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”… Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. 

De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. 

Leken och arbetet, verkligheten och fantasin 

vetenskapen och fantasteriet 

det inre och det yttre  

görs till varandras motsatser…” 

 ( Loris Malaguzzi) 
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Abstract 

 
Detta är en etnografisk studie som syftar till att undersöka drama som kommunikativt 

ämne. Metoder som används är observationer och fokussamtal. Undersökningsområdet 

baseras på ett projekt i Borlänge kommun som kallas för Tusen Ord, där 

dramapedagoger arbetar språkfrämjande i en interaktiv utställning för barn och vuxna. 

Den dramapedagogiska verksamheten på Tusen Ord har studerats i tre olika 

skolgrupper: 5 åringar inom förskolan, år 4 i grundskolan och vuxna SFI elever 

(Svenska För Invandrare). 

Studien visar att kommunikativa funktioner i hög utsträckning finns närvarande i den 

dramapedagogiska verksamheten på Tusen Ord.  
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1.0 Inledning och problemformulering 
 

 

Som verksam dramapedagog sedan -97 slutar jag aldrig att förvånas över 

dramapedagogikens kraft och möjligheter. Jag har upplevt kraften i ämnet som sådant 

men också hur dramapedagogik kan appliceras och användas i olika syften och i olika 

sammanhang. I Borlänge kommun har Kulturcentrum Asken till uppgift att 

tillhandahålla kulturella aktiviteter för barn och unga inom förskolan och grundskolan. 

De köper in professionella föreställningar samt har egna pedagoger inom drama, bild 

och musik som arbetar mot skolorna i kommunen. Kulturcentrum Asken har placering i 

ett av Borlänges mest socialt tungt belastade bostadsområden där det bor människor 

med många olika etniska bakgrunder. Flera aktörer och organisationer har länge försökt 

få igång verksamheter för barn och unga på området med varierande resultat. Unga 

Örnar och Svenska kyrkan finns också på området och har tidigare samarbetat med 

Kulturcentrum Asken i gemensamma projekt för att bl.a. stärka barn och ungas 

självförtroende och självkänsla.  

 

Tusen Ord är ytterligare ett projekt organisationerna emellan. Projektet har skapat en 

interaktiv utställning med inriktning på berättelser, kommunikation, språk och fantasi. 

Projektet, som endast är en del i respektive organisations verksamhet, startades som ett 

Arvsfondsprojekt 2011 för barn 3-12 år samt för vuxna i barns närhet. Som anställd 

dramapedagog på Kulturcentrum Asken fick jag uppdraget som projektledare. Tanken 

var att skapa något positivt på en negativ plats. En plats som sades vara farlig och som 

många undvek. Nu har Tusen Ord blivit en anledning till att många människor från 

andra platser i kommunen besöker området då förskolor, skolor, mottagningsenheten 

och SFI1 bokar in sig på besök i utställningen. Många kommentarer från besökande 

pedagoger har beskrivit vikten av att åka iväg och upptäcka och uppleva andra miljöer 

med klasserna. Upplevelser av både andra platser och andra människor ger kunskap och 

förståelse, vilket organisationerna inom Tusen Ord ser som en mycket viktig del. Detta 

stämmer överens med vad skolforskaren Roger Säljö (2000)
  
menar, att skola och 

utbildning är viktiga delar i kunskap som återskapas i ett samhälle men att lärandet inte 

alls är begränsade till sådana miljöer. Skolan är en av många platser, både för barn och 

vuxna, som uppmanar till kommunikation. Enligt min mening kan platser som 

Kulturcentrum Asken och Tusen Ord erbjuda kommunikativa mötesplatser, vid sidan av 

skolan. Det är inte minst viktigt i en kommun som Borlänge, som har ett högt antal 

invånare med olika etniciteter, att både se över de resurser som finns i kommunen samt 

vara öppen för att skapa nya, där fokus ligger på språk, uttryck, möten och glädje. Vi 

kommunicerar med varandra för att skapa mening och för att förstå andra (Bjar och 

Liberg, 2003) och när vi språkar tillsammans uppnår vi olika typer av mål. Språket har 

olika funktioner (a.a 2003). Forskarna menar att vi utvecklar vårt tänkande och vår 

förståelse genom att ingå i språkliga sammanhang, och att språket är ett viktigt redskap 

för att utveckla vår omvärldsförståelse. 

