuell utveckling. Först gör
barnet saker tillsammans med andra, tills det har förmågan att göra saker ensamt. Den intellektuella
utvecklingen har sitt ursprung i ”språk som ett socialt fenomen”.31

Språkutvecklingen är beroende av olika element, främst biologiska och sociala. Till skillnad från Piagets
teori att det är tanken som leder till ett utvecklat språk, menar Vygotsky att det är språket som styr
tanken. Språket har två funktioner: att ”socialt samordna människors verksamhet, samt ”ett redskap för
tänkandet”. Det är från första stund en social verksamhet mellan modern och barnet. Med tiden delas
                                                                
28 Gunn Imsen, Elevens värld. Introduktion i pedagogisk psykologi (1991), sv. övers. (Lund, 1992) s 262f
29 ibid. s 267
30 ibid. s 267
    Hans G. Furth & Harry Wachs, Piaget i praktiken. Att utveckla barns tänkande (1975), sv. övers. (Natur och
Kultur, 1978) s 10, 27ff
31 ibid. s 313
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språkfunktionen i två delar, ett socialt språk i kommunikationssyfte och ett ”egocentrerat” inre tal, som
utgör grunden för tänkandet. Genom det egocentrerade talet talar barnet högt för sig självt och så
småningom utvecklas det till ett inre tal i form av tänkande. Detta sker med hjälp av ett språk, som har
”internaliserats”. Det betecknar att barnet måste ta till sig och omvandla ny kunskap och information, så
att det uppfattas som barnets egen kunskap. För att internalisering av kunskap ska äga rum är barnet
tvunget att bearbeta informationen aktivt. När språket blivit en del av barnet behöver det inte tala högt
för sig själv, i stället tänker barnet via språket. Men om ett problem är för komplicerat, underlättas
förståelsen både för vuxna och barn genom att kommunicera högt med sig själv. Språket bestämmer hur
man tänker och hur man ska uppfatta omvärlden. Det skapar en medvetenhet om verkligheten.32

Då språket styr vårt tänkande bör de pedagogiska metoderna inrikta sig på att låta barnet använda sitt
egocentriska inre tal. Därigenom stimuleras och ökas dess ordförråd. På så sätt tränas logiskt och
abstrakt tänkande. Att utveckla språket är att utveckla tänkandet, framhåller Vygotsky. För att man ska
veta barnets kunskapsnivå måste man först klarlägga vad barnet skulle kunna klara av med hjälp och stöd
och vad det klarar av självständigt. Skillnaden mellan dessa båda nivåer kallas barnets möjlighetsnivå.
Här inriktar sig pedagogiken på att inspirera barn att aktivt arbeta i grupp för att få den hjälp och det stöd
som kan behövas, för att efter hand klara uppgifter på egen hand. Intelligensen mäts med barnets förmåga
att utföra uppgifter självständigt.33

Utifrån Vygotskys möjlighetsteori har alla människor en språklig och en individuell utvecklingsförmåga.
Denna förmåga är kontinuerlig och tar sin början i det sociala, som med tiden utvecklas till det
individuella. I denna kommunikationsorienterade pedagogik ska eleverna samarbeta i grupper och få mer
möjligheter att uttrycka sig språkligt i skolan. Verbal övning kan ske genom att eleven samtalar och umgås
med vuxna och barn i olika åldrar. Äldre kamrater eller vuxna höjer samtalsnivån och därigenom kräver
att eleven anpassar sitt språk. På så sätt bidrar de till barnets inlärning, vilket i sin tur leder till mognad och
utveckling. Eleverna måste också få möjlighet till att använda sitt språk, genom att vara aktiva och
undersökande i sin inlärning. Därmed uppstår det mycket att tala om.34

6.1.3. Erik Homburger Erikson – identitet och personlighetsutveckling

Den amerikanske psykologen Erik Homburger Erikson har i sina empiriska undersökningar utvecklat en
teori i freudiansk anda om det undermedvetna, som det visar sig i den naturliga miljön, i lek och
kommunikation. Enligt Erikson är leken ”inkörsport” till barnets personlighet, precis som drömmarna var
för själslivet i Freuds teori. Grundläggande för Eriksons
utvecklingsteori är att människan är en social varelse och hennes sociala och personliga utveckling är
förutbestämd. Samhället är uppbyggt så att det kommer barnets personlighet och sociala anlag till
mötes.35

                                                                
32 Gun Imsen, Elevens värld. Introduktion i pedagogisk psykologi ( 1991), sv. övers. (Lund, 1992) s 314
    Ann – Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund, 1998) s 32f
33 ibid. s 35.
34 Gun Imsen, Elevens värld. Introduktion i pedagogisk psykologi (1991), sv. övers. (Lund, 1992) s 314f.
35 Gun Imsen, Elevens värld. Introduktion i pedagogisk psykologi (1991), sv. övers. (Lund, 1992) s 153ff
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Liksom Piagets idé om barnets tankeutvecklingen, beskrivet utifrån fyra olika stadier, delar Erikson in
livscykeln i åtta olika perioder. Varje period karaktäriseras av en personlighet, kännetecknad av sin
speciella kris. Krisen medför att människan får ett nytt perspektiv på sitt liv, vilket kan leda till ett positivt
eller negativt resultat. Dessa resultat gör människan flera erfarenheter rikare, vilket formar
personligheten. Även om en individ passerat en utvecklingsperiod och kommit in i en ny är det inte
säkert att krisen är över för alltid. Hela livet  kommer man att leva i osäkerhet och spänning, även om
utvecklingen har resulterat i något positivt.36

De åtta olika utvecklingsstadierna har Erikson illustrerat med ett epigenetiskt schema. Själva ordet visar
tanken bakom perioderna. Epi betyder lik, det vill säga schemat är gemensamt för alla människor i en
social samhörighet. Genetisk uttrycker den sociala samverkan, som vi alla är försedda med i våra
arvsanlag. Erikson anger ingen bestämd ålder för utvecklingsperioderna, eftersom åldern varierar från
kultur till kultur och i historiskt perspektiv.37

Den första perioden utgörs av spädbarnsålder och tillit. Här läggs grunden för mental hälsa och tillit till
andra människor, genom att modern ger barnet regelbunden kontakt och omsorg. Om spädbarnet
däremot får uppleva en ogynnsam miljö kan detta få en negativ följd för den sociala grundinställningen,
präglad av blygsel och misstänksamhet.38

Nästa period, tidig barndom och självständighet, karaktäriseras av viljan att vara sig själv. Här
vaknar barnets ego, som visar sig i form av trots och envishet. Det är viktigt att föräldrarna låter barnet
leka självständigt och inte försöker tvinga på det olika pedagogiska lekar. Man ska inte heller straffa
barnet när det trotsar, eftersom det är ett tecken på att utvecklingen går i rätt riktning. Det är barnets sätt
att hävda sig gentemot omvärlden. Annars kan det negativa resultatet bli att barnet växer upp med en
grundinställning av skamkänsla, tvivel och osäkerhet.39

Den tredje fasen innefattar barndom, aktivitet och roller. Nu ökar barnets aktivitet, som visar sig i
vilda lekar och skrik. Eriksons yttrande speglar barnets energi: ”Det finns inte något enklare och
kraftfullare uttryck för denna form för glädjen över att angripa och erövra”. I denna ålder ger sig
könsrollerna till känna, som enligt Erikson har samband med de sociala funktioner, som hör samman
med det biologiska könet. Nu styrs barnets utveckling av förbud och påbud från föräldrarna. Dessa står
för den moraliska fostran, som ska vara barnets ”vägvisare” i all aktivitet. För att barnet ska kunna ta till
sig föräldrarnas normer och värden måste det finnas ett emotionellt förhållande mellan de båda parterna.
På så sätt kan barnet identifiera sig med föräldrarna. Därför måste barnet umgås så mycket som möjligt
med sina föräldrar.40

                                                                
36 ibid. s 154ff
37 ibid. s 156
38 ibid. s 156f
39 ibid. s 157f
40 ibid. s 158f
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I den fjärde perioden, skolåldern och arbetsförmåga, kritiserar Erikson skolan i västerländsk kultur.
Han menar att ” framtidsmöjligheterna är många och målet för undervisningen är ofta oklar”. Skolan är en
egen kultur med sina egna mål och gränser. Därför får barn inte med sig tillräckligt med ”verktyg” för den
framtid, som de inte vet något om. Skolan borde i stället lära barnen att vara aktiva och inhämta
kunskap, som ska hjälpa dem i det verkliga livet. I detta stadium lär sig barnet känslan av att lyckas och
misslyckas med saker och kompetensen och underlägsenheten utvecklas i personligheten. Positivt
resultat kan bli arbetsförmåga och flit.41

Nästa mycket viktiga period, pubertet och identitetsutveckling, utmärks av en omtumlande och svår
tid, där stora förändringar sker på kort tid. Det tar tid att acceptera de kroppsliga förändringar som äger
rum, samt de inre starka känslomässiga upplevelser som ska integreras i personligheten. Den tillit,
självständighet, initiativ och arbetsförmåga, som man har tagit till sig under de tidigare stadierna måste på
nytt upplevas för att få en inre ”översikt” av helheten. Det positiva resultatet av detta stadium är
identitet. Den är en produkt av de fyra stadierna innan och deras överensstämmelse med den bild, som
andra människor har av en. Motsatsen är identitetskris, då man som ungdom har svårt att se sin egen roll i
samhället. Detta leder till osäkerhet förknippad med framtidsplaner och yrkesval.42

Som en följd av detta stadium kommer ungdomsålder, vänskap och intimitet. I motsats till pubertetens
osäkra vänskap med målet att hitta sig själv är syftet här att knyta nära, personliga band i vilka man både
ger och tar. Här krävs en trygg identitet och personlig styrka för att man ska orka med den
självuppoffring, som ett intimt förhållande kräver.43

De två sista perioderna, som Erikson sammanfattar som tidig vuxen ålder: produktivitet och mogen
ålder: personlig integritet, innebär att människan har ett behov att vårda och uppfostra nästkommande
generation. Här finns också en längtan till självförverkligande, genom kreativitet och produktivitet på det
materiella eller själsliga planet. Den mogna åldern är ett slutligt resultat på alla utvecklingsstadier. En
mogen livserfarenhet har växt fram, vilken Erikson benämner integritet. Med detta vill han säga att den
mogna människan ser en ordning och mening i tillvaron och accepterar det liv, som hon själv har format.
Brist på integritet utmärks av frustration och förtvivlan. Känslan av att livet är förbi och döden står nära
yttrar sig hos individen. Man vägrar att acceptera att livet är kort.44

Vad vill nu Erikson åskådliggöra med dessa utvecklingsperioder? Personlighetsidealet hos en människa
finns i den femte fasen angående identitet. Det är en person som är självständig, aktiv, kreativ och
produktiv. Alla dessa egenskaper samlas under barndomen och visar sig i puberteten, då ungdomen
försöker hitta sin identitet och sin funktion i samhället.45

                                                                
41 Gun Imsen, Elevens värld. Introduktion i pedagogisk psykologi (1991), sv. övers. (Lund, 1992) s 160f
42 ibid. s 161f
43 ibid. s 162
44 ibid. s 163
45 ibid. s 164
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6.1.4. Noam Chomsky – språkinlärning och arv

En motpol till både Vygotsky och Piagets inlärnings- och utvecklingssteorier är amerikanen Noam
Chomsky och hans nativistiska teori. Han vill utveckla en teori om språkets struktur, som ska gälla
grammatiken i alla språk. Dessa allmänna principer och regler benämner Chomsky ”universiell
grammatik”. Dessa universiella språkliga drag är till exempel:

1) Syntaktiskt universiella drag. Alla språk har meningar, substantiv och verb samt en grammatisk
struktur, som måste kombineras efter allmänna regler.

2) Alla språk består av konsonanter och vokaler, samt innehåller stavelser.
3) Inom varje språk finns en ytstruktur och en djupstruktur. Med djupstruktur menas den underliggande

betydelsen av ett yttrande. Själva ytstrukturen är ordens ordning i meningarna.

Orsaken till att denna universiella grammatik existerar är att människan har en medfödd förmåga, som gör
att vi kan urskilja mönster och regler i språket. Det medfödda anlaget är svaret på hur vi kan sätta ihop
och förstå meningar, som vi aldrig tidigare har hört.46

Under 60-talet reagerade Chomsky mot Piagets teori om att barn med begränsad intelligens ändå
behärskar ett komplicerat språk med hjälp av tänkandet. Tänkandet styr språket, enligt Piaget, och inte
språket tänkandet. Barnet klarar av ord, associationer och till och med grammatiken i språket. Chomsky
menar att enda förklaringen till detta fenomen var att alla människor är förprogrammerade för att lära sig
språk och därigenom sätter språkutvecklingen igång automatiskt. Människan föds med ett språkligt
arvsanlag. Detta arvsanlag och barnets mognad har stor betydelse för språkinlärningen. Som bevis på
denna slutsats hänvisar Chomsky dels till den universiella grammatiken i alla språk, dels till sättet barn
tillägnar sig språk:

1) Människan får sina språkkunskaper under de första levnadsåren, trots att det logiska tänkandet
saknas.

