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Förord 
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Abstrakt 

 
Syftet med denna undersökning var att studera vilken betydelse pedagogiskt drama har för elevers 

utveckling och lärande i skolan. Undersökningen har sin grund i tidigare forskning såsom artiklar 

och litteratur.  

Uppsatsskribenten valde att använda sig av ostrukturerade intervjuer som metod för att studera 

detta, då möjligheten att ställa följdfrågor fanns. Dessa intervjuer har sedan sammanställts och 

analyserats med fokusområdet som grund, betydelsen av drama för barns utveckling och lärande. 

Resultatet visar att eleverna genom att arbeta med pedagogiskt drama som metod kan utveckla sin 

självmedvetenhet och därmed sin kommunikation och relation med andra. Pedagogiskt drama 

utvecklar eleverna i samspel med varandra. Utifrån intervjuer visar resultatet att drama gör 

barnen aktiva, de får leva ut och använda kroppens olika sinnen som en del i inlärningen av ny 

kunskap. 

Pedagogerna anser att drama skapar möjligheten att utveckla elever enskilt och i grupp och att  

användandet av drama kan hjälpa till att skapa trygghet och mod. De menar också att eleverna 

genom drama får möjligheten att leva sig in i andra mänskliga roller samt att de får en förståelse för 

andra grupper av människor. 

Uppsatsen visar även hur viktigt det är att arbeta fram en bra gruppdynamik vilken är till stor vikt 

för trivseln i klassrummet. 

 

 

Keywords: Drama, pedagogik, lärande 
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1. Inledning 
 

Då uppsatsskribenten under sin verksamhetsförlagda utbildning har fått uppleva drama i 

klassrummet finns en förförståelse om hur viktigt drama är för elevers utveckling och lärande. 

Uppsatsskribenten har beskådat drama som en inlärningsmetod, där eleverna får ”leka” till sig 

kunskaper, drama är då en del av undervisningen. En annan aspekt av detta är att drama kan få oss 

att minnas och lära oss kunskap genom kroppen, vilket är ett intressant verktyg för att utveckla vår 

kunskap. Drama är även en viktig del i undervisningen där alla elever ska kunna känna sig delaktiga 

i arbetandet. Genom drama får alla elever en roll, stor eller liten har ingen betydelse utan 

huvudsaken är att alla får ge sig till känna.  

 

Uppsatsskribentens intresse var att undersöka om drama kan hjälpa elever på olika sätt, bland annat 

om de genom drama kan lära sig att tala inför grupp. Det var också av intresse att undersöka om det 

är lättare att minnas och att ta in kunskap genom användandet av drama då de får använda hela 

kroppen och olika sinnen och utifrån det få svar på min fråga om vilken betydelse drama har för 

barns utveckling och lärande. I förskoleåldern ska eleverna “leka” in sina nya erfarenheter, lärande 

ska vara lustfyllt och roligt. Uppsatsen belyser vikten av “lekandet”, vilket inte får glömmas bort 

utan ska följa eleverna upp till högre klasser, samtidigt ska uppsatsen väcka ett intresse för att 

använda mer drama inom skolmiljön. 

Dyste talar om olika delar i dramat och vilken betydelse de har för inlärningen.  

 

• Drama kan vara en del i inlärningssyftet där eleverna får formulera egna tankar och åsikter i 

en lärande process.1 

• Språket är en central faktor i inlärningen. Eleverna ska formulera tankar i ny och tidigare 

kunskap. Drama är ett sätt att få eleverna att formulera sig i den nya kunskapen.2 

• Rollspel. Eleven intar en roll där egen kunskap förmedlas samtidigt som eleven blir någon 

annan och de får träna att se på sig själva utifrån.3 

 

 
                                                 
1 Dyste 1996, s.240 
2 ibid, s.240 
3 ibid, s.253 
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1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka pedagogers uppfattningar om vilken betydelse drama 

har för elevers utveckling och lärande utifrån ett grundskollärarperspektiv. 

 

Frågeställningar: 

• På vilket sätt kan drama vara utvecklande för eleverna? 

• Hur använder sig pedagoger utav dramapedagogik i den dagliga skolverksamheten? 
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Historik 
Dramats utveckling skedde i det antika Grekland i form av dans och dramatiseringen av tragedier 

och komedier, kända namn från denna tid är Sofokles och Aristofane. Under medeltiden var kyrkan 

i fokus här spelades amatörteater samtidigt som en ny form av drama växte fram i form av 

bibelberättelser. På renässansen tid flyttades fokusen från kyrkan in till skolan och kyrkan miste sin 

makt. Under reformationen blev dramat ett språkrör för protestantismen och dess syn på dygd och 

moral, drama blev då en del av undervisningen. På 1700-talet introducerade Rousseau den fria 

uppfostran, vilken innebar att barnen skulle få leka fritt, drama skulle improviseras och vara 

lekfullt. Rousseau är en föregångsgestalt för den moderna så kallade reformpedagogiken som är en 

förutsättning för det moderna pedagogiska dramat. Elsa Olenius är en mycket betydelsefull person i 

vår tids dramapedagogik. Det var hon som introducerade denna form av drama i Sverige. Hon ansåg 

att drama hade en fostrande effekt på barnen samt att denna metod var ett bra hjälpmedel i skolan.4 

Vygotskij var en känd pedagog under 1960-talet som ofta omnämns i dramaböcker. Vygotskij var 

rysk marxistisk psykolog och pedagog. Hans pedagogiska filosofi grundas på en marxistisk syn, 

vilket menas att det är den omgivande miljön som bestämmer hur tänkande utvecklas. 