 

Under 2013-2014 väntas en anhöriginvandring i Borlänge kommun med ca 600-800 

barn och unga, främst från Somalia. Det är av stor vikt att både nya och gamla invånare 

erbjuds positiva och utvecklande mötesplatser. Kulturcentrum Asken har sin grund i 

FN´s barnkonvention och utgår från Sveriges nationella kulturpolitiska mål. Då 

uppdraget är att verka inom förskola och grundskola kopplas alltid arbetet också till  

 

 
 

 

1 Utbildning i Svenska För Invandrare 
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Skolverkets läroplan LGR 11, där skolans uppdrag för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet finns beskrivet. Skolan ska bl.a. främja elevernas harmoniska utveckling 

och eleverna ska få uppleva olika utryck för kunskaper.  

 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga ( LGR 11, s: 9). 

 

Tusen Ord är en kreativ miljö som fungerar som ett komplement till skolan och  

därför är det viktigt att tydliggöra Tusen Ords möjligheter till språkfrämjande 

upplevelser och kommunikativa uttryck. Utifrån mina erfarenheter som dramapedagog 

ser jag många fördelar med att arbeta dramapedagogiskt i en verksamhet som Tusen 

Ord. Det geografiskt mångkulturella läget som Tusen Ord har är av stor vikt men 

framför allt det innehåll som verksamheten erbjuder i form av upplevelser och möjliga 

uttryck genom estetiska ämnen. Språklig socialisation och de sammanhang vi ingår i 

formar oss på olika sätt, och utgör viktiga källor för uppfattningar om vårt eget jag (Bjar 

och Liberg, 2003). I interaktion  med andra barn skapas förebilder för olika former av 

språkande och om barn får använda språket i möten med olika människor och i olika 

sammanhang befrämjas lärandet (a.a 2003).   
 
 

2.0 Bakgrund 
 

Här beskrivas projektet och utställningen Tusen Ord och tidigare forskning kring  

fantasi, språk och kommunikation samt definitioner på drama. Alla människor har något 

viktigt att förmedla och språket är en förutsättning för att kunna uttrycka sig, göra sig 

förstådd och förstå andra.  Det i sin tur är en förutsättning för yttrandefrihet. Vi 

uttrycker oss på olika sätt och använder oss av olika språk.  

 

Borlänge har en stor variation av nationaliteter, med mer än sjuttio olika kulturer och 

språk. De största grupperna av utrikesfödda är från Finland och Somalia. Ytterligare två 

stora grupper är från Turkiet och Irak. Befolkningen ökar i kommunen och integration 

och positiva mötesplatser är utmaningar som följer. Borlänge har under de senaste åren 

tagit emot många flyktingar i jämförelse med många andra kommuner och man ser 

också att invandringen till Borlänge kommer att öka ytterligare då många anhöriga 

förväntas bosätta sig i Borlänge
 2

. 
 
Majoriteten av kommunens politiker anser att kommunen behöver alla dessa människor för att 
vi ska bli konkurrenskraftiga och klara framtidens arbetskraftsbehov. Varje Borlängebo ska 
känna att den är delaktig i den positiva utvecklingen. Men vi måste också göra vårt yttersta för 
att ta emot flyktingarna på bästa sätt så att de lättare kan integreras i vårt samhälle. 
 (Borlänge kommuns hemsida, integration i Borlänge, 2014).  

För att bättre komma in i det Svenska samhället måste varje invånare ha möjlighet att 

träna det Svenska språket men också träna förmågan att uttrycka sig, kommunicera och 

socialisera med andra. Att som invånare få tillgång till sådana miljöer där språket står i 

centrum är viktigt. 

 
 

 

 

2 Borlänge kommuns hemsida om invandring och integration
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2.1 Tusen Ord 

 

Tusen Ord är en interaktiv utställning som syftar till att stimulera fantasin så att 

berättelser kan skapas och berättande ske. Målet är att besöket i utställningen ska verka  

språkfrämjande och kommunikativt. Utställningen är uppbyggd som ett upplevelserum 

där språket står i centrum. All interiör utgår från fyra byggstenar som behövs i en 

berättelse: person, plats, vilja och problem. Varje besökare utforskar själv eller 

tillsammans med andra i rummet och skapa berättelser med hjälp av olika pedagogiska 

material. Ambitionen är att man som besökare ska kunna få upplevelser och stimulans 

till att skapa berättelser med hjälp av olika inlärningsstilar som taktilt, visuellt, auditivt 

och kinestetiskt. 
 