2) Människan lär sig språk lättast före puberteten.
3) Barns första ord är mycket lika världen över. Dessa ord består av två ljudkombinationer, som

upprepas. De brukar börja på en konsonant, som är placerad långt fram i munnen (såsom b, f, m, p,
v) och sluta med en vokal, som är placerad långt bak i munnen (a, ä). Som exempel kan nämnas ord
som: ma-ma, pa-pa, da-da, ta-ta. Liknande ord återfinns i småbarnsord: vovve, pippi, pålle.

4) Språkutvecklingen äger rum i U-formade kurvor. Barnet börjar med att uttrycka sig korrekt, därefter
uttrycker sig felaktigt och slutligen uttrycker sig åter korrekt. Detta syftar framför allt på uttalet. I
första skedet imiterar barnet ett korrekt ord följt av ett försök till eget uttal och till slut insikten om
omgivningens korrekta uttal.

5) Barnet bearbetar omvärldens tal, men med en viss begränsning i bearbetningen. Då särskilt hur ord
blir till fraser och hur satser bildas.

                                                                
46 Ann - Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund, 1998) s 25
    Jörgen Tholin, Att lära sig lära – engelska. Om elevplanerad undervisning (Lund, 1992) s 10f
    Noam Chomsky, Människan och språket (1968), sv. övers. (Stockholm, 1969) s 41
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För Chomsky är det språkets innehåll som är det primära, formen får komma i andra hand. Vad det gäller
pedagogiken vid språkinlärning ska man betona vikten av att språk är till för att kunna förmedla och ta
emot olika innehåll.47

Med detta är det dock inte sagt att man ska överge formövningar helt, då språkets form är en
nödvändighet för att kunna få fram innehållet. Vad som menas är att formträningen ska ta sin utgångspunkt
i något som eleverna vill förmedla eller förstå, så att formen får en mening för dem. Chomsky vill på så sätt
ta steget bort från drillövningar. Viljan hos eleverna att uttrycka sig får inte berövas av allt för mycket
formträning, för då är vi på väg bort från språkets egentliga syfte. Men Chomsky var främst intresserad av
språkets utveckling och inte av pedagogik angående språkutvecklingen. Han menar att språket kommer av
sig självt och kräver inte någon stimulans. Pedagoger har dock tolkat honom så, att om ett barn uppvisar
bristande mognad kan det leda till att språket inte utvecklas som förväntat.48

6.1.5. Matti Bergström - hjärnans betydelse för kreativitet och inlärning

Matti Bergström, läkare och professor i fysiologi vid Helsingfors Universitetet, har forskat i hjärnans
utveckling hos barn och hur den påverkar barnens beteende. En barnhjärna har stora resurser -
kreativitet, fantasi, förmåga att lösa problem och samarbeta, att bedöma och värdera. Det är utifrån dessa
resurser man ska uppfostra och som ska uppfostras. Det är viktigt att barn uppfostras på rätt sätt för att
bli kreativa, fredsälskande och hänsynsfulla medborgare. För att man ska kunna uppnå detta mål måste
man utgå från hjärnan och dess resurser. Denna typ av pedagogik kallas neuropedagogik.49

Hjärnan har tre olika resurser. Den första är kraften, som finns i hjärnstammen. Den visar sig i
musklerna i form av rörelseenergi och på mental nivå i form av medvetande. Denna resurs är oordnad och
kaotisk. Den andra resursen i vår hjärna är kunskapen. Den har en ren datamässig informationskapacitet
och finns i den vänstra hjärnhalvan. I denna del av hjärnan passar det logiska språket bäst. Det kan vara
matematik och juridiskt språk. Den vänstra hjärnhalvan är också huvudsakligen analytisk - den behandlar
all information bit för bit. Kunskapsresursen är högt utvecklad och ordnad.50

                                                                
47 ibid. s 41
    Noam Chomsky, Dialogues on the Psychology of Language and Thought, ed. Robert W. Rieber (New York, 1983) s
10, 12, 36, 51
    Jörgen Tholin, Att lära sig lära – engelska. Om elevplanerad undervisning (Lund, 1992) s 10
    Ann – Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund, 1998) s 26ff
    Gun Imsen, Elevens värld. Introduktion i pedagogisk psykologi (1991), sv. övers. (Lund, 1992) s 320f
48 Jörgen Tholin, Att lära sig lära – engelska. Om elevplanerad undervisning (Lund, 1992) s 11
    Ann – Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund, 1998) s 28
49 Matti Bergström, Barnet – den sista slaven (Stockholm, 1996) s 5, 13f
50 ibid. s 14ff
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Den tredje och kanske den viktigaste resursen är värdet. Oftast glömmer vi bort denna form, då vi har
en sådan kunskapscentrerad attityd. Värdet är den förmåga med vilken vi väljer just den kunskapsart och
kunskapsmängd vi behöver för varje situation: urvalsresursen. Värderesursen finns i högra hjärnhalvan,
eftersom denna del behandlar kunskap i bildform och som helhet. För att göra urval (värdera, överväga)
måste man se helheten. Denna del av hjärnan tar emot språk, som bygger på liknelser och bilder -
lyrikens, sagans och mytens språk. I historisk tid har man föredragit den vänstra hjärnhalvan. Än idag
dominerar dess intellekt över den högra hjärnhalvans intuition och känsla. Värderingsförmågan mognar
sist av alla de tre resurserna. Oftast kan man se värdeutvecklingen i trotsåldersstadierna och puberteten.
Det är då som barn får fram sin egna attityder och personliga åsikter. Man ska då som vuxen inte dämpa
för mycket av barnens egna initiativ. Denna värdekapacitet och dess kreativa sida av beteendet visar på
att barn och unga inte vill acceptera vuxnas värden och låta sig styras av dessa. Vuxna vill inte ge dem
rätt att själva styra, utan barnet är en "kunskapsslav" under de vuxnas uppfostran.51

Kunskap och värde är två motpoler. Men vi kan se på en och samma sak med både kunskapsförmågan
och värdeförmågan. En blomma klassificeras kunskapsmässigt som en art, men värdemässigt som en
vacker skapelse som gläder oss. Kunskapen har alltså att göra med delar, element och är rent fysiskt och
vetenskapligt. Värdet däremot motsvarar helhet och är psykiskt och estetiskt.52

"Bara du har tillräckligt med kunskaper klarar du dig överallt i livet", heter det i dagens
informationssamhälle. Den klassiska synen på en hjärna och dess uppfostran är kunskapscentrerad.
Detta medför att kunskapsproduktionen är viktigast, utan att man har tänkt över vad den ska användas
till. För mycket tillförsel av kunskap kan medföra att den tolerans hjärnan har mot information brister.
Först och främst försämras koncentrationsförmågan och iakttagelseförmågan och på så sätt blir det svårare
för eleven att dra slutsatser av vad han/hon lär sig. Kreativiteten sjunker också. Detta kan leda till att
eleven söker sig till ställen, där kunskap undviks. Det kan vara ute på gatan i gäng, där andra värden
råder än de vuxnas. Skolkning är ett sätt att rädda sig undan för mycket information. Sett utifrån hjärnans
funktion visar detta beteende på en frisk hjärna, som fungerar normalt.53

Bästa sättet att lära sig är att utgå utifrån värdekapaciteten och helheten, i vilken detaljkunskapen kommer
in spontant. Därför är den högra hjärnhalvan så viktig i skolan, men som man många gånger glömmer bort
i vårt sökande efter kunskap. Skolor och universitet har en tendens att bara inrikta sig på
kunskapsmängd. Man försummar att utveckla den tredje resursen, värdekapaciteten. Resultatet är att vi
uppfostrar elever till "värdeinvalider", individer som vet mycket men som inte förstår att använda kunskap
och energi på rätt sätt.
Då information i kombination med energi är teknik kan dessa elever inte använda teknik på riktigt sätt.
Omänsklig, värdefri användning av tekniken leder till miljöproblem, överbefolkning, krig och så vidare.
Samtidigt som energi- och kunskapsresursen växer enormt, minskar värderingsförmågan katastrofalt.54

Vad är det då vi ska göra för att inte förstöra våra barn? Jo, vi måste öka våra hjärnors värdekapacitet,
använda den högra hjärnhalvan mera. Vi måste ändra institutioner, där barn och
                                                                
51 Matti Bergström, Hjärnans resurser – en bok om idéernas uppkomst (Jönköping, 1992) s 41f
52 Matti Bergström, Barnet – den sista slaven (Stockholm, 1996) s 18
53 ibid. s 25, 27f
54 ibid. s 25, 31
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unga uppfostras, bland annat skolor och universitet. Vi måste ändra samhället, så att det inte bara är
kunskap som betonas. För att uppfostran av barn ska gynna barnet och inte de vuxna ska alla dessa tre
resurser tränas, så att en balans uppstår mellan kraften, kunskapen och värdeförmågan.55

Kunskapsresursen mognar relativt sent hos barnet och det främst genom lek. "Lekåldern" fungerar som
ett befästande av kunskaper, eftersom dessa stimuleras från flera olika källor, sinnesorgan, rörelser och
kroppsorgan. Lek är detsamma som kreativitet. Leken uppstår genom olika att idéer
och tankar uppkommer slumpmässigt och oförutsägbart. När kunskap och kraft, det vill säga ordning
och oordning, möts i hjärnan uppstår på så sätt nya kreativa idéer. För att en idé ska kunna fortsätta leva
måste en katastrof eller kaos inträffa, det vill säga en gammal tanke eller idé måste dö. När en ny idé tagit
form har en lösning av denna konflikt inträffat. På så sätt kan man gå vidare och utvecklas utifrån dessa
nya tankar.56

Barnets liv kan i detta fall beskrivas som ett alltid pågående drama. Det innehåller olika typiska drag, som
karaktäriserar drama: lugnet, avbrutet av plötsliga, oväntade händelser i form av nya idéer, samt
konflikter, strider, urval och nya värden och till slut en lösning av konflikterna och därefter åter lugn och
frid. "Lek är införing av kaos i det man leker i och det man leker med, ett möte mellan kaos och
ordning". Genom den använder man sig av hjärnans alla möjligheter. Ordet "lek" används för barn och
ordet "kreativitet" används för vuxna. De innehåller samma egenskaper: kaos blir till ordning, båda skapar
spontana idéer och framförallt finns det ingen logik i dem. Genom lek lär man sig att hantera det okända
kaotiska, som uppkommer i våra tankar. Målet för ett välfärdssamhälle är ett "lekande samhälle", där
skapande och utveckling kommer från leken och dess form både hos barn och vuxna. "Leken utgör
källan till all kultur".57

Kraften utvecklas redan under fostertiden. Denna resurs spelar en stor roll i leken, framför allt i vilda
lekar, så kallade svarta lekar. Dessa är lekar, som kaoset åstadkommer och som är spontana och
bestäms inte av andra. Oftast innehåller dessa lekar farliga situationer, där barnet får en känsla av
katastrof, ett slags "dödsdrift". Och där det finns katastrof och kaos, där finns det också kreativitet.
Skrika, skratta och gråta är nödvändigt för de språkliga elementen, som röstbalans, rösthöjd, betoning
och det musikaliska i språket. Därför är lekrörelser med tillhörande röstformer mycket viktigt.58

Bergström menar att det är fel av vuxna att hela tiden rätta barns naturliga språk. Vi försöker lära dem
ord och satser, som barn inte kan uttala på vårt sätt. Dessutom kräver vi av dem grammatiska regler i
språket, som vi själva en gång lärde oss i vår barndom. Grammatik är ordning och den lek vi trodde skulle
bli rolig för barnen har förvandlats till en ordningsam pedagogisk lek. Språket är ju till för att spegla
barnets kreativa lekvärld. Men genom grammatik förstör vi barnets kreativitet och fantasi.59

För att barnet ska kunna utvecklas måste det få leka fritt. Så kallade "pedagogiska lekar", det vill
                                                                
55 Matti Bergström, Barnet – den sista slaven (Stockholm, 1996) s 19, 26, 43
56 ibid. s 16, 36
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58 ibid. s 92f, 132
59 ibid. s 98
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säga vita lekar, hindrar genom sin ordning barnet att använda sin fulla fantasi och lekförmåga. Målet med
dessa lekar är att barn ska lära sig något av dem, som en dag kommer att vara till nytta för samhället,
kunskapssamhället. I detta samhälle finns det ingen plats för barnets individuella
kreativitet och utveckling. Istället tvingar vi vuxna barnen att bli mognare än vad de egentligen är. På så
sätt hinner inte de tidiga centrumen i hjärnan att färdigutvecklas och man glömmer bort dem, även om de
kommer att behövas senare i livet. Samma syfte och samma metoder möter barnen den dagen de börjar
skolan. Visar sig eleverna för kreativa och uttrycker sina idéer och tankar stör de undervisningen. De
enda idéer som godkänns av skolan är de som passar skolans logik och uppfostringsmål.60

Under den klassiska tiden i Grekland och Rom var målet ett annat. Barn utbildades till att tänka och yttra
sig på ett sådant sätt att de skulle klara sig i livet. Ämnen som filosofi, religion, etik, retorik, drama och
lek hörde till de viktigaste. Alla dessa ämnen saknar logik och medför att eleven själv har friheten att ta
ställning och värdera dem och deras innehåll. För att träna alla hjärnans resurser ska därför alla ämnen i
skolan ha lika värde. "Kraftämnen" som gymnastik och "värdeämnen" som drama, bild och musik ska få
samma värde som "kunskapsämnen". Denna ämnesjämlikhet skulle visa på att elever med olika intressen
och anlag är lika mycket värda.61

