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1. BAKGRUND 
 
 
1.1 Inledning  
 
Sverige har idag ett allt större utbyte med andra länder. Med EU ökade möjligheterna för 
människor att bo, arbeta och studera utomlands. I ett sådant läge behövs, enligt Hanish och 
Risholm, �människor med god kommunikativ förmåga snarare än människor med stor 
kunskap om språket och dess regelsystem�. Ett av de uttryck som visar denna förändrade 
inställning är att lärare har börjat lägga alltmer tyngd vid den känslomässiga aspekten av 
språkinlärning: att vilja och våga använda språket.1  
 
Jag själv anser att detta är viktigt. En av språklärarens allra viktigaste uppgifter är att få 
eleverna att vilja prova språket, att våga använda det även i praktiken. Kommunikation har 
blivit ett nyckelord och detta är tydligt i t.ex. kursplanen för engelska. Där står skrivet att 
syftet med undervisningen i engelska är att eleverna skall förvärva så goda språkfärdigheter 
och så mycket relevant samhälls- och kulturkunskap att de kan fungera i de olika 
sammanhang där engelskan används för språklig kommunikation. 2  
 
Hur får man då eleverna att vilja kommunicera, att våga tala? Eriksson & Tholin  påpekar att 
atmosfären är en viktig faktor för vad eleverna vågar göra inför kamraterna. Klimatet måste 
vara tillåtande och det måste vara �helt ok� att säga fel. Även Inger Bergström påpekar att 
människor har behov av att känna trygghet i en harmonisk inlärningsmiljö när han/hon lär sig 
ett nytt språk. Om eleven inte känner sig avspänd eller tillfreds med sig själv är det lätt att 
inlärningen blockeras.3 
 
I dramaarbete tar man hänsyn till detta. Man ser människan som en helhet; språk, rörelser, 
känslor och tankar bildar tillsammans en ny kunskap som växer fram. De eftertraktade 
kommunikationstillfällena är i drama helt naturliga och ger en konkret anledning att tala. 
Dessutom är arbetet med att få ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat en kontinuerlig del av 
dramaarbetet.  
 
I skolan ska eleverna lära för livet och LPO 94 betonar att kunskap inte endast är 
faktakunskap utan även förståelse, färdighet och förtrogenhet. Kan drama då vara en bra 
metod för att ge eleverna den helhet som eftersträvas i läroplanen? 4 
 
 
 
 
 
1.2 Syfte  

                                           
1 Karin Hanisch & Birgitta Risholm, Inte bara glosor fröken! Elevplanerad inlärning i engelska    
  (Stockholm, 1994) s 4 
2 Skolverket, Grundskolan: kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000) s 16 
3 Rigmor Eriksson & Jörgen Tholin, Engelska för livet. Lärares och elevers medvetenhet om språkinlärning    
  (Karlstad, 1996) s 42 
  Inger Bergström, �Rundsnack eller kommunikation? Funderingar kring träning och bedömning av muntliga    
  färdigheter� i Nya erfarenheter i språkundervisningen. Tolv artiklar om forskning och   
  klassrumserfarenheter, ed. Inger Bergström (Stockholm, 1995) s 42 
4 Utbildningsdepartementet, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna     
   (Stockholm, 1994) 
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Syftet med min studie är att undersöka möjligheterna med drama som metod inom 
språkundervisningen. Jag vill även undersöka hur eleverna uppfattar denna metod i sitt 
lärande genom att själv undervisa dramainspirerat.  
 
 
1.3 Problemformuleringar 
 
1. Kan jag hitta belägg för att drama kan underlätta lärandet? 
2. Stämmer mitt antagande att undervisningen kan bli mer varierad och verklighetsanknuten  
    genom att arbeta med dramametoder inom språkundervisningen? 
3. Hur uppfattar eleverna en dramainspirerad språkundervisning? 
 
 
1.4 Metod 
 
Arbetet består av två huvuddelar; en litteraturdel samt en undersökningsdel. Jag har valt att 
koncentrera mig på engelskundervisningen, men naturligtvis går stora delar av både teorin 
och praktiken att användas även i B-språk och inom svenskämnet. 
 
Teoridelen inleds med att jag belyser begreppet drama ur olika synvinklar. För att läsaren ska 
få en uppfattning om vad drama är, och hur det kan tolkas på olika sätt, tar jag upp olika 
dramadefinitioner, en kort dramahistoria samt presenterar ett antal inflytelserika drama-
pedagoger. För att undersöka drama som undervisningsmetod ur ett inlärningsteoretiskt 
perspektiv presenterar jag sedan ett antal inlärningsteoretiker för att se om jag kan hitta 
belägg för att drama kan vara gynnsamt för språkinlärningen.  
 
I den praktiska delen genomförs ett antal dramainspirerade lektioner under några veckor i 
september och oktober 2001. Arbetet sker på Storängsskolan i Finspång, under min 
slutpraktik. Lektionerna sker i år 5 samt i år 7 under en veckas tid, vilket i båda klasserna 
innebär vid tre tillfällen. (I år 7 delas dock klassen in i två grupper så att det sammanlagt blir 
sex lektionstillfällen). Dessa kontrasteras mot den mer traditionella undervisning som jag 
tidigare haft med eleverna och utvärderas med hjälp av en skriftlig enkät. 
 
Jag avslutar sedan med en slutdiskussion, där jag utvärderar elevernas åsikter och mina egna 
erfarenheter. Detta knyter jag sedan an till den teoretiska delen av arbetet samt övrig relevant 
teori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DRAMA 
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2.1 Definitioner på drama   
 
Eftersom min avsikt är att detta arbete ska kunna vara intressant även för den som inte är 
insatt i dramaarbete, vill jag börja med att klargöra vad drama är. I bilaga nr. 4 kommer jag att 
förklara dramarelaterade ord som nämns i arbetet men jag vill inleda med att redogöra för 
termerna teater och drama.  
 
Traditionellt har skillnaden mellan drama och teater beskrivits som följande: 
• Teater = ett budskap förmedlas till en publik. Publikens upplevelse är det centrala och det 

gäller att få budskapet att gå fram så tydligt som möjligt. 
• Drama = de agerandes egna upplevelser står i centrum. Formen är oviktig och även om 

man har en publik så är budskapet till den inte det viktiga.5  
 
Själva ordet drama, dra'ma kommer från grekiskan och betyder handling. Det används idag 
inom tre områden:  
1. Teater. Drama används som ett annat ord för en pjäs. 
2. Vardagsliv. Ett drama är en våldsam händelse där starka känslor rivs upp och/eller flera 

människor hotas till livet.  
3. Pedagogik. Drama som används inom skola, förskola samt fritidsverksamhet som en 

utvecklingsmetod och undervisningsmetod.6 
 
När jag i fortsättningen använder ordet drama menar jag det pedagogiska dramat som ett 
medel i det pedagogiska arbetet. Själva dramat är här inte ett självändamål, det är eleverna 
som står i centrum och tränas i att uttrycka sig på olika sätt. Pedagogiskt drama har många 
olika namn, t.ex. skapande dramatik, dramatisk verksamhet och dramatiskt skapande. Kärnan 
är dock alltid den aktiva, kreativa handlingen, det konkreta ställningstagandet som är ett 
uttryck för hela personligheten i en dramatisk form. Det bygger på våra läroplaners 
uppfattning om den aktiva, skapande och ansvarstagande människan som en förutsättning för 
inlärning och utveckling.7  
 
Eftersom jag kommer att behandla olika dramateorier och praktiska dramaövningar kommer 
jag att använda begreppet drama om en bred samling övningar och teorier. Jag kommer alltså 
inte vara lika restriktiv som vissa teoretiker. Jag ser helt enkelt på drama som övningar då 
deltagaren spelar sig själv eller någon annan i en fiktiv situation. 
 
 
2.2 Kort om dramats historia  
 
Lärare i olika kulturer har i århundraden använt drama som ett medel i undervisningen för att 
fostra och utveckla sina elever. Redan i antikens Grekland uppmärksammade bl.a. Sokrates 
(469 - 398 f. Kr) vikten av att utveckla fantasin, känslolivet och viljan hos eleverna genom 
drama. Filosofer som Platon (427 - 347 f. Kr.) och Aristoteles (384-322 f. Kr) använde även 
dramatisk verksamhet i inlärningssyfte eftersom de ansåg att människor lär sig bättre under 
lustfyllda former.  

                                           
5 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 123 
6 ibid. s 8  
  Kent Hägglund, & Kirsten Fredin, Dramabok  (Stockholm, 1993) s 9f. 
  Kari Marklund, ed., Nationalencyklopedin, 20 vol. (Höganäs, 1987) Vol 5, s 122f. 
7 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 8 
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Under den tidiga medeltiden förbjöds drama och teater av den kristna kyrkan eftersom 
lustbetonade, kreativa aktiviteter vid denna tid bedömdes som skadliga. En ny form av drama 
växte dock fram. Denna bestod av bl.a. dramatiseringar av bibelberättelser och poetiska 
tolkningar av liturgiska sånger. Mysteriespel, moraliteter, mirakelspel och passionsspel blev 
också ett sätt att sprida den katolska läran till de analfabetiska massorna. Förbudet mot drama 
mjuknade dock och så småningom började kyrkan använda dramatisk verksamhet även där 
präster utbildades.  
 
Under renässansen och reformationen användes drama som ett led i minnesträning. Skådespel 
och teater användes även inom retorikundervisningen eftersom vältalighet var viktigt i en 
humanistisk skolning. Dramat användes dock även i religionens tjänst också vid denna tid: 
Luther, exempelvis, rekommenderade dramat som minnesträning men också som ett medel 
för att kunna påverka elevernas sinnen.  
 
Under 1700-talet och 1800-talet användes olika sorters pjästexter i skolorna men tanken att 
det var läsning, skrivning och räkning som var det viktiga i skolan gjorde att drama inte 
användes i någon större utsträckning. Jean Jacques Rousseau (1712 � 1778) gav dock 
inspiration till framtida pedagoger genom sina tankar om barns lekar och kreativa aktiviteter.8   
 
Den moderna dramapedagogiken har påverkats av flera olika pedagoger; Pestalozzi  (1746 � 
1827) och Fröbel (1782 � 1852) betonade, liksom Rousseau, barnets eget skapande i 
undervisningen och pedagoger som Maria Montessori och Rudolf Steiner har inspirerat till 
nya inlärningssätt (Montessoripedagogik respektive Waldorfpedagogik). Den kanske mest 
inflytelserika pedagogen är dock John Dewey, som ville att undervisningen skulle baseras på 
barnets naturliga intressen. Denne såg även praktiska och estetiska aktiviteter som naturliga 
arbetssätt i undervisningen. 
 
Drama, i modern mening, introducerades först under mitten av 1900-talet av ett antal engelska 
och amerikanska dramapedagoger, t.ex. Ward, Way, Heathcote och Bolton. (Dessa kommer 
att behandlas mer i detalj i ett senare avsnitt). Även i Sverige fanns det dock inflytelserika 
dramapedagoger. Ett exempel på detta är Elsa Olenius (1900-1984), som var den första som 
arbetade med drama i modern mening i Sverige. Hon grundade �Vår teater� och såg drama 
som ett sätt att lära för livet.   
 
Dagens dramapedagoger skiljer sig från varandra vad gäller idéer och vad de poängterar med 
själva dramat. Under 1980-talet fanns t.ex. diskussionen om drama skulle ses som ett 
självständigt, konstnärligt arbete med utgångspunkt i teaterarbete eller om drama skulle ses 
mer tvärvetenskapligt, där det har ett större användningsområde och kan användas både som 
kunskapsinhämtning och personlighetsutveckling. Vissa aspekter av dramaarbetet tycks dock 
de flesta dramapedagoger vara överens om; Gemensamt för dramalitteraturen är de 
demokratiska värdena, det undersökande, självständiga arbetssättet och de aktiva, skapande 
människorna.9  
 
 
2.3 Dramateorier   
 
 

                                           
8 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 11-18 
  Kent Hägglund & Kirsten Fredin, Dramabok (Stockholm, 1993) s 97f. 
9 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 14, 19, 21f.  
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2.3.1 Introduktion 
 
Följande personer är några av vår tids största dramapedagoger. Jag har valt dessa dels för att 
de är, och har varit, mycket inflytelserika och har intressanta teorier, dels för att de visar hur 
man kan lägga tyngdpunkten på olika frågor i drama.  
 
Peter Slade och Brian Way ser drama främst som ett redskap för att utveckla personligheten 
medan Dorothy Heathcote och Gavin Bolton arbetar med insiktsorienterat drama, d.v.s. drama 
som ett medel för att nå kunskap. Ward kan ses som en föregångare till alla dessa eftersom 
hon ville utveckla barnens sinnen men gjorde detta i ett rent pedagogiskt syfte. Jag är 
medveten om att Slade främst arbetar med lite yngre barn men anser att han är en sådan viktig 
dramatiker att det vore fel att utelämna honom.  
 
 
2.3.2 Winifred Ward  
 
Winifred Ward (f. 1884) var en mycket viktig dramapionjär i USA. Hon skapade en 
dramametod som kallas Creative Dramatics, skapande dramatik. Denna utvecklades med 
åtanke att göra litteraturundervisningen mer levande och meningsfull och har sin grund i ett 
reformpedagogiskt synsätt med arbetsformer hämtade från barnteatern.10  
 
Grunden i hennes metod är dramatiseringen av historier, berättelser och skådespelstexter. 
Detta innebär att hon först presenterar en historia genom att berätta den eller läsa upp den. 
Sedan samtalar hon med barnen och efter detta får barnen tolka historien i en dramatisk 
improvisation. Efter varje spel följer sedan en värdering då både lärare och elever ger 
konstruktiv kritik. Detta sker muntligt och är ett redskap till att fördjupa strukturen och 
arbetsprocessen. 11  
 
Hon använder bl.a. rörelse- och musiklekar som förberedelse för improvisationerna. Särskilt 
förtjust är hon i pantomimer eftersom hon anser att dessa ger uttryck för alla tankar, känslor 
och föreställningar genom ett kroppsligt uttryck. Det är emellertid improvisationen som 
betonas mest i spelen. Ward poängterar dock att det inte är någon fri lek utan en 
improvisation med relativt strikta ramar. Det ideala Creative Dramatics är därför ett spel som 
bygger på barnens spontana uttryck men ändå innehåller dramaturgiska regler.12  
 
De övergripande målen med Creative Dramatics är att: 

• Ge kontrollerade utlopp för känslolivet. 
• Ge varje barn en möjlighet att uttrycka sig genom en konstart. 
• Uppmuntra och leda barnens skapande fantasi. 
• Ge barnen möjlighet till social utveckling och samarbete. 
• Ge barnen erfarenheter av att vara självständiga samt självtillit att uttrycka sina tankar 

utan att vara rädda. 13  
Ward menar att dramaspelet konkretiserar litteraturen. När eleverna själva dramatiserar 
litterärt stoff tvingas de till att tränga in i stoffet och förstå det. Genom metoden aktiveras 
barnens fantasi, deras lust att skapa väcks, hämningar lösgörs och teater och litteratur blir 

                                           
10 Kent Hägglund & Kirsten Fredin, Dramabok (Stockholm, 1993) s 99 
11 ibid. 
    Nils Braanaas, Dramapedagogisk historie og teori. Det 20. århundre (Trondheim, 1999) s 30 
12 Nils Braanaas, Dramapedagogisk historie og teori. Det 20. århundre (Trondheim, 1999) s 28 
13 ibid. s 26 
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levandegjorda. Syftet är dock rent pedagogiskt och Ward tar klart avstånd från terapeutiska 
arbetsformer.14   
 
Creative Dramatics kan användas som metod även inom andra skolämnen än modersmåls- 
undervisning. Ward varnar emellertid för att se tekniken endast som en nyttig metod; det 
centrala är skapandet och lusten. Som lärare i Creative Dramatics är det allra viktigaste att ha 
en personlighet som uppmuntrar skapande verksamhet. Därutöver är det mycket betydelsefullt 
att ha en ren teknisk yrkesskicklighet som innefattar kunskaper om barnlitteratur, barn-
psykologi, teater, muntlig framställning mm.15  
 
 
2.3.3 Peter Slade  
 
Engelsmannen Peter Slade (f. 1912) började arbeta med teater för barn på 1930-talet. Han 
experimenterade med olika metoder och letade efter former av dramatiskt skapande som 
utgick från barns egna förutsättningar i olika åldrar. Han försökte inte, som var vanligt vid 
denna tid, att anpassa barnen till de pjäser lärarna ville sätta upp. Istället sökte han efter rätt 
metoder att arbeta med utifrån barnens kunskaper och erfarenheter. 16 
 
Han grundade sitt arbete på observationer av barn. Dessa iakttagelser ledde fram till åsikten 
att det finns en särskild barnkonst som man bör tillvarata och utveckla. I boken �Child 
Drama� från 1954 presenterar han sin metod med samma namn och beskriver barns 
utveckling från födelsen till tonåren. I �Child drama� ska läraren stimulera till lek med ljud, 
musik och berättelser. Detta får eleverna sedan utveckla och låta övergå i improviserade spel. 
Tonvikten ligger på leken och de skapande processerna. Han var mycket försiktig med teater-
verksamheten med mindre barn, då han ansåg att publikframträdanden gjorde att inlevelse och 
koncentration ersattes av ytlighet och lust att behaga publiken.17  
 
Målet som metoden Child drama ska leda fram till är, kortfattat beskrivet, en lycklig och 
balanserad människa. Slade anser att drama kan vara bra att använda som metod i  
undervisningen. Han menar dock att kunskaperna endast visar en del av personlighets-
utvecklingen och att det är viktigt att inte glömma bort själva aktiviteten. Child drama är, 
enligt Slade, en konstart i sig. Den berättar för läraren vad barnet är och vart det ska gå i livet 
och Slade betonar här det gemensamma utbytet som sker mellan lärare och elev. Han menar 
att metoden inte endast utvecklar barnen utan också hjälper läraren att bli en vänlig och 
känslig person. Detta utbyte berikar därmed både sinnet och personligheten i mycket stor 
omfattning.  
 