 

2.2 Vad är drama? 

Drama omfattar olika områden beroende på var vi befinner oss, vad vi har för mål och hur detta mål 

ska nås. Drama finns i olika former, exempelvis det konstpedagogiska där man arbetar utifrån teater 

i olika former, det personlighetsutvecklande där personlighetsutveckling och gruppdynamiken står i 

fokus, det holistiska som används som en drama metod där olika ämnen knyts samman och det 
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kritiskt/frigörande där arbetet går ut på att få individen att lära sig att reflektera kritiskt.5  

 

2.3   Dramats användning i undervisningen  
Olga Dyste talar om många olika punkter, dialogen i klassrummet är en, då hon talar om Bakhtins 

dialogbegrepp.  I dialogen mellan två personer tränas eleverna att ställa frågor, lyssna, svara och 

även att komma överens. Övningar med dialoger handlar om att bli sedd, att belysa vikten av ”den 

andre”. ”En människa definieras genom sitt förhållande till andra, och därför använder människan 

inte språket för att i första hand ge uttryck åt sig själv utan för att kommunicera, att befinna sig i en 

dialog.”6 Drama är en metod i vilken eleverna i spel med andra tränas att lära av varandra, känna 

trygghet, lära sig att ta hänsyn och att visa respekt. Dessa faktorer är byggstenar i själva 

elevutvecklandet, vilket är en stor del i i skolans arbete med eleverna. Elevutvecklingen i sig för 

eleverna framåt på olika plan, när de klarat av ett steg finns det hela tiden nya saker att sträva mot.7 

 

2.4   Att lära genom drama 
 “Inlärning sker bäst om man själv får delta och använda fler minnessystem. Att sitta och 

lyssna på en föreläsning innebär att 20 % av det man hör stannar kvar. Att själv få vara deltagare i 

en process med samma budskap som föreläsningen gör att 80 % stannar kvar.” 8 

 

Ett intressant påstående som genom litteratur och forskning inte känns helt främmande. Flera olika 

källor visar på att ju mer en människa använder sin kropp, genom flera olika sinnen ökar chansen 

till att de kan ta in och behålla mer information i jämförelse med att vara en passiv lyssnare.  “När 

vi använder flera av systemen parallellt ökar inlärningsförmågan”9 Det har visat sig att 

motivationen hos en människa ökar vid aktivt lärande. Inte bara att inlärningen blir lättare, 

motivationen gör också att viljan att lära förstärks.10 Pedagogen ska genom drama försöka få igång 

eleverna aktivt så att de känner att de är en del av undervisningen. Genom olika dramaövningar i 

samband med litteraturen kan pedagogen skapa ett sorts samband som utvecklar elevernas lust att 

lära genom ett roligt och lustfyllt arbete. Efter själva dramaövningen är det dags för att samtala, det 

                                                                                                                                                                  
4 Anterot-Johansson L 1998 
5 Sternudd 2000 
6 Dyste 1996 s.63 
7 ibid s. 64 
8 Axelson Valentin  Davidsson, 2007 s.9 
9 ibid   2007s.9 
10 ibid  2007s. 10   
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vill säga själva efterarbetet. Det är nu upplevelsen ska ge insikt och förståelse för vad eleverna varit 

med om. Denna fas innehåller diskussioner om upplevelsen som sedan ligger till grund för 

lärdomar, ökad förståelse och även förändrat beteende. Syftet är beroende på själva uppgiften, Vad 

vill jag som pedagog att eleverna ska lära sig utifrån detta?11 ”Upplevelsebaserat lärande blir allt 

vanligare i skolan, både i grundskolan och på gymnasiet, många elever upplever detta som ett 

lustfyllt och annorlunda sätt att arbeta, vilket ger positiva inlärningseffekter.”12  

 

2.5  Vad säger Läroplanen ( Lpo-94)? 
Drama går att väva in i alla skolämnen på ett sätt att det finns täckning för det i Läroplanen, 

övningar anpassas för att leda till de mål som finns i Läroplanen. Här följer några citat tagna ur 

Lpo-94: 

      ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” 

  

 ”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

 eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

 behandling.”  

  

 ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” 

 

 ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

 uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

 skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.” 

  

 Mål att sträva mot:  

 Att respektera andra människors egenvärde.  

 Att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation, även miljöfrågor.  

 Skolan ska sträva efter att utveckla nyfikenhet och lust att lära, känna trygghet och lära 

sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.13 

 

 
                                                 
11 ibid 2007 s.61 
12 ibid 2007 s.69   
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2.6  Mia Marie Sternudd 
Mia Marie Sternudd är forskare inom pedagogik. Hon talar om etiskt lärande som en 

kunskapsväg.14 

Mia Sternudd talar om  4 olika delar av dramat. Vilka är det konstpedagogiska perspektivet, det 

personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande och det holistiska.  

I det konstpedagogiska perspektivet är det dominerande målet att utveckla individens förmåga att 

uttrycka sig i konstnärlig form. Att skapa en förståelse för mänskliga relationer och vad som sker i 

dessa möten. I denna läroprocess ska pedagogen skapa en atmosfär av trygghet och gemenskap 

tillsammans med deltagarna och leda dem i arbetet. Det är viktigt att pedagogen är närvarande hela 

tiden för att veta var deltagarna är i sin process och för att se vad som händer i den gemensamma 

läroprocessen. I det konstpedagogiska perspektivet arbetar pedagogen efter en text eller ett tema 

som gruppen ska ge en konstnärlig gestaltning. Detta perspektiv handlar om att lära sig att hantera 

det konstnärliga uttrycket i sig. I detta perspektiv finns två mål som ska nås. Det ena är att 

individerna i interaktion med andra skall utveckla sin personlighet, sin sociala samarbetsförmåga 

och sin kreativa uttrycksförmåga. Det andra är att skapa en föreställning som kan spelas upp för 

publik. 