 
 

2.2 Definitioner av drama 
 

Ofta förknippas drama med teater och åsikterna om likheter och skillnader dem emellan 

är många. Flera yrkesverksamma inom drama anser att drama är inriktat på processen i 

en grupp och att gruppdynamiken är det väsentliga, till skillnad mot teater som 

fokuserar på en produkt- en färdig produktion.  Rigmor Lindö (2002) beskriver drama 

som en skapande aktivitet där den egna upplevelsen är central. Barnen kan genom egna 

sinnen få kunskap och förståelse på många olika sätt. Vidare menar hon att handlingen 

är central i pedagogiskt drama och att den dramatiska formen är ett medel för att 

utveckla förståelse för hur både andra och man själv tänker och känner. 

 

På RAD´s hemsida (Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger)
 3

 går att läsa 

följande: 
 

Drama är både ett praktiskt och teoretiskt ämne med en helhetssyn på individen och med fokus på en 
integrering av känsla – tanke – handling i en utvecklande process. I dramaverksamhet finns:  

 ett pedagogiskt ledarskap 

 en grupp i samspel 

 en fiktiv skapande handling 

 pedagogiska mål (Margret Lepp, 1998) 
 

 

Dramaämnet i skolan utgår från en helhetssyn på människan och har både ett estetiskt 

och ett kommunikativt syfte (Rasmusson 2000). Förutom teater som språk och 

konstform i barn och ungas värld, behandlar det dramatisk gestaltning och rollspel i 

olika pedagogiska sammanhang både i lek och i skolarbete, där barn och unga skapar 

fiktioner för att undersöka sin egen verklighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, www.dramapedagogen.se/dramapedagogik.php 

http://www.dramapedagogen.se/dramapedagogik.php
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2.3 Drama som möjlig metod för kommunikation 

  

I strävan efter individens utveckling och upplevelse inom kommunikation, språk och 

berättande är dramapedagogik den metod som oftast tillämpas i Tusen Ord.  Mia Marie 

Sternudd (2000) delar in dramapedagogiken i fyra olika perspektiv: konstpedagogiskt-,  

personlighets- utvecklande-, kritiskt frigörande- och holistiskt lärande perspektiv. Hon 

menar att målen för dramapedagogisk verksamhet bör stå i relation till innehåll och 

metod för att fånga meningsfull helhet. De fyra perspektiven är en teoretisk 

konstruktion där olika individers tankar om dramapedagogik kan ingå i ett eller flera 

perspektiv. Alla fyra perspektiven som Sternudd (2000) talar om inkluderar faserna: 

inledningsfas, ageringsfas och bearbetningsfas, och bitvis skulle alla perspektiven passa 

in på Tusen Ord beroende på hur dramapedagogen arbetar och vart fokus läggs utifrån  

gruppens behov. Inom det holistiskt lärande perspektivet beskriver hon dramapedagogik  

som ett synsätt där lärandet betonas, och som ett sätt att nå olika former av kunskap 

(s:99). Som berättande inspiratör menar Gavin Bolton att det är läraren som skapar 

situationer för att eleverna ska utvecklas maximalt (Sternudd  2000). Det är läraren som 

skapar en kollektiv inlärningssituation och styr läroprocesserna så att eleverna når sin 

maximala potential (a.a 2000). Bolton utgår från Vygotskijs syn på fantasins betydelse 

och lyfter fram vikten av fantasi, språk och lek. Tänkande och kunskap formas av olika 

pedagogiska ställningstagande om fantasin och konstnärliga symbolers betydelser för 

lärandet. Detta sker i en kombination med dramapedagogens kompetens 

(Sternudd 2000). Enligt LGR 11 ska skolan verka i en omgivning med många 

kunskapskällor och eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskap. 
 

Skolans kommunikativa tradition bidrar både till skapandet av kunskaper och färdigheter 
hos människor /… /  (Säljö, 2000, s: 12). 

 

Elsa Olenius som grundade Vår Teater beskrivs av Anita Lindvåg (1988) som en 

pionjär inom barnteatern i Sverige och som en viktig person som arbeta för att alla barn 

skulle ha tillgång till barnteater. Lindvåg visar i en modell syftet med Olenius barnteater 

och åskådliggör genom den dramas möjligheter till kommunikation.  