Språk och ljud är mycket viktigt för Slade. Han menar att det finns två slags 
språkutvecklingar förutom det rent fysiska bemästrandet av ett språk; utveckling av mening 
samt utveckling av ljud. Han anser även att människor i allmänhet lägger alltför stor vikt vid 
meningen och inte tillräckligt med tid vid ljudet. Han menar därför att läraren ska uppmuntra 
barns �utbrott� av ljud och ord eftersom dessa är experiment med ljud. Om dessa utbrott 
däremot tolkas som oförskämdheter och dumheter och därmed hindras av läraren hejdas också 
barnets känslomässiga och estetiska utveckling till en viss del och barnets känsla för ljud 

                                           
14 ibid. s 24 
14 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 15 
15 Nils Braanaas, Dramapedagogisk historie og teori. Det 20. århundre (Trondheim, 1999) s 30 
    Kent Hägglund, & Kirsten Fredin, Dramabok (Stockholm, 1993) s 99 
16 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 16 
    Kent Hägglund, & Kirsten Fredin, Dramabok (Stockholm, 1993) s 100f.   
17 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 16 



 

 7

hindras. Slade använder själv uttrycket �true love of sound� för att beskriva denna ljudkänsla 
och menar att denna, om den får utvecklas, leder till uppskattning av både tal, musik och 
litteratur.   
 
Slade menar dock att man inte ska tala barnspråk längre än nödvändigt med barnen. Barnen 
ska uppmuntras till att tala poetiskt och musikaliskt men inte baby-språk. Slade beskriver 
själv skillnaden på följande sätt: �Here again care should be taken to differentiate between 
baby-talk (adult idiocy which associates Child noises arbitrarily with things or people) and 
musical or descriptive language. A cow should be called a cow, a spade a spade. There is no 
good reason for calling a horse a �gee-gee�, and it is only delaying growth to call a dog a 
�bow-wow� [�] But when a child says �that�s such a dilanguinry cow�, that is sheer musical 
beauty and joy in creative language�  
 
Barn använder inte sitt språk intellektuellt utan emotionellt. De har ett musikaliskt språk 
vilket bygger på det Slade kallar �joy in sound�, ljudglädje, och denna kan fortsätta även när 
barnet blir äldre om den bara tillåts. Därför uppmanar Slade både föräldrar och lärare att ge 
barnet många möjligheter till musikaliskt och glatt tal. Läraren ska stimulera till lek genom 
ljud, musik och berättelser och utbrott av ord och ljud ska uppmuntras. Barnet ska även få 
träna ljud utan att den vuxne försöker rätta orden eftersom detta kan göra barnet besviket och 
undergräva dess självförtroende.18    
 
Slade framhåller att varje lärare måste hitta sin egen metod. En pedagogs uppgift är emellertid 
att stötta och stimulera, inte styra och bestämma. Detta kan vara svårt, men Slade menar att 
mycket är åstadkommet genom att bara erkänna och förstå hur mycket barnet gör för sig själv 
och erbjuda sympati och en öppen atmosfär för ytterligare skapande och upptäckande.19 
 
 
2.3.4 Bryan Way  
 
Bryan Way (f. 1924) har, liksom Winifred Ward, sin bakgrund i barnteatern men Way tog 
avstånd från att arbeta med teaterföreställningar i dramaarbetet. Han ansåg att kommunikation 
med en publik rent allmänt översteg de flesta barns och ungdomars förmåga. Arbetet med 
teater och dess uppspel hindrade även elevernas inre utveckling och förstörde ofta värdet i 
upplevelsen.20  
 
Han har åsikten att alla barn kan vara med i ett drama, oavsett fysisk och intellektuell 
förmåga. Det handlar endast om att anpassa dramat efter förutsättningarna. Teater, däremot, är 
endast en mycket liten minoritet som kan spela. Därför ser Way drama som ett mycket bra 
medel för att utveckla människor, oavsett förutsättningar.  
 
Way vill utveckla hela människan och hans metod för detta framställdes efter andra 
världskriget bland krigshärjade barn i London. Han vill att lärare ska förbereda barnen för att 
verkligen leva. I �Utveckling genom drama� uttrycker han tanken: �Att leva fullt och rikt 
innebär att leva med hela sitt jag. Om undervisning skall syssla med att förbereda unga 
människor för att leva snarare än att ha ett levebröd, då måste den också syssla med hela 
personligheten�.  

                                           
18 Peter Slade, Child Drama (London, 1954) s 93ff., 97f., 105 
19 ibid. s 163 
   Kent Hägglund, & Kirsten Fredin, Dramabok (Stockholm, 1993) s 100f. 
20 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 15f. 
    Bryan Way, Utveckling genom drama. Dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel (1967), sv.  
    övers. (Stockholm, 1973)  s 13 
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Han anser att människor inte utvecklas enligt en rät linje utan menar att vi bör tänka oss 
utvecklingen som en cirkel med flera punkter som vi gång på gång måste gå tillbaka till och 
utveckla. Varje människa har, trots att hon är unik, samma punkter på cirkeln och i drama 
arbetar man inifrån och utåt, från att utforska sina egna resurser till att berikas av olika yttre 
impulser. För att illustrera sina tankar konstruerade han en s.k. personlighetscirkel:  
 

 
 
Genom dramaarbete menar Way alltså att följande egenskaper tränas: 
- Koncentrationen. 
- Bruket av våra sinnen; hörsel, syn, känsel, smak samt lukt. 
- Fantasin. 
- Kroppskontrollen och kroppsbehärskningen. 
- Talet, eller vår förmåga att prata. 
- Upptäckten och kontrollen av känslolivet. 
- Intellektet. 21  
 
Vad gäller språk anser Way, liksom Slade, att ett barn upplever ljud med känsla och inte med 
intellektet. Genom omedvetna och intuitiva processer formas �roten till barnets språkmusik� 
som är baserat på familjens språkmusik, d.v.s. familjens sätt att tala. Barnets intuitiva glädje 
över språkets musik ökar sedan i takt med dess ordförråd, förutsatt att barnet får öva enkelt 
och naturligt. Språkets musikaliska mönster är, enligt Slade, mycket viktigare än innebörden 
för barnet. Därför använder barnet ofta påhittade ord eller ljud för att fullborda den 
musikaliska strukturen i meningarna. Det är detta emotionella sätt att se på språk som barnet 
tar med när det kommer till skolan.22  

                                           
21 Bryan Way, Utveckling genom drama. Dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel (1967), sv.   
    övers. (Stockholm, 1973)  s 13, 16, 24f. 
22 ibid. s 131ff. 
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I skolan ska läraren utveckla elevernas säkerhet att tala och låta barnen uttrycka sina tankar, 
idéer och känslor med sina egna ord. Atmosfären ska vara helt okritisk tills barnen behärskar 
språket från sina respektive språkbakgrunder. Då behärskar barnen språket emotionellt och 
det är först nu man som lärare ska introducera andra sätt att tala, t.ex. �fint� tal och olika 
dialekter. En lust att prova andra sätt att tala kan sedan växa fram genom den nya 
medvetenheten samt genom medias påverkan. Under dramaarbetet kan barnen föreställa andra 
människor och prova på olika sätt att tala. På så sätt kan barnen lära sig att ändra sitt tal efter 
olika situationer och en värdefull �mångspråkighet� uppstår.   
 
Way anser inte att drama behöver vara ett separat ämne eller något som alltid ska användas 
utan ser det som ett komplement till den övriga undervisningen. Han anser att några minuters 
drama kan vara mycket givande för �trötta, ansträngda och antagligen uttråkade sinnen�. Han 
menar dock att eleverna, och naturligtvis lärarna, måste få lära sig behärska grundläggande 
aspekter av själva dramat innan det kan användas som ett bra pedagogiskt verktyg.23  
 
 
2.3.5 Dorothy Heathcote  
 
Dorothy Heathcote (f. 1926) är idag det troligtvis största namnet inom insiktsorienterat 
drama. Hon utbildade sig till skådespelare men började undervisa i drama på universitetet i 
Newcastle. Hennes skådespelarutbildning är tydlig i hennes arbete; Hon använder ofta 
teaterarbetets sex grundelement; ljud - tystnad, rörelse - stillhet samt ljus - mörker och ser 
teaterns metoder som grundstenen inom dramaarbetet. Hon menar även att det inte alls är fel 
att låta drama utvecklas till teater förutsatt att man lägger vikt vid processen och inte vid 
resultatet. 24  
 
Det skapande momentet i sig är inte viktigt för Heathcote, det centrala i drama är istället 
vägen till ökad förståelse. Heathcote har därför framförallt blivit känd för att ha utvecklat 
metoder för att använda drama vid inlärning. Hon menar att eleverna får en djupare förståelse 
och bättre kunskaper om de får leva sig in i situationer och problem. Detta gäller litteratur, 
historia och sociala frågor. Barnen kan därför t.ex. få �prova på� att vara tiggarbarn i London 
på Dickens tid eller besättningsmän på Christofer Columbus fartyg. Genom dramatiseringen 
skapas ofta även lust att lära mer om de situationer man prövat på.25   
 
Heathcote tar ofta själv en roll i de dramatiska spelen. Denna teknik kallas �teacher-in-role�. 
Genom att själv gå in i en roll kan hon styra spelen och på ett naturligt sätt fördjupa konflikter 
och vidga insikter. Hon går alltså in i en roll för att utveckla och fördjupa barnets känsla och 
ur en roll för att få den objektivitet och distans som krävs för att kunna reflektera över dramat. 
�Teacher-in-role�-tekniken ger alltså möjlighet till reflektion och objektivitet och detta är 
mycket viktigt eftersom upplevelse utan reflektion, enligt Heathcote, inte leder till kunskap.26  
För att dramatisera ett brett ämne börjar Heathcote med en tvåstegsprocess. Först tänker hon 
ut så många aspekter av ett ämne som hon kan. Detta kallar hon segmentering. Områdena 
                                           
23 ibid. s 18, 33 
24 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 16f. 
   Kent Hägglund & Kirsten Fredin, Dramabok (Stockholm, 1993) s 100f. 
    Betty Jane Wagner, Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heathcotes pedagogik (1976), sv. övers.   
    (Göteborg, 1992) s 15 
25 Kent Hägglund & Kirsten Fredin, Dramabok (Stockholm, 1993) s 100f. 
26 ibid. 
    Betty Jane Wagner, Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heathcotes pedagogik (1976), sv. övers.   
    (Göteborg 1992) s 161 
    Dorothy Heathcote, Collected Writings on Education and Drama (Evanston, 1984) s 12 
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handel, kommunikation, klädsel, utbildning, familj, föda, hälsa, lagar, ledig tid, husrum, 
resor, krig, arbete och religiösa ceremonier har Heathcote funnit användbara. Sedan väljs ett 
segment och Heathcote ställer då frågor utifrån detta segment tills hon når en punkt då hon 
tror att hon kan komma åt kärnan i en upplevelse. Det är detta som blir dramats upptakt. 27  
 
Ibland startar hon ett drama genom konkreta föremål, t.ex. fotografier, målningar, genom 
kostymer eller genom föremål från den tid som dramat ska handla om. När spelet väl kommit 
igång stoppar Heathcote ofta dramat för att gå in på djupet och be eleverna fundera över vad 
som sker. Här presenteras sex av Heathcotes strategier för detta: 
1. Göra avbrott för reflexion. Heathcote ställer frågor som �Hur känner ni er nu?�, �Kan du 

klä det du kände i ord?� 
2. Skruva ned dramats tempo. Genom att göra detta pressar hon barnen så att de förändras 

inombords. Heathcote drar ned tempot varje gång det händer något viktigt i dramat och 
reflekterar då högt, ofta utifrån en roll. 

3. Utföra ritualer. Detta är ett sätt att dra ned på takten och samtidigt kräva gensvar från var 
och en.  

4. Omformulera elevernas inlägg och belysa den underliggande innebörden av det de sagt. 
5. Göra djuplodningar och pressa barnen.  
6. Använda symboler. Genom dessa kan man söka en underliggande mening.28  
 
Heathcote menar att drama kan utveckla kommunikativa färdigheter, lära oss att lyssna, 
medvetandegöra språkets roll för kommunikationen, ge tolerans för andra sätt att göra saker 
samt kritiskt granska allt detta. Det ger möjlighet att upptäcka kommunikationens komplexitet 
under kommunikationens gång, engagera känslorna samt ge elever en chans att träna sig inför 
livet i samhället.29  
 
Syftet med klassrumsdramat, enligt Heathcote, är att få barnen engagerade, att få dem att gå 
upp i dramat för att sedan kunna reflektera över mänskliga upplevelser med en universell 
innebörd. Eleverna identifierar sig på så sätt med människor under olika historiska epoker. 
Genom detta sätt att arbeta med drama kan läraren hjälpa barn att få en känslomässig 
förståelse av sådant som de redan känner till och därmed hitta en nyckel till ämnet. Heathcote 
är övertygad om att hennes sätt kan anpassas till olika lärostilar och uppmanar och 
uppmuntrar lärare att prova metoden. 30   
 
 
2.3.6 Gavin Bolton 
 
Gavin Bolton, (f. 1927) har, liksom Heathcote, varit en stor inspiratör för drama som 
pedagogisk metod inom skola och undervisning p.g.a. sitt insiktsorienterade arbetssätt. Han 
började som hennes elev och medhjälpare och blev inspirerad av hennes undervisningssätt. 
Liksom Heathcote menar han att det viktigaste med drama är att lära människor att tänka. Han 
påpekar dock att drama även handlar om att utveckla känslor och att förstå och att klargöra 
värderingar. 31  
 

                                           
27 Betty Jane Wagner, Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heathcotes pedagogik  (1976), sv. övers.  
    (Göteborg, 1992) s 71ff. 
28  ibid. s 77, 92f., 97-122 
29 Dorothy Heathcote, Collected Writings on Education and Drama (Evanston, 1984) s 196f. 
30 Betty Jane Wagner, Drama i undervisningen. En bok om Dorothy Heathcotes pedagogik  (1976), sv. övers.   
    (Göteborg 1992) s 21, 65, 78f., 97 
31 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 18, 22 
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Till skillnad från Heathcote, som uppmanar lärare att prova att arbeta med drama, anser 
Bolton att professionella teatermänniskor är de bästa för att träna lite äldre barn (barn i 
�secondary school�) eftersom dessa har kunskapen, redskapen och skådespelarna att 
demonstrera med. Han kritiserar också starkt de människor som hävdar att de kan lära vanliga 
ämneslärare hur man utför klassrumsdrama.32  
 
Bolton menar att det finns tre olika sätt att göra aktiviteter meningsfulla för studenter och barn 
genom dramaspel. 
1. Genom den långa processen med repetitioner som leder till ett uppspel. 
2. Genom �the illustrative/performance activity� där social kontext etableras.  
3. Genom det som Bolton kallar �dramatic playing activity�. Här finns intentionen att göra en 
social kontext där intressanta saker kan hända. Exempel på denna form är intentionen att visa 
en idé, exempelvis genom att vara en skulptur, genom forumteater och mim. 33 
 
Bolton använder gärna Heathcotes teacher-in role-teknik men menar att även eleverna kan 
agera som teacher-in-role. När han ska sätta igång ett drama sätter han sällan fokus på att 
bygga karaktärer, till skillnad från Brian Way. Istället är det vad de olika karaktärerna har 
gemensamt som är intressant. Han menar att karaktärsskillnaderna kommer fram efter det att 
den sociala kontexten etablerats.  
 