Det personlighetsutvecklande handlar om självreflexion och gruppdynamisk reflexion. Samt att 

finna ett intresse hos individerna att delta i utvecklandet av ett demokratiskt samhälle. Detta tränas 

genom olika rollspelsformer som i huvudsak fokuserar på olika vardagliga situationer i det 

undersökande arbetet. Sternudd menar att det i inledningsfasen är viktigt med att skapa en trygghet 

och en öppenhet i gruppen och att innehållet känns trovärdigt och intressant för deltagarna. 15 Målet 

i det personlighetsutvecklande perspektivet “ är att utveckla individens medvetenhet om sina egna 

resurser och vad som sker mellan människor i olika sociala situationer för att man därmed ska 

kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle” 16 

Det kritiskt frigörande perspektivet handlar om att vara självreflekterande, som fokuserar på 

framtida handlande i syfte att förändra samhället. 17 

Det centrala inom detta perspektiv är att man ska kunna se ordet och handlingen som förenade i 

reflexion om samhälleliga betingelser. I detta tränas individen till en demokratisk fostran, som är en 

självständig och kritisk person som är medveten om samhällets maktstrukturer och deras betydelse 

                                                                                                                                                                  
13 Lpo 1994 
14 www.kau.se/forskning 
15 Sternudd 2000 s. 74 
16 ibid s. 80 
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för individen. I detta perspektiv får individen genom agering i olika former en ökad medvetenhet 

om hur samhället ser ut och hur olika individer kan påverka sin ställning genom tal och handling.18 

Det holistiskt frigörande uppnås kunskap genom en känslomäsig-tankemässig insikt av det ämne 

som undersöks. “ Genom att skapa situationer där individen möts av en känslomässig upplevelse 

som hon ombeds att reflektera över på olika sätt skapas kognitiv kunskap”19 Inom detta perspektiv 

är det kunskap inom något historiskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt som 

eftersträvas. I detta ska individen träna sin förmåga att värdera och att bli medveten om sina egna 

attityder och värderingar om denna kunskap.20 

 

2.7 “Drama, narrative and early learning.”  
 

Melanie Peter föreläser om barn i tidig ålder och om specialundervisning. Hon menar att 

användandet av drama kan lära barn att börja undersöka och förstå sociala berättelser. Hon menar 

också att de barn som har svårt för sig har lättare att lära genom drama.21 

Melanie Peter skriver i artikeln ”Drama, narrative and early learning” att drama har inflytande på 

barns attityder och efterföljande beteende, och förståelsen för andra. Hon menar att barn lär sig att 

genom drama förstå och se händelser från olika perspektiv. 22I drama utforskar och experimenterar 

barnen med sin förståelse för sociala situationer, det kan också uppenbara känslor för andra 

människor. I leken genom dramat upptäcker barnen och stärker sitt sociala uppförande, påhittade 

situationer ger barnen chansen att utforska nya möjligheter och konsekvenser, “Skoldramat” kan 

vara ett hjälpmedel i denna process då det ger grupperfarenhet i vilken eleverna involveras och 

utforskar varandra och har delade meningar, genom drama får eleverna möjligheten att utforska 

varför människor tänker och beter sig som de gör. Melanie Peter menar att drama låter eleverna se 

på sig själv utifrån, att de i verkligheten är en person men genom drama kan de agera på ett annat 

sätt, de sätter sig in i den roll de spelar. De lär sig genom detta att hantera sina känslor, ge och ta 

emot respons och att se konsekvenserna av deras reaktioner i situationer som är realistiska. Melanie 

Peter menar att det är till stor vikt vid användandet av drama att först skapa en inlevelseförmåga hos 

                                                                                                                                                                  
17 ibid s. 49 ff 
18 ibid s,. 89 ff  
19 Sternudd 2000 s. 101 
20 ibid s. 97 ff 
21 British Journal of Special Education Volume 30 Number 1 2003 
22 ibid 
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barnen. De vuxna ska inspirera och vägleda barnen in i dramat och väcka barns intresse och 

uppmana dem att våga ta initiativ. Melanie Peter anser att genom användandet av drama i tidig ålder 

utvecklas den sociala kompetensen hos barnen. Forskning har visat på att det är viktigt med drama 

och berättande för att utveckla barnens sociala kompetens. Melanie Peter menar att genom 

användandet av drama i tidig ålder ger barnen möjlighet att leka och lära fram erfarenhet, genom sin 

roll upptäcker barnen sin egen del av lekandet och hur andra reagerar på det. Drama får barnen att 

tänka mer kreativt och att vara flexibel i situationer och få en förbättrad förståelse för deras eget 

beteende och andras, vilket kan leda till förbättring av deras sociala medvetenhet och deras förmåga 

att kunna kommunicera, barnen får en social utmaning i arbetet med andra. Undervisningen av 

drama är berörd av att utveckla barns känslosamma förstånd, att låta de upptäcka och förstå de inre 

känslorna. För barn som har svårt i sociala situationer och som har svårt att känna empati för andra, 

kan drama vara en lösningsförmåga. 