 

 
Fig. 1: Figuren visar dramats potential för kommunikation. Modell skapad av Lindvåg (1988, s:192).  
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2.4 Internationell forskning 

 

Artiklar kring internationella dramapedagogiska arbeten med kommunikation inom 

liknande områden har jag inte hittat. Däremot har jag hittat artiklar om storytelling som 

kan vidga begreppen i min studie då det ofta används inom skolan. Det är en metod som 

innebär arbeten kring berättande utifrån individens egna upplevelser, och från början i 

det muntliga berättandet.  Flera studier inom storytelling har gjorts i olika målgrupper, i 

olika syften och på flera platser i världen. Det är en metod som har används i 

klassrumssituationer i många år (Wright, L. Diener och Kemp, 2013).  För att beskriva 

möjliga effekter av arbete med storytelling nämner jag deras studie som gjordes i Salt 

Lake city 2013. Syftet med projektet var att i en förskola arbeta med barn 2-6 år, totalt 

140 barn, för att utveckla varje individs känsla av att tillhöra en grupp, att få delta och 

samarbeta med andra och på så vis bygga relationer. Förskolan använde sig av 

berättande som metod och barnen fick arbeta med storytelling. De fick vara både 

berättare och regissör. Detta gav positiv förstärkning till verksamheten och barnen fick 

möjlighet att bli sedda på ett annat sätt än tidigare av sina kamrater. Barnen fick genom 

berättandet möjlighet att vara ledare oberoende på deras sociala kompetens och ökade 

acceptansen mellan andra barn. Enligt Wright, L. Diener och Kemp kan storytelling 

förbättra den kognitiva utvecklingen liksom språk och läsförmågan, men anser att de 

sociala och emotionella färdigheter som utvecklas är lika viktiga. Andra erfarenheter 

man fått av detta arbete är också att inse vikten av lärarens betydelse. Framför allt när 

själva aktiviteten skulle introduceras och där ser jag en tydlig koppling till svenska 

dramapedagogers kompetens. En Kanadensisk studie beskriver storytelling som en 

lärande trigger (Francine, 2007). Hon menar att storytelling utmanar både det privata 

och det allmängiltiga berättandet men också det intima och outforskade. 
 

Storytelling in real life is itself a dramatic event. We commonly feel that words 
are never enough for us to be able to tell a story satisfactorily. As Miranda puts 
it in Shakespeare’s Pericles (V.i. 117–118), `If I should tell my history, it would 
seem like lies, disdain’d in the reporting` – a sentiment reflected in Alan Bennett’s 
despairing comment, quoted in the Introduction, that “‘This happened’ is all that 
one can say”. The very act of reporting something brings with it the sense that we 
cannot do justice to what it is that we are supposed to be reporting. One of the 
aims of this book has been to show the ways in which doing justice to events and to ourselves 
(the drama of storytelling) is itself dramatised (Bowls, 2010). 

 

 

2.5 Fantasi – ett hemligt land 
 

Besöket i Tusen Ord bygger dels på dramapedagogens sätt att arbeta med besökarna i 

utställningen och dels på besökarens egna upptäkter och intresseområden. Miljön syftar 

till att stimulera fantasin. Inom pedagogiken Reggio Emilia integreras fantasi och 

lärande och där finns det inga gränser för hur man kan stimulera barns fantasi. Där 

framhåller man värdet av användandet av barnens fantasi för att upprätthålla ett aktivt 

förhållande till verkligheten (Lindö 2002), bl.a. genom sagolekar. Att arbeta med 

motbilder som t.ex. falska gåtor och uppochnervända sagor provocerar tänkandet och 

utvidgar föreställningar och begrepp. Enligt Kier Egan (2002, s:7) utgör barnets fantasi 

det allra starkaste och mest verksamma inlärningsinstrumentet. Trots det anser han att 

det inte finns någon omfattande forskning på just fantasi och dess påverkan på 

inlärning. Han menar att barn lära sig utifrån det de redan vet och har kännedom om 

(konkret) kontra fantasifulla och odefinierbar kunskap (abstrakt), eller tvärs om. I 

sagoberättelser finns det konflikter mellan starka känslor som man upplever i livet. 
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T.ex. rädsla/hopp, gott/ont – sådana känslor som barn både förstår och visar intresse för 

även om de inte upplevt det själva. Alltså skulle vi redan ha förförståelser för saker som 

ännu inte nått vårt medvetande. Vygotskij (1998) menar att hjärnan är ett organ som 

både bevarar tidigare erfarenheter men också främjar en återupprepning av nya. 