Just det sociala sammanhanget är viktigt för Bolton. Han påpekar att vi faktiskt måste 
�arbeta� i sociala situationer även om vi inte är medvetna om detta och att medvetenheten om 
vad vi gjort oftast kommer endast då någonting går fel.  
 
Även det estetiska är mycket viktigt för Bolton. Han menar att det inte finns någon skillnad 
mellan utbildning i konst och utbildning genom konst. Enligt Bolton måste även den enklaste 
övning vara att använda konstformen för att upplysa någon sanning om världen och det 
främsta målet bör alltid vara att åstadkomma förståelse genom konstformen. 34  
 
Lärarens funktion i ett drama är, enligt Bolton, att vidga barnens förståelse. Han uppmuntrar 
till variation och menar att det är troligt att förståelse berikas av olika sorters upplevelser; 
olika dramatiska övningar, andra konstformer, spel och lekar, diskussioner, 
biblioteksökningar mm. Han påpekar dock att läraren inte ensam ger ny kunskap; genom 
drama får barnen också tillfällen att lära av varandra.35 
 
Bolton menar att drama alltid hör ihop med kunskap men att kunskapen kanske bättre kan 
beskrivas som förståelse. I �New perspectives on classroom drama� tar han upp exemplet 
trafiksäkerhet; Ett barn kan mycket väl veta att det kan hända olyckor om man är 
ouppmärksam i trafiken, men detta är inte att förstå det. För att barnen verkligen ska kunna 
förstå krävs det att de får en direktupplevelse och till detta är drama en mycket bra metod.36  
 
Bolton anser att drama har stora möjligheter men påpekar även att barnen själva måste vilja ta 
till sig av kunskapen. Jag tycker att han uttrycker detta mycket bra i sin bok �Selected 
Writings on Drama and Education� där han skriver: �In the theatre and in the classroom, 
drama is a way into knowledge: it opens up new ways of looking at things. Through theatrical 
metaphor the world we live in is explored. But while it is possible to indicate the door that is 

                                           
32 Gavin Bolton, Selected Writings on Drama in Education (London, 1986) s 9 
33 Gavin Bolton, New Perspectives on Classroom Drama (Hemel Hampstead, 1992) s 10, 16, 23ff. 
34 ibid. s 3, 33ff., 112 
35 ibid. s 65, 121 
    Gavin Bolton, Selected Writings on Drama in Education (London, 1986) s 65 
36 Gavin Bolton, New Perspectives on Classroom Drama (Hemel Hampstead, 1992) s 116 
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being opened by the play or the classroom drama sequence, one cannot specify what any one 
individual will learn, or even guarantee that s/he will go through that door!� 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INLÄRNINGSTEORIER 
 
 
3.1 Inledning   
 

                                           
37 ibid. s 115 
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Det finns många olika teorier om hur människors språkinlärning går till. För mig är detta 
mycket intressant eftersom kunskaper om inlärningsprocessen, enligt bl.a. Linnarud, gör det 
lättare att förstå elevernas problem och att lägga upp en undervisning som underlättar 
elevernas lärande. 38  
 
Nedan kommer jag att presentera ett urval av de mest betydande teoretikerna samt nyare 
forskning. Jag har valt Piaget p.g.a. att han var mycket inflytelserik och p.g.a. att det var mot 
hans idé om barns avkortade logik som bl.a. Chomsky reagerade. Chomsky har jag valt 
eftersom han för fram den intressanta teorin om en universell grammatik samt p.g.a. att han är 
den främste representanten för den nativistiska teorin. Jag har också valt att ta upp Vygotsky 
eftersom denne, enligt min åsikt, har en intressant syn på barns möjligheter i skolan. Jag anser 
också att dessa tre teoretiker visar spridningen på åsikter rörande inlärning på ett bra sätt. Jag 
har även valt att kortfattat presentera lite nyare forskning för att ge mer aktuell information 
samt för att visa hur tankegångarna varit inom språkforskningen.  
 
 
3.2 Jean Piaget  
 
Jean Piaget menar att barn av naturen är �programmerade� för vissa utvecklingsmönster och 
lärprocesser. Han fick sin kunskap om barn genom att han studerade dem. Eftersom han gärna 
studerade individer och bortsåg från att de kan påverkas av det som sägs, har hans metoder 
emellertid varit omdiskuterade.   
 
Piaget anser att en människa har s.k. scheman, en slags bas för kunskap. Som nyfödd finns 
endast några få, t.ex. sugreflexen, men efterhand utvidgas dessa scheman till att barnet kan 
uppfatta saker med sina sinnen och, så småningom, att barnet kan tänka innan det handlar.   
 
Förändringarna i de kognitiva schemana, schemana för tänkande, följer ett programmerat 
mönster. Enkla strukturer samordnas med varandra och byggs in i större och mer invecklade 
strukturer. Piaget ser utveckling som kontinuerlig men särskiljer fyra stadier i den 
intellektuella utvecklingen. Även om barn utvecklas olika fort är dock ordningsföljden samma 
för alla barn och inget stadie kan hoppas över. De fyra stadierna är:  
 
- Den sensori-motoriska perioden (ca 0-2 år)  
Det sker en gradvis utveckling av de handlingspräglade schemana som har de medfödda 
reflexerna som grund. Barnet börjar avgränsa sig själv som individ gentemot sin omgivning 
och imiterar mycket. Först efterliknas stimuli endast då imitationsobjektet finns närvarande, 
t.ex. en mamma som pratar, men senare kan barnet komma ihåg händelser som ligger längre 
bak i tiden.  
 
- Den pre-operationella perioden ( ca 2-7 år) 
Detta är en mycket inlärningsrik och aktiv period i barnets liv. Barnets scheman, som förr 
främst fanns på det praktiska planet, byggs nu upp igen på det mentala planet. Handlingarna 
blir internaliserade och barnet kan alltså på förhand tänka ut om något kommer att fungera 
eller inte. Tänkandet är dock inte särskilt flexibelt eftersom det är bundet till yttre stimuli eller 
yttre handlingar. Barnet har mycket svårt att se ett problem från någon annans synvinkel och 
är därmed ofta egocentrisk. Att barnet lär sig tala flytande ser Piaget inte som bevis för att 
barnet förstår språkets fulla meningssammanhang. Han menar att förståelsen, d.v.s. de 
operativa schemana, kommer först och sedan kommer språket.  
 

                                           
38 Moira Linnarud, Språkforskning för språklärare (Lund, 1993) s 7 
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- Den konkret-operationella perioden (ca 7-11 år) 
Tänkandet blir nu operationellt och reversibelt, vilket är nödvändigt för att t.ex. förstå 
matematikens plus och minus. Tänkandet är dock fortfarande knutet till yttre, konkreta 
exempel, men med större flexibilitet. Barnet undersöker hur saker och ting hänger samman 
och förmågan att systematisera begrepp, t.ex. en banan som en frukt, bildas under denna 
period.  
 
- Den formellt-operationella perioden (från ca 11 år)  
Tänkandet behöver nu inte längre konkret stöd. Barnet kan förstå abstrakta begrepp och kan 
även föreställa sig det som är möjligt, inte endast det verkliga. Barnet kan kritiskt värdera 
idéer och jämföra dessa med verkliga livet.  
 
Piaget ser inlärningsprocessen som assimilation, att anpassa nya uttryck till de gamla 
schemana, samt ackommodation, att revidera sin uppfattning. Inlärning ses därmed som 
resultatet av den växelverkan som pågår mellan ett barn och dess omgivning. 
Ackommodationsprocessen inleds då barnet inte längre är tillfreds med förklaringen, då det 
finns en obalans mellan barnets tolkning och den förståelse eller information som barnet har i 
övrigt. Det är just denna obalans som leder barnet till att omstrukturera sina scheman, och 
därmed till att skapa nya tolkningar, som är drivkraften i inlärningsprocessen.  
 
Även om människan är förprogrammerad för lärande är miljön också en viktig förutsättning 
för inlärningen. Piaget anser att kunskap inte kan förmedlas direkt från den vuxne till barnet. 
Varje barn måste därför själv få skapa sin egen version av den yttre världen. Det är därmed 
den aktiva, personliga rekonstruktionsprocessen som är det viktigaste för Piaget. 39  
 
Enligt Piagets teorier bör barnet få rika möjligheter till att vara aktivt, härma i sina lekar och 
utforska sin omvärld. Barnet bör också få tid till samvaro med andra människor samt tid till 
reflektion. Läraren bör även skapa aktiviteter som ger eleven obalans, d.v.s. ge uppgifter som 
är på gränsen till vad eleven klarar av. 40  
 
 
3.3 Noam Chomsky 
 
Under 1950- och 1960-talen var språkundervisningen påverkad av behavioristisk psykologi 
vilket gav upphov till den audiolingvala metoden. Denna innebär i princip att språket skulle 
�drillas in� med hjälp av språklaboratorier och enspråkiga talövningar. Noam Chomsky 
protesterade mot detta med sin tanke om att språkinlärning är en dynamisk, kreativ process. 
Han blev den främste företrädaren för den s.k. nativistiska teorin och menade att den inre, 
dolda processen var central och att språkinlärning sker p.g.a. språkspecifika ärftliga faktorer. 
41  
Under 1960-talet var även Piagets teori om den �avkortade logiken� i barnaåren utbredd. 
Noam Chomsky reagerade även mot detta och ansåg att det var en paradox att barn med en 
begränsad intelligens ändå kan behärska något så komplicerat som ett språk. Barnen 
behärskar ju inte endast ord och associationer utan också språkets grammatik. Den enda 

                                           
39 Gunn Imsen, Elevens värld (1991) sv. övers. (Lund, 1991) s 245, 247ff., 253-261, 263f., 269 
40 ibid. s 263f. 
    Ann-Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund, 1998) s 31 
41 Inger Bergström, �Hur lär man sig? Några iakttagelser från elevundersökningar� i Nya erfarenheter i   
   språkundervisningen. Tolv artiklar om forskning och klassrumserfarenheter, ed. Inger Bergström    
   (Stockholm, 1995) s 1 
   Moira Linnarud, Språkforskning för språklärare (Lund, 1993) s 26 
   Ann-Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund, 1998) s 25ff. 
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förklaringen Chomsky fann till detta var att människor har ett medfött anlag till språk, LAD - 
Language Acquisition Device, som gör att vi både kan producera och begripa meningar som 
vi tidigare aldrig hört.  
 
Chomsky menar alltså att den mänskliga hjärnan är förprogrammerad för att lära språk. 
Språket är genetiskt betingat; så snart barnet får språkliga data att bearbeta börjar det på ett 
kreativt sätt att bygga upp sitt språks grammatik. Därmed vänder sig Chomsky mot 
behavioristen Skinners �tabula rasa� som innebär att vi endast präglas av den språkliga 
omgivningen.  
 
Det språk som barnet växer upp med kommer dock att bli avgörande för hur språkreglerna 
blir och hur språket kommer att yttra sig. Enligt Chomsky sätts språket igång nästan 
automatiskt, men språkutvecklingen följer andra principer än den intellektuella utvecklingen i 
övrigt. 42  
 
På 1960-talet fanns det också ett stort intresse för språkens grammatiska uppbyggnad. 
Chomsky utvecklade en teori om språkets struktur som borde gälla grammatiken i alla språk. 
Han menar därmed att det finns universella, språkliga drag som är gemensamma för alla 
mänskliga kulturer och att dessa finns p.g.a. det medfödda anlaget för språk. Dessa är: 
1. Det finns syntaktiskt universella drag. Exempelvis har alla språk meningar, substantiv och   
    verb samt en grammatisk struktur som måste kombineras efter vissa allmänna regler.  
2. Alla språk har stavelser och består av konsonanter och vokaler. 
3. Alla språk har en ytstruktur och en djupstruktur. Ytstrukturen är själva yttrandet, ordens   
    ordning i meningarna, medan djupstrukturen är den underliggande betydelsen av yttrandet.  
 
Kritik har riktats mot faktumet att det finns en risk att barnet inte får tillräckligt med 
stimulans eftersom språket, enligt Chomsky, kommer naturligt. Visserligen var Chomsky 
främst intresserad av språkets utveckling och inte pedagogik men han poängterar dock att 
input är mycket viktigt även om människor har en inbyggd språkförmåga. Om det inte finns 
någon input sker ingen inlärning. 43  
 
 
3.4 Lev S. Vygotsky  
 
Lev S. Vygotsky är den främste företrädaren för den s.k. sociala interaktionismen. Detta 
innebär att han anser att den mänskliga utvecklingen inte ska ses isolerat eftersom den har ett 
nära samband med det sociala, historiska och kulturella sammanhanget. Då han ser på 
språkutvecklingen som beroende av både sociala och biologiska faktorer anser han också att 
denna därmed måste studeras med många olika perspektiv; kulturellt, socialt, historiskt och 
individuellt.  
 
Vygotsky anser, i likhet med Piaget, att förståndet utvecklas i samspel med den sociala och 
materiella miljön och att utgångspunkten för utveckling är individens aktivitet. De skiljer sig 
dock vad gäller sambandet mellan språk och tanke. Medan Piaget anser att tanken leder till ett 
utvecklat språk menar Vygotsky att språket utvecklar tanken. Han anser att språket �utgör en 
speciell utvecklingsdomän med rötter i den förspråkliga kommunikationen� och att 
språkutvecklingen och den kognitiva utvecklingen är åtskilda hos ett litet barn. När barnet 

                                           
42 Gunn Imsen, Elevens värld (1991) sv. övers. (Lund, 1991) s 320f. 
    Jörgen Tholin, Att lära sig � engelska, Om elevplanerad undervisning (Stockholm, 1992) s 10 
    Evald Nässtrand, Språkläraren och språkinlärningsforskningen (Umeå, 1987) s 6 
43 Ann-Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund, 1998) s 25ff. 
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efter en tid nått en viss språklig nivå börjar språket dock att påverka tänkandets utveckling. 
Människan tänker alltså verbalt och det är språket som bestämmer hur vi uppfattar världen. 
Det är, enligt Vygotsky, genom tänkandet som vi formar vårt inre beteende samtidigt som vi 
ordnar vårt beteende mot andra. Personligheten utformas därmed som ett resultat av social 
interaktion.  
 
Allt tänkande och all intellektuell utveckling har, enligt Vygotsky, sin utgångspunkt i social 
aktivitet. Barns sätt att tala är socialt och kommunikativt och språket utvecklas p.g.a. att 
människan söker social kontakt. Språket tjänar, som jag tidigare nämnt, som ett redskap för 
tänkande men samordnar alltså även människors verksamhet socialt. Det är således inte så att 
individuell utveckling skapar social aktivitet utan tvärtom; det är den sociala verksamheten 
som ger det individuella, självständiga tänkandet.  
 