Dagens skola är styrd av samhällets behov och krav, som återfinns i det framtida arbetslivet eller i
högskolestudier. Det är från dessa krav som barn ska befrias om de ska kunna utvecklas. Vad barn
behöver för att växa upp till fungerande människor är frihet att de själva får bestämma vad de ska lära sig
och att själva avgöra vad de vill göra med den kunskapen. Också den nutida läraren måste förändras från
"akademiska" till "värdelärare" som inte proppar i barnen kunskap, utan som tillsammans med eleverna
använder kunskap för mänskligt sätt värdefulla ändamål. Skolan måste anpassa undervisningen efter
barnhjärnans krav. Kreativiteten måste få utvecklas i samband med all undervisning. Diskussion, egna
åsikter, debatt och värderingar ska finnas i alla ämnen. Bara så här kommer kreativiteten att överleva och
fostra värderande, levande människor och inte "kunskapsslavar".62

6.2. Dramapedagogik

6.2.1. Peter Slade – personlighetsutveckling och flytande språk genom drama

Peter Slade menar att drama är en metod, som utvecklar vår personlighet. Han utgick från observationer
av barn och ansåg att det fanns en särskild ”barnkonst”, som man bör ta till vara och bygga vidare på.
Utmärkande för denna barnkonst är dess fullkomligt obehärskade skapande, som
bara visar sig under de första levnadsåren. Hans arbete utifrån barn ledde till att han gjorde om den
barnteater, som han startat på trettiotalet. Detta Child Drama betydde att skådespelarna övergav den
traditionella scenen och agerade tillsammans med barnen. Man improviserade fram
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föreställningen och drog in barnen i sitt framförande på ett sätt, som inspirerade deras spontanitet och
lekfullhet. Läraren uppmuntrade lek med ljud, musik och berättelser, som eleverna sedan fick utveckla
och improvisera i form av spel och agerande.63

Med hjälp av Child Drama kan man utveckla barnets naturliga läggning för poetiskt, musikaliskt och
flytande språk. Drama tar fasta på det, som redan finns hos barnet och utvecklar det vidare. Barnets
första försök till kommunikation är ljud, som ger sig till uttryck i ett emotionellt rabblande av vokaler och
konsonanter likt musik. Nästa steg i barnets språkutveckling är få instoppade ord i denna
ljudkombination. För att barnet ska kunna lära sig dessa ord måste de oupphörligen upprepas, så att
barnet får en möjlighet att imitera dem.64

Barn använder sitt språk emotionellt och inte intellektuellt. Det är det musikaliska ljudet inte ordets
mening, som är viktigt för barnet. När barnet blir äldre börjar det använda ord som det snappar upp,
utan att veta exakt vad de betyder. Men barnet pladdrar förtjust på tills någon vuxen börjar blanda sig i
och rätta barnets eget språk. Både Slade och Bergström invänder mot de vuxnas försök att tvinga på
barnet vuxenvärldens språk och verklighet. Det är i barnets fantasivärld språket är kreativt och
musikaliskt, byggt på känsla likt poesins uttrycksmedel.65

Slade anser att bara genom språkliga och känslomässiga utbrott, skrik och heta ordväxlingar flyter
språket på ett naturligt sätt, utan några intellektuella konstigheter. Dramats uppgift är att öva sådant
emotionellt språk för att bygga upp människors självförtroende och språkflöde. Det är utifrån ett språk vi
lär känna en person, då språket speglar personligheten. Barn har lätt att anpassa olika typer av språk till
olika situationer. Ett exempel är barnets vårdade och tysta språk i skolan och det mindre prydliga
tillsammans med sina kamrater. Skolan hindrar, genom sina regler om välvårdat språk, det naturliga
språkliga utbrottet som måste komma ut på ett eller annat sätt oberoende av situation.66

I Child Drama spelar vuxna med i barnets musikaliska språk, utan att avbryta det. Det kan ske i
situationer barnet själv hittat på. Låter man barnets fantasivärld existera så mycket som möjligt kommer ett
naturligt språkflöde, som barn kommer att ha glädje av hela livet. Dramat och konst överhuvudtaget
hjälper barn att få lugn i en stressig värld, skapad av vuxna. När lugnet infinner sig flyter språket lättare
och blir rikt på uttryck och fantasi. Detta har man uppmärksammat utifrån barns andning. Den lugna,
regelbundna andningen har noterats i trygg sömn och då barnet befinner sig i sin fantasivärld.67

Bästa sättet att arbeta med språkinlärning och flytande språk är att utgå från ljud, eftersom barnet
uppfattar ljud känslomässigt. Att själv som lärare eller låta eleverna framställa ljud, genom att till
exempel med bänklocket illustrera en explosion eller att susa som en vind, gynnar den fortsatta
inlärningen av språk. Också musik hjälper språkflödet, då barn talar musikaliskt. Musiken ”talar om vad
barnet ska säga”. På så sätt får man in en rytm i språkflödet, som är till hjälp för vidare
                                                                
63 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 20, 62
64 Peter Slade, Child Drama  (London, 1976) s 93f
65 ibid. s 96, 99, 101
66 ibid. s 97, 99f
67 ibid. s 104



28

studier av språk. Som lärare ska man inte avbryta barnets flytande språk, utan vara på dess nivå och spela
med som ett slag improvisation. Det är, enligt Slade, det bästa sättet att utveckla och uppmuntra till
språkinlärning.68

6.2.2. Brian Way – social mognad och personlighetsutveckling genom drama

Författaren Brian Way började sitt dramatiska skapande i London efter andra världskriget med barn,
som hade haft det svårt under andra världskriget. Hans mål var att barnen skulle återfå sitt självförtroende,
pröva vad de själva kunde åstadkomma och kunna samarbeta med andra. Här är det inte fråga om vem
som är bäst, utan alla kan på sitt sätt och i sin takt. Han betonar vikten av att hela människan ska
utvecklas i undervisning för att kunna leva. Huvudsyftet med drama är att utveckla människor och olika
sidor av deras personlighet.69

Genom olika dramaövningar tränas:

• Bruket av de fem sinnena: hörsel-, syn-, känsel-, smak- och luktsinnena
• Fantasi
• Kroppskontrollen och kroppsbehärskningen
• Talet eller förmågan att prata
• Upptäckten och kontrollen av känslolivet
• Intellektet

Way menar att svaret på frågor kan man få på två sätt - antingen genom information eller genom direkt
erfarenhet. Information hör till det teoretiska eller akademiska sortens undervisning och erfarenhet till
drama. Som exempel tar han upp frågan: ”Vad är en blind?” Det teoretiska svaret kan vara: ”En blind är
en person, som inte kan se”. Det andra svaret kan vara: ”Slut ögonen och försök hitta ut ur det här
rummet, medan du hela tiden håller dem slutna”. Detta svar för med sig en direkt erfarenhet, som ger mer
kunskap, utökar fantasin och når antagligen hjärta och själ likaväl som intellekt. Detta är i stort dramats
exakta funktion.70

Liksom Platon och Rousseau tar Way avstånd från teater. Det är viktigt att skilja på teater och drama,
eftersom de har stora skillnader. Inom teater är skådespelarnas mål att ge publiken en upplevelse, men i
drama är det deltagarna själva som ska uppleva. Ytterligare ett viktigt särdrag som skiljer teater och
drama åt är teaterns i förväg bestämda rollfigurer, till skillnad från dramats
improvisation. Enligt Way kan det vara svårt för många elever att agera inför publik och framställningen
blir då oftast förkonstlad och förstör den egna upplevelsen. På så sätt hindras elevernas inre utveckling.
Teater kan man bara spela med några få - en mycket liten minoritet.
Men drama är, liksom all annan undervisning, något som handlar om de många, om massan. Alla kan
dramatisera oavsett barnets fysiska och intellektuella förmåga.71
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69 Brian Way, Utveckling genom drama. Dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel (1967), sv. övers.
(Stockholm, 1976) s. 5, 21
70 ibid. s 11, 24
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”Undervisning rör individer, drama rör individernas individualitet, det unika i varje mänskligt väsens
kärna”. Känsla och fantasi är roten till individualitet, som utvecklas genom konst. Individualitet handlar
om naturlighet och personligt strävande. Drama uppmuntrar denna originalitet och hjälper de personliga
strävanden. Detta är viktigt för personlighetsutvecklingen.
Samtidigt, menar Way, bidrar dramat till social utveckling. Han kallar det för socialt drama med
underrubrikerna:

• Hur man lär sig uppträda
• Hur man klarar olika praktiska situationer
• Hur man blir medveten om större samhällssammanhang72

Drama är ett användbart verktyg för att undervisa i andra ämnen och behöver inte vara ett ämne till i ett
redan fullspäckat schema. Ett par minuters drama  kan göra mycket för trötta, ansträngda och uttråkade
elever och hjälper snarare än hindrar annat studium. Det finns till och med bevis (även om det ännu inte
presenterats vetenskapligt) som visar på att i de skolor, där dramaarbete används klaras prov ännu
lättare av de elever som ändå hade lyckats med dem och andra som troligen inte skulle gjort det klarar
dem också.73

Talet har sitt ursprung i personligheten. Med hjälp av det kan man hjälpa hela personligheten att
utvecklas. Men talet måste tränas på varje individs egen nivå för att uppnå den utveckling, som är rimlig för
just honom eller henne. Way kritiserar lärares sätt att tvinga eleverna till att använda sig av ett språk, som
inte tillhör elevens bakgrund. Redan i början av barnets levnadsår lär man barn att ”tala riktigt”. Som
vuxen anmärker och rättar man dess språk för att barnet en dag kommer att behöva det för att lyckas i
vårt konkurrenssamhälle. Men det kan få förödande konsekvenser och leda till att barnet känner rädsla,
förvirring och motvilja för att överhuvudtaget prata och därför undertrycker det, istället för att utveckla
det. Talet är ju faktiskt en viktig del av personligheten och hindrar man talet, hindrar man
personlighetsutvecklingen.74

Barnets språkutveckling börjar med en språkkänsla baserad på känsla, inte intellekt. För att öva sig att
tala experimenterar barnet med ljud. Detta sker omedvetet och instinktivt. Barnet snappar upp ord utifrån
omgivningen och använder dem, utan att förstå deras betydelse. Språkets musikaliska struktur är mycket
viktigare för barnet än innebörden. Därför använder barnet ofta
påhittade ord och ljud för att komplettera det musikaliska mönstret i språket. Detta gör att barnet får
större ordförråd och kan uttrycka sig på många olika sätt. Detta språk tar barnet med sig när det börjar
skolan. Men när lärare börjar ställa krav på rätt stavning, att kunna skriva ned ord och
att skriva meningar väljer barnet bort de svåra och innehållsrika orden för att lyckas. Detsamma
                                                                                                                                                                                                                 
    Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama  (Lund, 1996) s 20
72 Brian Way, Utveckling genom drama. Dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel (1967), sv. övers.
(Stockholm, 1976) s 13f, 293
73 ibid. s 17f
74 ibid. s 130ff
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händer när det krävs grammatisk noggrannhet i talet. Alla dessa krav, inklusive röststyrka och uttal, kan
som sagt leda till att barnet inte alls vill tala av rädsla för att misslyckas. Särskilt illa är det om man måste
tala inför hela klassen.75

Dramats uppgift är att ta till vara det individuella språk som varje elev har och att utveckla och utöka det
som redan finns. Men framförallt är dramats funktion att utveckla tryggheten att tala och att låta eleverna
med sina egna ord uttrycka sina tankar, idéer och känslor. Detta måste övas i en okritisk atmosfär för att
eleverna ska kunna utvecklas. För att få en förståelse för andra människor är det viktigt att få prova
andras sätt att tala. Detta gynnar en ”mångspråkighet”, som gör det lättare att sätta sig in i andra
människors situationer. Way antyder att ett barn måste först lära sig sitt modersmål och acceptera det,
innan man lär sig ett nytt språk. På detta vis blir språken likvärdiga och en medveten flerspråkighet
uppstår.76

Det bästa sättet att börja med talövningar är att låta hela klassen tala samtidigt. Eleverna vågar nu tala
eftersom det inte finns någon publik som lyssnar, alla är ju upptagna med att prata. Man kan också sätta
på musik i bakgrunden för att dölja den tystnad som kan uppstå. Way har förslag på en hel del övningar
som tränar talet. Först och främst måste man ha en situation där talet äger rum, till exempel restauranger,
badstränder, flygplatser och så vidare. För att man ska få ett fungerande samtal försöker man bygga upp
en kort dramatisk scen genom att införa någon konflikt. Det är alltid någon sorts konflikt i drama, som gör
att handlingen går framåt och som stimulerar användningen av språket. Den är ett mycket viktigt element
och utan denna konflikt existerar inte dramat.77

6.2.3. Dorothy Heathcote - drama med insikt

Dorothy Heathcote, lärare och dramapedagog, har som mål i sin undervisning att med hjälp av drama
söka kunskap och förståelse av omvärlden. Hon använder drama till att återge verkligheten. Men själva
arbetet är elevernas eget och alla förslag från elevernas sida leder till engagemang, känslor och inlevelse.
På så sätt slipper läraren agera, som den allvetande. Istället finns här en ömsesidig respekt.78

