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Sammanfattning 
Denna studie belyser hur pedagoger och annan personal inom skolan och fritidshem använder sig 

av drama som arbetsverktyg. Teoriöversikten innefattar hur dramapedagogiken uppstått, hur 

olika forskare ser på drama och skolverkets läroplan (2011).  

Studiens resultat visar att de intervjuade informanterna använder sig av drama på olika sätt. 

Däribland i inlärningssituationer, konfliktlösningssituationer och att för att stärka elevernas 

självkänsla och samarbetsförmåga. Informanterna lyfter fram både ämnesintegration, 

temaarbeten och olika teaterföreställningar som arbetssätt i studien.  

Studiens resultat visar även vad informanterna anser att drama som arbetssätt leder till. Det som 

framkom var att de ansåg att eleverna fick en direktkunskap vid användandet av drama, eleverna 

fick en bättre förståelse för varandra vid konflikter och att drama passar för både svag och 

starkpresterade elever. Att eleverna blev personligt utvecklade, gav trygghet och engagemang 

hos eleverna framkom i studien liksom att eleverna lärde sig utifrån en helhetsprocess.  

Informanterna i studien beskriver sin syn på drama i samverkan med andra ämnen. En informant 

betonar att drama i ämnesintegration leder till att pedagogerna på skolan lättare kan göra en 

formativ bedömning av eleverna. Det innebär att pedagogerna på skolan ser till vad eleven lärt 

sig under hela ämnesintegrationen och inte vid endast ett tillfälle. Några informanter betonar att 

det är viktigt att alla pedagoger arbetar mot samma mål för att kunna arbeta ämnesövergripande 

med drama.  

Som hinder för att kunna utföra drama inom skolan och fritidshem anges tid, resurser, miljö och 

professionalitet hos pedagogen som skäl. Informanterna menar att möjligheterna med drama är 

att eleverna får en helhetsupplevelse och att estetiska arbetssätt gynnar alla elever. Möjligheten 

att arbeta med drama ämnesintegrerat anser några informanter i studien vara att alla pedagoger 

arbetar mot samma mål. 

Den här studien omfattar en kvalitativ forskningsmetod som innebär intervjuer av 5 informanter. 

De som ingår i studien är två grundskollärare, en barnskötare och två dramapedagoger, varav två 

är män och tre är kvinnor. Fyra arbetar på kommunala skolor och en på friskola. Det gör att 

studien visar upp en variation av informanternas uppfattningar av drama som arbetssätt, trots att 

informanterna bara är fem till antalet. 
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1. Inledning och syfte 

Mitt intresse för drama ledde till detta examensarbete och under lärarutbildningens gång har jag 

fått uppfattningen att drama är användbart inom skolans alla ämnen samt på fritidshemmet.  

Drama är ett pedagogiskt förhållningssätt som kan användas som kunskapsinhämtande i alla 

skolämnen och får eleverna att tänka vidare, reflektera och se problem ur olika synvinklar (Falk 

Lundqvist, 1996). Drama utgår även från elevernas erfarenheter och ger ett lärande ur ett 

helhetsperspektiv (Falk Lundqvist, 1996; Sternudd, 2000). Öfverström (2006) menar också att 

eleverna blir motiverade, intresserade och minns lättare vad de lärt sig. Eftersom forskningen 

visar på stor nytta anser jag det relevant att ta reda på hur pedagoger inom grundskolan beskriver 

att de använder sig av drama idag. Det har motiverat mig att göra denna studie. 

Tidigare forskning har visat att pedagoger ägnar minst tid åt drama, än vad de gör med andra 

estetiska uttryckssätt (Lopatkina, 2006). Abrahamsson & Linder (2006) menar att några av deras 

pedagoger i studien ansåg att skolämnena var viktigare än drama och var inte nämnvärt för 

ämnesintegration heller. Under min egen praktiktid på lärarprogrammet har drama som arbetssätt 

lyst med sin frånvaro bland pedagogerna. Skolornas kunskapssyn har tidigare betonat 

faktakunskaper mer än de estetiska icke mätbara ämnena (Erberth, 1993), och ett ämne, det har 

inte drama varit sedan läroplanen (1980). Det får mig att ytterligare fundera över hur drama 

används idag i skola och fritidshem. 

1:1 Syfte: Mitt syfte med studien är att söka kunskap om hur pedagoger uppfattar sin estetiska 

praktik med drama inom grundskolans tidigare år.  

1:2 Frågeställningar: 

Hur beskriver pedagogerna att de använder sig av drama inom skolan?  

Vilken betydelse anser pedagogerna att drama har för eleverna?  

Hur ser pedagogerna på drama i samverkan med andra ämnen? 
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2. Forskningsöversikt 

Här presenterar jag teorier och tidigare forskning om drama. Min indelning behandlar främst 

dramapedagogik och författare som diskuterar hur pedagoger använder sig av drama och vad 

drama anses leda till hos eleverna. Teoriavsnittet belyser även möjligheter respektive hinder för 

drama i skolan. Statusen runt drama i skolan liksom drama under lärarprogrammet belyses 

liksom vad läroplanerna menar med drama. 

3. Teori 

Jag förankrar min studie om drama i ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv som innebär att allt 

mänskligt lärande sker i kommunikationen mellan människor. I det sociokulturella perspektivet 

lever kunskapen först i samspelet mellan människor som sedan blir en del av individens 

tänkande och handlande. Även kulturen ingår i det här perspektivet som innebär dels att 

människans värderingar med mera förvärvas genom interaktion med omvärlden, och dels de 

fysiska redskapen som människor använder sig av. De fysiska redskapen kallas för artefakter och 

utvecklingen av de materiella resurserna går parallellt med utveckling av intellektuella 

kunskaper. Både den intellektuella kunskapen och de fysiska artefakterna tillhör människans 

förmåga att samla erfarenheter och använda dem (Säljö, 2010). 

Erberth (1993) berättar i sin studie historiska tillbakablickar om skapande verksamhet som har 

använts sedan antiken. Platon ansåg att drama var en viktig del av uppfostran och Sokrates ansåg 

att personligheten utvecklades genom dans och rytmer. Sedan dess har drama använts för att göra 

undervisning levande och konkret. Författaren belyser även dramas benämning, det som vi kallar 

dramapedagogik idag. Skapande dramatik var benämningen när det under 1950-talet kom till 

Sverige genom impulser från USA och England.  

Sternudd (2000) menar att dramapedagogiken har uppstått ur humanistiska och 

samhällsvetenskapliga traditioner. Dramapedagogik handlar om att pröva den konkreta 

verkligheten och att synliggöra elevernas ageranden i dramaturgin. Elevernas erfarenheter är 

viktiga i drama och det konstnärliga skapandet finns i elevernas arbetsprocess. Lärandet får 

eleverna med sig från helheten (Sternudd, 2000). Dramapedagogik beskrivs som ett 

svåröverskådligt ämnesområde och diskussionerna angående vad drama ska innehålla och vad 

målet är pågår ständigt. Drama handlar om ett pedagogiskt förhållningssätt som inte begränsas 

till ett enda ämne eller plats i skolan (Erberth, 1993). 
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Stanislavskijs skådespelarövningar är en träningsmetod för skådespelare. Utifrån den har 

dramalärare med goda kunskaper i teater anpassat metoden till olika kulturer. Metoder i 

pedagogiskt drama är i grunden tolkningar från den samtida vuxenteatern men som dramalärare 

anpassar eller gör om. Vidare menar författaren att skillnaden mellan teater och pedagogiskt 

drama är att teater är en konstform där skådespelarnas primära mål är att vinna publikens 

uppmärksamhet medan dramapedagogik är ett estetiskt skolämne som utvecklar barn (Pusztai, 

2ooo). 

Liedman (1998) beskriver den inflytelserika filosofen och pedagogiska tänkaren John Dewey. 

Dewey betonar att relationerna mellan människorna leder till att människor utvecklas. Grunden i 

en människas utveckling är meningsfullhet och sociala aktiviteter för att en samhörighetskänsla 

ska infinna sig. Det som kännetecknar hans syn på kunskap är att eleverna vill hjälpa till och 

göra nytta och om elevens erfarenhet relateras till omvärlden blir eleven mer motiverad. Sker 

utvecklingen i skolan förstår eleverna lättare vad som händer i omvärlden utanför skolan. Om 

sambandet mellan teori och praktik lärs ut i skolan kan eleverna göra mer och förstå mer av 

kunskapen som blir till genom teorin och praktiken (Liedman, 1998). Dewey är känd för sin tes 

Learning by doing, det vill säga att människor lär sig genom att göra. Deweys människosyn är att 

människan är aktiv och skapande och han är en stor inspiratör till den moderna 

dramapedagogiken (Erberth, 1993). 

3.1 Pedagogens ledarskap i drama 

O'Toole (1992) definierar processen i drama som en händelse. Drama är processinriktat eftersom 

drama i undervisningen behöver förhandlas i en elevgrupp och är beroende av de yttre 

förutsättningarna. Drama är uppbyggt av kommunikativa händelser som blir trovärdiga i en 

händelse. Både Erberth (1993) och O’Neill & Lambert (1990) anser att dramapedagogik handlar 

om att skapa ett accepterande klimat som ger eleverna trygghet och som pedagog bör man sätta 

gränser och gå varsamt fram eftersom eleven annars kan få negativa erfarenheter av drama.  