Vygotskys syn på det sociala samspelet är även tydlig i hans tankar om vad barn klarar av att 
göra. Han menar att ett barn kan utföra en handling i samspel med andra innan det kan utföra 
handlingen ensam. Skillnaden mellan vad barnet kan göra själv och tillsammans med andra 
kallas den approximativa utvecklingsnivån.  För att utveckla ett barn bör läraren därför 
utnyttja denna utvecklingszon genom att stimulera barnet till att arbeta aktivt med andra och 
stödja barnet mot att klara uppgiften själv. Detta innebär att alla människor har en 
utvecklingspotential.  
 
Det som leder till språklig och mental förmåga är, enligt Vygotsky, att tillägna sig redskapen 
för att kunna kommunicera klart och entydigt. De vuxna ska därför hjälpa barnet att lägga en 
innebörd i orden och arbeta kommunikationsinriktat. Barnet bör alltså få mycket tid till att 
samarbeta och uttrycka sig verbalt. Vygotsky understryker även vikten av att barn deltar i 
kulturellt betingade verksamheter där en mer mogen och kunnig person hjälper barnet. Då det 
språkliga samspelet även leder till att den intellektuella förmågan ökas bör barnet följaktligen 
få mycket tid att umgås och samarbeta med människor som utmanar barnet. Barnet bör också 
få rika upplevelser och möjligheter att undersöka sin omgivning eftersom barnet därigenom 
får mycket att samtala om. 44 
 
 
3.5 Nyare forskning   
 
 
3.5.1 Introduktion 
 
Nya tankar och teorier stimulerar till ytterligare forskning som fokuserar på många olika 
aspekter av en människas språkinlärning. Jag har valt att kortfattat presentera två teoretiker, 
Pit Corder och Stephen D. Krashen eftersom deras teorier så starkt inspirerat till ny forskning. 
Jag har även valt att mycket kortfattat presentera forskning som nu bedrivs inom 
språkinlärningsämnet. 
 
 
3.5.2 Pit Corder 
 
Pit Corder har i sin bok �Error Analysis and Interlanguage� (1981) tagit utgångspunkt i 
Chomskys tankegångar om språk. Han vänder sig här mot behaviorismens syn att språket lärs 
in genom att inläraren hör och upprepar språkliga mönster och att man så långt som möjligt 

                                           
44 ibid. s 32f., 35, 37 
   Gunn Imsen, Elevens värld (1991) sv. övers. (Lund, 1991) s 313ff. 
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ska undvika felaktigheter i språket så att dessa inte präglas in. Corder menar att språk inte alls 
lärs in genom inprägling utan genom att inläraren bygger upp hypoteser kring språket och 
sedan provar dem för att få dem bekräftade. Om hypoteserna inte stämmer revideras de.  
 
Corder var alltså �positivt inställd� till fel eftersom de är en del av inlärningsstrategin. Hans 
studier utgick från hur barn lär sig sitt modersmål; I likhet med att svenska barn säger 
�komde� och �gådde� säger engelska barn �comed� och �goed�. Detta ser Corder som bevis 
för att barnet börjar bygga upp en språklig struktur. Han skiljer dock noga mellan orden fel, 
något som man gör konsekvent, och misstag, något som beror på tillfälliga orsaker som t.ex. 
trötthet och stress.45  
 
Synen på fel som Corder införde, att fel är någonting helt naturligt och oundvikligt, gav 
upphov till en ny forskning, den så kallade felanalysen, som blev populär på 1970-talet.46  
 
 
3.5.3 Stephen D. Krashen 
 
På 1970-talet kom också en teori som lämnade få oberörda. Den kallades monitor-teorin och 
skapades av Stephen D. Krashen. Denne skilde inlärningsprocessen i två delar; den naturliga 
inlärningsprocessen - acquisition, samt den medvetna språkinlärningen - learning. 47 
 
Krashen menar att språkinläraren bygger upp ett regelsystem på målspråket, en s.k. mental 
grammatik. Denna utvecklas enbart genom acquisition, som normalt är en omedveten process. 
Det medvetna lärandet fungerar istället som en monitor, en slags kontrollmekanism som kan 
kopplas på i olika hög grad beroende på kommunikationssituation.  
 
För att monitorn ska kunna fungera måste vi kunna den grammatiska regeln, ha gott om tid 
och vara fokuserade på formen. I provsituationer kan alltså monitorn fungera bra men i 
kommunikationssituationer är det den naturliga inlärningsprocessen, acquisition, som kopplas 
in. Olika människor använder också monitorn i olika utsträckning, överanvändaren får ett 
långsamt och trevande tal medan underanvändaren inte lägger någon större vikt vid formell 
korrekthet. Den optimala balansen är därmed en inlärare som använder monitorn för att 
kontrollera men inte till den grad att flytet blir lidande.48  
 
I enlighet med teorin menar Krashen att utlärandet av explicita regler har ett ganska begränsat 
värde, förutom vid skrivinlärningen. Input är dock viktigt och för att få en optimal 
inlärningssituation behövs material som gärna ligger en liten bit över den nivå som inläraren 
för närvarande behärskar. Materialet bör även vara kvantitativt, relevant, samt icke 
grammatiskt tillrättalagt.49  
 
Teorin har fått mycket kritik, till stor del p.g.a. att det är mycket lite av hans teori som går att 
testa med empiriska undersökningar. Han upprörde också många med tanken att den 

                                           
45 Moira Linnarud, Språkforskning för språklärare (Lund, 1993) s 36f. 
    Jörgen Tholin, Att lära sig � engelska, Om elevplanerad undervisning (Stockholm, 1992) s 10 
46 Evald Nässtrand Språkläraren och språkinlärningsforskningen (Umeå, 1987) s 19 
47 Moira Linnarud, Språkforskning för språklärare (Lund, 1993) s 50ff. 
48 ibid.  
   Åke Viberg, Vägar till ett nytt språk. Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv (Stockholm, 1987) s   
   113f. 
49 ibid. s 114 
    Stephen D Krashen, Principles and Practice in Second Language Acquisition (Oxford, 1982) s 163f. 
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medvetna språkinlärningen inte alls var lika givande som man trott och stimulerade därmed 
till mycket ny forskning.50  
 
 
3.5.4 Dagens forskning  
 
Språkinlärningsforskning bedrivs idag med en rad olika inriktningar. Vissa forskare har t.ex. 
inriktat sig på L1, d.v.s. modersmålsinlärning, medan andra är mer intresserade av L2, d.v.s. 
hur vi lär oss främmande språk.  
 
Ett forskningsprojekt som mest inriktat sig på andraspråksinlärning är det s.k. CARLA-
projektet. Det bedrivs vid the University of Minnesota i USA och inriktar sig på forskning av 
andraspråk med målet att kunna förbättra andraspråksinlärningen och andraspråks-
undervisningen.51 Även Rex A. Sprouse, som arbetar på the University of Indiana, har inriktat 
sig på L2 men denne fokuserar främst på universell grammatik och s.k. transfer.  
 
En man som intresserat sig för både L1 och L2 är John Archibald, som är lingvistikprofessor 
på universitetet i Calgary, Canada. Han studerar fonologi och hur denna lärs in då man lär sig 
ett språk. Även Bonnie D. Schwarz, professor vid Durham universitet i England, forskar i 
både L1 och L2. Hon har dock fokuserat på hur man lär sig syntax.52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. GENOMFÖRANDE AV STUDIER 
 
 
4.1 Introduktion 
 
Målen med den dramainspirerade veckan är att: 

• Träna eleverna att våga tala.  
                                           
50 Moira Linnarud, Språkforskning för språklärare (Lund 1993) s 50ff. 
51 Center for Advanced Research on Language Acquisition, http://carla.acad.umn.edu 
52 John Archibald ed., Second Language Acquisition and Linguistic theory (Malden, 2000) s 2, 64, 156, 182 
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• Främja kontakt mellan elev/lärare samt elev/elev. 
• Stärka gemenskapen i klassen. 
• Uppmärksamma kommunikation. 
• Främja ett bra klassrumsklimat. 

 
Susan Holden påpekar i �Drama in Language Teaching� att man inte ska använda 
dramaövningar mer än andra undervisningsmetoder och att vi lär ut språk och inte drama.53 
Detta är jag fullt medveten om. Även jag anser att drama ska ses som en metod och som ett 
komplement till den �vanliga� undervisningen.  
 
För att eleverna verkligen skulle få prova på att arbeta på detta sätt och för att inga 
tveksamheter om vad som är dramainspirerad engelska skulle uppstå valde jag att först 
undervisa mer traditionellt en vecka och sedan undervisa dramainspirerat nästa vecka. På 
detta sätt blir det mer åskådligt för eleverna och därmed lättare för dem att utvärdera 
undervisningen.  
 
När jag planerat övningarna har jag försökt ta hänsyn till de faktorer man enligt Geraldine 
Brain Siks bör ha i åtanke då man arbetar med drama i undervisningen: 
1.  Lärotillfällena ska passa till individernas kapacitet och motiveras av barnens intressen och   
förväntningar.  
2. Barnet ska veta mot vilket mål han/hon strävar. 
3. Barnets försök ska stärkas med uppmuntran och beröm. 
4. Barnet ska få utforska många olika roller och synpunkter och uppleva rollernas huvuddrag.  
 
Brain Siks påpekar att det är mycket viktigt att vara tydlig då en dramaövning presenteras. Jag 
kommer därför att verkligen försöka tänka igenom mina instruktioner och se till att alla 
förstått vad de ska göra innan de börjar arbeta med övningen. Jag anser också att hennes 
påpekande om beröm är mycket viktigt. Alla elever måste få känna att de presterat någonting 
och har en kapacitet att lära mycket mer. 54 
 
Maley & Duff menar att man som lärare inte ska kväva spontana reaktioner på modersmålet 
då eleverna så småningom kommer att associera övningarna med språket och acceptera att 
inte använda modersmålet.55 Därför kommer jag att be eleverna att försöka använda engelska 
men om det är något ord de inte kan, får de använda svenskan. Även om talträningen är 
mycket viktig anser jag dock att det är viktigare att eleverna försöker och att de vågar prova.  
 
 
 
 
 
4.2 Klass 7A 
 
 
4.2.1 Bakgrund 
 
I årskurs 7 består klassen av 30 personer, men två av dessa har specialundervisning i engelska 
så sammanlagt har jag undervisat 28 personer. De ligger på varierande kunskapsnivå och även 
intresset för engelska skiljer sig mycket mellan de olika eleverna. Stämningen i klassen är god 

                                           
53 Susan Holden, Drama in Language Teaching (Harlow, 1981) s 23 
54 Geraldine Brain Siks, Drama with children (New York, 1977) s 50 
55 Alan Maley &Alan Duff, Drama Techniques in Language Learning (Cambridge, 1982) s 21 
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men när jag berättade om den dramainspirerade veckan verkade majoriteten av klassen att 
vara emot denna idé.  
 
Jag har valt att dela upp klassen i två grupper (vilka för övrigt redan användes inom 
svenskämnet och bildämnet) då både jag och min handledare ansåg att detta vore gynnsamt 
för att minska rädslan för att tala. Vi sitter därför i ett grupprum nära det ordinarie 
klassrummet då vi arbetar med dramainspirerad engelska.  
 
 
4.2.2  Planering  
 
Lektion 1 
 
Jag inleder den första lektionen med att poängtera att det är ok att göra fel. Detta har jag gjort 
även tidigare men jag anser att det är viktigt att eleverna får höra detta igen. Eleverna har 
tidigare fått information om att de ska ha dramainspirerad engelska denna vecka men jag går 
kort igenom detta igen. Jag berättar också att de alltid har möjligheten att säga pass då vi 
arbetar med olika övningar.  
 
Vi sätter oss i en ring för att främja kommunikationen och börjar med en mycket enkel lek; 
bollen. Jag är medveten om att eleverna kan uppfatta denna som barnslig men om jag berättar 
detta för dem tror jag ändå att det kan fungera. Jag använder mig av 3 repliker; �My name 
is��, �I like�� samt �I don´t like��. 
 
Därefter fortsätter jag med parvis presentation. Jag skriver upp några punkter på tavlan, 
exempelvis �name�, �hobbies� och �brothers and sisters�. Dessa är förslag på vad eleverna 
kan fråga varandra om men jag uppmanar dem att försöka använda sig av fler frågor. Eleverna 
får sedan, med utgång från den parvisa presentationen, göra övningen presskonferens. Dessa 
övningar använder jag dels för att alla elever ska komma igång att tala, dels för att de ska lära 
känna varandra bättre.  
 
Eleverna har fått läxa till denna dag. Istället för att förhöra detta skriftligt får eleverna göra 
charader på orden. På så sätt får de en visualisering av ordens innebörd och en chans att 
använda hela kroppen då de befäster nya ord.  
 
I �Rollspel i teori och praktik� skriver Waldemarsson & Nilsson (1998) att det är viktigt att 
läraren inte styr för mycket och att han/hon försöker ta vara på elevernas initiativförmåga och 
spontanitet.56  Finns tid över kan eleverna därför själva få ge exempel på vad de vill göra men 
jag har övningarna fruktsallad samt repliken som reserv. 
 
 
Lektion 2 
 
Geraldine Brain Siks uppmanar läraren att fråga eleverna hur de olika övningarna gått, om de 
hade några problem o.s.v. för att få dem att utvärdera sig själva och sitt arbete.57 Därför börjar 
jag lektionen med att återknyta till den första lektionen. Detta görs även för att få en bättre 
kontinuitet och för att eleverna snabbare ska komma in i arbetet. 
 

                                           
56 Björn Nilsson & Anna-Karin Waldemarsson, Rollspel i teori och praktik (Lund, 1988) s 66 
57 Geraldine Brain Siks, Drama with children (1977) s 51 
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För att alla elever ska få en chans att tala och för att få igång gruppens kreativitet fortsätter vi 
med den enkla övningen associationsövning med ord. Sedan gör vi övningen gruppsaga. 
Eleverna får då möjligheten att uttrycka sig så mycket eller så lite som de vill. Alla elever kan 
delta på sina egna villkor genom att de kan fortsätta på sagan genom att berätta flera meningar 
eller endast säga ett ord. 
 
Därefter fortsätter vi med övningen repliken. Genom detta får eleverna en möjlighet att själva 
vara kreativa och skapa en egen kort dialog. De får även en möjlighet att träna skriftlig 
engelska samt träna muntliga kunskaper genom att framföra dialogen för sina kamrater.  
 
Om det finns tid över gör vi övningen att upptäcka sin kropp eftersom eleverna då får ett 
tillfälle att röra på sig samt lyssna till instruktioner. De kan även få ge egna förslag.  
 
 
Lektion 3 
 
Även denna lektion inleds med att återknyta till den förra lektionen. En kort diskussion följer 
om hur de upplever dessa dramainspirerade engelsklektioner. Vi börjar med associations-
övningen igen eftersom jag anser att det är bra att inleda med en enkel övning.  
 
Vi övergår sedan till övningen beskriv ditt föremål men jag låter eleverna få ordet på en lapp 
istället för en konkret sak. Genom att genomföra övningen på detta sätt är risken mindre att de 
ser varandras föremål och att det blir �rörigt�. Jag delar även in eleverna i 2 grupper och gör 
övningen som en tävling för att öka motivationen. För att få in skriftlig engelska får eleverna 
som gissar springa fram till tavlan och skriva upp ordet. Är det rätt ord får laget 1 poäng och 
är det även rättstavat får de 2 poäng. På så sätt kan även de svaga hjälpa laget. Finns det 
ytterligare tid får eleverna, parvis eller i grupp, göra övningen story from words. 
 
När det är ungefär 15 minuter kvar av lektionen delar jag ut enkäten som de får fylla i. Den 
tid som sedan finns kvar används till att diskutera hur det varit under veckan. 
 