I Heathcotes dramapedagogik har läraren och lärarrollen en viktig funktion. Dramalektionerna innehåller
sammanhängande dramaförlopp, som läraren leder med hjälp av den så kallade teacher in role -
tekniken. Denna dramaform är utmärkande för Heathcote och innebär att läraren själv
intar en roll i dramat, som kräver omedelbar respons från eleverna. Lärarens uppgift består i att
föra in nya situationer i dramat och på så sätt kan utvecklingen i utförandet ändras. Rollfiguren
ska locka fram gensvar från eleverna och få dem känslomässigt engagerade. På samma sätt
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76 Brian Way, Utveckling genom drama. Dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel (1967), sv. övers.
(Stockholm, 1976) s 133f
77 ibid. s 134ff
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uppnås den distans och den objektivitet som krävs, när man ska reflektera över dramat. Fördelen är att
hierarkin för läraren och klassen försvinner. De är nu på samma nivå och behöver inte visa samma
respekt som annars.79

Målet med Heathcotes drama är att "gå på djupet och söka det universiella i den mänskliga upplevelsen".
Hon utnyttjar dramats händelser för att påminna att människor i alla tider befunnit sig i sådana situationer
och att allt har en dold innebörd, som går att utforska. Eleverna får reflektera och återspegla aspekter av
upplevelsen, som är universiellt giltiga för att visa på att vi alla tillhör mänskligheten. Härigenom får
eleverna identifiera sig med olika människor under olika historiska epoker för att kunna förstå mänsklig
erfarenhet inifrån. På detta vis använder Heathcote drama till att återge verkligheten. Hon kallar denna
metod för brödraskapets kod, där människor sitter i samma båt och där den inre upplevelsen av
situationer är viktig. Med denna dramametod som utgångspunkt behöver hon bara variera tid, situation,
samhällsskikt och ålder för att få material till drama. Brödraskapets kod är ett sätt att associera för att
skaffa stoff till drama. Det får fram det allmängiltiga och vardagliga i vår värld. Man koncentrerar på det
laddade, det allmängiltiga. Heathcote använder denna kod för att inte fastna i händelseförloppet, utan
istället lyfta fram den mänskliga upplevelsen. Hon utgår därför från en attityd hos en av rollfigurerna eller
något konkret föremål.80

På detta vis utnyttjar Heathcote dramat till att vidga elevernas förståelse av livet, få dem att reflektera över
en särskild omständighet och lär dem att betrakta verkligheten med fantasins hjälp. Hon lägger stor vikt
vid att låta eleverna upptäcka handlingens underliggande betydelse. Det är processen (hur och varför)
och inte resultatet (vad), som är det viktiga i dramat. Dramats lockelse är att läraren inte talar om för
eleverna vad som ska hända, utan det bestämmer de själva. Genom att sätta press på eleverna får man
dem att tänka djupare och inte låta dem hitta en enkel lösning på alla problem. När det uppstår ett
problem tvingas man tänka inifrån problemet, inte om det. Drama är alltså inte bara handling, utan också
en ”tankeprocess där man måste fatta beslut och ta på sig ett förpliktande ansvar”. Bearbetningen av ett
problem eller en upplevelse bidrar till elevens mognad. Annars blir det inget drama utan bara en massa
händelser.81

Drama är ett verktyg för undervisning för att hjälpa elever att upptäcka att de vet mera än vad de själva
tror. Syftet är att dyka djupt ner i känsla och mening och använda sig av ett språk, som hör ihop med
den stämning/spänning som de känner. Heathcote vill hjälpa barn till en känslomässig
förståelse av sådant, som de redan känner till. Vidare är drama en teknik, som vanliga människor
vanligtvis använder för att handskas med ny eller oroande erfarenhet. Vi fantiserar hur den skulle
kunna se ut och detta minskar vår oro.82

Precis som Matti Bergström framhäver Heathcote vikten av den högra hjärnhalvan. Hon
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sammankopplar den med en viss typ av inlärning, som hon kallar vänsterhänt vetande. Detta vetande
betonar användningen av erfarenhet och känslor för förståelse och inlärning. Eleven själv är därigenom
involverad i undervisningen och kan påverka den på ett eller annat sätt. Vänsterhänt vetande har inga
gränser mellan olika sorters kunskap, som det högerhänta vetandet, det vill säga
den vänstra hjärnhalvan. Där är det sambandet som räknas och allt är beroende av varandra. Med
det högerhänta tänkandet lär sig eleven från andras information och kunskap och förlitar sig på
förståndet. Vidare är inlärningen objektiv och har en stark tro på bevis, som olika slags test. Med det
högerhänta vetandet plockar vi sönder världen och radar upp bitarna. Med det vänsterhänta vetandet
samlar vi ihop allt och gör en helhetsbild av den och får ett subjektivt perspektiv på verkligheten. Enligt
Heathcote är idealet att ha en balans mellan dessa två vetande i sin undervisning, då sker den effektivaste
inlärningen.83

Heathcote anser att det alltför ofta är så att eleverna i stort sätt drunknar i allt material och alla
faktauppgifter de får av lärarna. I drama fäster man uppmärksamhet vid en sak åt gången och gör på så
sätt världen mindre och gripbarare än i det verkliga livet, där vi påverkas av olika stimuli utan inbördes
sammanhang. Vilket ämne det än gäller, förklarar och fokuserar Heathcote alltid några enskildheter ända
tills de är fullständigt förstådda av eleverna. Från förståelsen av det enskilda kan barnen gå vidare till det,
som annars skulle verkat avskräckande. När de väl har hittat nyckeln till ett ämne har de resten av livet
på sig att öka och fördjupa sina kunskaper.84

I undervisningssammanhang gäller det att hitta en nyckel till ämnet – få fram dess budskap så att det säger
eleven något. Heathcote vill få klassen att vilja veta mera. Genom att utgå från känslor och inte från fakta
väcker hon elevernas nyfikenhet och stimulerar dem att läsa texter och söka efter fakta när dramat är
slut. Heathcote avslutar alltid med analys och reflektion efter genomförandet av dramat. Ofta får barnen
skriva ned sina tankar och känslor, då hon vill att också det skriftliga språket utvecklas.85

Drama är värdefullt för att bygga upp ett förtroende mellan elever och lärare när man ska träna ett
främmande språk. Det ger också eleverna en orsak att tala. Heathcotes syfte är att öka barnens ordförråd
och utveckla deras retoriska förmåga. När det språkliga trycket på barnen fungerar i dramat börjar de
använda det passiva ordförråd, som de sällan eller aldrig haft orsak att använda
tidigare. Genom språket ger dramat oss möjligheten att uttrycka känslor och åsikter. Men svårighet med
klassrumsdrama är att det är eleverna själva och deras tro på dramat, som är grunden för verksamheten.
Har man inte förmågan att leva sig in i och tro på det man gör kan
detta leda till att eleverna flamsar och har svårt att överhuvudtaget ta till sig dramats pedagogiska syften.
Den stora lögnen är ju trots allt det viktigaste materialet att skapa drama ur.86
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6.2.4. Gavin Bolton – social och estetisk syn på drama

Gavin Bolton, elev och medhjälpare till Dorothy Heathcote, är präglad av hennes tankesätt. Han
instämmer i hennes uppfattning om att det viktigaste med drama är att lära människor att tänka. Men han
är av den meningen att dramats uppgift är också att utveckla känslor, att reda ut
värderingar och att förstå. För att uppnå detta mål utnyttjar man alltid både teater och drama.  Enligt
Bolton förekommer det nämligen ett samband mellan drama och teater i dramaarbete. Teater är en
dramatisk konstform, som är inriktad på att illustrera en idé och visa hur saker och ting ser ut utifrån.
Dess främsta uppgift är följaktligen att beskriva, visa eller demonstrera.87

Drama däremot är mer komplicerat. Att ”bygga upp tron” är det tidigaste stadiet i ett drama. Därför
utgår Bolton från det ”verkliga livet” i sitt arbete och försöker skapa ett här och nu i spontana sociala
sammanhang. Det finns en existentiell kvalité i detta arbetssätt, då man upplever
den sociala kontexten inifrån. Deltagarnas mest betydelsefulla uppgift i drama är att etablera detta sociala
sammanhang. Om de misslyckas med detta finns det ingen möjlighet för dramat att fungera. Den sociala
kontexten i dramat måste nämligen vara lika trovärdigt som i verkligheten. Precis som i det verkliga livet
anstränger vi oss i drama att förstå det sociala sammanhanget, som vi själva är delaktiga i. Men det finns
en ansenlig skillnad mellan verklighet och drama. I det verkliga livet är vi endast medvetna om att vi
försöker förstå vår omgivning. Genom drama är vi konstant medvetna om den ansträngning, som krävs
för denna förståelse.88

Bolton lägger dock tonvikten på det estetiska för att drama ska få sin rätta definition. Det existerar en
grundläggande utgångspunkt i vilken konst avbildar livet. I verkligheten ger vi innebörd åt förhållandet
mellan olika saker – vi har kapaciteten att finna mening i ordning och kaos, harmoni och disharmoni, det
förväntade och oväntade etc. Sättet hur ljud, former, färger, handlingar och ord är relaterade till
varandra är ofta betydelsefullt. Det beskrivna utgör den estetiska dimensionen, som kan observeras i
många sociala händelser i verkligheten. Det är inte storleken på en händelse som är väsentlig, utan
formen. Positionen av en monarks tron eller kyrkans altare är exempel på utrymmets användning. Val av
ord och musik i gudstjänst är prov på ljudets användning och så vidare.89

Det är en elementär mänsklig drift att få ordning i sociala aktiviteter genom att förstå aktivitetens mening
utifrån dess form. Därför är den estetiska dimensionen så betydelsefull, eftersom den existerar och
används varje dag i vårt liv. Men drama är inte bara en imitation av det estetiska i vardagen, utan visar på
något moment som stör eller förvånar oss i vårt vardagliga liv. Detta kallar vi ”dramatiskt”, då vardagen
inte går sin gilla gång. När det normala brutits och kaos inträtt är det just formen, som manipulerar och
ökar meningen i en situation. Bolton inkluderar även språket i en dialog i den estetiska formen. Talar man
ett formellt språk på hög nivå måste också gester och kroppsspråk anpassas till språkets formalitet. Bolton
illustrerar formens betydelse utifrån en kaka:

… Som en kaka, är drama en blandning av innehåll och form. Dramats
innehåll är det som finns i det, det som det handlar om – dess
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ingredienser. Formen är det som gör det till drama i jämförelse med allt
annat – dess recept.
 (Citat ur Gavin Bolton, New Perspectives on Classroom Drama  (Hemel
Hempstead, 1992) s 124.)90

7. UNDERSÖKNINGSDEL

7.1. Undersökningens uppläggning och genomförande

En empirisk undersökning var i detta fall nödvändig för en jämförelse av verkligheten med de
inlärningsteorier och dramapedagogik, som jag har tagit upp i mitt arbete. Jag har valt att utifrån en
enkätundersökning få svar på vad språklärare anser om drama som inlärningsmetod, samt att få en
överblick över dramats användning och förekomst i språkinlärning. Genom användningen av enkät kan
jag få olika perspektiv på en och samma fråga, eftersom så många olika individer svarar på dem. Visst är vi
alla lärare, men det är också det enda vi egentligen har gemensamt. Vår människo- kunskaps- och
pedagogiska grundsyn varierar från individ till individ och från lärare till lärare.

I min undersökning utgick jag från alla språklärare med inriktningen år 6 - 9. Däremot har jag inte
fokuserat mig på något speciellt språk, eftersom jag tycker att drama är lika användbart i alla språk, även
svenska. Mitt val av just den här målgruppen påverkades av min egen inriktning Sv/Språk 4-9. Det är
framför allt i år 6 – 9, som mina ämnen återfinns mest och som förmodligen kommer att bli min framtida
arbetsplats.

Jag började med att ta kontakt med skolorna runtom i Motala kommun på höstterminen 98. På min
praktikskola lade jag i enkäterna i de berörda lärares fack. Jag ringde till två av skolorna och talade med
rektorerna. Efter att ha fått deras medgivande skickade jag enkäterna med internpost från min
praktikskola. På den fjärde och sista skolan fick jag presentera mig själv och min enkät på en konferens
med alla lärare. För att få så många svar som möjligt på mina frågor delade jag ut ca 30 stycken enkäter.
Sammanlagt svarade 11 lärare på mina frågor. Se bilaga 1.
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8. REDOVISNING AV UNDERSÖKNING

8.1. Redovisningens uppläggning

Enkäten består av 12 öppna frågor, som jag presenterar var och en för sig. Jag avstår från att redovisa
fråga 1 och fråga 9 eftersom dessa är irrelevanta och ger ingen väsentlig information, som speglar mitt
syfte med detta examensarbete. Möjligtvis kan de någon gång i framtiden ingå i min fortsatta forskning.
Efter varje fråga redovisar jag de svar, som jag har fått av sammanlagt 11 språklärare. Deras uttalanden
har jag markerat med ett fingerat namn för att dels ange kön, dels ser det mer personligt ut. Jag har
kategoriserat de intervjuades kommentarer och därmed sammanslagit likartade svar för att undvika
upprepningar. Utifrån varje sammanställt svar har jag valt att analysera och jämföra dessa med de olika
teoretikerna och dramapedagogerna, som jag har redogjort för. Detta gör jag på grund av tydligheten i
framställningen och för att få en inblick i sambandet mellan teori och verklighet.