Falk Lundqvist (1996) som är dramalärare på Umeå universitet, anser genom sin långa 

erfarenhet av dramapedagogik att pedagogerna bör göra en grundlig planering med syfte och mål 

innan dramalektionen och därefter vara öppen för att improvisera. Om pedagogen endast följer 

sin planering och inte känner av stämningen och motivationen bland eleverna används ofta 

vuxenmakten på fel sätt med hot och disciplinära åtgärder. Eftersom drama bygger på 
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upplevelser och känslor får pedagogen inte ha för stort behov av att kontrollera (Falk Lundqvist, 

1996).  

Även Heathcote och Bolton (1995) anser att drama i undervisningen behöver användas på ett 

medvetet plan. En del pedagoger har svårt att släppa kontrollen över beslut, men det är värt att 

tänka på att eleverna växer och utvecklas om de får ta eget ansvar. Inom dramapedagogiken är 

även elevernas frihet att tänka viktigt och en pedagog som arbetar med drama behöver känna till 

det. Eleverna behöver i drama reflektera för att utvecklas. En pedagog i roll behöver ett tydligt 

ledarskap och fortfarande visa sin auktoritet, precis som när pedagogen inte är i roll. Att vara i 

roll som pedagog betyder att vara närvarande i en lärandeprocess tillsammans med eleverna, och 

ger enligt Heathcote och Bolton (1995) eleverna ett känsloengagemang med inlevelse i lärandet. 

Bolton (1992) anser att drama ger kunskap relaterat till de värderingar människor har och 

konsekvenser saker och ting får. Författaren lyfter fram att en positiv interaktion mellan elever 

och pedagog behövs för att lyckas med dramapedagogik. 

Way (1971) var en pionjär inom drama i England och menar att undervisningen behöver 

innehålla kunskaper om hela människan för att ge eleverna en permanent behållning av sitt 

lärande i skolan. Han betonar hur viktigt pedagogens arbete med eleverna är. Eleverna behöver 

stöd i att utveckla sin fantasi och genom den bygga upp ett självförtroende. Genom att göra 

dramaövningar blir eleverna mer medvetna och ökar elevens förståelse för andra människor. Den 

personliga ansvarskänslan ökar samt eleverna kan lättare identifiera sig med andra. Way påpekar 

att lika mycket träning behövs i dramaövningar som i kunskapsämnena. Det är viktigt att som 

pedagog behärska sitt arbetsområde/n, samt ha självtillit eftersom det påverkar arbetet i drama.  

3.2 Hur pedagoger använder sig av drama  

Erberth (1993) beskriver i sin studie att grundstenarna i dramapedagogikens innehåll inom 

skolan anses vara: grundövningar som kan vara lekar, improvisationer, rollspel, gestaltningar, 

dramatiseringar och teaterproduktioner. Lekarna används när pedagogen vill få en 

gruppsammanhållning hos eleverna, att skapa stämning eller genom att öka elevernas 

inlevelseförmåga och kreativitet. I arbetet med rollspel och improvisationer deltar eleven som får 

nya upplevelser och erfarenheter genom att eleven ser hur andra agerar. Agerandet sker i en 

låtsashandling där impulserna exempelvis kan vara föremål, rörelser eller ord. I rollspelen och 

improvisationerna hittar eleverna på handlingen och dramatiserar den. Vanligtvis finns inte några 

krav på formen i de dramatiska improvisationerna utan det är elevens upplevelse som är i fokus. 

Ett tillvägagångssätt inom dramatiseringen är gestaltningar som författaren ger exempel på att 
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det kan vara skulpturer och pantomimer. I studien svarade alla tillfrågade pedagoger  på att om 

viljan fanns, kan man lära sig dramatisera även om man har olika förutsättningar (Erberth, 1993). 

Lindgren (2006) har i sin avhandling kategoriserat olika diskursiva kategorier. Författaren 

definierar diskursbegreppet som: ”De villkor som styr vad människor tycker, tänker, gör och 

säger” (Lindgren, s 42). Min tolkning av diskursbegreppet blir att pedagoger inom skolan 

arbetar och tänker på ett speciellt sätt. Lindgren presenterar ett antal diskurser i sin avhandling. 

Diskursbalansen bygger på att pedagogerna använder de estetiska ämnena och tänker att eleverna 

behöver en helhet och omväxlande balans i sin tillvaro. Glädjediskursen bygger på att 

pedagogerna anser att eleverna ska ha roligt och våga i användandet av drama. Pedagoger som 

använder sig av fostrandiskursen leder till att eleverna ska bli empatiska människor, goda för 

samhället och kunna fungera i sociala sammanhang. När pedagogerna strävar efter att ge 

eleverna kunskap inom andra ämnen med hjälp av de estetiska ämnena är det 

förstärkningsdiskursen som används. I den diskursen ingår även att ämnesintegration i ett tema 

ger högre kvalitet och förstärkning i undervisningen. När pedagogerna använder sig av drama 

som ett kompensatoriskt arbetssätt tillskriver de vissa elever ett större behov av estetisk 

verksamhet. Eleverna har ofta olika typer av problem i skolan och anses därför ha ett behov av 

estetisk verksamhet (Lindgren, 2006).  

Det aktiva skapandet är arbetssättet i drama, menar Erberth (1993) och ger exempel på 

ageranden i roller men att även samtal och reflektioner ger undervisningen hög kvalitet. 

Arbetssättet drama kan användas som kunskapsinhämtande i alla skolämnen, påtalar Falk 

Lundqvist (1996), eftersom det utgår från elevernas perspektiv och stimulerar upplevelser genom 

att synliggöra och förstärka elevens starka sidor. 

Öfverströms (2006) licentiatavhandling visar att pedagogernas arbetssätt i drama var olika: I en 

historielektion fick eleverna lära sig hur en person levde genom att tänka sig in i situationen och 

ta reda på vem personen var. Därefter skrev eleverna en berättelse om den historiska personen. 

Som avslutning hade eleverna en fest i historisk rollgestaltning. Ett annat vanligt arbetssätt var 

när eleverna läste berättelser som de sedan gestaltade som en bearbetning av det lästa. Ytterligare 

ett arbetssätt var när pedagogen introducerade 1700talet då eleverna fick se tre bilder. Eleverna 

gick sedan till tre hörn av rummet och byggde statybilder av vad de reflekterat över när de hört 

och sett bilderna. Utifrån det arbetssättet fick läraren tre intressanta arbetsområden att fortsätta 

arbeta med i klassrummet. Studien visade även att eleverna hade föreställningar om att drama var 

detsamma som teater. Det är viktigt att pedagogen diskuterar skillnaden mellan drama och teater 
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för att tydliggöra vad drama handlar om för eleverna. Drama kan exempelvis användas i 

inlärningssammanhang i skolan medan teater visas för en publik och har inte samma syften 

(Öfverström, 2006).  

Holmgren- Lind (2007) beskriver i sin licentiatavhandling barns dramatiska skapande under en 

dramapedagogs ledning. Genom att dramapedagogen använde sig av improvisation som 

arbetssätt fick barnen teckna på temat konflikt som sedan tolkades av barngruppen. 

Dramapedagogen tog fasta på ett begrepp som ett barn nämnt och associerade sedan från detta 

begrepp till ett tema att berätta om. Dramapedagogen visade även barnen hur det gick att 

förflytta sig i tid under dramats gång och att befinna sig i två tidszoner samtidigt. Arbetssättet att 

förflytta sig i tid gör att barn både får en upplevelse och inlevelse i hur det känns att leva förr och 

nu. 

3.3 Vad drama kan leda till hos eleverna 

Öfverströms (2006) syfte med sin studie är att undersöka hur lärare tänker när de använder 

drama som metod. Vid intervjuerna svarade lärarna att de arbetade med drama i skolan för att nå 

alla elever, även de blyga som vågade öppna sig mer under rollgestaltningarna, att 

gruppsammanhållningen blev starkare, gjorde eleverna mer självständiga och eleverna fick 

direktkunskap eftersom de upplevde att vara i någon annans situation. Eleverna talade dessutom 

om att de lättare kommit ihåg vad de lärt sig än jämfört med andra ämnen.  

Sternudd (2000) beskriver i sin avhandling fyra dramapedagogiska perspektiv som leder till olika 

förmågor hos eleverna. Det konstpedagogiska perspektivet utvecklar elevernas kreativa 

uttrycksförmåga, personlighet och samarbetsförmåga. Exempelvis när eleverna skapar en 

föreställning med olika roller där de lär sig tolka innehållet i olika texter och sedan återförmedlar 

budskapet till publiken. Eleverna lär sig även om mänskliga problem i olika tidsepoker och 

sammanhang samt gemensamma normer och värderingar i det konstpedagogiska arbetet.  

Vidare berättar Sternudd (2000) om det personlighetsutvecklande perspektivet som ger eleverna 

gemensamma upplevelser och en förståelse för sitt eget agerande och tänkande i relation och 

samband till andra människor. Rollspelsformer används och grundas på elevens erfarenheter som 

skildras med hjälp av ett agerande. Fokus ligger på vad eleverna upplever i sina roller och hur de 

kan göras begripliga.  

I det kritiskt frigörande perspektivet finns en grundläggande utgångspunkt menar Sternudd 

(2000) där bearbetningen av påhittade situationer återfinns i elevernas erfarenhet. För att skapa 
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verklighetstrogna påhittade situationer måste samhällsteman som eleverna är berörda av lyftas 

fram. Ett forumspel används i det här perspektivet och fungerar då eleverna görs bekanta med 

hur de i ord och handling kan undersöka till exempel maktrelationer och häva förtryck. 

Agerandet sker i forumspelsformer där eleverna kan välja ett förhållningssätt som de vill prova. 