 Drama kan vara mycket betydelsefullt för barnen, i den bemärkelsen att den utvecklar till att 

förbättra deras självförtroende. 23  

2.9 Barns olikheter. En pedagogisk utmaning. 
 
Williams och Pramling/Samuelsson gjorde en studie på en artikel som handlar om hur man på bästa 

sätt ger alla barn i en grupp utrymme att tala och uttrycka sig. Williams och Pramling/Samuelsson 

anser att man i pedagogiska sammanhang ser kommunikationen både som ett mål och som ett 

medel för lärande. De menar vidare att om man som pedagog är medveten om språkets och 

kommunikationens betydelse för lärandet, hur finner man då det bästa sättet att gå tillväga för att ge 

alla barn i en grupp lika stort utrymme att tala och uttrycka sig?24  

I pedagogiska sammanhang är kommunikationen ett mål och ett medel för lärande, den tillsammans 

med samspelet har fått en central roll i läroplanen och i pedagogiken. 25Artikeln vill visa hur man 

på bästa sätt kan ge alla barn i en grupp utrymme att tala och uttrycka sig, att exempelvis få de tysta 

barnen mer språkligt aktiva. Under en termin arbetade en pedagog med skapande verksamhet. 

Barnen fick då tillverka egna handdockor och dramatisera olika uppgifter med hjälp av dessa. För 

att skapa ett frimodigare tal bland barnen delade pedagogen in barnen i olika grupper, en pojkgrupp, 

en flickgrupp med aktiva och utåtriktade elever, en flickgrupp med tysta och tillbakadragna elever. 

                                                 
23 British Journal of Special Education  Volume 30 Number 1 2003 

 
24 Pedagogisk forskning i Sverige 2000 årg5 nr 4 
25 ibid 
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Dessa grupperingar skulle enligt pedagogens antagande göra barnen mer jämlika vilket skulle 

uppmuntra till att våga tala och att ta initiativ i gruppen.  

Resultatet visade att pojkarna lär sig att ta för sig i den grupp med enbart pojkar. För de aktiva 

flickorna blir möjligheten att tala och uttrycka sig något större. De tysta flickorna erbjuds större 

utrymme i den lilla gruppen men de tar den inte26  
 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Inom kvalitativ forskning arbetar man bland annat med intervjuer 27 För att uppnå syftet har 

ostrukturerade intervjuer använts då möjligheten att kunna ställa följdfrågor finns samt att kunna 

diskutera öppet för att få ut så mycket information som möjligt.28. Kvalitativa sekundärdata fås 

genom kortare eller längre texter som analyseras och bearbetas för att få fram ett meningsinnehåll.29  

Personerna som intervjuats har tagit del av uppsatsen innan den lämnats in för opponering då 

undersökningsobjekten har haft möjligheter att komma med synpunkter. Detta är av stor vikt för att 

framföra korrekt information men också för att få rätt resultat och slutsatser.  

 

3.2  Val och motivering av respondenter 
Två kvinnliga pedagoger har intervjuats varav en är utbildad dramapedagog och en är utbildad 

lärare. Motiveringen till detta är att se vad det finns för likheter/skillnader mellan en utbildad 

dramapedagog och en som läst sig till kunskap genom eget intresse, för att se om de har ungefär 

samma mål angående användandet av drama och hur går de tillväga.  

Den ena, fingerat namn Susanne, arbetar som lärare i en klass och är i 40-årsåldern. Hon är utbildad 

1-7 lärare. Pedagogen har arbetat med drama sedan ett par år tillbaka och känner att det passar 

henne utmärkt. Susanne känner att eleverna lyfts fram genom drama, vågar mer, uttrycker sig bättre 

och framför allt att det är ett bra hjälpmedel som i stort sett kan varieras och användas under alla 

                                                 
26 ibid 

   
 
27 Bryman, A 2007 s. 250 
28 ibid s. 127 
29 Johannesen, Tufte 2003 
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lektioner.Den andre, fingerat namn Anna, har läst dramakommunikation vid Linköpingsuniversitet 

där hon också undervisar i drama. Hon är utbildad skådespelerska och har arbetat nio år inom 

skolan, just nu undervisar hon på mellanstadiet. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att uppfylla uppsatsens frågeställningar har intervjuer gjorts med två verksamma pedagoger 

med avseende att få ett bredare perspektiv på dramats betydelse för barn och ungdomar. 

Respondenterna valdes i vetskap om att de arbetat med drama under en längre tid och att de 

använder sig av drama i den dagliga verksamheten samt att de utvärderar och bearbetar sina 

lektioner. Kontakt med respondenterna gjordes via telefon, missivbrev skickades efter 

telefonkontakten ut till berörda personer vilket förberedde dem inför vårt möte. Mötet skedde i ett 

av fallen på pedagogens arbetsplats det andra mötet skedde via telefon efter avtalad tid. För att 

undvika missförstånd har noga förda anteckningar genom upprepning av pedagogens svar 

genomförts. Personerna på skolorna som har intervjuats har tagit del av uppsatsen innan den 

lämnats in för opponering då undersökningsobjekten har haft möjlighet att komma med synpunkter. 

Detta är till stor vikt för att framföra korrekt information men också för att få rätt resultat och 

slutsatser.  

Frågor samt följdfrågor ställdes till intervjupersonerna och dokumentation genomfördes skriftligen 

på papper.  Upprepning av svaren var av stor vikt för att undvika missförstånd. 30  

 

3.4 Bearbetning av data 
 

Efter intervjuerna sammanställdes svaren för att få en överblick över vad som sagts, genom att 

frågorna delades upp med de sammanställda svaren under sig gavs en klar bild över intervjuerna.    

3.5 Reliabilitet/Validitet 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet, målet vid undersökningar är alltid att sträva efter en hög reliabilitet. 