 
4.2.3 Genomförande 7A:1 
 
Lektion 1   
 
Under introduktionen med eleverna tog jag upp vikten av att vara en bra kompis och inte 
skratta om någon säger fel. Jag talade även om att detta inte var lek utan ett annat sätt att 
arbeta med engelska och underströk att jag inte krävde mindre än vad jag normalt gjort under 
lektionerna.  
 
Övningen bollen gick över förväntan. Eleverna verkade inte ha några problem med att göra en 
sådan enkel övning utan tycktes tvärtom tycka om den låga nivån. Även den parvisa 
presentationen gick mycket bra, men jag valde att sätta ihop denna övning med övningen 
presskonferens så att eleverna kunde ställa sina frågor i samband med att de fått 
informationen. Också charaderna gick enligt planerna. Läxan gällde glosor inom områdena 
�pets� samt �hobbies� och dessa var naturligtvis mycket tacksamma att gestalta. Först var 
eleverna avvaktande men efter att jag själv gjort en charad blev de sugna på att prova och det 
blev en mycket god stämning i gruppen.  
 
Det enda större problem jag stötte på var att en flicka, �Emmelie�, inte ville tala. Hon satt 
med i ringen och följde vad de andra gjorde, men vägrade tala själv. Då jag fick uppfattningen 
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att det var p.g.a. osäkerhet hon inte ville tala, försökte jag försiktigt få med henne i 
övningarna genom att sänka kraven ytterligare. Jag bad t.ex. att hon skulle säga �pass� men 
detta gick inte heller. Då fick hon skriva pass på tavlan och peka på detta för att markera att 
hon inte ville svara.  
 
Aronson & Holmgren (1994) poängterar vikten av att vara lyhörd då man bearbetar en 
dramaövning. De påpekar att man bör tänka på att aldrig ge personlig kritik utan begränsa den 
till situationen, till händelsen och till vad som gjorts eller sagts.58 Jag var därför mycket 
försiktig och talade med henne efter lektionens slut. Hon berättade då att hon aldrig sagt 
någonting på engelskan i år 7. Jag gjorde bedömningen att det är bra att hon i alla fall vistas i 
miljön och får se och höra vad de andra eleverna gör. På så sätt kanske hon lockas att så 
småningom delta. 
 
 
Lektion 2  
 
Återknytningen till den förra lektionen gick mycket naturligt då vi hade en elev, �Henrik� 
som varit sjuk då vi haft den första lektionen. Gruppen fick berätta för honom vad vi gjort. 
Samtidigt som �Henrik� fick en inblick fick även de övriga eleverna en chans att fundera över 
det vi gjort. Även om det var uppenbart att de hade svårigheter att förklara på engelska 
försökte de i alla fall och detta uppmuntrade jag. 
 
Associationsövningen och gruppsagan gick som planerat. Eleverna gav dock intryck av att 
vara lite rastlösa så repliken passade bra för att bryta detta. Jag skrev upp 8 repliker på tavlan. 
Eleverna fick sedan ca 15 minuter på sig att skriva ihop en kort improvisation och framföra 
denna. Det var härligt att se hur kreativiteten flödade och det verkade som om de verkligen 
hade roligt. Vi hann dock inte övningen att upptäcka sin kropp. 
 
Lektionen gick i stort som jag planerat. Jag försökte involvera eleverna i beslutsfattandet och 
frågade dem exempelvis om de ville att vi skulle gå ett eller två varv då vi gjorde 
associationsövningen. Tyvärr satt �Emmelie� tyst även denna gång. Hon verkade dock 
uppskatta att vara med i gruppen.  
 
 
 
 
 
 
Lektion 3  
 
Då vi denna dag, kl. 12 när lektionen började, hade en treminuters minnesstund för alla dem 
som skadats och dött i terroristattacken mot USA den 11/9 blev lektionen något kortare än 
planerat. Det fanns även ett tydligt behov hos eleverna att tala om det som skett, så jag tog 
ytterligare några minuter till att diskutera detta.  
 
För att sedan sätta igång elevernas kreativitet gjorde vi associationsövningen och fortsatte 
sedan med övningen beskriv ditt föremål. Eleverna delades in i två lag. Det blev då lite 
diskussioner om vem som satt närmast tavlan och om den som skrev ordet först eller den som 
skrev ordet rättstavat först skulle få poängen, men inga allvarliga konflikter uppstod.  

                                           
58 Åsa Aronsson & Kajsa Holmström, Rollspel som en utgångspunkt för diskussion om konflikter och   
    konfliktbearbetning i barngrupp (Linköping, 1994) s 6 
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Eleverna fick sedan göra övningen story from words med 5 ord. Det var tydligt att det var lite 
för kort om tid, men de flesta eleverna verkade ändå uppskatta denna övning. Alla förstod 
dock inte att improvisationen skulle göras efter de fem ord de skrivit ned.  
 
Då det var dags för utvärderingen var det endast ca 8 minuter kvar. Jag skrev upp de olika 
övningar vi gjort på tavlan, så att de skulle komma ihåg dem. Det var knappt om tid men alla 
elever fyllde i utvärderingen och såg ut att vara klara då lektionen var slut.  
 
 
4.2.4 Genomförande 7A:2 
 
Lektion 1 
 
Jag började med att fråga eleverna vad de fått höra om den dramainspirerade veckan av sina 
kamrater. Det visade sig att de inte fått reda på så mycket men att �det verkade roligt i alla 
fall�. Jag gick därefter igenom den allmänna informationen samt några enkla regler; att det är 
ok att säga fel, att man inte skrattar åt någon som gör fel samt att det viktigaste är att man 
försöker.  
 
Bollen gick ungefär som med förra gruppen. Eleverna verkade tycka att det var roligt så jag 
frågade om de ville fortsätta med ytterligare någon fråga. Det ville de, så vi gjorde även 
�favourite animal�.  

 
Efter detta gjorde vi parvis presentation. Denna gång fick dock eleverna komma på frågorna 
själva. Jag skrev upp dessa på tavlan. De kom med många förslag och intervjuerna fungerade 
mycket bra. På grund av att intervjuerna blev längre denna gång hann vi emellertid inte med 
charaderna eller något eget förslag. 
 
 
Lektion 2 
 
Liksom i förra gruppen, var en elev, �Johannes�, borta vid första tillfället och därmed blev det 
naturligt att återknyta till den första lektionen. Eleverna berättade för �Johannes� vad vi gjort 
och sedan fortsatte vi med associationsövningen. �Eric�, som började övningen, valde ordet 
�are� och detta gjorde att det blev svårt för eleverna att associera. Gången efter började därför 
jag och tog då ett lite lättare ord. Övningen gruppsaga, som vi sedan gjorde, gick bra, men det 
var många elever som valde att endast säga ett ord.  
 
När vi sedan gjorde repliken fick eleverna inte färdiga repliker av mig såsom den första 
gruppen fått. Istället fick de gå fram till tavlan och skriva upp de fraser de hade i läxa 
(exempelvis �Can you help me, please� och �What´s the time, please�) och utifrån dessa 
bygga upp en liten improvisation. Eleverna framförde dessa improvisationer med varierande 
entusiasm och skicklighet men alla försökte i alla fall uttrycka sig. Särskilt roligt var det att se 
en flicka som har mycket svårt för engelska, �Sofia�. När hon hörde uppgiften ville hon inte 
spela upp den för någon men efter några minuter började hon tycka att det var så roligt att hon 
ville ha fler och fler repliker.  
 
Vi avslutade sedan med att göra charader eftersom vi inte hunnit detta gången innan. Först 
var eleverna lite blyga men när någon väl börjat ville de flesta prova. Jag hade talat om att de 
hade möjlighet att säga pass och nu utnyttjade tre elever detta. De var dock aktiva och 
gissade. 
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Lektion 3 
 
Även denna lektion inleddes med en återknytning till den förra lektionen innan vi gjorde 
associationsövningen för att öka kreativiteten. Det gick dock lite trögt så jag valde att endast 
gå ett varv runt ringen istället för två.  
 
Efter detta gjorde vi övningen beskriv ditt  föremål. Själva övningen gick bra men två elever 
kommenterade andra elever på ett negativt sätt. Detta är någonting jag naturligtvis skulle ha 
velat undvika. Jag visade dock tydligt att elaka kommentarer var något jag absolut inte 
tolererade. (Vi hade talat om detta vid första lektionen och alla var införstådda med att det var 
förbjudet.)  
 
Sedan gjorde vi övningen story from words. Denna fungerade inte alls bra. Jag delade in dem 
i grupper och det blev mycket käbbel om vem som skulle vara med vem och vad de skulle 
skriva om. Instruktionerna blev tyvärr inte heller så tydliga som jag skulle ha velat. Resultatet 
av detta blev att flera elever inte redovisade eftersom de inte hunnit skriva ned en kort 
improvisation på den utsatta tiden. Jag prioriterade istället enkäten, så tio minuter innan vi 
slutade lektionen bröt jag och de fick fylla i denna.  
 
 
4.2.5 Utvärdering  
 
På grund av frånvaro den tredje lektionen svarade sammanlagt 26 av 28 elever på enkäten. 
Utav dessa var 12 pojkar och 14 flickor. De fick i enkäten ge sin syn på engelska som ämne 
och sina åsikter om den dramainspirerade undervisningen, gruppstorleken samt hur 
övningarna fungerat (se bilaga nr. 2). 
 
De första tre frågorna är flervalsfrågor och syftar till att ge en bild av eleven, hans/hennes 
intresse av ämnet, kunskaper och ambitioner. Frågorna �Jag tycker att engelska är�� samt 
�Jag arbetar för�� gav följande resultat: 
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Gruppen ger intryck av att generellt sett ha en positiv attityd till engelska; Endast två elever 
anser att det är ett tråkigt ämne och inte mer än tre elever anser att engelska är svårt. Antalet 
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elever som satsar på MVG anser jag dock är förvånande högt. Det finns många ambitiösa 
elever i klassen men det är möjligt att majoriteten av eleverna ännu inte insett hur mycket som 
krävs för att nå upp till detta betyg.  
 
Erberth & Rasmussen skriver i sin bok �Undervisa i pedagogiskt drama� att en dramagrupp 
inte bör vara för stor. En grupp på omkring 15 deltagare anser de flesta dramapedagoger vara 
lagom.59 Detta verkar även vara de flesta elevers åsikt. På frågan om gruppstorleken var för 
liten, lagom eller för stor svarade 24 elever att den var lagom och endast 2 elever svarade att 
den var för stor.  
 
Frågan �Vad tycker du att du behöver bli bättre på i engelska?� finns med för att eleverna ska 
kunna utvärdera sina egna behov. Resultaten varierade men det rörde sig främst om talträning, 
grammatik samt glosor. Några exempel på svar är följande: 
- �Are, is och sånt skit.�  
- �Glosor� 
- �Jag tycker att jag behöver trena på allt.� 
- �Stava och våga prata mer högt.� 
- �Prata!!!� 
 
Frågorna om vilka övningar som fungerat bra respektive inte fungerat bra stämmer ganska bra 
överens med min egen uppfattning. För vissa var beskriv ett föremål lite för svårt och story 
from words blev lite för rörig. Det var också flera elever som svarade att gruppsagan 
fungerade dåligt eftersom de inte kom på något att säga. På frågan om vilka övningar som 
fungerat bra har många elever svarat �alla� eller �nästan alla� men de har sällan motiverat 
varför. En tendens som jag dock tycker mig kunna utröna är att eleverna ofta anser att en 
övning fungerat bra om de själva haft lätt att utföra den. Exempel på detta är en pojke som 
svarat att �parvis presentation gick bra för att det var rätt lätt� och en annan pojke som skrivit 
�replikerna gick bra för jag kunde dom bra�.  
 
 
 
På frågan om vad som är bra med att arbeta med dramainspirerad engelska var det mest 
förekommande svaret att det var roligt. Exempel på svar är: 
- �Man vågar prata högt när man är en sån liten grupp och det är kul.� 
- �Vet ej men jag lär mig säkert mer engelska.� 
- �Det är bra för att man pratar så man blir bättre på uttalet.� 
- �Jag tycker att det är oerhört roligt med dramainspirerad engelska. Man lär sig kommunicera    
    på engelska.� 
- �Det blir kulare och jag lär mig mera.� 
- �Man har roligt och man lär sig mycket� 
 
På frågan om vad som inte är bra med dramainspirerad engelska svarade majoriteten (18 
elever) �vet ej� eller �inget�.  Några elever menade att det kan vara lite jobbigt att läsa upp 
eller spela upp något inför hela gruppen. Två elever skrev att de inte hinner arbeta med 
planeringen och en elev att han inte lär sig så mycket stavning. 
  
Den sista frågan, om de skulle vilja arbeta mer med dramainspirerad engelska, blev en mycket 
positiv överraskning. Endast en elev svarade att hon inte ville arbeta på detta sätt. Två elever 
svarade lite kryptiskt: �Kanske det� samt �Nej, för att man pratar så mycket. Ja, för att det är 
roligare än annan engelska�. Resten av svaren var positiva, exempelvis �Ja det är kul och man 

                                           
59 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson Undervisa i pedagogiskt drama (Lund 1991) s 52 
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lär sig�, �Ja, för att man lär sig på ett roligt sätt� samt �Ja, det går mycket bätre och är mycke 
roligare.� 
 
 
4.3 Klass 5A 
 
 
4.3.1 Bakgrund 
 
I årskurs 5 består klassen av 25 personer varav 13 är pojkar och 12 flickor. De ligger på 
varierande kunskapsnivå och även här skiljer sig intresset för engelska. De flesta elever är 
medelduktiga men det finns även några svaga och några mycket duktiga elever. I klassen 
finns också en flicka, �Emma�, som är mycket blyg. Enligt min handledare kommer hon 
troligtvis inte att vilja genomföra någon av övningarna. Dessutom finns en pojke som inte har 
någon engelska alls p.g.a. att han har stora svårigheter i sitt skolarbete. Eleverna har vetat om 
att de ska ha dramainspirerad engelska sedan några veckor tillbaka och, till skillnad från klass 
7A, ger de flesta eleverna intryck av att se fram emot att få arbeta på detta sätt.   
 
Jag har denna gång valt att arbeta med dramainspirerad engelska i helklass. Nackdelen med 
detta är att några elever kanske inte törs spela upp för kamraterna. Jag ansåg emellertid att det 
var nyttigt att få erfara hur det är att arbeta med många barn samtidigt eftersom många lärare 
inte har möjligheten att dela in klassen i två grupper.  
 
På skolan finns ett innebandyrum där jag valt att hålla de dramainspirerade 
engelsklektionerna eftersom barnen då får lite mer plats att röra sig på. Den ökade ytan 
innebär också att det finns möjligheter att dela in klassen i två eller flera grupper men ändå 
vara i samma rum. På så sätt kan de blyga få möjlighet att gå undan lite och redovisa för en 
mindre grupp.   
 
 
 
 
 
4.3.2 Planering 
 
Lektion 1 
 
Jag börjar även i denna klass med att poängtera att det är ok att göra fel och att jag anser att 
det viktigaste är att försöka, även om det inte alltid blir rätt. Jag har tidigare nämnt att de alltid 
har möjligheten att säga pass då vi arbetar med olika övningar men upprepar detta för att 
ingen ska behöva känna sig orolig.  
 
Vi sätter oss i en ring på golvet för att främja kommunikationen och börjar med den enkla 
övningen bollen. Jag använder mig av samma frågor som i 7A ; �My name is��, �I like�� 
samt �I don´t like�� men jag låter även eleverna ge egna förslag om de vill fortsätta med 
övningen.  
 
Sedan fortsätter jag med parvis presentation. Jag har skrivit upp några punkter på ett 
blädderblock men detta visar jag inte förrän jag frågat klassen om vad man kan fråga en 
person när man intervjuar honom/henne. På så sätt får de själva inventera sina kunskaper och 
känna att det inte finns några färdiga svar. Jag väljer vilka som ska arbeta tillsammans för att 
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ingen ska bli lämnad utanför, men de får själva bestämma om de vill redovisa i mindre 
grupper eller i helklass.  
 