Ett förhållningssätt kring exempelvis ett samhällsproblem kan lyftas fram där eleverna provar på 

hur en tänkbar orättvisa kan hävas.  Bearbetningen efter forumspelet sker för att skapa ny 

mening och samtalet kring forumspelets händelser diskuteras och olika lösningar på 

samhällsproblemet lyfts fram.  

I det holistiskt lärande perspektivet finns enligt Sternudd (2000) förändringen av attityder till 

olika dilemman. Klassrumsspel används ofta med pedagogen i roll där eleverna får uppleva både 

känslomässig och intellektuell förståelse. Arbetssättet kan ge en förståelse av betydelsen bakom 

varje problem av naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk karaktär. Pedagogen 

ger även utrymme för en kommunikativ process som utvecklar elevernas språk. Det innebär att 

eleverna får uppleva både en känslomässig och intellektuell förståelse samtidigt. I det här 

perspektivet är pedagogen ofta i roll som innebär att en kommunikativ process mellan pedagogen 

och eleverna sker. Det kan leda till att barnen lättare förstår betydelsen bakom exempelvis något som 

hänt i samhället tidigare eftersom ett lärande sker i samspelet mellan pedagogen och eleven. 

Wilhelm (2009) forskade om dramaundervisning i klasserna 4-6 och fann att drama är en väg 

som leder till en fördjupad läsförståelse genom att reagera på problem eleverna möter i texterna. 

Eleverna fick i studien känna hur karaktärerna var genom att gå in i olika roller, gestaltningar, 

samt gjorde intervjuer i ”heta stolen” där olika elever i form av olika karaktärer satt och svarade 

på de andra elevernas frågor. Resultaten av författarens forskning visade att alla elever kan bli 

hjälpta i sin läsning, särskilt de elever som är motvilliga eller elever med särskilt behov. 

Gustafsson & Fritzen (2004) har i sin rapportserie synliggjort lärarnas meningsskapande möten 

för eleverna mellan skola och barnteater. Pedagogerna bidrar till att förskjuta fokus från 

individen till relationerna och på så vis kan eleverna lära sig om andra kulturer och få nya 

erfarenheter. Demokrati går bra att diskutera i skolan utifrån teaterupplevelsen (Gustafsson 

Fritzén, 2004). 

3.4 Hinder för drama i skolan 

Enligt Erberths (1993) undersökning i studien om hur pedagoger uppfattar sina dramalektioner, 

framkommer flera hinder som pedagogerna lyfter fram. De menade att hindren att utföra drama i 

skolan kunde bero på lokalbrist, för stor elevgrupp, pedagogens osäkerhet runt drama, att det blir 
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stökigare lektioner av drama, pedagogers ointresse för drama och pressen att hinna med. Det är 

något som även Wilhelm (2009) har fått fram i sin studie. Falk Lundqvist (1996) lyfter även fram 

att om bara konventionella inlärningsmetoder i skolan får råda kommer inte de intellektuella och 

emotionella faktorerna att få utrymme samtidigt, som bildar en betydande helhet för eleverna. 

Det i sig hindrar elever från att ta till sig ett helhetslärande. 

3.5 Möjligheter att utvärdera lärande 

Wilhelm (2009) menar att fördelarna med rollspel är att pedagogerna ser vad eleverna gör eller 

inte gör. Om dramaarbetet spårar ur kan det lätt avbrytas och pedagogerna och eleverna kan 

tillsammans reflektera över och utvärdera vad som hände. En pedagog i roll kan exempelvis ta 

upp missuppfattningar med eleverna, visa på olika lösningar för att vidga elevernas förståelse för 

exempelvis en text eller be eleverna förklara och motivera hur de tänker kring något. En pedagog 

i roll kan effektivt hjälpa eleverna i deras lärande genom att vara intensivt närvarande i sin 

undervisning. Författaren berättar att det är svårare att styra en vanlig klassrumssituation än en 

dramalektion eftersom pedagoger egentligen inte vet vad eleverna sitter och drömmer om när de 

exempelvis gör sina läs- eller skrivuppgifter. En pedagog kan inte vara säker på att en inlärning 

sker då (Wilhelm, 2009).  

3.6 Dramaämnets status inom skolan 

Erberth (1993) menar att skolornas och universitetens kunskapssyn betonar faktakunskaper mer 

än estetiska icke mätbara ämnesområden. Författaren anser att ett sätt att höja dramaämnets 

status är genom forskning. Falk Lundqvist (1996) anser samma sak som Erberth (1993), men 

påpekar också att pedagoger med attityden att endast kunskapsämnena är viktiga och de estetiska 

ämnena mindre viktiga, indelar eleverna i en bra och mindre bra grupp. En förklaring till 

uppdelningen av kunskapsämnen och de estetiska ämnena kan vi finna hos Gardner (2004), som 

talar om människans sju intelligenser. Han menar att de sju intelligenserna har lika värde men att 

vårt skolsystem prioriterar den språkliga och den logisk- matematiska intelligensen. Gardner 

menar att skolsystemets attityd till de estetiska ämnena är att de värderas som andrahandsämnen 

där inlärning inte ingår. Vidare lyfter Gardner fram att de estetiska ämnena har värderats som att 

de är icke- mätbara inom skolsystemet och är därför svåra att identifiera tillsammans med 

inlärning. I Gardners sju intelligenser ingår även den musikaliska, visuellt- spatiala, kroppsligt- 

kinestetiska, självkännedom och förmågan att känna andra människor (Gardner, 2004). 

Falk Lundqvist (1996) menar att både elever och pedagoger inom skolan tydligt kan avgöra 

vilken grupp eleven tillhör genom att eleven intresserar sig mera för de estetiska ämnena än de 
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konventionella skolämnena. Förväntningarna styrs utifrån värderingar som både pedagoger och 

elever har om de estetiska ämnena och en segregering kan vara ett faktum. Segregeringen kan i 

sin tur leda till att elever som har sin starka sida i de estetiska ämnena, identifierar sig i den 

mindre bra gruppen och får lägre självförtroende som följer eleven genom livet. Den ”mindre 

bra gruppen” definieras utifrån en traditionell syn på kunskap och kan alltså uppkomma efter 

den norm som råder i skolan angående människors värderingar. Enligt den traditionella synen i 

skolan har de konventionella ämnena som exempelvis matematik och svenska värderats högre än 

de estetiska ämnena som inte värderats lika högt. Falk Lundqvist menar att elever kan få höra av 

pedagogen att de estetiska ämnena inte leder till något yrke man kan leva på och att det är 

säkrare att satsa på något annat. Elever som är starka i de estetiska ämnena missar chansen att 

utveckla sin estetiska förmåga då vårt värderingssystem sänder budskapet att det är roligt med 

estetiska ämnen och glädje och arbete inte hör ihop (Falk Lundqvist, 1996). Även Best (1992) 

som är professor i filosofi i Birmingham Institute of Art and Design, menar att indelningen i 

kognitiva och estetiska ämnen är ett stort misstag. Det existerar en myt om att de kognitiva är 

rationella och estetiska känslomässiga. Effekten blir att de estetiska ämnena uppfattas som 

lågstatusämnen. Föreställningen är falsk eftersom att en känsla är alltid riktad mot något och är 

därför rationell (Best, 1992). 

Gardner (2004) förtydligar att eftersom estetik betyder att människor lär sig genom sina sinnen, 

är den bästa formen för inlärningen att använda så många sinnen som möjligt. 

Undervisningsformer som de estetiska ämnena behöver därför få ett större utrymme i skolan. Det 

unika med drama är att eleverna får uppleva händelser med hela sin person (Gardner, 2004). 

I tidsskriften för Föreningen Dramatisk verksamhet. Landslaget Drama i skolen. (1970-) lyfter 

Ulla-Britt Eriksson fram att allt estetiskt reduceras i den nya lärarutbildningen. Tidigare fanns ett 

valfritt år med estetiska uttryck som drama, bild, musik, rörelse och slöjd. Hon menar att den nya 

lärarutbildningen har ett större fokus på huvudämnena och att fritidspedagoger och lärare har 

möjlighet att välja en valbar kurs där bild, musik eller idrott finns med. Drama betraktas inte som 

ett eget ämne. Hon lyfter även fram att regeringen tillsatt ekonomiska medel i form av ”skapande 

skola” som intresserade pedagoger kan söka.  

3.7 Drama på lärarprogrammet 

Erberth (1993) har bland annat intervjuat pedagogers synpunkter om drama på lärarprogrammet. 

Studien visade att pedagogernas synpunkter var att lärarprogrammet hade ett dubbelt syfte. Dels 

personlighetsutvecklingen hos den studerande och dels den pedagogiska metoden. De ansåg att 
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man bör få en insikt i dramapedagogik och varför man använder sig av drama. Pedagogerna 

menade att första steget var att ta till sig drama och i det andra steget blir pedagogen mer spontan 

i sitt ledarskap mot eleverna. De ansåg även att drama på lärarprogrammet ledde till en 

beredskap att möta olika situationer i yrket som pedagog. I Erberths avsnitt om hinder för drama 

i skolor, lyfter pedagogerna bland annat fram att det är väsentligt att studenterna på 

lärarprogrammet behöver komma i kontakt med drama i ett positivt sammanhang under sin 

studiegång. Vidare uttalar de hur viktigt det är att drama på lärarprogrammet upplevs positivt, 

annars fortsätter inte studenten med drama i yrket sedan. I samma studie undersöks även 

studenter angående drama på lärarprogrammet. Det kom fram att studenterna hade haft olika 

känslor inför drama, både obehagligt och roligt. I vissa fall hade handledaren utgjort ett hinder 

för studenterna att använda drama under praktiktiden med anledningen att andra saker ansågs 

viktigare. Trots detta ansåg samtliga studenter att drama behöver finnas inom skolan även fast 

studenten egentligen inte hade ett dramaintresse (Erberth, 1993). 