Funktionen utöver den reproducerande aktiviteten kallar han för kombinatorisk eller 

kreativ och det är fantasin som är grunden för varje kreativ aktivitet. Kreativiteten  inom 

alla kulturens områden möjliggör konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapanden.  

 

Här nämns några definitioner på fantasi: 

 
 En människas förmåga att i hjärnan föreställa sig något som inte existerar, (Wikipedia) 4.  
 

 En enkel fantasiövning är att lyssna på någon som berättar en saga, där exakthet av de valda orden är det 
viktiga för att kunna ´framkalla världar´. Fantasin är sinnet där vi möter allt. De saker som vi rör, ser och 
hör smälter samman till en ´bild´ i vår fantasi /… / fantasi kan också uttryckas genom sagor som 
berättelser och fantasier. De mest kända uppfinningarna och produkterna skapades av inspiration från 
någons fantasi. (Wikipedia) 4. 

 

 Inbillningsförmåga (Svenska Nationalencyklopedin)5. 

 

  Förmågan eller möjligheten att bilda sig inre bilder av sådant som inte är faktiskt närvarande  eller 
förmågan att bilda sig en sinnesbild av sådant man inte har upplevt  (Egan, 2000 s:13). 

 

 Fantasi, det är ungefär som att ha ett hemligt land (Holger 4 år)6. 

  

 

I drama ingår ofta övningar utifrån gruppdeltagarnas förnimmelser och tankar som 

sedan gestaltas som fiktiva situationer. Just då är det verkligt för deltagarna som sedan 

ges möjlighet att reflektera och kommunicera utifrån vad de upplevde och såg. Från 

fiktiva situationer (abstrakt) dras paralleller till verkligheten (konkret) och de 

sammanhang man själv kanske befinner sig i eller har kunskap om – eller så får man 

genom delgivning och samspel med andra ta del av andras kunskaper och erfarenheter.  

Förhoppningen är att det pedagogiska material som finns i utställningen samt den 

fantasifulla inredningen i Tusen Ord stimulerar till besökarens fantasi. 
 

 

2.6 Berättande och språk 

 

Att följa med i en berättelse och även att vara en del i den är inga problem för ett barn. 

Tvärtom. Sagor och berättelser har en rytm och en magi som fängslar dem. Egan (2002) 

menar att barn har en välutvecklad förmåga att hantera abstrakta begrepp. De kan följa 

med i berättelsen och förstå upplösningen då de behärskar begrepp som krävs för att 

känna igen konflikter och problem. Detta är både komplext och djupgående och kräver 

en ganska hög intellektuell kapacitet hos barnen vilket han anser att alla barn har. Det 

kompetenta barnet
7
 används ofta som uttryck inom förskolorna. Att utgå både från  

 

 
 

4 Definiton på fantasi från Wiktionary, http://sv.m.wiktionary.org/wiki/fantasi 
5 Wikipedia: fantasi, http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fantasi65 Svenska nationalencyklopedins definition på fantasi, http://www.ne.se/sok?q=fantasi 

6 Holger Backéus-Kjellin 4 år i bilen hem efter ett besök på Tusen Ord, april 2013 

7 Jesper Juul, dansk familjeterapeut och författare, använder sig av uttrycket ” ditt kompetenta barn” i arbeten med barnsyn och 

barnuppfostran, något som även Reggio Emilia använder sig av i sin pedagogik. 

 

http://sv.m.wiktionary.org/wiki/fantasi
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fantasi
http://www.ne.se/sok?q=fantasi
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barnens intressen och styrkor är numera en självklarhet inom förskola/skola samt att 

individualisera undervisningen i stor utsträckning just för att varje barn har rätt till sin 

egen utveckling och sitt eget lärande.  

 

För att utveckla den kommunikativa kompetensen hos människan nämner Lindö (2002) 

fyra huvudfunktioner:
 

 

 Kommunikationens expressiva funktion:  
att uttrycka tankar, känslor, kunskaper och åsikter för att stärka sin identitet. 

 

 Kommunikationens sociala funktion:  
att utbyta erfarenheter, leva sig in i andras villkor för att stärka sin identitet. 