Om de väljer att redovisa i mindre grupper kommer jag att fungera mer som en handledare än 
en egentlig lärare. Det är sant att mycket av det eleverna säger under denna lektion då 
kommer att passera mig obemärkt. Eleverna kan säga mycket som är fel men samtidigt anser 
jag, vilket även Maley & Duff tar upp, att eleverna behöver tid att träna, tid att prova nya 
strukturer och nya ord utan att behöva ha rädslan att läraren ska korrigera dem inför hela 
klassen.60 
 
Eleverna får sedan, i samband med den parvisa presentationen, göra övningen presskonferens 
och om det finns tid över får eleverna efter detta göra övningen tal och rörelse. De får 
improvisera en dialog på ett varuhus och jag går runt och tittar. Skulle det sedan finnas 
ytterligare tid tar vi in stolar från cafeterian och gör övningen fruktsallad.  
 
 
Lektion 2 
 
Jag börjar med att återknyta till den förra lektionen för att få eleverna att reflektera över det vi 
gjort. Sedan fortsätter vi med associationsövningen med ord.  
 
Efter detta gör vi övningen repliken. Jag har skrivit upp ett antal repliker på ett blädderblock 
och eleverna får välja en av dessa och bygga upp en kort improvisation av denna. De som vill 
får sedan spela upp denna improvisation inför sina kamrater.  
 
Sedan gör vi övningen beskriv ditt föremål med lappar med enkla ord som jag förberett och 
lagt i ett kuvert. Även här gör vi det som en tävling där eleverna får poäng om de gissar rätt. 
 
Om det finns tid över får eleverna skriva ned varsitt ord på en papperslapp och lägga i ett 
kuvert. De får sedan göra charader på dessa ord. 
 
 
Lektion 3 
 
Jag börjar med att återknyta till den föregående lektionen. Därpå gör vi övningen att upptäcka 
sin kropp för att eleverna ska få träna på att lyssna på instruktioner samt repetera 
kroppsdelarna på engelska. 
 
Sedan får eleverna skriva ned fem ord och parvis eller gruppvis göra övningen story from 
words. De som vill får sedan spela upp improvisationerna. Om det finns tid efter detta gör vi 
övningen att minnas en leksak. 
 
När det är ca 10-15 minuter kvar på lektionen repeterar jag, genom att fråga eleverna vad vi 
gjort under veckan, de olika övningar vi genomfört. Sedan delar jag ut enkäten som de får 
fylla i.  
 
 
4.3.3 Genomförande 
 

                                           
60 Alan Maley & Alan Duff, Drama Techniques in Language Learning. A resource book of communication  
   activities for language teachers (Cambridge, 1982) s 14 
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Lektion 1 
 
Jag började med att samla eleverna och låta dem sätta sig i en ring på golvet. Detta tog längre 
tid än det hade gjort med år sju men denna gång hade jag nästan dubbelt så många elever, så 
det är förståeligt. (Det märktes dock tydligt att eleverna var yngre; det var ganska många som 
�råkade� putta till varandra då de skulle sätta sig ned.) Jag berättade att de hade möjlighet att 
säga pass och talade om att det viktigaste var att de försökte, inte att de alltid gjorde rätt.  
 
När vi gjorde övningen bollen fick jag fler reaktioner än jag fått i årskurs sju. En elev menade 
att det var barnsligt och sade att de hade gjort sådana övningar på lågstadiet, men det gick 
dock bra ändå. Vid första frågan �My name is� What´s yours?� fick alla eleverna kasta 
bollen till den de ville men vid nästa fråga, �I like�� bad jag dem ge bollen till personen till 
höger om dem för att det skulle gå lite fortare. P.g.a. att det fanns tendenser till rastlöshet 
valde jag att sluta leken där och inte gå igenom den tredje frågan. 
 
Sedan fortsatte jag med parvis presentation genom att fråga eleverna om hur man kan 
intervjua en person. De kom med många bra förslag. När de slutat ge förslag satte jag upp 
blädderblocksbladet för att de skulle ha något att titta på om de skulle glömma vilka frågor 
som kan användas. Jag delade in dem i par som de satt och detta fungerade mycket bra med 
undantag för ett par; �Elisa� och �Emma�. �Emma� ville inte göra detta och då jag blivit 
varnad om att hon troligtvis inte kommer att vilja vara med alls tog jag över hennes roll. Hon 
fick dock sitta bredvid och lyssna.   
 
Redovisningarna gick bra. De hade många grammatikfel men jag rättade dem inte eftersom 
jag, när jag introducerar dramainspirerad engelska, vill uppmuntra att de vågar i första hand. 
Vi presenterade varandra för hela gruppen. Det gick mycket bra, men tog relativt lång tid så 
vi hann varken tal och rörelse eller fruktsallad. 
 
 
 
 
 
 
Lektion 2 
 
Jag inledde lektionen med att återknyta till vår förra engelsklektion. Vi talade bl.a. om vad vi 
gjort, om de tyckte att det varit lagom svårt och om de hade några önskemål. Sedan fortsatte 
vi med associationsövningen. Vi gick två varv runt ringen. Denna övning gick mycket bra, 
troligtvis p.g.a. att eleverna tidigare gjort detta på svenska. 
 
Efter detta gjorde vi övningen repliken. Eleverna blev mycket entusiastiska då jag 
presenterade övningen så jag var tvungen att lugna ned dem lite så att de verkligen skulle 
lyssna på instruktionerna innan de började med övningen. Jag berättade att de fick en 
möjlighet att själva bilda grupper  men att de skulle se till att alla hade en grupp att vara i. Om 
detta inte fungerade skulle jag bilda grupper nästa gång. Det fungerade dock mycket bra. 
Vissa elever valde att arbeta i par och andra bildade grupper med upp till fem elever (vilket 
var den gemensamt bestämda maxgränsen). Även �Emma� ville vara med och spela och detta 
var en glad överraskning.  
 
Det blev rörigt då de tränade in sin korta pjäs och de var ganska högljudda men det var tydligt 
att de hade roligt. När jag lyckats samla alla igen (och detta var i ärlighetens namn inte det 
lättaste eftersom de helt �gick upp� i sina små pjäser) var de dock intresserade av varandras 
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pjäser. De tittade och lyssnade uppmärksamt. Beskriv ditt föremål hann vi dock inte med 
eftersom denna lektion endast var 40 minuter lång och de fått lite mer tid till att träna än jag 
planerat.  
 
 
Lektion 3 
 
Jag inledde lektionen med att tala om den förra lektionen och hur de uppfattat den. Jag talade 
om att det blivit rörigt och lite för högljutt och att de verkligen var tvungna att lyssna under 
övningen att upptäcka sin kropp om denna skulle fungera. Istället för att själv ge instruktioner 
lät jag emellertid eleverna berätta för kamraterna vad de skulle göra. På så sätt blev de mer 
aktiva och fick känna på ledarrollen. Vi gick ett varv runt ringen och detta fungerade mycket 
bra även om några elever sade pass.   
 
Efter detta gjorde vi övningen story from words. Jag valde dock, för enkelhetens skull att 
eleverna endast skulle säga ett ord var som de sedan skulle skapa improvisationer kring. Först 
gick övningen bra, men efter några minuter blev det tydligt att vissa elever hade 
samarbetssvårigheter. En flickgrupp på fem personer kunde inte komma överrens om de 
skulle spela djur själva eller låtsas att de hade djur i koppel och i en annan grupp ville en 
flicka, �Emma�, inte längre vara med i pjäsen. Jag försökte tala med dem och uppmuntrade 
dem att kompromissa och försöka reda ut meningsskiljaktigheterna. De försökte men lyckades 
inte riktigt, så jag talade lite om hur det är att samarbeta innan eleverna fick spela upp sina 
små pjäser. En flicka, �Annie�, ändrade sig och valde att spela upp men två flickor avstod. 
Jag uppmuntrade dem att försöka, men respekterade deras rätt att säga pass.  
 
När det var ca 15 minuter kvar på lektionen var vi färdiga med att titta på elevernas uppspel. 
Då repeterade jag de olika övningar vi genomfört och delade ut enkäten som de fick fylla i.  
 
 
 
 
 
4.3.4 Utvärdering 
 
På grund av att en elev inte har engelska svarade 24 av 25 elever på enkäten. Utav dessa var 
12 pojkar och 12 flickor. Enkäten var utformad på samma sätt som den enkät år sju hade med 
undantaget för frågan om vilket betyg de satsar på (se bilaga nr. 3). De fick alltså i enkäten ge 
sin syn på engelska som ämne, sina åsikter om den dramainspirerade undervisningen, gruppen 
samt övningarna. 
 
De första tre frågorna syftar till att ge en bild av eleven, hans/hennes intresse för ämnet samt 
kunskaper. Frågorna om engelska var roligt/tråkigt samt enkelt/svårt gav följande resultat:   
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Även denna klass ger alltså intryck av att ha en positiv attityd till engelska; Endast två elever 
anser att det är ett tråkigt ämne och en klar majoritet anser att det är roligt med engelska. 
Majoriteten anser att engelska är medelsvårt, men ingen svarade att det är svårt och detta 
anser jag är lite överraskande.  
 
På frågan om gruppen var lagom stor svarade en förvånansvärt stor andel, hela 75%, att den 
var lagom. 25% ansåg att den var för stor och två elever gav förslag på att man kunde ha 
speciella flick- och pojkgrupper.  
 
Frågan �Vad tycker du att du behöver bli bättre på i engelska?� gav svaren uttal, stavning, 
ingenting, läsning samt att våga tala inför klassen. Majoriteten svarade dock stavning eller 
talträning. Några exempel på svar är följande: 
- �Att stava orden. Det kan vara knepigt i bland.� 
- �Att prata lite mer� 
- �lite bättre på att tala och att stava engelska ord, tala bättre för publik.� 
- �Inget�.kanske att prata mera.�  
 
Frågorna om vilka övningar som fungerat bra samt inte fungerat bra stämmer även i denna 
klass ganska väl överens med min egen uppfattning, men eleverna är mindre kritiska mot 
undervisningen än jag. Majoriteten av eleverna, ca 66%, svarade att alla övningar fungerat 
bra. Bland de elever som tog fram enskilda övningar var repliken och story from words klara 
favoriter. 
 
På frågan om det fanns några övningar som inte fungerat bra svarade majoriteten, 14 av 24, 
nej. En elev ansåg att bollen och parvis presentation fungerat dåligt eftersom de övningarna 
var tråkiga och en annan elev svarade associationsövning p.g.a. att det var många som sade 
pass. I stort var de dock mycket nöjda. Något negativt som fem elever tagit upp är att det varit 
lite rörigt och högljutt ibland när de tränade innan uppspelet. Detta håller jag helt med om. 
Det var lite för hög ljudnivå men samtidigt var det tydligt att detta berodde på de ovanligt fria 
ramarna och att de var inspirerade och tyckte att det var roligt. 
 
På frågan om vad som är bra med att arbeta med dramainspirerad engelska var det mest 
förekommande svaret även i denna klass att det var roligt men det förekom även andra svar. 
Exempel på svar är: 
- �Man lär sig att prata inför grupp.� 
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- �Kul att man får göra saker och inte bara läsa i en bok.� 
- �Att man får spela tokiga roller.� 
- �Att alla får vara med och att man får lära sig att prata inför stora grupper för det   
   finns en del som tycker att det är väldigt svårt.� 
- �Man får röra sig och man får använda de ord man kan. Man kommer ihåg orden   
   lättare.� 
- �Man lär sig samarbeta.� 
 
På frågan om vad som inte är bra med dramainspirerad engelska svarade majoriteten, (16 
elever),�inget�.  De övriga sex tog alla upp samma sak; att det kan vara lite för rörigt och att 
vissa elever försöker �spela över�.  
  
Den sista frågan, om de skulle vilja arbeta mer med dramainspirerad engelska, blev en mycket 
glad överraskning. Jag hade sett att de flesta eleverna verkade trivas men inte till den grad att 
alla elever svarade ja på denna fråga. Exempel på svar är: 
- �Jag skulle gärna vilja arbeta mycket mer med drama på engelska. Det är kul och alla får    
    prova på sina kunskaper.� 
- �Ja, det skulle jag gärna. För att man lär sig mer då och man får verkligen prata  
    inför gruppen. Det är det som är roligt tycker jag� 
- �För att det är roligt och man får arbeta på ett bra sätt� 
- �Ja det vill jag därför att jag tycker att det är roligt och man lär sig mycket.� 
 
 
 
 
 
 
 
5. SLUTDISKUSSION 
 
Bland de allmänna strävansmålen i kunskaper som finns i LPO �94 står att eleven ska 
utveckla ett rikt, nyanserat språk, förstå betydelsen av att vårda sitt språk, lära sig arbeta 
självständigt och tillsammans med andra samt lära sig kommunicera på ett främmande språk 
61. Vilka möjligheter har då den dramainspirerade språkundervisningen att uppnå detta? Kan 
den, förutom att ge eleverna faktakunskaper, även ge dem förståelse, färdighet och 
förtrogenhet såsom LPO 94 föreskriver? 
 
Det finns, som jag tidigare gett exempel på, många olika teorier för att försöka förklara och 
beskriva ett barns språkutveckling. I huvudsak kan man dock finna tre olika inriktningar på 
teorierna; Den första kategorin teorier, som hävdar att barnet endast påverkas utifrån, 
företräds av olika behaviorister och innebär i stort att barnet får förstärkning, d.v.s. 
uppmuntran eller skäll, och på detta sätt lär sig ord och strukturer. Den andra kategorin, de 
nativistiska teorierna som jag tidigare visat att Chomsky företräder, betonar arvets och 
mognadens roll för språkinlärningen. Den tredje kategorin teorier, slutligen, är de kognitiva 
teorierna, som betonar både arv och miljö och representeras av både Piaget och Vygotsky 
även om den förre betonar arvet och den senare barnets språkliga miljö.62  
 
                                           
61 Utbildningsdepartementet, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna     
    (Stockholm, 1994) s 9 
62 Anders Arnqvist, Barns språkutveckling (Lund, 1991) s 24, 27, 38 
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Dessa tre huvudkategorier gäller än idag men språkforskningen fortskrider och nya rön 
presenteras kontinuerligt. Ännu verkar det dock inte finnas någon teori som helt kan förklara 
människans inlärning av ett språk. I �Om språket. Problem och perspektiv� skiljer Chomsky 
på språkstudier i �problem; de svar som tycks vara inom räckhåll, och mysterier, sådant som 
är lika dunkelt nu som när frågeställningarna formulerades.� 63 Trots att detta uttalande är 
över 25 år gammalt tror jag att det är lika aktuellt idag.  
 
Språkforskarna som jag tidigare presenterat skiljer sig på många olika punkter men det finns 
en sak som nästan alla språkforskare framhäver och detta är att eleven ska vara aktiv. 
Pedagogiskt drama bygger just på att deltagarna är aktiva. Ledaren stödjer men det är 
deltagarna själva som söker kunskap.64 Denna aktiva process stämmer även mycket väl 
överens med Piagets tanke om den personliga rekonstruktionsprocessens vikt vid inlärningen.  
 
Även Eriksson & Tholin tar upp betydelsen av det personliga engagemanget. De knyter an till 
Piagets tanke och menar att det vi engagerat oss i och försökt strukturera själva, tolkat i egna 
bilder eller uttryckt med egna ord eller handlingar, är det som långsiktigt stannar i vårt minne. 
Därför, menar de, är det viktigt att vi på olika sätt hjälper eleverna att få en egen relation till 
det de ska arbeta med. 65  
 
Jag tror, liksom Heathcote, att eleverna får en djupare förståelse och bättre kunskaper om de 
får leva sig in i situationer och problem. Minnesforskningen har också, enligt Erberth & 
Rasmusson, tydligt visat detta.66 Drama engagerar hela personligheten och eleverna får både 
tala, lyssna och använda kroppen då de arbetar med dramainspirerad språkundervisning. Att 
arbeta på detta sätt för att gynna elevernas lärande är alltså helt i enlighet med Eriksson & 
Tholin och stöds av bl.a. Piaget och Vygotsky. 
 