Gustafsson & Fritzen (2004) menar att utmaningen för lärarprogrammet är att stå emot det 

dominerade tankesättet där studenterna uppfattar drama som något konstigt och ologiskt. 

Författarna menar att det är pedagogernas uppgift att göra studenterna öppna för ett irrationellt 

språk där man inte förklarar eller förenklar den mångfacetterade dramaprocessen eftersom 

upplevelsen kan gå förlorad. 

3.8 Läroplanerna  

Läroplanen är styrinstrumentet inom det obligatoriska skolväsendet, där centrala direktiv 

utformats i hur skolan ska arbeta. I det här avsnittet betonas vad läroplanerna huvudsakligen 

lyfter fram om drama och därmed hur pedagoger ska använda sig av drama inom skolan och 

fritidshemmet. 

Skolöverstyrelsen (1980-1986) visade i sin läroplan att drama var ett tillvalsämne som 

pedagogerna arbetade efter inom skolan på den tiden. I nästa läroplan menar 

Utbildningsdepartementet (1998) att skapande arbete och lek är nödvändigt i elevernas aktiva 

lärande.  Läroplanen framhåller att de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska 

uppmärksammas. Vidare framhålls att eleverna ska öka sin kreativa förmåga samt ta del av 

samhällets kulturutbud. Drama finns inte längre med som ett eget ämne.  

Skolverkets (2011) nya läroplan menar att drama ska vara inslag i skolans verksamhet där 

eleverna ska få prova olika uttrycksformer och få uppleva känslor och stämningar. Vidare att 

skapande arbete är viktigt i det aktiva lärandet och i skolarbetet ska både de intellektuella och de 
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estetiska ämnena uppmärksammas. Läraren ska dessutom organisera arbetet så att eleverna får 

arbeta ämnesövergripande. Det lyfts övergripande fram i läroplanen att eleverna ska kunna 

använda och ta del av de estetiska kunskapsområdena för vidare studier, vardagsliv och 

samhällsliv. Det centrala innehållet i alla kursplaner är utformade så att det lämnas utrymme åt 

läraren att göra egna fördjupningar. Lärarna ska delge eleverna chanser att påverka arbetssätten 

genom att vara delaktiga i planeringar, välja kurser och teman och vara med i utvärderingarna. 

Skolan ska främja alla elevers utveckling där det finns olika vägar att nå målen efter varje elevs 

förutsättningar (Skolverket, 2011). Drama finns fortfarande inte med som ett ämne i läroplanen, 

men i Skolverkets (2011) nya läroplan lyfts exempelvis fram att eleverna ska kunna använda och 

ta del av de estetiska kunskapsområdena för vidare studier, vardagsliv och samhällsliv. Det är 

något som inte lyfts fram i Utbildningsdepartementets (1998) läroplan. Att använda de estetiska 

kunskapsområdena är av praktisk karaktär om vi jämför med att enbart uppmärksamma de 

estetiska ämnena. 

4. Metodval  

För att besvara studiens syfte att söka kunskap om hur pedagoger uppfattar sin estetiska praktik 

inom drama, använder jag mig av en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ forskningsmetod 

syftar till att finna variationer i pedagogers tankar och erfarenheter (Stukat, 2005).  

4.1 Urvalet av informanter  

Min tanke var att kontakta de pedagoger som använder sig av drama regelbundet. Jag kontaktade 

via telefon olika skolors rektorer för att hitta skolornas kompetens inom drama, eftersom de 

borde veta vilka pedagoger som använder sig av drama på skolan. Många tackade nej och 

hänvisade till att de inte arbetade med drama på skolan och förklarade att tiden inte räckte till 

varken för att arbeta med drama eller för en intervju. Jag kontaktade både kommunala skolor 

samt kommunens friskolor och hittade till sist fem informanter som regelbundet arbetar med 

drama i verksamheterna. De som ingår i studien är två grundskollärare, en barnskötare som 

arbetar på fritidshemmet och två dramapedagoger, varav två är män och tre är kvinnor. Fyra 

arbetar på kommunala skolor och en på friskola. Eftersom mitt syfte är att söka kunskap om hur 

pedagoger uppfattar sin estetiska praktik med drama inom skola och fritidshem var jag nöjd med 

urvalet. Då det var svårt att hitta fler pedagoger att intervjua om drama ansåg jag trots fem 

informanter att urvalet kunde bli varierat. En variation i pedagogers arbetssätt kan det bli 

eftersom jag har med både dramapedagoger, klasslärare och en barnskötare som arbetar på 

fritidshemmet. Alla pedagoger i min studie har erfarenhet av att arbeta med drama på olika sätt 
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och jag anser att det därför kommer att tillföra min studie nyanser i en pedagogs sätt att använda 

sig av drama i skolan idag. Mina frågeställningar lyfter fram hur de arbetar med drama och 

vilken betydelse de anser att drama har för eleverna, vilket är relevant för elevernas inlärning. 

Frågeställningen hur pedagogerna ser på drama i samverkan med andra ämnen är viktigt 

eftersom drama inte är ett eget ämne. Och eftersom det inte är ett eget ämne så kan 

ämnesintegrationen med drama lyftas fram för att se drama ur ett nytt perspektiv i hur det med 

fördel kan användas i skolan idag. Med hänsyn till konfidentialitetskravet kommer jag i studien 

att kalla informanternas för A, B, C, D och E.  

4.2 Intervjuer  

Jag har använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som innebär att ställa ett antal 

huvudfrågor till informanten och sedan följa upp med följdfrågor som ger fördjupade svar 

(Stukat, 2005). Trost (2010) menar att forskaren i liten mån ska styra samtalet eftersom 

informanterna då får möjligheter att svara mer varierat. Intervjufrågorna ställde jag i den ordning 

som var lämpligast under intervjun och jag ställde även följdfrågor när det fanns behov av att få 

reda på mer. Det sättet kallas att intervjun är öppen och flexibel (Trost, 2010). Vid fältintervjun 

valde informanterna en lugn plats och blev intervjuade utan störningsmoment. Informanterna tog 

inte del av intervjuguiden innan intervjuerna utan svarade spontant på frågorna och 

följdfrågorna. Vi hade ingen tidigare relation som kunde ha färgat av sig gällande förväntningar 

på varandra. Bryman (2011) menar att vid kvalitativa intervjuer behöver intervjuaren använda 

sig av ett bra inspelningsredskap för en lyckad inspelning. Det underlättar eftersom intervjuaren 

slipper anteckna allt informanten säger och fokusera på intervjun istället. Jag har använt mig av 

diktafon under intervjuerna. Min intervjuguide har jag utgått ifrån i intervjuerna och den finns 

med som bilaga. 

4.3 Intervjufrågor  

Jag vill beskriva hur jag formulerat mina intervjufrågor och ge svar på varför jag tror att just 

dessa ska ge mig underlag för att besvara frågeställningarna. Exempelvis min första fråga som 

handlade om informanternas sätt att använda sig av drama i deras respektive yrke.   

Den första frågan blev därför ”Vilka olika dramauttryck arbetar du med”? som kan ge svar på 

min frågeställning ”Hur beskriver pedagogerna att de använder sig av drama inom skolan”?  

Sedan följde jag upp med olika följdfrågor beroende på informantens svar om jag ansåg att det 

behövdes. Det tillvägagångssättet använde jag igenom hela intervjun. Jag utformade 
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intervjufrågorna så de skulle vara öppna och som syftade till att ge svar på syftet för studien ”Att 

söka kunskap om hur pedagoger uppfattar sin estetiska praktik med drama inom grundskolans 

tidigare år” och frågeställningarna. 

Nästa fråga var ”Vad upplever du att de olika arbetssätten i drama leder till hos elever”? Och 

sedan ”Vad vill du som pedagog uppnå med drama”?  Som relateras till min frågeställning om 

”Vilken betydelse anser pedagogerna att drama har för eleverna”? Jag tänkte att dessa 

intervjufrågor borde leda till svar på hur pedagogerna uppfattade att deras arbetssätt i drama 

påverkade eleverna och om det skedde ett lärande hos eleverna. 

Nästa fråga var ”I vilka sammanhang använder ni er av drama”? Och ”Hur ser du på drama i 

samverkan med andra ämnen”? Som kan besvara frågeställningen ”Hur ser pedagogerna på 

drama i samverkan med andra ämnen”?  

Slutligen var jag intresserad av att få reda på frågorna ”Vilka möjligheter respektive hinder finns 

med att planera och genomföra drama”? De är intressanta för att få fram informanternas 

uppfattningar om vilka begränsningar som finns med att använda drama eller vilka möjligheter 

exempelvis elevers lärande i en ämnesintegration tillsammans med drama kan ha. 

4.4 Forskningsetiska principer 

Precis innan intervjun delgav jag informanterna deras rättigheter från det humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet via en bilaga som de fick behålla. I brevet stod det 

kortfattat om de fyra grundkraven, som i den här studien innebar: Informationskravet som 

innebär att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet innebär i denna studie, att informanterna har rätt att bestämma hur länge och på 

vilka villkor de skall delta. Konfidentialitetskravet medför i studien att avidentifiering sker. 

�yttjandekravet betyder i min studie att det insamlade materialet används i forskningsstudien 

och inte lämnas ut till andra ändamål (Stukat, 2005). Jag informerade även informanterna om att 

inspelningarna kommer att förstöras efter mitt arbetes slut och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan men inte efter min framläggning av studien. 