Reliabilitet kan vara svår eftersom svaren då ska bli samma oberoende på när undersökningen görs 

och var. En viktig faktor inom reliabilitet är precisionen det vill säga hur de som gjort 

                                                 
30 Stukát, 2005 s.32 
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undersökningen tolkar svaren och registrerar dessa.31 Uppsatsskribenten förde noga anteckningar av 

svaren från intervjufrågorna, upprepade svar samt att uppsatsskribenten hela tiden förde en dialog 

för att få ett så naturligt samtal som möjligt, samt lät undersökningsobjekten läsa igenom för att 

undvika missförstånd. Uppsatsskribenten har hela tiden haft syftet som underlag och har bearbetat 

det allt eftersom arbetet har utvecklats.  

Det som däremot drar ner reliabiliteten är att det är få undersökningsobjekt.  

Med validitet menas att frågan ska mäta det som den är avsedd att mäta, det vill säga det som är 

relevant i sammanhanget. Målet vid undersökningar är alltid att sträva efter en hög validitet.32 

Validiteten i denna uppsats är relativt hög då teori och intervjufrågorna är kopplade till varandra. 

Jag anser att mina frågor är väl knutna till det som jag avsett att mäta.  

 

3.6  Etiska överväganden 
 

Informanterna informerades i missivbrevet enligt de etiska kraven.33 

Informationskravet:  

De informerades även om undersökningens syfte samt att deltagandet var frivilligt.  

 Konfidentialitetskravet: 

Informanterna fick information om att de skulle vara anonyma och att all insamlad data         

behandlas konfidentiellt i undersökningssyfte.  

Samtyckeskravet: 

 Informanterna har deltagit på eget villkor och har kunnat avsäga sin medverkan utan följder.   

Nyttjandekravet:  

Uppgifter får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk.34 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31 Bryman, A 2007 s. 43 
32 Bryman, A 2007 s. 43 ff 
33 Vetenskapsrådet  
34 ibid 
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4. Resultat 

4.1 Pedagogerna om dramas betydelse 
 

När intervjuerna analyserats har uppsatsskribenten haft faktadelen samt tidigare forskning som en 

grund i skrivandet.  

Pedagogerna menar att drama gör barnen aktiva, de får leva ut och använda kroppens olika sinnen 

som en del i inlärningen av ny kunskap. De anser också att drama skapar möjligheten att utveckla 

elever enskilt och i grupp och därigenom skapa trygghet, mod men även att arbeta fram en bra 

gruppdynamik vilken är till stor vikt för trivseln i klassrummet. Pedagogerna menar vidare att 

eleverna genom drama får möjligheten att leva sig in i andra mänskliga roller och få en förståelse 

för andra grupper av människor.  

Pedagogen Susanne menar att den största vikten är att alla elever syns och är närvarande och det ska 

stärka elevers utveckling, både enskilt och i gruppen. Pedagogen vill få dem att våga lära sig 

kunskap genom sin kropp och dess sinnen, samt att våga och lära sig tala inför grupp.  Detta kan 

uppnås genom att alla elever får en roll och känner gemenskap i gruppen, alla är delaktiga. 

Tillhörigheten är till stor vikt för eleven och det är vad man försöker nå genom drama. Susanne 

menar också att man som pedagog ska se till att alla elever är inkluderade oavsett om problem finns, 

detta kan menas med elever som har svårt för att uttrycka sig. Drama bidrar till att få alla elever att 

våga åtminstone säga någonting på alla lektioner.  

Pedagogen Susanne arbetar utifrån syftet in och ut roller, vilket menas med att eleverna går in i en 

roll och dramatiserar den för att sedan kliva ut och kliva in i en annan roll.  

För pedagogen Anna är drama ett brett begrepp.  Pedagogen vill genom drama stärka eleverna i sig 

själva samt stärka deras plats i gruppen, pedagogen menar att det är viktigt för att skapa en god 

gruppdynamik. Pedagogen anser också att drama är ett verktyg som lär eleverna att träna in kunskap 

via kroppen vilket förstärker elevernas kunskapsinhämtning. Anna arbetar efter Marie Sternudds 

fyra olika perspektiv på drama beroende på vad det är hon ska arbeta med. Det finns drama som är 

ren teater där man spelar teater utan tanke på undervisning. Då strävar inte pedagogen mot en viss 

kunskap, utan fokuserar endast på teatern i sig, dess uppbyggnad och framförande. Sedan finns den 

personlighetsutvecklande där pedagogen arbetar med eleverna på ett sådant sätt att de genom 

övningar stärker sin personutveckling i olika kunskaper. Här ingår också gruppdynamiken och hur 
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man arbetar med att förstärka den genom olika samarbetsövningar. Det finns även den holistiska 

metoden där pedagogen knyter an flera olika ämnen i sina dramaövningar. Det sista perspektivet är 

det kritiskt/frigörande. Eleverna ska tränas att reflektera kritiskt, här är forumspel ett bra 

pedagogiskt verktyg för att nå frigörelse och förändring. 

Enligt studien visar det sig att de båda pedagogerna har lika åsikter om vad ordet drama betyder. De 

anser att drama är positivt för elevers utveckling bland annat genom att eleverna stärker sig själva i 

att till exempel lära sig att tala inför grupp. De anser också att alla får känna sig delaktig genom 

användandet av drama.  

     

4.2 Pedagogernas arbete med drama 

 
Pedagogen Susanne anser att det används alldeles för lite drama i den dagliga verksamheten. Hon 

menar att kroppen Genom teater/drama minns kroppen på ett annat sätt. Pedagogen kan säga: 

“Minns ni den där gången...” Då hänger eleverna på och kan berätta. Kroppen är ett bra hjälpmedel, 

får kroppen vara med är chansen större att eleverna minns vad de gjorde och vad det handlade om. 

Det är också vanligt att eleverna frågar pedagogen: ”Minns du när vi...” 