8.2. Analys av enkäten

Fråga 2:

Vilka metoder använder du i din språkundervisning? (metod = ditt sätt att lära ut språket. Ex. traditionell
undervisning med tillhörande kursböcker eller avvikelse från denna.

• Blandning av traditionell och varierad undervisning

Alla elva lärare blandar traditionell undervisning med varierad. I främmande språk är man dock mer
bunden till kurslitteraturen än i svenska. Varje lärare har sin syn på varierad undervisning och dess
innebörd. Hans anser att sång och musik är exempel på varierad undervisning. Hannas förslag är att
eleverna arbetar mer självständigt samt gör uppgifter utanför kurslitteraturen. Dialoger tagna ur litteratur,
som eleverna får använda som mall då de skriver egna dialoger, är en idé som Alexandra tycker är ett
steg från textboken. Hon brukar också låta eleverna spela upp sina alster. ”Two – minutes talk är ett
alternativt sätt att låta eleverna tala om ett ämne på engelska inför klassen. Karin menar att den kursbok
hon har i engelska, Move on, inte är något traditionellt läromedel, då den har en holistisk kunskapssyn.
Göran, som har idrott som huvudämne, tar mycket hjälp av kurslitteratur och tillhörande
lärarhandledning. Han brukar dock variera sin undervisning med lekar och olika spel. Linda har bland
annat drama i form av övningar och pjäser i sin språkundervisning. Maria utgår från lärobok med
arbetssättet Learner Autonomy.

Analys:
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Här ser man en tendens till aktivitet och konkreta inlärningssituationer, som alla teoretiker och
pedagoger lägger tonvikten på. Det praktiska existerar, vilket medför en aktivitet i klassrummet. Piaget
menar att det är bara genom handling, som vi får erfarenhet. Genom erfarenhet sker inlärningen.
Tänkandet är en aktivitet i sig och ett viktigt redskap när man tar till sig kunskap. Erikson menar att
skolan borde lära eleverna att vara aktiva och inhämta den kunskap, som ska hjälpa dem i framtiden.
Hannas förslag innefattar elevernas självständiga arbete i varierad undervisning. Vygotsky ser det
individuella arbetet, som ett slutgiltigt mål. Det sociala samspelet är dess grund och förklaring till den
intellektuella utvecklingen och tänkandet hos barn. Intelligensen mäts med barnets förmåga att utföra
uppgifter självständigt.

Eleverna får också möjlighet till att leka in kunskapen. Lek medför, som speciellt Bergström betonar, ett
befästande av kunskaper då hela kroppen, inte bara hjärnan, aktiveras. Genom leken visar sig den
kreativa sidan hos eleverna. Erikson ser leken som ”inkörsport” till elevernas personlighet. Enligt honom
visar sig också det undermedvetna i både lek och kommunikation. För Piaget är lek övningar och
imitation för framtiden. Genom upprepad lek lär sig barn.

Vygotskys kommunikativa pedagogik speglas i Alexandras ”Two – minutes talk, där eleverna får ett
ämne att tala om. Det är ett sätt att använda språket, både aktivt och undersökande. Här används det
sociala språket i kommunikationssyfte. Denna verbala övning bidrar till att eleverna får anpassa sitt språk
till sina kamrater och läraren. Just denna anpassning till omgivningen leder till deras mognad och
språkutveckling.

Karin anser att det läromedel, som hon använder har en holistisk kunskapssyn. Både Bergström och
Heathcote kopplar denna helhet till den högra hjärnhalvan. Bergström vidhåller att denna del av hjärnan
behandlar kunskap i bildform och som helhet. För att man ska kunna använda sig av värderesursen
måste man se helheten. Bästa sättet att lära sig är att utgå utifrån värdekapaciteten och helheten i vilken
detaljkunskapen intas spontant. Heathcote anser att med det vänsterhänta vetandet, som finns i den
högra hjärnhalvan, samlar vi ihop de bitar som det högerhänta vetandet plockar isär och gör en
helhetsbild. På så sätt får man ett subjektivt perspektiv på verkligheten.

Fråga 3:

Varför använder du den metoden?

• Personlighet

Hans menar att hans arbetssätt passar hans personlighet, det vill säga att arbeta både med traditionell och
varierad undervisning..
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• Motivation

Flera lärare betonar motivation, som ett resultat av varierad undervisningsform. Hanna påpekar om
undervisningen är rolig gynnar det inlärningen.

• Underlättande inlärning och undervisning

Variation är nyckelordet för Alexandra. Hennes åsikt är att alla elever har skilda tillvägagångssätt i
inlärning. Deras intressen och personlighet skiljer sig ifrån varandra. Varierar man emellertid arbetssätten
ökar möjligheten att alla trivs och inlärningen underlättas. Pia understryker kurslitteraturens betydelse och
säger att dagens moderna kursböcker innehåller många olika arbetssätt, som lämpar sig för alla lärare.
Hon betonar också vikten av litteraturen, ifall eleverna skulle insjukna under skolarbetet. På detta sätt har
de en mall, som de kan följa när de tar igen ogjort arbete. Läromedel är ett tryggt stöd, tycker Karin,
men också en hjälp gällande val av arbetsområde och material. Annikas kommentar till syftet med
läromedel är att skolans nuvarande kursbok i engelska är upplagd så att det utan svårighet går att
individualisera undervisningen och ändå följa kursboken. Linda hävdar att med hjälp av drama
underlättas inlärningen, då den sker utifrån flera sinnen. Samtidigt går eleverna in för sitt studerande med
inlevelse. Marias arbetssätt bidrar till individualisering och ökat elevansvar.

• Mer traditionell undervisning

Peter däremot yrkar mer på en traditionell undervisning och menar att ”beprövade metoder bygger på
kontinuitet, vilket är A och O i basinlärning”.

Analys:

Kurslitteraturen styr många av lärarna, men hindrar inte att med hjälp av olika metoder underlätta
inlärningen för eleverna. Kontinuitet behöver inte vara ett hinder för att arbeta med andra metoder i
undervisningen. Ett varierat arbetssätt är viktigt om läraren ska kunna individualisera. Way tycker att
inlärningen måste vara på varje individs nivå för att uppnå den utveckling, som är rimlig just för honom eller
henne. Bergström hävdar att individualisering kan komma till stånd endast då alla skolämnen har lika
mycket värde. ”Kraftämnen” som gymnastik och ”värdeämnen” som drama ska få samma värde som
”kunskapsämnen”. Denna ämnesjämlikhet skulle visa på att elever med olika intressen och anlag är lika
mycket värda. Också Vygotsky betonar att varje människa utvecklas individuellt, men med det sociala
samspelet som utgångspunkt.

Heathcote menar att om eleverna är aktiva och delaktiga i sin inlärning blir det ju roligt och inlärningen
sker automatiskt. Resultatet blir motivation till att vilja tillägna sig kunskap. Detta bygger också upp ett
förtroende mellan alla i klassrummet, vilket är särskilt viktigt i språkinlärning. Det blir inte så allvarligt att
uttrycka sig fel. Huvudsaken är att eleverna vågar tala och då med inlevelse. Vidare anser hon att
eleverna många gånger drunknar i allt material och alla faktauppgifter de får av lärarna. Det är bättre att
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utgå från känslor och inte från fakta, för att väcka elevernas nyfikenhet och på så sätt stimulera dem att läsa
texter och söka efter fakta.
  Linda hävdar att elevernas inlärning underlättas med hjälp av drama, eftersom den sker utifrån flera
sinnen. Way betonar bruket av de fem sinnena, som underlättar inlärningen genom drama. Detta på grund
av att drama leder till direkt erfarenhet, som når både hjärta och intellekt.  Deltagarna är aktiva och
använder sig av flera sinnen, vilket ökar förmågan till inlärning. Detta är det mest ursprungliga sättet att
inta kunskap på. Piaget menar att praktiska sinnesaktiviteter genom drama hjälper barn att utveckla sin
intelligens på ett tidigt stadium. Uteblivandet av sådana övningar kan leda till misslyckande i skolan.

Fråga 4:

Använder du drama i din språkundervisning?
Om nej, varför inte? / Om ja, hur ofta?

• Ingen dramaanvändning

Annika var den enda av lärarna som inte använde drama alls, eftersom hon inte haft någon anledning att
använda det än. Göran och Alexandra anser att avancerat drama är tidskrävande. Alexandra tillägger att
risken finns att man inte hinner uppnå läroplanens mål i engelska. Göran framhåller att ordförrådet och
grammatiken måste först ökas och klargöras, innan man kan använda drama.

• Varierad dramaanvändning

Övriga tillfrågade lärare använder drama när det passar in i undervisningen och när det medför någon
form av inlärning. De utnyttjar det olika mycket och tidslängden varierar mellan 1 gång / termin och 1
gång / vecka.

Analys:

Vissa av de intervjuade uppfattar drama som ett eget ämne eller mål, som kan användas först när
eleverna lärt in baskunskaperna. Många av teoretikerna och pedagogerna ser inte drama bara som ett
ämne för sig, utan också som en undervisnings – och inlärningsmetod i andra ämnen. Heathcote använder
drama till att söka kunskap och förståelse av omvärlden. Vilket ämne hon utgår ifrån är obetydligt, då hon
utifrån varje ämne strävar efter att återge verkligheten och få eleverna att samla fakta. Hon tillägger att
drama är ett verktyg för all undervisning, oberoende av ämne, för att hjälpa eleverna att upptäcka att de
vet mera än vad de själva tror. Hon ge dem en känslomässig förståelse av sådant de redan känner till.

Liknande ståndpunkt finns hos Way, då han anser att drama är ett användbart verktyg för att undervisa i
andra ämnen och behöver inte vara ett ämne till på schemat. Ett par minuters drama kan göra underverk
för trötta och okoncentrerade elever och hjälpa snarare än hindra annat studium. Det finns bevis, som
visar att där dramaarbete används klaras prov och skolarbete mycket bättre än i skolor utan dramatisk
verksamhet. Bergström ställer sig mot dagens skolan, som den ser ut idag. Han menar att den är styrd av



40

samhällets behov och krav, som antingen återfinns i det framtida arbetslivet eller i högskolestudier. Han
framhåller att det är från dessa krav, som barn ska befrias om de ska kunna utvecklas. Tidsmängden är
obetydlig, det får ta den tid det tar.

Fråga 5:

Vad är drama för dig?

• Teater

Fyra av de intervjuade ser bland annat teater som drama.

• Dialoger

Dialoger, föreslår Hans, Alexandra, Maria och Pia.

• Dramatisering av texter

Malin och Karin tycker att dramatisering av texter är en form av drama.

• Rollspel och förmedling av känslor och upplevelser

Drama är rollspel, som ska förmedla känslor och upplevelser, anser Hanna. Även Peter betonar
upplevelsen av språket i funktion genom drama, men på samma sätt ett medel att komma över hämningar.

• Samarbetsövningar och kroppsspråk

Alexandra tycker också att samarbetsövningar är en annan sida av drama. Görans och Annikas synpunkt
på dramatisk verksamhet är framför allt kroppsspråket som uttrycksmedel.

• Konfliktlösning

Linda ser drama som ett medel att lösa olika konflikter i klassen genom att illustrera och diskutera dem.

Analys:

De flesta lärarna ser teater som drama. Heathcote och Bolton menar att det finns ett samband mellan
teater och drama och att man utnyttjar båda samtidigt i sin undervisning. Men Slade och Way är både
emot teater för att framställningen blir förkonstlad och förstör den egna upplevelsen hos deltagarna.
Syftet skiljer sig mellan teater och drama. Teater karaktäriseras av kommunikation mellan skådespelare
och publik och drama av deltagarnas egen upplevelse. Teater har i förväg bestämda rollfigurer, till
skillnad från dramats improvisation.
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Fyra av de intervjuade ser ett samband mellan drama och dialoger. Bolton hävdar att språket i en dialog
tillhör den estetiska sidan i drama. Talar man ett formellt språk på hög nivå måste också gester och
kroppsspråk anpassas till språkets formalitet. Way menar att dialoger måste utgå från någon situation, där
talet äger rum. För att man ska få ett fungerande samtal, ska man försöka att bygga upp en kort
dramatisk scen genom att införa någon konflikt. Utan denna konflikt existerar inte dramat. Heathcote
anser att dramatisering av texter är att levandegöra litteratur.

Samarbete är viktigt i drama, tycker Way. Där är det inte fråga om vem som är bäst, utan alla kan bidra
till samarbetet på sitt sätt och i sin takt. Vygotskys syn på samarbete är att det är först då man i
samarbetet har fått den hjälp och det stöd som kan behövas, som man har möjligheten att utvecklas
individuellt och klara uppgifter på egen hand. Också språkets uppgift är att ”socialt samordna människors
verksamhet”. Genom olika dramatiska övningar tränas framför allt kroppskontrollen och
kroppsbehärskningen, enligt Way. Piagets syn på dramat i detta fall är att praktiska kroppsaktiviteter
genom drama underlättar skolarbetet, då dessa aktiviteter hjälper barn att utveckla sin intelligens.