4.5 Forskningsansats 

Jag har använt mig av analysverktyget ”grundad teori” under min pågående datainsamling som 

är en kvalitativ forskningsansats. ”Många beskriver ansatsen som en teorigenerering på 

empirisk grund eftersom syftet är att såväl skapa nya teorier som att grunda de idéer och den 

teori som genereras utifrån empiriska data” (Guvå & Hylander, s 5). Det betyder att 
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forskningsansatsen grundad teori genererar nya teorier som baseras på empirisk grund. Det vill 

säga exempelvis mina informanters uppfattningar om drama i skolan och fritidshem. Guvå och 

Hylander (2003) menar också att man kan välja grundad teori när syftet är att utforska allmänna 

skeenden och inte enskilda individer eller att nå fram till en förståelse av de sociala processer 

som exempelvis drama kan innebära. För min del var det intressant att utforska informanternas 

tankar om drama och de sociala processer som uppstår i drama som informanterna har erfarenhet 

av. Guvå och Hylander framhåller att när forskaren arbetar med en intervjuguide så innebär det 

att forskaren kan ställa frågor omkring de antaganden som framkommit under intervjun. 

”Exempelvis kommer intervjusituationen att utgöra en social kontext, där såväl samtalet som 

den utskrivna intervjun utgör en social konstruktion i den meningen att data skapas i dialog 

mellan forskare och informant” (Guvå & Hylander, s 36). Jag använde mig av en öppenhet och 

flexibilitet under intervjuerna. Det vill säga att i liten mån styra samtalet eftersom informanterna 

då får möjligheter att svara mer varierat och jag ställde intervjufrågorna i den ordning som var 

lämpligast med följdfrågor när det fanns behov av att få reda på mer. Guvå och Hylander 

beskriver teoretiskt urval: ”Forskaren försöker så fort som möjligt ta reda på vad som är 

aktörernas huvudsakliga fråga eller problem (…), för att låta detta styra det vidare urvalet. 

Allteftersom teorin växer fram är det sedan denna huvudfråga som styr det fortsatta 

urvalet”(Guvå och Hylander, s 36). Jag har ställt mina huvudfrågor i intervjuguiden till alla 

informanter men har i vissa fall omprioriterat ordningen då dialogen har tagit olika vändningar. 

Intervjuerna transkriberade jag sedan i sin helhet. För att söka efter mönstret i det transkriberade 

materialet gjorde jag ett urval utifrån data som sedan kodades i olika kategorier (Guvå & 

Hylander, 2003).  

4.6 Databearbetning 

Jag började med att koda data från transkriptionerna genom att sammanfatta varje beskriven 

händelse genom en kodning som gick ut på att jämföra informanternas svar med varandra. De 

utsagor som upprepas kallas koder som sedan utgör ett mönster. Efter några intervjuer började 

antalet nya koder att minska och jag namngav koderna. De viktigaste datamönstren som 

upprepade sig, det vill säga händelser i intervjun, skrev jag samman utifrån de sorterade högar 

som uppstått vid kodningen (Guvå & Hylander, 2003). Exempel på tillvägagångssättet när jag 

jämförde informanternas svar med varandra är att jag sorterade svaren efter vad informanterna 

framhöll mest. Om informanten framhöll ”Temaarbete” så bildade det en kategori, men om 

”Föreställning” framhölls mera av informanten så bildade det en annan kategori.  
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Min litteraturgenomsökning skedde parallellt med intervjuerna eftersom jag behandlade 

litteraturen som ytterligare data. Jag jämförde litteraturen med den framväxande teorin som 

framkom under intervjuerna och de data som dittills var insamlat. Relevant litteratur vävdes in i 

analys och resultatavsnittet för att göra den bättre underbyggd (Guvå & Hylander, 2003). Jag tog 

även hänsyn till Kvale & Brinkmans (2009) kommentar om att talspråket efter transkriberingarna 

bör ändra form utan större ingrepp vid publicering. Det har jag gjort för att resultaten ska bli mer 

läsvänliga.  

5. Analys och resultat 

Här presenteras analysen och resultatet. Mönstret i det transkriberade materialet har valts ut och 

kodats till olika kategorier, som nämnts i metodavsnittet (Guvå & Hylander, 2003). Analysen 

underbyggs med teorier från teoriavsnittet. Informanterna benämns A, B, C, D och E.  

5.1  Användning av drama:  

5.1.1 Ämnesintegration 

A, som arbetar som klasslärare, berättar att om pedagogerna på skolan lyckas få in ett tema i 

ämnena blir det en helhetsupplevelse för eleverna.  

A ”Kan man få in ett tema involverat i alla ämnen så blir det en 

helhetsupplevelse. Då blir det en verklighet och mer meningsfullt att 

lära sig saker. Jag tror på att jobba temainriktat. Och då är drama ett 

bra verktyg att jobba med” 

B berättar att klasslärarna och fritidspedagogerna på skolan väver in alla mål i temat som står i 

läroplanen genom att tillsammans välja ut mål som eleverna ska arbeta med och som står tydligt 

i den lokala planeringen. Alla pedagoger på skolan arbetar mot samma mål där pedagogerna kan 

växla mellan temat och ämnena. Temat planeras tillsammans och varje pedagog är ansvarig att få 

in sitt ämne i temat. Både skolverket (2011) och Sternudd (2000) är av samma uppfattning som 

A och B. Det vill säga att eleverna behöver arbeta ämnesövergripande som ger ett lärande ur ett 

helhetsperspektiv.  

C som arbetar som barnskötare på fritidshemmet är av uppfattningen att ett bra samarbete behövs 

mellan lärarna för ämnesintegration där drama kan ingå men berättar vidare att i nuläget räcker 

tiden bara till för fritidshemspersonalen att arbeta med teater. E berättar att pedagogerna 
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tillsammans på skolan haft många och höga ambitioner genom åren där de startat många nya 

projekt. E arbetar som dramapedagog. 

E” Jag tror att då handlar det faktiskt om vilka personer som står kvar där 

och vilka som är eldsjälar på just de skolorna. Och hos oss är det ett 

renodlat gäng som gillar varandra och det kan vara en vinning i långa 

loppet. Vi kompletterar varandra. Vi försöker att integrera i de andra 

ämnena” 

E är tydlig med att framföra att pedagogerna på skolan försöker göra det bästa att hinna utföra 

olika teman tillsammans D:s uppfattning är att alla pedagoger måste vilja jobba mot samma mål. 

D håller ihop dramaprocessen på skolan och arbetar som dramapedagog, har alla klasslärare med 

sig i arbetet mot samma mål och att drama är inarbetat på skolan. I det holistiskt lärande 

perspektivet betonas ett helhetsperspektiv som jag tolkar kan förändra elevernas attityder till 

olika dilemman. Eleverna får uppleva både känslomässig och intellektuell förståelse i 

helhetsperspektivet (Sternudd, 2000). 

5.1.2 Drama som inlärning i skolämnen 

A berättar att det är mer i småövningar i inlärningssituationer som drama används. I läsinlärning 

och bokstavsinlärningsammanhang men även inom matematiken menar A att de jobbar med 

drama. Vidare använder A drama i so-ämnena, historia och religion och då kan man göra rollspel 

och teatrar. Jag tolkar A:s uttalande som ett exempel på Lindgrens (2006) förstärkningsdiskurs 

där pedagogen strävar efter att ge eleverna kunskap inom andra ämnen med hjälp av de estetiska 

ämnena. Även Falk Lundqvist (1996) ser drama som kan användas som kunskapsinhämtande i 

alla skolämnen och Wilhelm (2009) har i sina forskningsresultat visat att alla elever kan bli 

hjälpta i sin läsning med drama, genom att eleverna får reagera på problem de möter i texterna 

och genom rollgestaltningar. 

5.1.3 Konflikthantering  

A uttalar att de arbetar med drama när det är konflikthantering. Eleverna får ofta en annan 

förståelse om de hamnar i en annans situation eftersom situationen blir mer konkret. E ser att 

eleverna går undan när det blir bråk och låter bli att slåss som ett resultat av att eleverna fått nya 

insikter med hjälp av skolans dramaprocesser. Sternudd (2000) menar att om rollspelet används 

skildrar det en upplevelse som grundas på elevens erfarenheter som i sin tur ger en förståelse för 

sitt agerande i relation till andra elever. Kunskapen lever i samspelet mellan människor i det 
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sociokulturella perspektivet och min tolkning är att ett samspel mellan pedagoger och elever kan 

lösa exempelvis konflikter (Säljö, 2010). 

5.1.4 Upptakt till ämnen 

A berättar att i en upptakt till något nytt använder de sig av drama i klassrummet. Även E 

berättar att när de startar nya arbetsområden gör de olika scener eller har lek och spel i 

klassrummen. Även Öfverströms (2006) studie visar att drama är ett arbetssätt när pedagoger 

introducerar ett nytt kapitel i ett skolämne. Det kan ge pedagogen nya arbetsområden att arbeta 

med om eleverna blir delaktiga i introduktionen. 

5.1.5 Temaarbete 

B berättar att de arbetar med så kallad äventyrspedagogik på skolan. Det betyder att eleverna blir 

inbjudna att vara med i ett äventyr som pedagogerna skapat tillsammans. Miljön i 

äventyrspedagogiken är både i elevernas klassrum där äventyret börjar men sedan även i 

skogsmiljö. Äventyrspedagogik är ett för dem på skolan ett relativt nytt arbetssätt som de använt 

regelbundet i 1,5 år efter att ha gått en kortare utbildning. B berättar om det senaste temaarbetet 

som pedagogerna samarbetat i. De har skapat en sammanhängande historia om små varelser som 

bor i glada skogen som är fulla av livsglädje och energi. Varelserna har dansshower i skogen för 

alla djur som bor där. 