 
 Kommunikationens informationsfunktion:  

att söka information, integrera den med tidigare erfarenheter för att bygga upp sin kunskap (fakta, 
färdighet, förståelse och förtrogenhet). 

 

 Kommunikationens påbjudande och frigörande funktion:  
att påverka och förändra för att öka sitt inflytande och förbättra sin egen och andras situation. 

 ( Lindö 2002, s:82) 
 

Samtliga funktioner stämmer väl överrens med Lindvågs modell (se s:8), och går också 

hand i hand med tidigare kommentarer som lyfts fram av besökare i Tusen Ord. T.ex. så 

reflekterade en lärare från SFI, efter ett besök i utställningen, över sin egen 

undervisning. Hon ansåg sig i klassrummet gå ifrån sin egen filosofi när det gäller 

undervisning för vuxna elever med invandrarbakgrund. Under besöket hade hon de sett 

vad eleverna tillägnat sig och vad de varit både glada och intresserade av. Eleverna hade 

många gånger visat andra språkfärdigheter i utställningen än i deras vanliga skolmiljö. 

På Skolverkets hemsida8  står:  
 

 
Utbildning i svenska för invandrare ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett 
aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven 
utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt 
och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes 
behov och förutsättningar (Skolverkets hemsida 2013). 

 
 
 
 

3.0 Syfte och frågeställning 
 

På vilket sätt påverkar och möjliggör ett dramapedagogiskt arbete måluppfyllelsen inom 

LGR 11? Upplever andra pedagoger/lärare miljön, upplägget och det interaktiva 

annorlunda än vad en dramapedagog gör? Är det ett meningsfullt och hållbart sätt att 

arbeta språkfrämjande på inom Borlänge kommun. Studien syftar till att undersöka hur 

pedagoger inom förskolan, skolan och SFI i Borlänge kommun upplever Tusen Ord 

samt att undersöka dramapedagogens roll för att få besöken att verka språkfrämjande 

och kommunikativt.   

 

 

 

 

 
8 http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare

 

 

http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare
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Forskningsfrågorna är följande:   

 

 Vilka är dramapedagogens bidrag för att besöket i Tusen Ord ska verka 

kommunikativt? 

 Hur upplever pedagoger/lärare den interaktiva miljön utifrån syftet som 

språkfrämjande miljö?  

 Vilken betydelse ger pedagogerna Tusen Ord i relation till språkfrämjande och 

kommunikation? 

 

 

 

4.0 Metod 
 

Detta är en kvalitativ studie med etnografisk ansats. Deltagande observationer och 

fokussamtal med pedagoger/lärare i förskolan, år 4 och SFI ligger till grund för min  

undersökning. Jag kommer härmed att kalla pedagoger/lärare för pedagoger oavsett  

om de är förskollärare, lärare eller innehar annan benämning för sitt uppdrag inom 

förskola/skola. Att ha en förförståelse är en god förutsättning för att etnografen  

kontinuerligt ska kunna analysera det som sker så att teorierna generaliseras (utvecklas, 

skapas) under processens gång menar Birgitta Kullberg (2004).  Det som karaktäriserar 

den etnologiska forskaren är nyfikenheten på hur verkligheten skiljer sig för olika 

människor. Hur människor uppfattar sin omgivning och olika förhållanden i sin miljö. 

Min egen förförståelse för utställningen och projektet Tusen Ord är naturligtvis stor då 

jag själv har formgett utställningen och införskaffat det pedagogiska material som finns 

att tillgå. Jag antar att det är ett vanligt problem då man i forskning ofta undersöker sina 

egna intresseområden och där man många gånger har egen erfarenhet. Att ta steget  

tillbaka och iaktta en verksamhet som jag brinner för känns ändå utmanande och 

stimulerande. I enlighet med detta har jag helt avstått från att fungera som ledare och 

istället koncentrerat mig på att observera. Jag ser trots allt det som en viktig förbättring. 