Exempelvis berättar Susanne om när de läste om medeltiden. När hon läste ur boken mindes 

eleverna en del om vad de läst men när de arbetade med kroppen, lekte medeltida lekar, byggde 

medeltida landskap etcetera mindes eleverna på ett annat sätt på grund av att de använt kroppen som 

ett verktyg.  

Pedagogen Anna anser att drama är ett brett ämne. I svenska använder sig pedagogen ofta av drama 

som metod för personlighetsutveckling och för att skapa gruppdynamik, vilket skapar en trygg 

grupp. Pedagogen talar också om det holistiska då eleverna lär litteratur genom drama för att få en 

djupare förståelse. Här försöker man också sammanknyta olika ämnen.   

Anna tycker att forumspel är ett bra verktyg att använda sig av för att visa hur man kan lösa 

konflikter. Genom att spela upp en konflikt får eleverna leva sig in i sammanhanget och sedan ge 

förslag på lösningar som diskuteras tillsammans i klassen. Hon menar att drama är ett sätt att få 

eleverna att nå varandra på ett mer personligt sätt.  

Studien visar att pedagogerna använder drama som en del i undervisningen för att stärka intagandet 

av inlärningen. De sammanknyter drama med ämnen för att eleverna ska få en djupare förståelse.  
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4.3 Barns behov av drama 
 
Susanne säger att de flesta ämnen går på ett eller annat sätt att knyta an till dramat. Exempelvis 

ämnet samhällsorientering där dramat går att använda på ett sådant sätt att eleven får gå in i andra 

mänskliga roller och förstå andra grupper av människor. Hon menar på att har man lite fantasi går 

dramat att använda i de flesta lektionsplaneringar.  

Pedagogen anser att drama tillsammans med kunskap stärker elevers inlärning, vilket gör att de 

kommer ihåg mer av det de lärt sig. 

Pedagogen Anna tror av egen erfarenhet att nästan alla elever tycker att det är väldigt roligt med  

drama. Eleverna kan uppfatta drama som lek och förstår inte alltid meningen, därför är 

diskussionerna både före och efter drama av stor betydelse för att pedagogen ska få fram budskapet 

med övningen. Hon anser också att dessa diskussioner är till stor nytta då eleverna får berätta hur de 

känner när 

de står på scenen, de kan vara rädda eller känna att de måste prestera mer än de klarar av. Det ska 

 alltid vara frivilligt att spela upp en scen, men samtidigt ska man som pedagog stödja eleverna.  

För att nå detta menar Anna att det sker bäst genom att börja med dramaövningar som är lättsamma 

och lekfulla för att på så sättbygga upp en trygghet och få eleverna modiga.  

Pedagogen Anna menar också att en del elever inte vill ta till sig drama, de vill och kan inte se 

syftet med att arbeta på detta sätt. Pedagogen ska då förklara arbetet med drama, förklara innehållet 

utifrån litteraturen och försöka få eleven att koncentrera sig på detta.  

Enligt studien menar pedagogerna att det är lättare att minnas om man får använda hela kroppen, att 

de genom drama ”fångar upp” fler elever.  

Anna talar också om hur viktigt det är med diskussioner både före och efter drama för att 

pedagogen ska få fram budskapet med övningen.   

 

4.4 Barns utveckling 
 
Pedagogen Susanne talar om olika rum i rummet. Hon förklarar att på ett ställe i hennes klassrum 

utspelas drama, medan hon på andra ställen i klassrummet arbetar med något annat. Allt har sin 

bestämda plats. Hon berättar att Vygotskij menade att vår miljö omkring oss, den fysiska miljön är 

avgörande för hur vi lär oss. Dessa olika rum ska användas under olika delar av lärandeprocessen. I 

Susannes klassrum finns rum för individuellt tänkande, ett tyst och lugnt rum för eget arbete och 

tankeverksamhet, rum för olika sorters samtal/dialog mellan lärare och elev, två och två, eller i 
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större grupper. Gruppen är det mest intressanta rummet i detta sammanhang eftersom det är där 

möjligheten finns till användandet av drama. Pedagogen menar att det är viktigt med ett 

”verktygsrum” i klassrummet där olika föremål finns som kan främja lärandet, såsom föremål i 

form av rekvisita.  

Pedagogen berättade att det kan kännas lättare för eleverna att få klä ut sig i kläder, peruker och 

annan rekvisita för att ”bli någon annan” och på så sätt våga släppa sin rädsla inför drama och 

istället våga leva ut. Pedagogen gav exempel på lektioner till detta, exempelvis,  

Svenska/ Samhällsorientering- Lag och rätt, Brott och straff. 

Situationer där de får pröva på konflikter, rättegångar etcetera. Här tränar eleverna på att tala samt 

att ta in kunskap via kroppen.  

Tyska/Spanska eller annat språk. 

Här får eleverna använda kroppen genom att gestalta olika personer till exempel ett 

restaurangbesök. 