”Ofta går jag in i en berättarroll och barnen lever sig in i det. Vi kanske 

tänder ljus och släcker ner och det blir lite spännande. Till att börja med 

så är vi här på skolan. Sen kommer äventyrstemat i ungefär 5-6 veckor”  

Teoriavsnittet visar att en pedagog i roll behöver ett tydligt ledarskap för att fortfarande visa sin 

auktoritet, precis som när pedagogen inte är i roll. Att vara i roll som pedagog betyder att vara 

närvarande i en lärandeprocess tillsammans med eleverna (Heathcote och Bolton, 1995).  

B berättar vidare att dilemmat i historien är att det finns elaka varelser som vill förstöra för de 

snälla varelserna. Barnen bjuds in i äventyret för att hjälpa till med att lösa dilemmat.  

”För att hela känsloregistret ska med så brukar vi ha aktörer som är ute i 

skogen när vi gör äventyret. Vi avslutar alltid med själva äventyret där 

eleverna använder alla sina färdigheter” 

Jag förstår B:s berättelse till Sternudds (2000) holistiskt lärande perspektiv. Det innebär att 

eleverna får uppleva känslomässig och intellektuell förståelse samtidigt. I det perspektivet är 
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pedagogen ofta i roll som innebär att en kommunikativ process mellan pedagogen och barnen 

sker. Jag ser samband till Säljö (2010) och B:s pedagog i roll, där det sociokulturella perspektivet 

ger ett lärande i kommunikationen mellan människor och där kunskapen skapas i samspelet 

mellan människor.  

Pedagog B anser att arbetssättet med äventyrpedagogik är positivt och nämner även Skolverkets 

(2011) läroplan. Där påpekas att en formativ bedömning ska göras istället för en summativ 

bedömning, exempelvis i form av en klassisk redovisning vid ett tillfälle. B förtydligar att det 

inte ska vara någon summering av temat som bedöms i slutet av ett ämne. Utan en formativ 

bedömning ska pågå under hela temat där alla aktuella ämnen redan finns med.  

5.1.6 Att få eleverna att samarbeta och att våga 

Jag blev visad rummet hos C som eleverna på fritidshemmet brukar vara i och genomföra 

skuggspel. Ena delen av rummet var publikdelen och andra delen var bakom scenen. Ett vitt 

lakan skiljde delarna åt. Bakom scenen fanns en projektor som ljuskälla och bilder som var ritade 

på genomskinliga papper som kunde läggas i projektorn. En bild visades på lakanet. Elevernas 

tillverkade material låg bakom scenen som användes i skuggteatern och ljudeffekterna sköter 

eleverna för att höja stämningen och upplevelsen. C berättade att barnen är lite blyga att visa upp 

sig för andra människor och att de därför gör skuggpjäser som de visar upp för övriga elever, 

personal och föräldrar. C lyfter fram att eleverna är delaktiga i dramaprocessen och har ett stort 

inflytande. 

C ”Vårt mål är att ha en teater. De ska komma fram och visa sig för 

publiken. Utan att gömma sig eller stå bakom skynket” 

D menar att med mer metoder i arbetet bygger man upp ett samarbete och eleverna blir en social 

person i en grupp, eleverna vågar göra saker, vågar bli lite friare i tankarna, vågar improvisera 

och vågar göra för varandra. Både C och D:s sätt att använda drama kan knytas till Lindgrens 

(2006) glädjediskurs som betyder att drama bygger på synsättet att eleverna framförallt ska ha 

roligt och våga. Ytterligare en diskurs Lindgren framhåller är fostrandiskursen, som leder till att 

eleverna kan fungera i sociala sammanhang. Min tolkning är att även den diskursen används av 

C och D när de berättar om delaktighet och samarbete.  
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5.1.7 Föreställning 

Jag besökte D:s arbetsplats som för dagen använde sig av tidsförflyttningar i en teaterproduktion. 

Scenerna visade hur människor levde förr i olika kulturer och temaämnet för terminen var olika 

religioner. D berättar att dramaövningar i en grupp, det stadiet har de redan kommit förbi på 

skolan, eftersom de arbetat med drama länge. Inför teaterproduktionen hittar pedagogen och 

eleverna tillsammans på en berättelse. Eleverna får improvisera, komma med förslag och testa 

olika saker. Alla på skolan är involverade i teaterproduktionen. 

D ”Det slutgiltiga manuset gör jag när jag har träffat alla elever och 

improviserat med dem. Tillsammans gör vi en berättelse över vad deras 

scen ska handla om. Efter att jag sett elevernas önskemål rollbesätter jag”  

Informant E talade om under intervjun att alla elever som går i trean och femman på skolan har 

dramalektioner. I trean har de grundkurs med övningar och lekar. På vårkanten gör de 

föreställningar, exempelvis något historiskt tema. I femman arbetar eleverna med repetitioner 

och utvecklade dramaövningar under hösten. Sedan gör de en föreställning till våren. E berättade 

att det kan vara olika saker som de arbetar med. Pedagogernas ambition på skolan är att göra lite 

kläder på slöjden och även att skapa kulisser. I Sternudds (2000) konstpedagogiska perspektiv 

framhålls att när eleverna skapar inför en föreställning, lär de sig att tolka innehållet i olika 

texter. Det anser jag passar in på informant D och E:s arbetssätt. Eleverna lär sig då även att 

återförmedla ett budskap till publiken utifrån innehållet i texterna de bearbetat inför 

föreställningen. Lärandet berör även mänskliga problem i olika tidsepoker och människors 

gemensamma normer och värderingar. 

I teater, som i D:s musikteater, kan man förflytta sig i tid under dramats gång och vara i två 

tidszoner samtidigt. Det sistnämnda har Holmgren-Lind (2007) funnit i sina data som ett 

arbetssätt dramapedagogen i hennes studie hade, som jag tolkar till att vara ett användbart 

arbetssätt inom teater. När hela uppsättningar av föreställningar sätts ihop som hos D och E, är 

det alltså exempel på ett helhetslärande när de intellektuella och emotionella faktorerna får 

utrymme samtidigt, som bildar en betydande helhet för eleverna (Falk Lundqvist, 1996). 

5.1.8 Estetiska arbetssätt för alla elever  

D berättar att en del barn har svårt att sitta stilla och vara tysta eller att arbeta med andra elever. 

D nämner även att om barn inte är så bra på att skriva eller räkna kan både eleven och lärarna tro 

att barnen inte kan eller att de är mindre intelligenta. D understryker att så behöver det inte alls 
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vara utan de barnen kan ha en annan slags intelligens och syftar åt de estetiska arbetssätten som 

en möjlighet. Även B menar att drama är bra både för starka och svagpresterade elever. Det kan 

kopplas till Wilhelm (2009) som fann att drama är en väg som leder till fördjupad läsförståelse 

för alla elever och särskilt de elever som är motvilliga eller elever med särskilt behov. Skolverket 

(2011) lyfter upp att skolan ska främja alla elevers utveckling och att det finns olika vägar att nå 

kunskapsmålen. De olika vägarna kan även innebära att drama kan användas i olika skolämnen 

för att tydliggöra och konkretisera skolämnet så att alla elever kan förstå. Vidare menar 

Skolverket (2011) att läraren ska planera lektioner och aktiviteter efter varje elevs 

förutsättningar. Alla elever är olika och tillgodogör sig lärandet på olika sätt. Därför är ett 

helhetslärande med både teori och konkretiserande praktik viktigt att undervisa i för pedagogen. 

Om sambandet mellan teori och praktik lärs ut i skolan kan eleverna göra mer och förstå mer av 

kunskapen som blir till genom teorin och praktiken (Liedman, 1998). 

5.2 Dramas effekter:  

5.2.1 Learning by doing 

A ” Man kan förstå med hjärnan och med kroppen. Med learning by doing 

sitter inlärningen i kroppen och fastnar på ett annat sätt än om man bara 

läser sig till eller får det förmedlat som en andrahands upplevelse. Eleverna 

tycker att de får en förståelse”  

Även D tycker att drama är ett sätt att lära sig med kroppen och lyfter fram sambandet mellan det 

praktiska och det teoretiska på samma vis som A. Pedagog D lyfter fram det gamla talesättet som 

säger att ”det man gör med kroppen fastnar i knoppen”.  

Jag kopplar A och D:s tankar till Öfverström (2006) där lärarna i studien svarade att pedagogiskt 

drama gjorde att eleverna fick en direktkunskap eftersom de upplevde att vara i någon annans 

situation. Både A och D uttrycker att direktkunskapen som eleverna tillägnar sig är bra för deras 

inlärning och jämför med om eleverna bara får en andrahandsupplevelse förmedlat. Min tolkning 

leder till vad Falk Lundqvist (1996) menar med de konventionella inlärningsmetoderna som i 

skolan inte kommer åt helhetsperspektivet om eleverna bara får sitta stilla och läsa och skriva. 

Även Deweys tes Learning by doing ,som betyder att människor lär sig genom att göra är precis 

vad informanterna A och D berättar (Erberth, 1993). 
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5.2.2 Konfliktlösning 

A menar att eleverna får en konkretisering i konflikthantering om drama används. Om eleven 

hamnar i den andres roll blir det lättare att förstå varandra. 