Även enkäten visar att eleverna känner att de lär sig något då de arbetar med dramainspirerad 
engelska. De hade svårt att formulera varför de lärde sig men många elever skrev att det var 
ett bra sätt att arbeta och att de lärde sig mycket. En pojke i år sju svarade exempelvis på 
frågan om vad som är bra med att arbeta med dramainspirerad engelska på följande sätt: �det 
är roligare och man lär sig mycke mera�. En flicka i år fem svarade på samma fråga med 
orden: �Kul och man lär sig mycket�. En pojke i samma klass försökte formulera varför han 
tyckte om undervisningen på ett mer detaljerat sätt och skrev att man kommer ihåg orden 
lättare när man arbetar på detta sätt. Jag tror att detta beror på att han uppfattar orden och 
sammanhangen mer konkret. 
 
Ward har, som jag tidigare nämnt, tagit upp konkretiseringsaspekten av drama med sin åsikt 
att eleverna tvingas till att tränga in i materialet och förstå det då de själva dramatiserar 
litterärt stoff. Geraldine Brain Siks utvecklar denna tanke och skriver i �Drama with children� 
att elever, genom att vara aktiva och direkt involverade då de spelar olika roller, associerar 
ord med meningen av ordet. Drama kan alltså fokusera på ord genom att illustrera dem med 
t.ex. rörelser.67 Ett exempel på denna konkretisering ger bl.a. Peter John Hassall i sin bok 
�English by magic. A resource book�  där han visar hur man kan använda trollkonster som ett 
medel i undervisningen.68  
 

                                           
63 Noam Chomsky, Om språket. Problem och perspektiv (1975), sv. övers. (Stockholm, 1975) s 123    
64Gudrun Ekstrand & Ulla-Britt Janzon, Pedagogiskt drama (Stockholm, 1995) s 14f.    
65 Rigmor Eriksson & Jörgen Tholin, Engelska för livet. Lärares och elevers medvetenhet om språkinlärning    
    (Karlstad, 1996) s 18f. 
66 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 96 
67 Geraldine Brain Siks, Drama with children (New York, 1977) s 51 
68 Peter John Hassall, English by magic. A resource book  (Oxford, 1985)  
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Att eleverna har roligt i skolan och får arbeta med meningsfulla aktiviteter anser jag är 
mycket viktigt. I kursplanen för engelska i LPO 94 står att: �Undervisning skall utgå från ett 
meningsfullt och intresseväckande innehåll. Eleverna utvecklar sin språkfärdighet genom att 
lyssna till och läsa om sådant som angår och engagerar dem och genom att använda språket i 
tal och skrift�.69  Men hur får man då en text som engagerar eleverna?  
 
Maley & Duff diskuterar värdet av det som lärs ut på språklektioner i sin bok �Drama 
techniques in Language Learning. A resource book of communication activities for language 
teachers�. De menar att språket som används i olika läroböcker ofta kan verka irrelevant och 
ytligt men ändå används strukturer som t.ex. �son chapeau est sur la chaise� [hans hatt är på 
stolen, egen anm.] för att visa vokabulär och struktur. De anser även att många läroböcker 
glömmer bort en mycket viktig aspekt av talet; flexibilitet. I autentiska situationer måste man 
kunna anpassa sitt språk till den person man talar med och ändra t.ex. ordval, tonfall och 
reaktionstid. Här kan drama ha en viktig roll eftersom drama har möjligheten att lägga in den 
känslomässiga aspekten i språket som dessa texter ofta saknar. De tar upp följande exempel 
för att illustrera detta: 
 
Textboksexemplet �Is this a pen?� vore helt olämpligt att använda i verkligheten. Om man 
exempelvis skulle gå fram till en hamnarbetare i London med en penna i handen och fråga �Is 
this a pen?� vore det knappast troligt att denne svarade �Yes it is� eller �No it isn´t�. 
Troligare vore att svaret blir �What the ´ell d´you take me for?� eller �Listen, mate, if you´re 
looking for trouble��. Anledningen till dessa svar är att frågan uppfattas som en 
provokation, eftersom svaret är uppenbart verkar inte frågan uppriktig.70 Detta tycker jag är 
en mycket intressant och viktig tanke. I verkliga kommunikationssituationer är människor 
tvungna att anpassa sig efter situationen, så varför inte uppmuntra eleverna att lära sig detta så 
tidigt som möjligt? 
 
Linnarud menar att kommunikation står i centrum för all språkinlärning och att man lär sig 
snabbare och effektivare om språket presenteras i en meningsfull kontext.71 Även Siw 
Strömquist tar upp vikten av att arbeta kommunikationsinriktat. Hon skriver i sin bok 
�Talarskolan. Talprocessen � teori och tillämpning� att vi som lärare stimulerar elevernas 
språkutveckling då vi använder �en elevaktiverande undervisning där eleverna får tillfälle att 
använda sitt språk i varierande och meningsfulla sammanhang.72 Detta tror jag stämmer 
mycket bra. Genom att eleverna i dramainspirerad språkundervisning själva får skapa egna 
dialoger, tolka olika roller och kreativt arbeta med olika texter tror jag att de engageras i en 
högre grad än om de endast får färdiga texter att arbeta med. Elevernas utvärdering i enkäten 
visar också tydligt att dramainspirerad språkundervisning är någonting som de flesta tycker är 
roligt och givande eftersom alla elever i år fem och alla utom tre i år sju tydligt visade att de 
vill arbeta mer med denna metod.  
 
Enkäten och samtal med eleverna visar också att många elever oroar sig för sitt uttal och 
väljer att inte svara på frågor eftersom de är rädda att läraren inte ska förstå eller för att de 
andra eleverna ska skratta. Denna rädsla är något man, enligt min åsikt, måste ta på allvar. 
Det kan innebära att jag tillfälligt måste sänka kraven på prestationsnivån men jag tror att 
eleverna, i ett längre perspektiv, utvecklas mycket mer, både språkmässigt och känslomässigt 
om jag successivt ökar kraven och ger dem tryggheten att t.ex. kunna säga �pass�. Problemet 

                                           
69 Skolverket, Grundskolan: kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000) s 16 
70 Alan Maley & Alan Duff, Drama Techniques in Language Learning. A resource book of communication  
    activities for language teachers (Cambridge, 1982) s 7f.  
71 Moira Linnarud, Språkforskning för språklärare (Lund, 1993) s 120 
72 Siw Strömquist, Talarskolan. Talprocessen � teori och tillämpning (Malmö, 1996) s 9 
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med att inte vilja tala, menar Maley och Duff, löses även inom dramainspirerad 
språkundervisning rent praktiskt eftersom aktiviteten gör det nödvändigt att tala.73 
 
Målet med mina lektioner var främst att eleverna skulle lära sig att våga tala, att skapa en så 
gynnsam atmosfär att de ville prova. Enkäten visade att detta fungerat ganska bra. �Emma� i 
årskurs fem är ett exempel på detta. Min handledare trodde att hon skulle vägra vara med på 
alla övningar men så var inte fallet. Hon deltog i flera övningar och vill t.o.m. arbeta mer med 
denna metod. Ett annat exempel är �Sofie� i årskurs sju som svarade på frågan om hon ville 
arbeta mer med dramainspirerad engelska på följande sätt: �Ja, därför att det är roligt. Jag 
vågar prata högt!� Detta är uppenbarligen en stor prestation för henne och det är naturligtvis 
mycket roligt för mig att känna att jag, genom denna arbetsform, kunnat ge henne lite av det 
mod hon tidigare saknat. �Emmelie� i samma klass talade aldrig under de tre lektionerna men 
när jag pratade med henne efter lektionerna visade det sig att hon trivdes i gruppen och att 
hon t.o.m. hade roligare än vid traditionell engelskundervisning. Att lära sig att våga tar olika 
lång tid för olika personer men om vi lärare är tålmodiga och uppmuntrande tror jag att alla 
elever kan utvecklas och tänja sina gränser.  
 
Viljan av att kommunicera, vilket jag även tog upp i inledningen av detta arbete, är beroende 
av hur atmosfären är i klassrummet. Trygghet är naturligtvis viktigt för all verksamhet som är 
språkutvecklande men det är, som jag tidigare visat, särskilt viktigt vid den muntliga 
framställningen. Att skapa en trygghetskänsla blir därför vitalt för läraren. Strömquist påpekar 
dock att träning också behövs för att eleverna ska kunna känna trygghet. Genom att eleverna 
får arbeta med mycket talträning i dramainspirerad språkundervisning får de, så småningom, 
en säkerhet genom att det blir en vana. 74 
Vilja och motivation är ständigt återkommande frågor, inte bara inom språkundervisning utan 
inom all undervisning. Maley & Duff menar att drama kan vara mycket bra för elevernas 
inlärning eftersom glädjen kommer från personligt engagemang och inte från känslan av att 
ha lyckats följa någon annans instruktioner. Därför behövs, enligt dessa, inte motivation i lika 
stor utsträckning som vid traditionell undervisning.75 Detta påstående kan jag hålla med om i 
ganska stor utsträckning efter att ha sett elever genomföra de olika övningarna. När jag 
exempelvis, som svar på frågan om de vill arbeta mer med dramainspirerad engelska får 
svaren:  �Jaaaaaaa! De ä sketkul ju!!!!!!!� samt �Ja!!! Det är svin kul� av två pojkar i årskurs 
fem är det tydligt att deras engagemang skulle räcka till att motivera både sig själva och 
många andra elever. Linnarud menar att en hög motivation och en positiv attityd till uppgiften 
underlättar språkinlärningen och att detta kan växa fram på grund av en känsla av att lyckas.76 
Detta tror jag stämmer mycket bra. Jag anser därför att det är mycket viktigt att inte glömma 
bort att uppmuntra eleverna även om de har en inre motivation. Alla elever måste få känna att 
de kan lyckas, oavsett förutsättningar. 
 
I LPO 94 står att skolan har �ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för 
alla.� 77 Min åsikt är att drama här har stora möjligheter. Det går att variera undervisningen i 
hög grad och ta hänsyn till olika elevers förutsättningar och kunskaper. En dramainspirerad 
språkundervisning kan stödja den svage eleven genom att göra språkundervisningen varierad 

                                           
73 Alan Maley & Alan Duff, Drama Techniques in Language Learning. A resource book of communication  
    activities for language teachers (Cambridge, 1982) s 13f. 
74 Siw Strömquist, Talarskolan. Talprocessen � teori och tillämpning (Malmö, 1996) s 14f. 
75 Alan Maley & Alan Duff, Drama Techniques in Language Learning. A resource book of communication   
   activities for language teachers (Cambridge, 1982) s 13 
76 Moira Linnarud, Språkforskning för språklärare (Lund 1993) s 93 
77 Utbildningsdepartementet, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna     
   (Stockholm, 1994) s 5 
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och fri, men även stimulera den duktige eleven genom att han/hon fritt kan uttrycka sig och 
visa sina kunskaper.  
 
Vygotsky betonar det sociala samspelet och menar att barn kan lära mycket av varandra. 
Detta är någonting jag anser att man borde försöka dra nytta av. Oavsett nivå kan eleverna i 
gruppen stödja och hjälpa varandra. Way, liksom Slade, menar att alla barn kan vara med i ett 
drama, oavsett fysisk och intellektuell förmåga och att det endast handlar om att anpassa 
dramat efter förutsättningarna.  
 
I enkäten ville jag att eleverna skulle fylla i kön och vad de tyckte om engelska. Avsikten var 
att jag skulle kunna se om det fanns några tendenser att t.ex. pojkar tycker bättre om detta sätt 
att arbeta än flickor, att svaga elever tycker att det är roligare än starka elever etc. Personligen 
trodde jag att denna metod skulle tilltala de lite svagare eleverna och speciellt pojkarna 
eftersom de ofta visar ett större behov av att få röra på sig. Jag trodde också att ambitiösa 
elever som satsar på höga betyg skulle tycka att detta var kravlöst och att de skulle anse att de 
inte lärde sig så mycket i jämförelse med sina ordinarie engelsklektioner. Detta stämde dock 
inte. Både mycket starka och mycket svaga elever har uppskattat detta sätt att arbeta. Endast 
en flicka i årskurs sju som är mycket ambitiös skrev att hon inte ville arbeta mer på detta sätt 
men hon kunde inte motivera varför. Jag trodde även att blyga elever skulle svara att de inte 
ville arbeta mer med dramainspirerad engelska. Detta var dock också fel. Jag har istället fått 
intrycket att de tycker att det är så roligt att arbeta med denna metod att de för en stund 
övervinner sin blyghet. Enligt enkäten har drama alltså någonting att erbjuda de flesta elever, 
oavsett kunskaper och personliga egenskaper. 
 
Dramainspirerad språkundervisning har även möjligheten att ge en estetisk dimension till 
undervisningen. I LPO 94 står tydligt att detta ska vara en del av elevernas undervisning:  
� I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper�.78 Genom drama får 
de uttrycka sig kreativt. De får också en annan slags kunskap än de rena faktakunskaperna. 
Här kan de t.ex. få förståelse, färdigheter i att kommunicera och förtrogenhet med realistiska 
talsituationer. 
 
Genom teoridelen och genom mitt praktiska arbete har jag nått slutsatsen att drama kan gynna 
språkinlärningen på ett flertal olika sätt. Drama är dock mer än endast ett ämne. Det är 
gränsöverskridande och bryr sig inte om att lärandet är indelat i olika ämnen i skolan.  Det 
kan ge en mycket vidare kunskap, både i olika skolämnen och när det gäller att utveckla 
elevernas sinnen. I LPO 94 står att �skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla 
och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. [�] I överensstämmelse 
med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande�.79 Jag tror att 
drama har mycket stora möjligheter att förmedla dessa värden genom språkundervisningen.  
 
Även Erberth & Rasmussen tar upp de emotionella och sociala aspekterna av drama. De 
skriver: �Genom att agera i olika roller och sedan samtala kring dem, får man kunskaper om 
sig själv och andra, upptäcker nya sidor och ser relationer mellan människor, orsaker och 
sammanhang.� 80 Bl.a. Gavin Bolton har påpekat att man i drama arbetar med att utveckla 
känslor och att förstå och att klargöra värderingar. Detta kan vara en kontinuerlig del av en 
dramainspirerad språkundervisning. Samtidigt som eleverna tränar på ett språk tränar de 

                                           
78 ibid. s 8  
79 ibid. s 5 
80 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund, 1991) s 96 
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också det sociala samspelet och uppmärksammar sina värderingar. Enkäten visade att några 
av eleverna uppfattat denna dimension, att en dramainspirerad undervisning kan ge mer än 
språkkunskaper. En flicka i årskurs 5 skrev t.ex. att man lär sig mer än bara engelska då man 
arbetar på detta sätt. En annan flicka i samma klass skrev att man lär sig samarbeta. 
 
Peter Slade anser, som jag tidigare nämnt, att läraren, genom att arbeta med �Child drama�, 
får hjälp med att bli en vänlig och känslig person. Detta tycker jag är en intressant tanke. 
Samspelet mellan elev och lärare är inte en envägskommunikation och man kan som lärare 
lära mycket av eleverna. I enkäten svarade t.ex. en pojke i årskurs fem på frågan om han ville 
arbeta mer med dramainspirerad engelskundervisning på följande sätt: �JA! Det är så roligt. 
Helst om det är skönt ute och man kan vara där och jobba�. Denna tanke har aldrig tidigare 
slagit mig, att man skulle kunna vara utomhus och arbeta. Eleverna har en sådan idérikedom 
och denna resurs tror jag att man skulle kunna utnyttja mer. Undervisningen blir ett 
gemensamt utbyte, jag ger eleverna av mina kunskaper och de lär mig att bli ett bättre lärare, 
och kanske som Slade menar, en bättre människa. 
 
Drama och dramainspirerad språkundervisning är definitivt någonting jag vill arbeta med i 
framtiden. De övningar jag har använt mig av har varit relativt enkla och jag kan förstå om 
kritik skulle riktas mot att vissa elever inte fått en tillräcklig utmaning. Jag har medvetet valt 
enkla övningar eftersom jag anser att det är viktigare att skapa en språkglädje och ett intresse 
än att eleverna uttrycker sig helt korrekt. Alla elever ska kunna känna sig trygga och känna att 
de kan klara av övningen. Med detta menar jag dock inte att jag anser att man alltid ska 
använda enkla övningar. Tvärtom anser jag att eleverna ska utmanas men att det måste få ske 
en progression i lärandet. Eleverna måste få tid att träna att tala, att våga, att ta risker och inte 
alltid välja den enklaste vägen.  
 