 

Pedagogen drar paralleller till Olga Dyste,   

”Kunskapen konstrueras eller skapas på nytt av varje enskild individ; eftersom den vävs samman 

med det som individen vet och kan sedan tidigare, kommer kunskapen att variera beroende på vem 

det är som lär sig”35 

”En undervisning med betoningen lagd på socialt samspel (interaktion) kommer att hjälpa elever att 

både tillägna sig brottstycken av andra människors strukturer och göra kunskapen till sin egen.” 36 

Pedagogen Anna menar att eleverna som person utvecklas enskilt men också inom gruppen. Anna 

har under många år sett elever som aldrig vågat stå inför klassen och talat tidigare men genom leken 

vågat ta ett steg i taget och gått vidare och på så sätt blivit modigare. Elever som känner sig trygg i 

gruppen vågar mer. Pedagogen menar också att kunskapsinhämtningen oftast blir djupare när 

eleverna får använda hela kroppen, de tar på så sätt in information genom olika sinnen, vilket gör att 

man som pedagog når eleverna på ett djupare sätt. Människor lär sig saker/tar in information på 

olika sätt, en del genom att vara aktiva med hela kroppen, en del genom att få återberättat en text för 

sig, en del lär sig genom att vara passiva och bara lyssna, i det stora hela rymmer drama allt detta 

och är en bra form av inlärning. Pedagogen Anna menar att alla genom dramat inkluderas i 

undervisningen. Det går att dela upp roller som talar mer eller mindre beroende på vilken typ av 

person man är men det viktiga är att alla får delta. Att använda kunskapen med kroppen lär mer, 

                                                 
35 Dyste, 1996 s. 46 
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istället för att bara lyssna och skriva, som är svårare att minnas för många. Barnen blir aktiva, får 

röra på sig i klassrummet och på så sätt används fler sinnen i inlärningen av ny kunskap. Drama är 

något som ska användas under en längre tid. Mentaliteten är något som byggs upp i en grupp under 

en tid, vilken sedan blir självklar och naturlig. Pedagogen menar att drama är en träning i att 

säga/kommunicera det eleven ska lära sig, samtidigt som pedagogen lever sig in och förmedlar 

kunskap ska denne tillsammans med eleverna föra denna kunskap vidare och finna ett mål, som 

sedan ska utvärderas. Vad lärde jag mig?, Kan jag det här nu? För att se helheten och att den är 

förstådd, som “Det här är okej” eller “ Det här måste du träna mer på” I dessa samtal är det viktigt 

att både pedagogen och eleven får säga sina uppfattningar, för att nå ett sån korrekt utvärdering som 

möjligt.  

Studien visar att det är viktigt för elever att få pröva på andra roller. Det är ett sätt att träna 

självkänslan samt att kunna sätta sig in i andra mänskliga situationer. Pedagogen Susanne talar om 

att det kan vara lättare för eleverna att få klä ut sig ”för att bli någon annan.” Pedagogerna är 

överens om att eleverna utvecklas både enskilt och i grupp i användandet av drama.  

5. Diskussion 
 

Syftet var att undersöka vilken uppfattning pedagogerna har om vilken betydelsen drama har i 

undervisningen, samt hur pedagogerna använder sig av dramapedagogik i den dagliga 

skolverksamheten. 

Svaren från de intervjuade pedagogerna varierade sig lite men de är ändå inne på samma sak. Ett 

vanligt återkommande svar i intervjuerna var att det är viktigt med drama för barns utveckling och 

lärande.  

Pedagogen Anna menade att drama är ett så brett ämne att det blir viktigt att förtydliga vilken del av 

drama man som pedagog vill åt, den del som är viktig för undervisningen. Drama i sig är 

personutvecklande men det är viktigt att fundera över vilken inriktning som drama ska användas 

till, i detta fall som ett arbete i skolan för att stärka elevers utveckling. Då är det främst den 

personlighetsutvecklande, holistiska och den kritiskt/frigörande metoden som ska bearbetas. När 

eleverna tränas i personlighetsutvecklande samt i grupputveckling, är målet i grupputveckling att 

eleverna ska utveckla sig själva samt att skapa en god gruppdynamik. I det holistiska utvecklar 

eleverna sin kunskap genom att arbeta med drama där flera ämnen vävs samman vilket ger eleven 

en bred kunskapssyn. Den kritiskt/frigörande metoden tränas ofta i form av forumspel, där eleverna 
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tränas till frigörelse och förändring. 

Det ska alltid vara frivilligt att spela upp en scen, men målet för en pedagog som arbetar med drama 

som pedagogikmetod är att alla elever så småningom skall våga medverka och säga någonting, 

genom vilken de blir synliga och tar plats i klassrummet. Målet är ju att alla elever ska ta sin plats 

och visa att de finns. För att uppnå målet är det bäst att börja med dramaövningar som är lättsamma 

och lekfulla, för att på så sätt bygga upp en trygghet och få eleverna modiga.  

Anna menade att drama som metod leder eleverna närmare varandra, de når varandra på ett mer 

personligt sätt, bara det är personutvecklande och grupputvecklande i ett socialt samspel. 

Pedagogen Susanne talade om de olika rummen i rummet, då hon menade att hennes klassrum är 

uppdelade i olika forum. Det ska bland annat finnas plats för individuellt tänkande, en tyst plats för 

eget arbete och tankeverksamhet samt plats för dialoger i form av drama. Uppsatsskribenten tror att 

dessa rum tillsammans skapar ett lärande som är allsidigt. Eleverna vet vad som ska göras i de olika 

rummen, på vilket sätt de ska arbeta och tillsammans kan dessa rum skapa ett samband, som 

exempelvis det som eleven inte förstår och kan ta till sig efter att ha läst och arbetat med ett stycke 

kan istället bli uppenbart i dramaövningen och tvärtom. Uppsatsskribenten tror att det är av stor 

betydelse att eleverna får pröva sig fram och ta del av olika form av lärande för att skapa en 

inlärning som blir djup och engagerande och att dramat i sig ger en så pass bred elevutveckling. 