A ”I konflikthanteringen kan man få en annan förståelse om man hamnar i 

den andres roll så att det blir lite konkret och lättare att förstå” 

Även E påtalar att effekterna av att bearbeta konflikter med drama leder till att eleverna får en 

större förståelse för varandra och att pedagogerna på skolan har sett en positiv förändring hos 

eleverna. E berättar att de behövde arbeta med konflikthantering och drama under en lång tid 

men att de sedan sett resultat. Eleverna har blivit lugnare och bråkar inte lika mycket som förr.  

5.2.3 Känslorna leder till engagemang  

B berättar att äventyrspedagogiken leder till att barnen blir mer engagerade eftersom arbetssättet 

riktar sig till elevernas känslor. Att använda sig av drama kan ge eleverna ett känsloengagemang 

med inlevelse i lärandet (Heathcote & Bolton, 1995). Eftersom drama utgår från elevernas 

erfarenheter så är min tolkning att det talar för att elevernas intressen går att nå lättare (Sternudd, 

2000). 

5.2.4 Ger personlig utveckling, trygghet och delaktighet 

C lyfter fram det positiva med skuggpjäser som ger tryggare elever. Fritidspedagogerna på 

skolan ser till att alla elever är delaktiga med inflytande.  De har även visat pjäser med eleverna 

för föräldrarna. C tror att det leder till att föräldrarna inser vad deras barn kan och de blir 

förvånade över att deras barn får ökad självsäkerhet. 

E menar att elevernas muntliga framställning ger ett gott resultat genom att eleverna stärks av 

dramaövningarnas gruppkonstellationer. D anser att drama leder till att eleverna blir socialt och 

personligt utvecklade, får bättre självkänsla och blir mer stolta och känner en glädje över att man 

är bra på något. D och pedagogerna på skolan ser att eleverna blir personlighetsutvecklade under 

åren som går. D understryker att det är absolut nödvändigt att som dramapedagog se till att 

eleverna är glada, trygga i gruppen och att eleverna tycker att det är roligt. 

Sternudd (2000) ger sin uppfattning i teoriavsnittet om det personlighetsutvecklande perspektivet 

som jag tolkar att det innebär att eleverna genom sina gemensamma upplevelser får en förståelse 

för sina egna ageranden. Därigenom växer deras självförtroenden och eleverna vågar mer och 
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kan genom personutveckling samarbeta lättare med andra elever. Way (1971) påstår att genom 

dramaövningar ökar elevernas medvetenhet som i sin tur ökar elevens förståelse för andra.  

D trycker speciellt på pedagogens betydelse vid arbetet med eleverna, något som exempelvis 

O´Neill & Lambert (1990) och Falk Lundqvist (1996) lyfter fram. Det handlar om att gå varsamt 

fram i drama eftersom eleven annars kan få negativa erfarenheter av drama (O´Neill & Lambert, 

1990). 

5.2.5 Vad dramaprocessen leder till 

Det är dramapedagogerna som engagerar eleverna i dramaprocesser på skolorna. De poängterar 

vad de upplever att deras elever tar till sig i ett helhetsperspektiv som därför utgör en egen 

kategori. D lyfter fram vad hela dramaprocessen leder till: Att eleverna får forska om något, lära 

sig matematik (exempelvis när eleverna räknar ut hur många längder tyg de måste mäta upp för 

att göra något, eller rigga linor och dra sladdar och rigga ljus). Vidare menar D att drama leder 

till en språkutveckling när eleverna tränar in en text med nya ord och formuleringar.  

E lyfter fram att dramaprocessen leder till att eleverna får prova att vara någon annan. E menar 

att eleverna får en stor glädje när de lyckas med någonting och lyfter speciellt fram att 

dramaprocessen hjälpt de elever som är i behov av särskilt stöd. Det har gett en stor vinning för 

alla involverade på skolan. 

E ” Och de hittar också i det här arbetet, därför att teater och drama kan se 

kaotiskt ut från början” 

E betonar ordet stor vinning och framhåller att eleverna med behov av särskilt stöd har svårt att 

fokusera i början av dramaprocessen men när de sedan gör föreställningen så förstår eleverna hur 

allt hänger ihop. E menar att det finns en oerhörd ordning i det kaoset som passar för elever med 

behov av särskilt stöd och att de eleverna reder ut det eftersom det finns ramar att hålla sig inom. 

Ett samband finns i Adolfsson & Karlssons (1997) studie där även deras informanter kom fram 

till att en likhet i strukturen behövs för de elever som har koncentrationsproblem. 

5.3 Hinder som kan uppkomma: 

5.3.1 Tid, miljö och resurser 

A berättar om sitt intresse för drama men arbetar inte så mycket med det för tillfället eftersom 

A.s uppfattning är väldigt mycket tidspress på alla kursplanemål i undervisningen när det gäller 

att få in drama då dramaprocessen tar tid och måste få göra det också. C tror att lärare idag inte 
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hinner med för att de inte har behörighet i drama, utan tänker på det som de är behöriga i först 

och främst. C: s uppfattning är att tiden bara räcker till åt skolämnena och att det är styrt så. 

 B ”Att man inte är så många pedagoger, för få på många barn, man kanske 

inte kan gå iväg som man vill, om några barn har särskilda behov som man 

inte kan vara ensam pedagog på. Vår skolgård är begränsande, ingen 

skogsmiljö” 

B menar att en skogsmiljö är betydelsefull i arbetet med äventyrspedagogiken, då dramat 

utspelar sig i en skogsmiljö men även i skolmiljön. E menar att tid och resurser är dilemmat och 

ett hinder för att ha drama. E trycker på att det är viktigt att vuxna inom skolan ska få arbeta 

tillsammans för att klara arbetet på ett bra sätt. Alla hinner inte riktigt med och man får mer och 

mer att göra. Lopatkina (2006) menar att drama är det som pedagogerna i hennes studie ägnat 

minst tid åt av de estetiska ämnena eftersom drama var så tidskrävande.  

5.3.2 Oprofessionella pedagoger 

D tror att det funnits dramapedagoger som inte kunnat känna in klimatet i barngruppen 

och anger det som skäl till hinder för att drama ska fungera i elevgrupper. D menar att 

en del pedagoger har kommit in i en elevgrupp och inte känt in vilket klimat det varit i 

gruppen. Då händer det att eleverna inte vill göra dramaövningar mer. D lyfter fram att 

det är positivt att ha samlat på sig dramaövningar så man kan välja övningar efter en 

grupp. Men det som är professionalismen är att man klarar av att känna in hur man 

startar och att se hur fortsättningen ska se ut och göra rätt val av övning. 

D”Man måste känna sig glad och trygg i en grupp där man får känna sig fri, 

fantisera öppet och ha roligt. Har man en nybörjargrupp i drama måste man ha 

lärt sig vilka saker man kan göra och vad man kan börja med” 

Falk Lundqvist (1996) har samma uppfattning som D, och menar att om läraren bara följer sin 

planering utan att känna in stämningen i elevgruppen så är min tolkning pedagogen kan börja 

använda disciplinära åtgärder. En pedagog som har stora kontrollbehov passar inte 

dramasammanhang eftersom drama bygger på upplevelser och känslor (Falk Lundqvist, 1996). 
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6. Diskussion 

Mitt syfte med studien är att söka kunskap om hur pedagoger uppfattar sin estetiska praktik med 

drama inom grundskolans tidigare år. De variationer som finns i pedagogers tankar och 

erfarenheter presenterades i analys och resultatavsnittet och i det här avsnittet diskuteras och 

utvärderas. 

6.1 Att använda drama inom skolan och vad det leder till 

Informanterna använder sig på olika sätt av drama i sin undervisning och på fritidshemmet. I min 

studie lyfter informanterna fram att drama är användbart i inlärningssituationer inom olika 

ämnen. Det är flera av informanterna i studien som uttrycker att drama kan användas i 

kombination med exempelvis historia och religion då rollspel och teater används som arbetssätt. 

Drama som kunskapsinhämtande får eleverna att tänka vidare, att reflektera över olika 

ställningstaganden och att få en ny syn på problem som läraren lyft fram (Falk Lundqvist, 1996). 

Erberth (1993) lyfter fram att drama har använts sedan antiken för att göra undervisningen 

levande och konkret och Sternudd (2000) anser att mänskliga motiv tydliggörs i 

dramapedagogiken. Det jag ytterligare ser positivt med drama är att arbetssättet kan användas 

som förflyttning i tiden och att eleverna får en historisk helhetsupplevelse som de lättare minns. 

Det är lätt att förstå att dramapedagogiken är användbar som kunskapsinhämtande hos eleverna 

eftersom tidigare forskning och teorier lyfter fram det. De två dramapedagoger som är med i min 

studie använder sig av att producera föreställningar tillsammans med eleverna och lyfter fram 

helhetsperspektivet som kännetecknar pedagogiskt drama som arbetssätt. I den helheten får 

eleverna med sig, inte bara lärandet som i en vanlig konventionell inlärningsmiljö, utan även 

känslan och skapandet. Eleverna får en direktkunskap som de lättare minns, än ett stillasittande 

och lyssnande andrahandskunskap som är svårare att ta till sig, som pedagogerna A och D lyfter 

fram i studien. Öfverström (2006) pekar även på att elevernas motivation leder till att eleverna 

lättare minns vad de lärt sig när eleverna får agera i drama. Som tidigare framgått i studien, är 

drama ett arbetssätt som utgår från elevernas erfarenheter och ger ett helhetslärande (Falk 

Lundqvist, 1996; Sternudd, 2000). Informant D framhåller att helhetslärandet exempelvis kan 

bestå av forskning, lektioner, ta reda på fakta, språkutveckling och praktisk matematik. I 

skolverket (2011) står det dessutom att skolarbetet ska uppmärksamma både de intellektuella och 

de estetiska ämnena för vidare studier, vardagsliv och samhällsliv. Det tolkar jag som att se till 

helhetslärandet. 
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Drama används av informanterna i studien för att personlighetsutveckla eleverna. Dels i 

konfliktlösningssituationer med hjälp av rollspel och dels genom skuggpjäser. Informant A 

menar att eleverna förstår bättre om eleven hamnar i andra elevers roller vid konfliktsituationer 

och informant E menar att dramatiseringarna har hjälpt eleverna till en bättre förståelse för 

varandra. Genom skuggpjäser visade det sig att eleverna fick agera genom estetiska 

uttrycksformer i sin egen takt och allteftersom de vågade får de spela teater. Egentligen anser 

nog både jag och informanterna och alla som är i kontakt med dramapedagogik att vad man än 

gör inom drama som arbetssätt är det personlighetsutvecklande för eleverna.  