Hannas förslag att drama ska genom rollspel förmedla känslor och upplevelser existerar i Boltons
teorier. Han menar att dramats uppgift är just att utveckla känslor, att reda ut värderingar och att förstå.
Och detta sker vid utnyttjandet av både drama och teater. Han ser drama som en strävan efter att
uppleva det sociala kontexten inifrån. Både Slade och Way säger att barnets språkutveckling börjar med
en språkkänsla baserad på känsla och inte intellekt. Därför ska man arbeta mycket med ljud, eftersom
språkets musikaliska struktur är mycket viktigare för barnet än innebörden. Slade anser också att bara
genom språkliga och känslomässiga utbrott flyter språket på ett naturligt sätt, utan några intellektuella
konstigheter. Heathcote betonar användningen av erfarenhet och känslor för förståelse och inlärning.
Denna användning har sin utgångspunkt i den högra hjärnhalvan, som hon kallar vänsterhänt vetande.
Hon tillägger också språkets betydelse i dramat, där det ger oss en möjlighet att uttrycka känslor och
åsikter. Heathcote avslutar alltid med analys och reflektion efter genomförandet av dramat. Då får
eleverna  en möjlighet att förmedla sina tankar och känslor, som dramat väcker. Hennes mål med drama
är att få eleverna känslomässigt engagerade och på så sätt inhämta kunskap.

För Linda är drama konfliktlösning. Eriksons epigenetiska schema innehåller olika personligheter,
kännetecknade av sina speciella kriser. Varje kris och konflikt medför att människan får ett nytt
perspektiv på sitt liv, vilket kan leda till ett positivt eller negativt resultat. Dessa resultat gör individen flera
erfarenheter rikare, vilket formar personligheten. Heathcote menar att drama är en teknik som alla
människor använder för att handskas med ny eller oroande erfarenhet. Vi fantiserar hur den skulle kunna
se ut och detta minskar vår oro. Bearbetning av att problem eller en upplevelse bidrar till elevens
mognad.

Fråga 6:

I vilka sammanhang använder du drama?



42

• Vid dramatisering av text

Detta inslag är ofta förekommande i undervisningen hos de flesta lärarna. Maria kombinerar
dramatiseringen med frasinlärning. Pia upplever det som en möjlighet för inlärning av vardagsfraser i
språkundervisning.

• Som redovisningsform och motorikutveckling

Karin tänker på drama som en möjlig övning eller redovisningsmetod. Göran använder drama inom
ämnet idrott som ett uttrycksmedel för kroppsmedverkan.

• I uppfostrande syfte

I detta fall menar Hanna social eller empatiträning. Linda använder drama i samband med etik och
konflikter för ställningstagande och för att ompröva fördomar. Hon ser det som ett sätt att öva
samarbete i klassen.

Analys:

Karins åsikt är att drama kan vara en möjlig redovisningsform. Way ser denna möjlighet i alla skolämnen,
vilket är ett bevis på att drama inte behöver vara ett eget ämne, utan ett hjälpmedel i undervisning och
inlärning.

Precis som Hanna ser Way drama som en möjlighet att utvecklas socialt i uppfostrande syfte. Han
benämner denna inriktning socialt drama, vilket han delar in i tre olika underrubriker:
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• Hur man lär sig uppträda i sociala sammanhang,
• Hur man klarar olika praktiska situationer samt
• Hur man blir medveten om större samhällssammanhang.

Heathcote låter eleverna identifiera sig med olika människor från olika tider för att kunna förstå mänsklig
erfarenhet inifrån. På så sätt vill hon visa på att vi alla tillhör mänskligheten i ett socialt samspel. Två lärare
upplever drama som ett sätt att lära in vardagsfraser i språkundervisningen. Dessa fraser används sedan i
ett socialt sammanhang, där Vygotsky betonar språkets användning som ett socialt fenomen. Ett av dess
funktioner är att ”samordna människors verksamhet”.

Empatiträning är ett annat förslag på uppfostrande syfte. Bolton betonar dramats viktigaste uppgift,
förutom att lära människor att tänka, som är att utveckla känslor, att reda ut värderingar och att förstå.
Därför vill han genom drama etablera sociala sammanhang, som måste vara lika trovärdiga som i
verkligheten. Annars finns det ingen möjlighet för dramat att fungera. Det är bara genom känslor, som
den existentiella kvalitén visar sig. Frasininlärningen är ett exempel på Chomskys steg bort från språkets
grammatiska form och ett närmande till språkets innehåll och betydelse för en god kommunikation med
omvärlden..

Bergström betonar betydelsen av att träna motoriken. Utifrån den utvecklas hjärnan hos barnet så att det
kan anpassa sig till framtiden och kunna genomföra allt som tillhör en normal människa. Därför måste
barn få hoppa, springa, gunga, rulla, dansa och slå kullerbyttor för att inte hindra den så viktiga motorikens
utveckling.

Fråga 7:

Vad tror du eleverna lär sig genom drama?

• Kommunikation och muntlig språkfärdighet

Hälften av de tillfrågade lärarna ser drama som en möjlighet att utveckla elevernas
kommunikationsförmåga. Hans menar att det är speciellt vardagsengelskan som uppmärksammas i olika
dramatiska situationer. Befästande av ord och fraser, tycker Alexandra är en del av inlärningen. Peters
kommentar betonar framför allt den naturliga frasering och satsmelodi som uppstår hos eleverna.

• Självförtroende och självinsikt

De resterande lärarna tycker att drama leder fram till ett positivt resultat angående att våga. Enligt Göran
får eleverna en självinsikt, vilket för med sig att man vågar vara sig själv i den stora gruppen. Pia ser
vikten av att våga prata, i vilket även Peter instämmer då han påpekar att eleverna ”lockas att höja
röstläget och volymen”. Karins uttalande behandlar modet att agera inför andra. För att eleverna ska
kunna lära sig utifrån drama kan detta ske, menar Linda, endast under förutsättning att de blir medvetna
om vad de lär sig genom drama. Drama utan diskussion och kommentarer kan lätt uppfattas som
nonsens eller lek.
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• Improvisation och fantasi

Annika och Hanna upplever drama som ett sätt att lära sig improvisation samt fantasiresor.

Analys:

I den kommunikativa aspekten kan här åter nämnas Lev Vygotskys kommunikationsinriktade
pedagogik, samt Noam Chomskys syn på språket som en förmedling av innehåll. Formen utgör inte någon
större betydelse, men är dock nödvändig för att få fram innehållet. Däremot inte genom drillövningar, utan
utifrån verkliga situationer. Vygotskys sociala teorier om språket syns i Hans och Alexandras yttrande om
dramats betydelsen för vardagsengelskan och befästande av ord och fraser. De intervjuades svar visar
på denna verklighetsnära syn på språk genom betoningen av vardagsuttryck och satsmelodi. Det är
huvudsakligen skolans uppgift att tillgodose verklighetens krav, anser även Erik H. Erikson. Piaget ser
språket bara som ett medel för kommunikation och inget annat. Språket kan hindra tänkandet i stället för
att underlätta det. Oftast vet barn mer än vad de kan uttrycka i ord. Peter ser drama som ett sätt att
frammana en naturlig frasering och satsmelodi hos eleverna. Slades förslag är att arbeta med ljud och
musik i språkinlärningen för att få en rytm i språkflödet, vilket innebär en hjälp för vidare studier i språk.

Erikson menar i sitt epigenetiska schema att tillit gentemot den sociala omgivningen är även grunden för
självförtroendet. Ett barn utan tillit blir präglat av blygsel och misstänksamhet. Ett barn ska också ha
möjligheten till att leka självständigt och få ge utlopp för sina känslor i form av trots. Hindrar man dessa
naturliga utvecklingsfaser kan barnet växa upp med en grundinställning av skamkänsla, tvivel och
osäkerhet. Självinsikten får barnet när det har uppfattat sin roll och identitet i samhället. En trygg identitet
leder till personlig styrka och självförtroende. Slade anser att dramats uppgift är att öva emotionellt
språk, som känslomässiga utbrott och skrik för att bygga upp människors självförtroende. Ways mål med
drama var från början att de barn som upplevt andra världskriget skulle med hjälp av drama återfå sitt
självförtroende genom att pröva vad de själva kunde åstadkomma. Hela människan måste utvecklas för
att kunna leva.

Annika och Hanna upplever drama som ett sätt att lära sig improvisation och att träna fantasin. Slades
Child Drama innebär en improviserad föreställning, där barnen får använda sin spontanitet och lekfullhet
och träna sin fantasi i form av spel och agerande. Med hjälp av Child Drama kan man utveckla barnets
naturliga läggning för poetiskt, musikaliskt och flytande språk. Det är i barnets fantasivärld språket är
kreativt och byggt på känsla. Heathcote vill lära sina elever att betrakta verkligheten med fantasins hjälp.
Som jag tidigare nämnt hjälper fantasin alla människor att klara av nya och obehagliga erfarenheter,
eftersom vi fantiserar hur dessa skulle kunna se ut och detta minskar vår oro. Bergström hävdar att
grammatik förstör språkets kreativitet och fantasi. Frihet är nyckelordet, där språket kan utvecklas utan
några satta regler och spegla barnets personlighet och lek. Way anser att känsla och fantasi är roten till
individualitet, som utvecklas genom konst.



45

Fråga 8:

Vilka övningar tycker du är speciellt bra för inlärningen? Ge exempel.

Här följer de exempel som föreslogs: kortare pjäser och dialoger, improvisationer, rollspel av olika slag,
dialog – och frasträning i vardagliga situationer, frågor med och utan frågeord samt parövningar.

Analys:

Enligt Way fungerar inte dialoger utan någon konflikt i framställningen. Det är alltid konflikter i drama som
gör att handlingen går framåt och som stimulerar användningen av språket. Frasträningen ska enlig
Chomsky inrikta sig på dess innehåll och inte form. Viljan hos eleverna att uttrycka sig  kan berövas om
om grammatiken uppmärksammas för mycket, för då är vi på väg bort från språkets egentliga syfte: att
kommunicera.
Rollspel kan ses som ett slags lek och imitation av verkligheten. Erikson ser leken som ett medel för
personlighetsutveckling och ett sätt att stärka självförtroendet och självinsikten. Det är nämligen genom
leken det undermedvetna hos varje individ visar sig. Piaget menar att lek är övningar och imitation för
framtiden och fungerar som ett slags organisation av verkligheten. Också den viktigaste språkinlärningen
sker genom imitation. Genom imitation av det sociala samspelet i det verkliga livet får vi förståelse för vår
omgivning, anser Bolton. Även för Bergström har leken en stor betydelse för barns utveckling. Men
lekarna måste vara fria och spontana, utan någon pedagogisk baktanke. Den fria leken är detsamma som
kreativitet.

Improvisation är det viktigaste i Slades Child Drama. Genom detta uttrycksmedel finns möjligheten att
stimulera barns spontanitet och lekfullhet. Heathcote använder sig av teacher in role – tekniken för att
inspirera eleverna till att improvisera. Utifrån denna teknik går läraren in i dramat och skapar nya
situationer. Rollfiguren ska locka fram gensvar från eleverna och få dem känslomässigt engagerade.

Man kan även dra en parallell mellan Vygotskys teori om grupparbete och parövningar, som hjälp och
stöd för inlärning. Först därefter kan man klara uppgifter på egen hand och nå en individuell utveckling.

Fråga 10:

Kan man genom drama underlätta språkinlärningen för eleverna?

• Drama underlättar språkinlärningen

Mer än hälften av de tillfrågade lärarna anser drama, som en metod att underlätta språkinlärning. Hanna
framhåller att det är en stor hjälp i grammatiska moment, då alla inte kan läsa sig till dessa. Linda anser att
dyslektiker tar ofta in information lättare genom att lyssna och uppleva än att läsa sig till den. Göran
menar att genom att man kan närma sig det vardagligt talade språket tack vare drama kan vissa fraser
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göras naturliga och blir på så sätt användbara. Malin hävdar att kunskapen intas endast om eleverna
tycker att drama roligt.

• Tveksamma till drama som metod

Resterande lärare ställer sig mer tveksamma till drama som inlärningsmetod i språk. Peter menar att det
inte är språkinlärningen i sig som gynnas, utan medvetenheten om ett gott uttal som leder till att stärka
självförtroendet. Karin hävdar att drama fungerar även utan språk, vilket bevisligen visar att drama
medför endast mod att agera i stora grupper.

Analys:

De flesta av de tillfrågade lärarna ser drama som en metod att underlätta elevernas språkinlärning.
Både Hanna och Linda ser drama som en stor hjälp, då lässvårigheter visar sig hos vissa elever.
Information kan lättare intas om man följer Piagets tankar om att språket får en mening först när det
förbinds med erfarenhet. Denna får eleverna genom handling och aktivitet. Kunskapen utvecklas i stället
utifrån upplevelser.

Göran anser att man genom drama kan närma sig det vardagligt talade språket och göra fraser naturliga
och på så sätt blir de användbara. Enligt Vygotsky får eleverna tillfälle att använda sig av språket i större
omfattning, ju mer aktiva och undersökande övningarna är. Det är genom aktivitet och konkreta
inlärningssituationer, som barnet lär sig att använda språket på ett korrekt sätt i en viss situation, hävdar
Piaget.