Metoden behandlar inte bara en del av utvecklandet utan som pedagog finns möjligheten att planera 

och genomföra utvecklingen på olika plan vilken jag anser är en metod att sträva efter. Det är 

många olika mål som kan vävas in i dramat samtidigt som klassrummet i spelandet blir levande och 

tar form. ”Det är barnen som erövrar omvärlden, vi vuxna kan bara skapa möjligheter för detta 

genom att vi stödjer, möter och utmanar dem i deras lustfyllda lärande.”37 

 

Efter intervjuer samt läsning av litteratur och artiklar tyder mina undersökningsresultat på att drama 

som metod kan vara elevutvecklande. Många olika aspekter kan vävas in för att skapa en elev som 

utvecklas på många olika plan inom ramen av lärande. Kunskapsinhämtningen blir oftast djupare 

om eleven får använda hela kroppen, informationen tas in genom kroppen i form av olika sinnen 

och ger en djupare förståelse. En del behöver aktiviteten en del passiviteten och genom att 

kombinera dessa nås bägge bitarna och kan vävas samman till ett, på så sätt har pedagogen nått fler 

elever än om den bara koncentrerat sig på en enda del. Samtidigt är det viktigt att belysa meningen 

med drama. Varför gör vi detta?  Som Anna nämnde så kan inte alla barn ta till sig meningen med 

                                                 
37 Pramling/Samuelsson,1999 s.9 
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drama, de kan inte se syftet med arbetet. De barnen kan inte förstå kopplingen mellan drama och 

lärande.  Pedagogen måste alltså vara tydlig i sitt sätt hur denne presenterar drama som metod och 

tänka på att förförståelsen är en del för att detta ska fungera, att förklara innehållet utifrån 

litteraturen och försöka få eleven att koncentrera sig på detta under dramats gång vilken är en viktig 

byggsten för att få igång tänkandet. 

 212



 

5.1 Metoddiskussion 
 
Metoden som användes fungerade bra. Intervjuer är ett bra sätt att få en personlig kontakt med 

respondenterna. Valet av ostrukturerade intervjuer var bra då möjligheten att ställa följdfrågor fanns 

samt att diskussionen då blev mer öppen vilket gjorde att det var lättare att få ut så mycket 

information som möjligt. Två pedagoger intervjuades, en som arbetar med drama utifrån egen 

erfarenhet och en som är utbildad dramapedagog, detta för att få en spridning på svaren och se om 

det fanns likheter / skillnader.  

Om liknande studie skulle göras igen skulle det underlätta att ha några följdfrågor klara före 

intervjuerna.38  

5.2 Fortsatt forskning 
 

Förslag till fortsatt forskning: 

Uppsatsen belyser att det går att nå kunskap med hjälp av pedagogiskt drama vilken är en metod för 

elevutvecklande på många olika plan. Möjligheten finns att forska vidare och att under en tid titta 

på hur pedagoger som använder sig av drama går tillväga. Hur lägger de upp sin planering, hur 

arbetar de med sin planering, vilket blir resultatet, etcetera.  

6 Slutsats 
 

Uppsatsens syfte har uppnåtts då det finns svar på frågorna vilken uppfattning pedagogerna har om 

betydelsen av drama i undervisningen och hur de använder sig utav dramapedagogik i den dagliga 

skolverksamheten. 

Efter analysen av resultatet har det framkommit att drama är en viktig del i barns utveckling och 

lärande. Resultatet visar att eleverna genom att arbeta med pedagogiskt drama som metod kan 

utveckla sin självmedvetenhet och därmed sin kommunikation och relation med andra, pedagogiskt 

drama utvecklar eleverna i samspel med varandra. Intervjuernas resultat visar att drama gör 

barnen aktiva, de får leva ut och använda kroppens olika sinnen som en del i inlärningen av ny 

kunskap. Enligt pedagogerna skapar drama möjligheten att utveckla elever enskilt och i grupp 

och att användandet av drama kan hjälpa till att skapa trygghet och mod. De menar också att 
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eleverna genom drama får möjligheten att leva sig in i andra mänskliga roller samt att de får en 

förståelse för andra grupper av människor. 
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Bilagor 
 

Hej! 

Jag heter Lena Toresson Wiberg.  

Jag läser sista terminen på lärarprogrammet vid Gävle Högskola och arbetar nu med 

examensarbetet, som omfattar ämnet drama.  

Jag skulle väldigt gärna vilja få möjligheten att ställa ett par frågor till Er angående Er 

dramaverksamhet. 

 

Hela intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och jag kommer att skriva svaren för hand.  

Jag är helt införstådd med rådande sekretessregler, vilket innebär att  inga namn eller arbetsplatser 

kommer att anges.  

 

Om Ni är intresserad kontakta mig, så bokar vi in en tid. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lena Toresson Wiberg 

 

 

 

Hemnr: 

Mobilnr: 

Mailadress: 

 

Examensarbete B-nivå  

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Handledare: Gunnar Cardell          
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Intervjufrågor 

 

1. Vad är drama för dig, vad betyder det för dig som pedagog? 

2. Använder du dig av drama i den dagliga verksamheten och på vilket sätt? 

3. Hur tror och tycker du att eleverna ställer sig till ämnet drama? 

4. Tycker du att eleverna utvecklas?  

Är det på ett sådant sätt att det går att säga att dramat är elevutvecklande? 
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Mia Sternudd - Fyra olika perspektiv på drama: 

    
   Konstpedagogiska   Teater. 

    

   Personlighetsutvecklande  Arbetar med    

        personlighetsutveckling och  

        gruppdynamik.  

 

   Holistiska    Drama metod som används i  

        olika ämnen som inlärning. 

    

   Kritiskt/frigörande   Få individen att reflektera  

        kritiskt. 

        Ger exempel på: Katrin Byreus, 

        lärare och dramapedagog som 

        använder sig av forumspel som 

        pedagogisk metod för frigörelse 

        och förändring.  
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