Adolfsson & Karlssons (1997) studie visade att en likhet i strukturen behövde finnas för att 

eleverna skulle förbli koncentrerade, något som även informant E uttalade sig om under 

intervjun. Informant E ansåg att drama passade även för de elever med särskilda behov eftersom 

det finns en fast struktur att hålla sig inom och att eleverna hittar i ordningen som finns i kaoset i 

dramatiseringarna. 

6:2 Drama som ämne 

Ett ämne, det har inte drama varit sedan Skolöverstyrelsens (1980-1986) läroplan, och då som ett 

tillvalsämne. Den tiden när Erberth (1993) ansåg att skolornas kunskapssyn betonade 

faktakunskaper mer än de estetiska områdena, eftersom de inte var mätbara, stämmer säkert även 

in på nutidens kunskapssyn och den norm som är gällande i skolorna idag.  

Jag vill lyfta fram informant B som exempel på hur drama kan ingå i ett ämnesövergripande 

temaarbete med äventyrspedagogik, eftersom drama inte är ett skolämne. De bjuder in eleverna 

till problemlösande äventyr av olika slag som fungerar på ett positivt inlärningssätt för eleverna 

på skolan. Jag vill visa att det går att använda drama på ett bra sätt även fast det inte är ett 

skolämne som det var förr. 

Informant B talar om betydelsen att få med sig alla elever, både svag och starkpresterande, i 

äventyret. Deras arbetssätt leder även till att pedagogerna på skolan lättare kan göra en formativ 

bedömning under hela temat istället för en summativ redovisning. En formativ bedömning utgörs 

av att pedagogerna bedömer eleverna under hela temaarbetet och inte bara som i den summativa 

bedömningen, ett enda redovisningstillfälle. Det formativa bedömningssättet kan ses som bättre 

för eleverna eftersom eleverna även kan ha både bra och dåliga dagar. Det är positivare med fler 

tillfällen då en rättvisare bedömning kan göras av varje elev. Min uppfattning är att det är ett 

positivt tillvägagångssätt som jag hoppas ska sprida sig till flera skolor. I nästa avsnitt berörs 

hindren för dramaämnet genom att lyfta fram dessa.  
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6.3 Hindren för drama  

I Erberths (1993) och Wilhelms (2009) studier framkom det att hindren för drama i skolan var: 

tids- och lokalbrist och stora elevgrupper. Faktorer som framhölls runt pedagogen var ointresse, 

osäkerhet och att pedagogerna uppfattade att det blev stökigare lektioner när de använde sig av 

drama. I min studie anger några informanter tidsaspekten som motivationsskäl. Ett exempel är att 

hinna få in alla kursplanemål i klassrumsundervisningen, och då är det svårt att få in drama i 

undervisningen. Det framkommer att på fritidshemmet finns tid att arbeta med dramatiseringar 

men inte i skolundervisningen. Ytterligare hinder för att till exempel skapa sammanhängande 

temaarbeten eller ämnesintegrera anses vara när pedagogerna inte har tillräckligt med tid att 

träffas och planera sitt arbete tillsammans. I vissa fall kan miljön utgöra ett hinder som påverkar 

hur mycket drama används. 

Jag fick uppfattningen att drama som arbetssätt kan vara krävande eftersom både teoriavsnitten 

och pedagog D visar på skäl till hur pedagogens ledarskap i drama bör vara eller hur pedagogen 

bör göra. O´Neill & Lambert (1990) anser att det är väsentligt att pedagogen skapar ett 

accepterande klimat för elevernas trygghet och går varsamt fram eftersom eleverna annars kan få 

negativa erfarenheter. Informant D framhåller tydligt under intervjun att det funnits 

dramapedagoger som inte varit tillräckligt känsliga att känna in gruppklimatet och börjat med 

övningar som elevgruppen varit emot. Det handlar om att vara inkännande, reflektera över olika 

förhållningssätt tillsammans med eleverna och både om att sätta tydliga gränser men även att låta 

eleverna påverka i drama genom delaktighet och inflytande. En balansgång i att ge och ta i 

relationer.  

6.4 Möjligheterna att arbeta med drama  

Wilhelm (2009) lyfter fram att en pedagog i roll kan hjälpa eleverna på ett effektivare sätt och 

utvärdera elevernas lärande jämfört med traditionella klassrumssituationer. Fördelarna med 

rollspelet är att pedagogerna ser vad eleverna gör eller inte gör. En pedagog i roll kan snabbt ta 

upp eventuella missuppfattningar med eleverna eller be eleverna förklara och motivera hur de 

tänker kring något eftersom pedagogen är intensivt närvarande i undervisningen. 

I Erberths (1993) studie lyfter pedagogerna fram att studenterna på lärarprogrammet behöver 

komma i kontakt med drama i ett positivt sammanhang, annars fortsätter inte studenten med 

drama i yrkeslivet. Intresset för drama hos pedagog eller rektor på skolorna är avgörande för om 

drama används eller inte. Några av informanterna i min studie har påbyggnadskurser i drama 

som de läst till extra efter lärarprogrammet och skälen till detta är att intresset för drama är stort. 

I Föreningen Dramatisk verksamhet. Landslaget Drama i skolen. (1970-) lyfter Ulla-Britt 
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Eriksson fram att regeringen tillsatt ekonomiska medel i form av ”skapande skola” som 

intresserade pedagoger kan söka. Jag har vid flertalet tillfällen under arbetet med studien kommit 

i kontakt med ”skapande skola” och har förstått att alla elever inte får tillgång till detta om 

intresset inte finns hos pedagogerna. Skolverket (2011) lyfter fram i läroplanen att pedagoger på 

skolorna ska främja alla elevers utveckling och att det finns flera vägar att nå kunskapsmålen. 

Dessa vägar innebär att exempelvis drama i skolan kan användas och pekar på möjligheterna.  

Informanterna i min studie anser att det är viktigt att alla pedagoger på skolan arbetar mot 

samma mål och samarbetar för att större dramaprojekt ska vara möjligt att genomföra. Stora 

dramaprojekt som pedagogerna alltid samarbetar runt lyfter informanterna B och D upp. Medan 

pedagogerna på informant E:s skola arbetar mot samma mål när möjlighet ges. 

Fritidspedagogerna arbetar mot samma mål på informant C:s skola, men där arbetar inte 

klasslärarna mot samma mål i drama som fritidspedagogerna. På informant A:s skola arbetar 

pedagogerna med eleverna i mindre enskilda dramaövningar och framhåller istället 

kursplanemålen i ämnesundervisningen. I Skolverkets (2011) läroplan har jag hittat något som är 

nytt i jämförelse med förra läroplanen. Det står att alla kursplaner är utformade så att det lämnas 

ett utrymme åt läraren att göra egna fördjupningar. Jag tolkar det till att läraren ges en frihet och 

möjlighet att kunna arbeta ämnesövergripande eller att använda exempelvis drama på olika sätt.  

Informant E uttrycker att dramaövningarna gett eleverna glädje och tillfredställelse över att ha 

lyckats med någonting och att det är en stor vinning pedagogerna fått på skolan. E menar att det 

har varit kaos i ordningen från början men senare visat sig ha utvecklat eleverna. Jag kopplar 

tillbaka till de pedagoger som ansåg i Erberths (1993) studie att det blir stökigare lektioner av 

drama.  Jag menar att det blir positivare om pedagoger som är av den åsikten istället kan bortse 

från stökigheten och tänka på möjligheterna och hur dessa kan utveckla eleverna. Som pedagog 

behövs egenskaper som tålamod, envishet och ett lugn i sitt samspel med eleverna i 

dramaprocessen. Pedagogerna i Erberths studie svarade att om bara viljan finns så kan alla lära 

sig dramatisera även om man har olika förutsättningar. (Erberth, 1993) 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Mina förslag till fortsatt forskning inom dramaområdet kan exempelvis ske genom en 

observation för att ta reda på hur eleverna uppfattar drama som arbetssätt i olika situationer. 

Något som kan vara intressant att fortsätta med, där det inte finns mycket forskning är hur 

matematik och drama kan användas tillsammans för att försöka fånga intresset hos de elever som 

inte har matematik som intresse.
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Bilaga 

Intervjufrågor  

Vilka olika dramauttryck arbetar du med? 

Vad upplever du att de olika arbetssätten i drama leder till hos elever?  

Vad vill du som pedagog uppnå med drama?  

Vilka möjligheter finns med att planera och genomföra drama? 

Vilka hinder finns med att planera och genomföra drama? 

I vilka sammanhang använder ni er av drama?  

Hur ser du på drama i samverkan med andra ämnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