I Peters uttalande om självförtroende och medvetenhet om sitt språk och uttal kan paralleller dras till
Slade, Way och Chomsky. Slade tycker att dramats uppgift är att öva starkt emotionellt språk för att
bygga upp människors självförtroende och flytande språk. Han anser att det improviserade Child
Drama kan utveckla barns naturliga läggning för poetiskt, musikaliskt och flytande språk. Drama tar
fasta på det som redan finns hos barnet och utvecklar det vidare. Låter man barnets fantasivärld existera
så mycket som möjligt med hjälp av drama kommer ett naturligt språkflöde, som barnet kommer att ha
glädje av hela livet. Dramat hjälper barn att få lugn i en stressad värld. När lugnet infinner sig flyter
språket lättare och blir rikt på uttryck och fantasi. Som lärare ska man inte avbryta barnets flytande språk,
utan vara på dess nivå och spela med som ett slags improvisation. Enligt Bergström måste barn få skrika,
skratta och gråta för att språkliga element som betoning och rösthöjd ska utvecklas. Därför är lekrörelser
med tillhörande röstformer mycket viktigt.

Way menar att självförtroendet kommer när eleverna får pröva sig fram och därigenom själva upptäcka
vad de kan åstadkomma. Likaså måste drama ta till vara det individuella språk, som varje elev har och att
utveckla och utöka det som redan finns. Eleverna ska med sina egna ord  uttrycka sina tankar, idéer och
känslor. Chomsky anser att arvsanlag och mognad har stor betydelse för språkinlärning. Vi är
förprogrammerade för att lära oss språk och därigenom sätter språkutvecklingen igång automatiskt. Det
perfekta uttalet, ord, associationer och grammatik finns i våra gener och kommer en dag att visa sig då
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mognaden är inne. Språkutvecklingen äger rum i U – formade kurvor. Barnet börjar med att uttrycka sig
korrekt, därefter uttrycker sig felaktigt och slutligen uttrycker sig åter korrekt. Först imiterar barnet ett
ord korrekt, följt av ett försök till eget uttal och till slut insikten om omgivningens korrekta uttal.

Fråga 11:

Har drama en framtid som undervisningsmetod i språk? Varför?

• Prioritering av kommunikation
Hans anser att drama visst har en framtid som undervisningsmetod, eftersom han prioriterar den
kommunikativa aspekten av språkinlärningen. Marias svar visar på att framför allt inlärning av
improvisation och språkanvändning sker.
.
• Varierat arbetssätt

Alexandra tror på variation i sitt arbetssätt. Hanna hoppas på att drama kommer att bestå som en
variation på arbetssätt. Drama ryms inom Lpo 94, men om det kommer att kvarstå så i framtiden är
omöjligt att förutsäga.

• Fantasi

Karin anser att det är omöjligt att alltid förbli i verkligheten. Med drama kan vi ”både efterlikna denna,
men även ge oss hän åt de vildaste fantasier eller till skiftande tider och miljöer”.

• Problemlösning

Linda menar att fler och fler barn har stora lässvårigheter idag. Hon tror på nivågrupperad
språkundervisning, där den svagare gruppen är i ett stort behov av konkreta inslag. Genom drama finns
en möjlighet att efterlikna verkligheten i ett främmande land genom hela undervisningen. På högre nivå kan
man använda sig av drama till att konversera och diskutera utifrån olika fall.

• Inslag i undervisningen

Resten av de intervjuade uppfattar inte drama som en metod i framtiden. Den enda möjligheten är som
ett inslag i till exempel läsundervisning. Göran tycker att drama är beroende av lärarens personlighet.
Därför måste det existera olika metoder i undervisningen för att man som lärare ska trivas med sitt
arbetssätt. Han betonar också vikten av olika gruppsammansättningar, vilka avgör användningen av en
speciell metod.
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Analys:

Många av de intervjuades svar tyder på att drama har en framtid som undervisningsmetod i språk. Skälen
till detta är olika beroende på vad läraren själv tycker är viktigt i språkinlärningen. Kommunikation är ett
ämne som återkommer ofta i svaren. Piaget anser att språket är bara till för kommunikation inte för
tänkande. Vygotskys kommunikativa pedagogik betonar vikten av språket som ett socialt fenomen, där
eleverna lär sig språk genom att äldre personer höjer samtalssvårigheten som kräver att eleven anpassar
sitt språk. Chomsky framhäver att kommunikation måste ha ett innehåll och förmedla något, grammatiken
är inte lika viktig. Slade menar att varje elev har sitt individuella språk, som dramat ska ta till vara och
utveckla samt utöka.

Dramat ses av ett fåtal som ett varierat arbetssätt. Bergström kan ses som den viktigaste representanten i
denna sak. Han betonar hjärnans betydelse för kreativitet och inlärning. Bara ett varierat arbetssätt kan
bidra till att alla hjärnans resurser används. Kraften, kunskapen och värdet måste få samma värde i
undervisningen för att inlärningen ska bestå.
Fantasi kan man inte undgå ifrån, anser Karin. Både Way och Heathcote arbetar mycket med fantasi.
Heathcotes mål är att lära sina elever att betrakta verkligheten med fantasins hjälp. Way menar att fantasi
är ursprunget till individualitet. Slade anser att språk och fantasi hör ihop, då fantasin berikar och varierar
språkets uttrycksmöjligheter.

Problemlösning genom drama kan åter hänvisas till Eriksons epigenetiska schema och Heathcote.
Krislösningen formar människans personlighet, då hon blir flera erfarenheter rikare. Heathcote ser
problemlösningen, som ett sätt att ta itu med ny och oroande erfarenhet.

Förslaget att drama ska vara som ett inslag i undervisningen visar dock på att det finns ett visst intresse
för dramatisk verksamhet på skolorna. Lärarens personlighet och gruppsammansättning avgör dock,
vilket arbetssätt som passar i undervisningen.

Fråga 12:

Övriga reflektioner på drama som undervisningsmetod.

Denna fråga besvarades av hälften av de tillfrågade lärarna. Hans tycker att drama fungerar särskilt bra i
smågrupper. Däremot måste lokalbehov tillfredsställas. Peter menar att drama kan stärka
sammanhållningen i klassen. Men om drama ska utgöra en större del av undervisningen krävs
specialutbildning av läraren. Malin hävdar att drama kräver ”onödigt” mycket tid. Linda vill gärna se
drama som ett eget ämne i grundskolan. Hon anser att drama i samarbete med andra ämnen skulle vara
till stor hjälp för en hel del elever.

Analys:
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Den sista frågan karaktäriseras av svar som angår samarbete och sammanhållning i det sociala samspelet.
Som motpol till Malins svar angående tid står Brian Way. Han menar att drama inte behöver ta mycket
tid, högst ett par minuter innan varje lektion. Detta med det huvudsakliga syftet att få eleverna
koncentrerade på kommande arbetsuppgifter. Dorothy Heathcote anser att dramats väsentligaste uppgift
är att användas i samband med andra ämnen för att underlätta undervisningen och inlärningen. Ett
samarbete ämnena emellan, enligt henne, leder till en djupare förståelse för den kunskap man tar till sig så
att den består. Ett socialt samarbete hör framför allt samman med Bolton, Vygotsky och Erikson. Bolton
menar att deltagarnas väsentligaste uppgift i drama är att etablera ett socialt sammanhang, som är lika
övertygande som i verkligheten. Om de misslyckas med detta finns det ingen möjlighet för dramat att
fungera. Målet är att få förståelse för det sociala sammanhanget, som vi själva är delaktiga i. Vygotskys
sociala interaktionism innebär att det sociala samspelet är förklaringen till den intellektuella och språkliga
utvecklingen och tänkandet hos barn. Grunläggande för Eriksons utvecklingsteori är att människan är en
social varelse och hennes sociala och personliga utveckling är förutbestämt. Samhället är uppbyggt så att
det kommer till mötes barnets personlighet och sociala anlag.
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9. SLUTDISKUSSION

”Wherever there are people, there is drama”.91 Med tanke på detta citat insåg jag inte hur stort drama är,
när jag valde att skriva om detta ämne. Genom drama får man uppleva de mest fantastiska saker och
händelser, som man kanske aldrig får tillfälle att erfara i sitt liv. I fantasin är allt möjligt och inget är rätt
eller fel. Möjligheten att få uttrycka även sådant, som man vanligtvis inte brukar göra leder till nya och
berikande upplevelser om sig själv och andra. Jag förknippar drama med något mycket gammalt och
ursprungligt, ett slags grund för allt mänskligt beteende. Hela företeelsen är ett sätt att uttrycka sig på, att
föra fram känslor och behov. Drama handlar framför allt om mänskliga relationer.

Därför anser jag att dramapedagogik är så naturligt att använda i all inlärning, speciellt språk som alltid är
färgat av någon sinnesstämning. Alla teoretiker och dramapedagoger lägger tonvikten på aktiv och
undersökande språkinlärning. Drama stimulerar elever till att ta till sig kunskap utifrån alla sinnen, även
känslomässigt. I min enkätundersökning ansåg många av de intervjuade att drama är dialoger ur en text.
Men min åsikt är att om dramats definition ska bli fullständig ska eleverna inte sitta vid sina bänkar och
monotont rabbla replikerna, utan handla i sitt talande och leva sig in i den givna situationen. Det är bara
på detta aktiva sätt, som eleverna får en känsla för språket och dess intonation. Drama skapar situationer,
där man får använda språket på ett naturligt sätt. Egen aktivitet har till följd att inlärningen omvandlas till
bestående kunskap. Jag tror själv att om man får medverka i sin egen inlärning leder detta till intresse och
vilja från elevens sida att fortsätta med sitt framtida kunskapssökande.

Vygotsky anser att språket bestämmer hur man tänker och hur man ska uppfatta omvärlden. Det skapar
en medvetenhet om verkligheten. Utifrån min egen erfarenhet har jag upplevt att man genom drama får
tillfället att se och uppleva denna verklighet på olika sätt. Man upptäcker att man reagerar olika i olika
situationer. Denna insikt leder inte bara till en förändring av sig själv, utan också förståelse för både sig
själv och andra. Fördomar och främlingsfientlighet är egentligen bara okunnighet och rädsla för det
okända. Way konstaterar att först när man har en insikt om sig själv har man en möjlighet att förstå
andra. Jag håller fullständigt med Way. Har man inte lärt känna sig själv så att man vet hur man reagerar i
olika situationer kan man inte heller förstå andras situation. Den naturliga medmänskligheten uteblir och
man får svårt att älska någon, allra minst sig själv. Genom att gå på djupet och söka det universiella i den
mänskliga upplevelsen låter Heathcote sina elever identifiera sig med olika människor, för att förstå
mänsklig erfarenhet inifrån. Hon använder drama till att återge verkligheten, för att de ska ta del av den
mänsklighet som vi alla tillhör.

Detta leder mig in på konfliktlösning genom drama. Erikson utvecklade en teori om det undermedvetna,
som det visar sig i lek och kommunikation. Han delade in livscykeln i åtta olika perioder, där varje period
karaktäriseras av en personlighet, kännetecknad av sin speciella kris. Krisen medför att människan får ett
nytt perspektiv på sitt liv, vilket kan leda till ett positivt eller negativt resultat. Jag anser att drama kan
bidra till lösning av denna kris genom att man utgår från en situation, som man vill bearbeta dramatiskt.
Med hjälp av reflektioner kring det upplevda kan man nå den eftertraktade krislösningen. Och som
Erikson mycket riktigt undviker är att ange någon bestämd ålder för dessa utvecklingsperioder. Min åsikt
är att mognaden inträder olika snabbt hos olika människor och därför är det nästan omöjligt att sätta
någon speciell ålder i anknytning till utveckling. Detta visar också på att drama inte är anpassat till någon
                                                                
91 John O’ Toole & Brad Haseman, Dramawise. An Introduction to GCSE Drama (Oxford, 1988) s 1.
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bestämd åldersgrupp. Konfliktlösning genom drama är ett sätt för alla människor att reda ut de problem
och konflikter som hör livet till.

Piagets fyra stadier, som visar barnets tankeutveckling, är däremot indelat i bestämda åldrar. Detta har
många teoretiker kritiserat honom för, bland annat Chomsky. Som jag tidigare nämnt är det omöjligt att
ange en speciell ålder, eftersom utvecklingen inte är lika för alla individer. Men jag tror inte att Piaget
egentligen menade att man ska hålla dessa åldersbestämda stadier för exakta, utan att man har någon
konkret riktlinje att gå efter angående barns utveckling. Jag tog med hans teorier för att åskådliggöra hur
barns tänkande utvecklas ur språklig synvinkel. Som de resterande teoretikerna i mitt arbete anser han
att barn lär och utvecklas genom erfarenhet och aktivitet. Imitation är ett nyckelord för Piagets
inlärningsteori. Efterbildning ,tror jag, är väldigt viktigt för barn. Genom att hitta olika förebilder i
omgivningen lär sig barnet hur det ska finna sig till rätta i samhället. Detta är också en fråga om att hitta sin
identitet.

För att återgå till Erikson och hans epigenetiska schema framhåller han att i spädbarnsåldern grundläggs
tilliten till den sociala omgivningen. För mig är dramats väsentligaste uppgift att just ge och utveckla tillit
till andra människor. Detta skapar positiv och underlättande trygghet mellan läraren och klassen.
Eleverna vågar göra fel och stå för sina egna värderingar och uttalanden, utan att bli mobbade utav resten
av klassen. Därmed får läraren med sig hela klassen i allt arbete och en ömsesidig respekt uppstår.