Nancy King, författare till boken �Storymaking and Drama. An Approach to Teaching 
Language and Literature at the Secondary and Postsecondary Levels�, är liksom de flesta 
lärare mer än väl medveten om alla hinder som kan finnas för att arbeta med drama; stora 
klasser, korta lektioner, otillräckligt med planeringstid, barn som inte kan läsa eller 
koncentrera sig ordentligt och otillräckligt med kunnande om kreativa processer. Ändå är hon 
hoppfull. Hon uttrycker detta med orden; �� and yet, there is the human spirit, which thrives 
on imagery and expression� 81  
 
Jag anser, liksom Bryan Way, att drama inte behöver vara ett separat ämne eller något som 
alltid ska användas utan ser det som ett komplement till den övriga undervisningen. Jag kan 
förstå att lärare undviker att arbeta dramainspirerat, det finns ju trots allt många hinder, men 
jag tror att man får igen mycket mer än vad man ger. Jag kan inte neka till att det kräver 
förberedelse och att tiden är knapp som lärare men metoden ger eleverna variation, en chans 
att arbeta kreativt och estetiskt, social träning, konkretisering, mer verklighetsanknutna 
kommunika-tionssituationer och ofta mycket glädje och inspiration.  

 
Drama ger också, vilket även Ekstrand & Janzon pepekar, en möjlighet att bättre förstå sin 
omvärld. Man diskuterar och lär sig förstå sina handlingar.82 Dorothy Heathcote uttrycker 
samma tanke på följande sätt: �It seems sensible to me that, if there is a way of making the 
world simpler and more understandable to children, why not use it? Dramatizing makes it 
possible to isolate an event or to compare one event with another, to look at events that have 
happened to other people in other places and times perhaps, or to look at one´s own 

                                           
81 Nancy King, Storymaking and Drama. An Approach to Teaching Language and Literature at the Secondary     
   and Postsecondary Levels (Portsmouth, 1993) s 5 
82 Gudrun Ekstrand & Ulla-Britt Janzon, Pedagogiskt drama (Stockholm, 1995) s 14f. 
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experience after the event, within the safety of knowing that just at this moment it is not really 
happening.�83  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. SLUTORD 
 
Med detta arbete ville jag göra något som jag verkligen skulle ha nytta av som lärare och som 
även andra lärare skulle kunna få utbyte av. Arbetet är tänkt som en möjlig inspirationskälla 
och ett sätt att visa att drama har stora möjligheter. Det går faktiskt att arbeta med drama även 
om man inte har så mycket erfarenhet. 
 
Strax innan jag skulle ha min första dramainspirerade lektion tänkte jag: �Vad har jag gett 
mig in på ?�  Jag har inte så mycket lärarerfarenhet och mina 10 poäng i drama är inte mycket 
att skryta med. Gavin Bolton skulle troligtvis fördöma det jag gjort helhjärtat och erfarna 
dramapedagoger kommer att kunna se alla de fel jag gjort när de läser detta arbete. Ändå 
kände jag att jag ville prova, alla måste någon gång ha tagit det första steget och jag är glad 
att jag gjort det. Det är mycket inspirerande att få vara med då den blyga eleven går fram och 
faktiskt vågar tala inför klassen och att se elevernas lust att lära då de förbereder sina små 
pjäser. Jag rekommenderar varmt att prova! 
 
Jag skulle vilja tacka mina handledare Lotta Rydvall och Katarina Stenlås för deras positiva 
inställning och all hjälp jag fått i samband med den praktiska delen av arbetet. Jag skulle 
också vilja tacka min handledare Christel Öfverström för hennes mycket stora engagemang, 
all hjälp och alla goda råd jag fått i samband med detta arbete. Slutligen ett tack till Ann 
Öjring och Britt-Marie Karlsson. 
 
Avslutningsvis skulle jag vilja dela med mig av en dikt av Nancy King som jag tycker är 
mycket inspirerande.  

                                           
83 Dorohy Heathcote, Collected Writings on Education and Drama (Illinois, 1984) s 90 
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The Cant of Can´t  
You there, the one who´s just been told you 
Can´t dance. 
Can´t write. 
Can´t think. 
Can´t talk. 
Can´t draw. 
Can´t do. 
You there, the one who thinks and feels, �I can´t.� 
You come to me. 
I´ll show you that you can. 
Always. 84  
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Dramaövningar 
 

Associationsövning med ord 
Man sitter i en ring. En deltagare säger ett ord, nästa säger det första ord han kommer att 
tänka på när han hör det ordet, nästa säger det första ord han tänker på när han hör det 
närmast föregående ordet osv. Det måste gå fort. Man får inte tänka länge. Om man inte 
kommer på något ord direkt, får man säga �pass�. 1  
 
Att minnas en leksak 
Man sitter tillsammans i en ring. Alla ska sluta ögonen och erinra sig en leksak som de tyckt 
mycket om. När lagom tid förflutit öppnar man ögonen och berättar för varandra om sin 
leksak. Man skall försöka göra detta så tydligt att kamraterna kan se den framför sig. 2  
 
Att upptäcka sin kropp 
Läraren berättar för eleverna att de ska prova hur många delar av kroppen de kan röra. Sedan 
säger läraren en kroppsdel och alla rör den under några sekunder. Sedan även hela rörelser, 
exempelvis �rulla med huvudet, låtsas att ni tuggar tuggummi� o.s.v. 3  
 
Beskriv ditt föremål 
Man sitter i ring. Varje deltagare får ett föremål. Föremålet skall beskrivas med avseende på 
t.ex. form, yta och storlek utan att man direkt säger vad det är. 4  
 
Bollen 
Alla sitter i en ring. Man rullar en boll till varandra och samtidigt som man rullar iväg bollen 
säger man t.ex: �Jag heter� och jag tycker om��, sedan �Jag heter�och jag tycker inte 
om��, sedan �Jag heter�och jag skulle önska�� 5  
 
Charader 
Eleverna får göra charader på ord eller meningar. 6  
 
Fruktsallad 
Deltagarna sitter på stolar i en ring. En står i mitten. Man får sig tilldelat en sorts frukt som 
man skall lystra till, exempelvis äpple, apelsin eller banan. Den som står i mitten ropar 
namnet på en frukt, t.ex. äpple. Alla �äpplen� ska då byta plats. Mittmannen försöker ta en av 
deras stolar under bytet. Lyckas han blir den som blir utan stol ny mittman. Om man vill kan 
man ropa �fruktsallad�. Då måste alla byta plats på en gång. Variation: djur, städer, begrepp 
alltefter teman som är aktuella. 7  
 
 
 
 
 
 
Gruppsaga 

                                           
1 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund 1991) s 89 
2 ibid. s. 87 
3 Bryan Way, Utveckling genom drama. Dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel (Stockholm   
  1973) s 84ff. 
4 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund 1991) s 84 
5 ibid.  s 67 
6 Egen idé. 
7 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund 1991) s 62 
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Man sitter i en ring. En deltagare säger en mening t.ex. �Det var en gång��. Nästa person 
fortsätter och säger en eller flera meningar, exempelvis ��en liten pojke, som var ute och 
gick i��, nästa fortsätter osv. En gruppsaga, som hela gruppen varit med om att skapa, växer 
fram. Om man vill kan man sedan använda den till dramatisering. 7  
 
Parvis presentation 
Eleverna får arbeta två och två med att intervjua varandra. Sedan får de presentera varandra 
för klassen. Eleverna ska ta anteckningar under intervjun och övningen ska ej ta mer än ca 20 
minuter för att pressen ska hållas låg.8  
 
Presskonferens 
Lyssnare får ställa frågor till en person som nyss blivit presenterad. 9  
 
Repliken 
Eleverna får en replik som ska finnas med i en kort, improviserad pjäs. Denna kan t.ex. 
hämtas ur läroboken eller ur en skönlitterär bok. 10  
 
Story from words 
Eleverna får skriva ned 5 ord. Sedan arbetar de i par och utifrån deras 10 ord skriver de en 
dialog. 11  
 
Tal och rörelse 
Eleverna får göra en kort improvisation efter några ämnen. 

Exempel nr. 2: På inköp i ett varuhus. Man ser på varorna och försöker finna 
just det man söker. Man frågar efter priserna. 
Exempel nr. 3: Zoologiska trädgården. Man spatserar omkring. Man ser på 
djuren och talar om dem. Man kommenterar deras sätt att röra sig, de läten de 
frambringar etc.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utvärdering � dramainspirerad engelska 
 
                                           
7 ibid. s 89 
8 Siw Strömquist, Talarskolan. Talprocessen � Teori och tillämpning (Malmö, 1996) 
9 ibid. 
10 Egen idé. 
11 Lou Spaventa ed., Towards the Creative Teaching of English (London, 1980) s 22 
12 Erik Kühnau & John McEwan, Pedagogisk dramatik (Malmö, 1971) s 58 
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Jag är en�      Kille             Tjej        
___________________________________________________________________________ 
Jag tycker att engelska är� Lätt               Medel             Svårt          
___________________________________________________________________________ 
Jag tycker att engelska är� Roligt            Ok                 Tråkigt        
___________________________________________________________________________ 
Jag arbetar för�     G                      VG                 MVG          
___________________________________________________________________________ 
Gruppen har varit�    För liten        Lagom             För stor        
___________________________________________________________________________ 
 
 
Vad tycker du att du behöver bli bättre på i engelska? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______ 
 
Vilka övningar tycker du har fungerat bra? Motivera! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______ 
 
 
Finns det några övningar som du inte tyckt fungerat bra? Motivera! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______ 

 
 
 

VÄND! 
 



 

 

 
Vad är bra med att arbeta med dramainspirerad engelska? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______ 
 
Vad är inte bra med att arbeta med dramainspirerad engelska? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______ 
 
Skulle du vilja arbeta mer med dramainspirerad engelska? Varför/Varför inte? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
 
 
 

 
 

Tack för att du svarat! 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

Utvärdering � dramainspirerad engelska 
 
Jag är en�      Kille             Tjej        
___________________________________________________________________________ 
Jag tycker att engelska är� Lätt               Medel             Svårt          
___________________________________________________________________________ 
Jag tycker att engelska är� Roligt            Ok                 Tråkigt        
___________________________________________________________________________ 
Gruppen har varit�    För liten        Lagom             För stor        
___________________________________________________________________________ 
 
 
Vad tycker du att du behöver bli bättre på i engelska? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______ 
 
 
Vilka övningar tycker du har fungerat bra? Motivera! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______ 
 
 
Finns det några övningar som du inte tyckt fungerat bra? Motivera! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______ 
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VÄND! 
 
 
 

Vad är bra med att arbeta med dramainspirerad engelska? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__ 
 
Vad är inte bra med att arbeta med dramainspirerad engelska? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______ 
 
Skulle du vilja arbeta mer med dramainspirerad engelska? Varför/Varför inte? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
 
 
 
 
 

Tack för att du svarat! 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

Ordförklaringar, drama 
 
∗ Boltons Ilustrative/performance activity - I verkligheten använder vi oss av vad Bolton 

kallar �descriptive mode� d.v.s. beskrivande uppförande, innan den sociala kontexten är 
etablerad. Först då kan vi övergå till det mer spontana uppförandet, vilket Bolton kallar 
�the existential mode�. Detta sätt att agera används även i dramat. Först etableras alltså en 
social kontext och sedan roller m.m. 1  

 
∗ Dramainspirerad engelska � Med detta begrepp menar jag att jag fått inspiration från 

dramats teori och praktik i undervisningen. Jag använder dramaövningar och sätter 
kommunikationen i centrum men det är dock språkinlärningen och inte dramat som är i 
fokus. 

 
∗ Dramaturgi � Detta är samma sak som dramateori. Denna behandlar antingen drama som 

litterär form eller drama som ett sceniskt konstverk. Exempel på dramaturgi är dramats 
genrer, dramats uppbyggnad samt dramats berättarform. 2  

 
∗ Forumteater � Detta är ett färdigskrivet spel som spelas inför publik. Syftet är att 

åskådarna ska gå in och bryta spelet för att sedan ta över roller och förändra 
händelseförloppet. Målet är att avslöja och bryta olika former av förtryck. (Efter Boal 
1977)3  

 
∗ Kommunikation � Ordet kommunikation kommer från latinets communio, vilket betyder 

gemenskap, och beskrivs traditionellt som en förbindelse, eller som meddelande i vid 
bemärkelse. Det kan även definieras som överförande av idéer, information eller känslor 
mellan grupper och individer. 4  

 
∗ Kreativitetsövningar � Detta är övningar för att sätta igång barnens kreativitet. 

Grundläggande kreativitetsövningar kan vara avslappningsövningar, sinnestränande 
övningar, koncentrationsövningar, inre bildskapande, associationsövningar samt enklare 
improvisationsövningar. 5  

 

                                           
1 Gavin Bolton, Selected Writings on Drama in Education (London, 1986) s 23 
2 Kari Marklund, ed., Nationalencyklopedin, 20 vol. (Höganäs, 1987) Vol. 5, s 125 
3 Björn Nilsson & Anna-Karin Waldemarsson, Rollspel i teori och praktik (Lund, 1988) s 11 
4 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund 1991) s 32 
5 ibid. s 77 

Bilaga 4 



 

 

∗ Mim, Pantomim � Detta är en mycket gammal konstform där ett handlingsförlopp berättas 
utan att det förekommer några talade repliker. Det är därför en föreställning med endast 
mimik, gester och kroppsrörelser. 6  

 
∗ Mirakelspel � Dessa är dramatiserade helgonlegender.7  
 
∗ Moraliteter � Dessa är medeltida sedelärande dramer med motiv hämtade ur vardagslivet. 8  
 
∗ Mysteriespel � Dessa är medeltida skådespel med bibliska ämnen, t.ex. Jesu barndom. 9  
 
 
∗ Passionsspel � skådespel som skildrar Kristi lidande. 10  
 
∗ Rörelse- och musiklekar � Dessa är övningar där man får använda hela kroppen. Exempel 

är �trollstaven� där en deltagare får förvandla de andra deltagarna till det han/hon vill, 
�följa John� samt �kopplarna� där eleverna kopplar ihop de kroppsdelar som läraren ropar 
ut. Musiklekar, eller sånglekar som de också kallas, är oftast en dans som utförs till sång 
av deltagarna. Vanligen dansar man i ring men det finns olika varianter. 11  

 
∗ Skulptur � Skulpturövningar, eller statyövningar som de också kallas, är övningar då 

gruppen formar en staty av en eller flera personer. Efteråt kan man använda statyn som 
utgångspunkt för diskussion eller improvisation. Man kan också låta statyn få liv för att se 
hur händelsen utvecklas. Statyövningar är därmed bra träning för både uttryck och 
tolkning. 12  

 
∗ Terapeutiska arbetsformer - Här används en psykologisk aspekt på dramat. Ett exempel på 

detta är psykodrama vilket är en gruppmetod för att arbeta med relationer. Man spelar här 
upp sina frågeställningar istället för att endast tala om dem.13  

 
 
 
 
 

                                           
6 ibid. s 109 
7 Håkan Josephson ed., Norstedts uppslagsbok (Stockholm, 1982) s 841  
8 ibid. s 854 
9 ibid. s 871 
10 Håkan Josephson ed., Norstedts uppslagsbok (Stockholm, 1982) s 971 
11 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund 1991) s 11 
12 Björn Nilsson & Anna-Karin Waldemarsson, Rollspel i teori och praktik (Lund, 1988) s 11 
13 Ann Örjing, Relationsdrama i skolan - drama som låter eleverna utforska klassens relationer (Finspång,    
    1998) 
    Lennart Wiechel, Pedagogiskt drama. En väg till social kunskapsökning (Lund 1983) 



 

 

 