I nästa period förbinder Erikson den tidiga barndomen med självständighet. Han menar att man som
förälder inte försöker styra barnets lek, utan låter det leka självständigt. I drama, tycker jag, visar sig
detta i improvisation. Läraren styr inte elevens handlande och tal, utan det är helt upp till eleven själv att
bestämma vad som ska hända i improvisationen. Även Bergström motsätter sig de pedagogiska lekarna,
där vuxna styr barnens lek för att gynna det framtida kunskapssamhället. Det är de svarta lekarna, som
utvecklar barnets fantasi och språkliga förmåga. Han menar att leken är kreativitet och utan kreativitet
kan man inte inta kunskap på ett värderande sätt.

Leken är ”inkörsport” till barnets personlighet, enligt Erikson. Detta uttalande speglas även i Slades
teorier. Han betonar också vikten av att leka in kunskapen. På så sätt har man som lärare tillvaratagit
barnets naturliga utveckling genom lek. För mig är leken både ett roligt och effektivt sätt att lära. Många
gånger vet inte eleverna att det finns ett syfte bakom varje lek och dramatisk övning. De ser dem som ett
sätt att komma undan lektionen på ett smidigt sätt. Men inlärning är som bäst, när man har roligt.

Eriksons tredje period innefattar barndomens aktivitet och roller. Genom att barnet umgås så mycket som
möjligt med sina föräldrar sker en identifikation med dem och på så sätt skapas roller. Dessa roller
speglas sedan i samhället. Jag ser drama som ett medel för eleverna att lära sig det sociala samspelet, för
att komma till insikt om samhällets funktion. Därför vill både Bolton och Way att drama efterliknar
verkligheten och det sociala sammanhanget. Härigenom tränas också samarbetet mellan människor, vilket
jag tycker är mycket viktigt i vårt konkurrenssamhälle. Jag anser att vi istället för att konkurrera om idéer
ska hjälpa varandra att åstadkomma något som inte gynnar bara den enskilda individen, utan också hela
samhället. Utan detta samarbete ser jag personlig isolering och oförståelse för andra människor, som en
negativ konsekvens.
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Vårt samhälle idag utmärks av stress och konkurrens, där man klarar sig bäst om man armbågar sig fram
utan hänsyn till våra medmänniskor. Vygotsky anser att vårt liv börjar utifrån ett socialt samspel, som
slutligen mynnar ut i en individuell utveckling. Han ser också språket som ett socialt fenomen. Utifrån hans
teori tolkar jag det sociala sammanhanget som något ursprungligt, som ska hjälpa och stötta oss att
utvecklas till särpräglade individer. Way tycker att dramats mest centrala uppgift är att utveckla
personligheten. Alla ska få utveckla sina möjligheter, utan att behöva jämföra vem som är bra eller bäst.
Individen ska få utveckla sin fantasi, sin känslighet och sin fysiska förmåga var och en på sitt sätt och i sin
egen takt. Enligt min mening är det just denna åsikt, som sätter sin prägel på hela Lpo 94. Därför tycker
jag att det är förvånande att drama inte får mer plats i skolan, än vad det har idag. Drama utgör grunden
för en trygg och individuell inlärning. Erikson kritiserar dagens skola för att den inte erbjuder tillräckligt
med aktivitet och kunskap, som ska hjälpa eleverna i det verkliga livet. Efter allt jag har läst och själv
erfarit bidrar drama just till dessa förutsättningar för lärandet, som dessutom ökar motivationen till att
studera.

Att ha en identitet och se sin roll i samhället kan inte nog framhävas, anser jag. Att känna att man betyder
något för någon och vara behövd är något av det viktigaste, som en människa måste få erfara för att kunna
leva ett liv i trygghet och kärlek. För som Erikson säger kan motsatsen bli identitetskris, vilket leder till
osäkerhet sammankopplad med framtidsplaner och yrkesval. Man måste ha en trygg identitet och
personlig styrka, för att orka med den självuppoffring som ett intimt förhållande kräver. Jag frågar mig
bara, hur man annars ska klara av att leva med en partner och därtill fostra egna barn.

I de sista stadierna i Eriksons epigenetiska schema spelar kreativiteten en betydelsefull roll och är ett mål,
som man strävar efter att förverkliga. För mig är kreativitet något, som man uppnår bara genom fantasi
och aktivt arbete. Det aktiva arbetet innebär eget ansvar och på så vis förståelse av det man gör.
Utmaning och press är pådrivande faktorer för att kreativiteten ska väckas till liv. Företagsamhet och
framåtanda, tror jag, blir resultatet av en egen aktiv insats. Man har på så sätt lagt en grund för trygghet
och styrka att klara livets svårigheter. Fantasin bidrar till nya upptäckter och en uppfinningsrikedom, som
suddar bort tristessen i vardagen. Som människa ser man möjligheter i allt man företar sig och synen på
livet blir mer positiv. Enligt min åsikt är det just detta personliga engagemang, som driver både den
individuella och den sociala utvecklingen framåt. Är vi inte kreativa och öppna som människor riskerar vi
att försjunka i oss själva, bli egoistiska och utan förmåga till engagemang.

Chomsky menar att det existerar en universiell grammatik, som är gällande för alla språk. Som bevis
pekar han bland annat på en ytstruktur och en djupstruktur i språken. Ytstrukturen innefattar ordens
ordning i meningar, det vill säga ordens form. Djupstrukturen är däremot den underliggande betydelsen
av ett yttrande, dess innehåll. Min mening är att drama kan i detta fall hjälpa läraren att upptäcka, vilka
elever som verkligen har förstått djupstrukturen. Många gånger lär sig eleverna att rabbla formen, utan att
ha förståelsen för innehållet i en mening. Läraren kan i samband med dramatiska situationer
uppmärksamma om eleverna begriper en fras eller ej, vilket då ses i handlandet.

Chomsky betonar här vikten av att språk är till för att kunna förmedla och ta emot olika innehåll. Formen
är mindre viktig. Han vill på så sätt ta steget bort från drillövningar, där eleverna lär sig utantill utan att
förstå språkets innehåll. På samma sätt anser jag att kommunikationen är det mest betydelsefulla och inte
att kunna rabbla grammatiskt riktiga meningar, utan att egentligen förstå betydelsen av dem. Därför bör
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man som lärare börja med att bearbeta ordförrådet hos eleverna och utesluta grammatiken helt. Man får
inte bara upp intresset hos eleverna, utan man undervisar också det moment som faktiskt är viktigast i ett
språk för att kunna göra sig förstådd utomlands. Det är inte genom grammatiken man kan kommunicera
med människor av andra nationaliteter, utan med användbara ord och fraser.

Vidare säger Chomsky att alla människor är förprogrammerade för att lära sig språk. Jag är benägen att
hålla med honom på denna punkt. Det måste finnas något, som påverkar den möjlighet vi har att lära oss
flera språk och också kunna skilja mellan dessa. Det måste också existera ett slags universiell grammatik
för alla språk, eftersom vi har förmågan att lära oss flera språk samtidigt utan någon större svårighet. Jag
själv har växt upp med två helt olika språk, svenska och serbiska. Dessa har utvecklats samtidigt genom
åren och jag har lika mycket kunskap i båda språken. Jag är övertygad om att de måste ha någon
gemensam faktor, som gör dem lika betydelsefulla och aktuella i min kommunikation. Way anser
däremot att barn måste först lära sig sitt modersmål samt acceptera det, innan de lär sig ett nytt språk. På
så sätt blir språken likvärdiga och en medveten flerspråkighet uppstår. Jag ser i detta fall Way som en
motpol till Chomsky. Fördelen med Ways teori är att barnet blir medvetet om den pågående
språkinlärningen. Det kan jämföra och hitta likheter mellan sitt modersmål och det nya språket, vilket
underlättar språkinlärningen.

Människan lär sig språk lättast före puberteten, framhåller Chomsky. Detta är bevis på att vi föds med
språkligt arvsanlag. Jag håller med honom, eftersom jag själv tycker att min språkinlärning går trögare nu
än vad den gjorde på den tiden. Men jag tror också att genom att drama bidrar till att utveckla trygghet
och identitet underlättas språkinlärningen även hos äldre elever. ”Bara man vågar klarar man allt” är mitt
motto.

Enligt Chomsky tar det en längre tid innan barnet får omgivningens korrekta uttal i ett språk. Vad jag vill
visa på är att drama arbetar med alla sinnen. Man får inte som elev bara en möjlighet att tala ett språk,
utan också lyssna, känna, smaka på det och på så vis både höra och se nyanserna i språket. Därför tycker
jag att det är viktigt att leka med språket. Pröva olika ord – och fraskombinationer, bolla med det och
upptäcka språkets möjligheter.

I samband med de kommentarer jag fått tycker de flesta av de intervjuade lärarna att drama är svårt och
tidskrävande. Därför tog det lång tid innan jag fick tillbaka enkäterna och många drog sig för att svara på
alla mina frågor. I en av de fyra skolorna fick jag inga svar alls. De tillfrågade lärarna kände helt enkelt att
de inte hade tillräckligt med kunskap om drama för att kunna ge synpunkter. Detta har jag även
uppmärksammat i de svar jag fått in. De flesta gav kortfattade svar, vilket försvårade min analys. Orsaken
kan vara att man saknar kunskaper i att använda drama som metod och då är det svårt att se syftet med
att använda det i undervisningen. I vissa frågor utelämnades även motiveringen av de svar som gavs.
Kanske är det så att drama kräver specialutbildning av lärare. Min mening är att drama är ett så pass
viktigt ämne att alla lärare, oberoende av ämnet de undervisar i, borde ha så mycket kunskap att de har
en möjlighet att hjälpa sina elever att utvecklas både individuellt och socialt. Detta gynnar inte bara eleven
själv, utan hela det framtida samhället.

9.1. Tankar kring fortsatt forskning
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Som färdig lärare kommer jag att arbeta mycket med drama. Jag tycker nämligen att det är viktigt med
aktiv inlärning, samt att undervisningen är varierad. En sådan undervisning bidrar till att använda förstånd
och känsla i inlärningsprocessen. På så sätt används alla hjärnans resurser för en effektivare inlärning,
vilken består livet ut. För att fördjupa mina kunskaper i drama kommer jag förmodligen att gå på
dramakurser. Detta för att lära mig mer teori och framför allt fler övningar och dess olika syften, så att de
berikar både undervisning och inlärning. Jag har redan nu, genom mitt examensarbete, lärt mig väldigt
mycket. Även om jag själv är ganska väl insatt i dramatisk verksamhet har jag först nu insett hur
betydelsefullt drama är. Det gynnar inte bara språkinlärningen, utan också vår individuella och sociala
utveckling.

I min undersökning har jag fått ta del av lärares syn på drama, som metod i språkundervisning och
inlärning. Om jag någon gång i framtiden ska forska vidare i detta ämne kommer jag att vinkla min
undersökning, så att jag i stället koncentrerar mig på elevers inställning till drama. Det är ju trots allt
eleven, som är i centrum och som undervisningen ska utgå ifrån. Jag har valt att i detta arbete betona den
fysiologiska utvecklingen i inlärningsprocessen. Följden av detta har blivit att mitt intresse för minnets
funktion i samband med språkinlärning väckts. Detta kan bli ett möjligt ämne, som jag behandlar i min
framtida forskning.

Avslutningsvis vill jag upprepa det som jag tidigare sagt att drama är lika användbart i alla skolämnen
och behöver inte vara ett eget ämne. Men eftersom drama berör så viktiga och alltid aktuella företeelser i
vårt liv vore det bästa ändå om drama fick sin egen plats på schemat med en specialutbildad lärare. Enligt
min undersökning har drama idag inte så stor plats i undervisningen, men jag hoppas att fler och fler inser,
vilken effektiv och inlärningsfrämjande metod drama är. Detta gäller inte bara språkinlärning, utan allt
som har med livskunskap att göra.
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Enkätfrågor

Hej!

Jag heter Sanja Markovic och jag studerar till lärare med inriktningen Sv/Språk (engelska, tyska) 4-9.
Jag går nu min sista termin och är fullt upptagen med mitt examinationsarbete om drama som
undervisningsmetod. I mitt arbete vill jag ha med en enkätundersökning för att få reda på om drama
överhuvudtaget används i språkundervisning, hur det i sådant fall används och varför det används. Därför
vänder jag mig nu till er språklärare för att få hjälp med min undersökning. Jag vore väldigt tacksam om ni
kunde ställa upp och svara på frågorna här nedanför. Det skulle vara mycket positivt om jag fick tillbaka
era svar så fort som möjligt.

Jag tackar er i förväg!

1. Jag är lärare i:

2. Vilka metoder använder du i din språkundervisning? ( metod = ditt sätt att lära ut språket. Ex.
    traditionell undervisning med tillhörande kursböcker eller avvikelse från denna).

3. Varför?
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4. Använder du drama i din språkundervisning?
    Om nej, varför inte? / Om ja, hur ofta?

5. Vad är drama för dig?

.

6. I vilka sammanhang använder du drama?

7. Vad tror du att eleverna lär sig genom drama?

8. Vilka övningar tycker du är speciellt bra för inlärningen? Ge exempel.
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9. Använder du drama som undervisningsmetod lika mycket i alla dina ämnen?
    Om inte, varför?

10. Kan man genom drama underlätta språkinlärningen för eleverna?

11. Har drama en framtid som undervisningsmetod i språk? Varför?

12. Övriga reflektioner på drama som undervisningsmetod:
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Tack så mycket för din hjälp!