 

 

4.1 Etnografi 
 

Etnografi, som även kan även benämnas fältstudie, bygger på att forskaren befinner sig 

på det fält som ska undersökas under en längre tid. Att forskaren finns i den naturliga 

miljön där studien sker, för att kunna undersöka fenomen - där processer med referens 

till förändring är det viktiga. Deltagande observationer, datainsamling i form av b.la 

informella och formella intervjuer är verktyg som den etnografiske forskaren använder 

sig av för att få: berättande, beskrivande, analyserande och tolkande texter. Termen 

etnografi är grekisk och där etno betyder folk eller nation, och gafi betyder beskrivning 

och har sitt ursprung i antopologin och etnologin. Etnografin kom att bli antropologens 

och etnologens arbetsredskap och metodiska redskap för att systematiskt skapa och 

samla in, bearbeta, analysera och tolka datamaterial (Kullberg 2004). Etnografiska 

studier är teoriskapande och longitudinella (långvariga) och börjar med flera 

frågeställningar. En process följs kontinuerligt under en viss tid och det är omöjligt att 

förutsäga vilka upplevelser och uppfattningar om undersökt fenomen de människor som 

medverkar i studien kommer att erfara, därför börjar etnografen sin upptäcktsresa med 

utgångsfrågor (a.a s:48). Mitt empiriska material har bearbetats som täta beskrivningar, 

som karaktäriseras som berättande, beskrivande, analyserande och tolkander (a.a. 2004). 
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Jag har undersökt dramapedagogens roll och pedagogers uppfattning utifrån mina 

forskningsfrågor i en miljö där projektet har sin utgångspunkt (utställningen) och kan 

därmed sägas studerats i fenomenets naturliga miljö. Jag har många frågor liksom ett 

frågebatteri som avgränsats till tre forskningsfrågor. Däremot har jag inte undersökt 

fenomenet i min studie under lång tid, vilket man gör i traditionell etnografi. 

 

 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

 
I en ambition att göra studien så pass bred att den upptar stora delar av målgruppen för 

Tusen Ord har jag valt att utgå från observationer i åldrarna 5 år, 10 år samt vuxna. Till 

en början ville jag ha med grupper från olika områden i Borlänge dels för att se om det 

fanns skillnader i uppfattningen av Tusen Ord beroende på vilket område man kommer 

ifrån, och dels för att ha mångkulturella grupper samt grupper med mestadels barn med 

svenska som modersmål. Riktigt så blev det inte. Flera pedagoger från bostadsområden 

längre bort från Tusen Ord tillfrågades men hade inte möjlighet att delta i studien. Jag 

tänkte om och såg fördelar med att ha grupper från liknande bostadsområden istället 

men ändå i olika åldrar. Slutligen blev det tre grupper från närliggande bostadsområden 

och som mestadels har invandrare eller barn med annat modersmål än svenska. 

Pedagogerna för dessa grupper tillfrågades om de ville vara delaktiga i min studie för 

mitt uppsatsskrivande 3-4 veckor innan den första observationen gjordes. De fick 

information om att jag ville observera grupperna vid två tillfällen a´ 60 minuter, under 

ledning av en dramapedagog och sedan själva delta i ett fokussamtal med mig och de 

andra pedagogerna. Tiderna för båda tillfällena och fokussamtalet bokades in samtidigt 

och pedagogerna informerades om att frågeområden inför fokussamtalet skulle skickas 

till dem ca en vecka innan. Jag väljer att mer ingående beskriva fokussamtalen i närhet 

den narrativa delen av fokussamtalet (s:22) för att underlätta för läsaren.  

 

Man skulle kunna vara kritisk till validiteten i min studie med anledning till att jag har 

en stark förförståelse i projektet då jag formgett utställningen och ansvarat för det 

pedagogiska material som finns. Dessutom att jag själv tar emot grupper där. Resultatet 

skulle kunna påverkas genom att jag både har förhoppningar och förutfattade meningar 

om vad studien ska visa men jag har gjort allt jag kan för att ta ett steg tillbaka och 

endast koncentrerat mig på att vara lyhörd för vad som sker utifrån mina 

forskningsfrågor. I observationerna följer jag en checklista (Kullberg, 2004) för att 

tydliggöra för läsaren vad jag observerar (se s:15). Dramapedagogen och jag arbetar på 

samma arbetsplats och är två av tre dramapedagoger som vanligtvis tar emot besök i 

utställningen. Hon har varit noga med att inte nämna något om sin planering eller att 

ställa frågor kring mina förväntningar då detta skulle kunna påverka hennes upplägg och 

studiens validitet. Det enda dramapedagogen ville veta innan hennes deltagande var min 

frågeställning och om grupperna hade varit i Tusen Ord tidigare, i sådana fall hur många 

gånger. Varken innan eller efter observationerna har jag antytt något om mina 

tolkningar. Först när jag analyserat mitt empiriska material, både från observationerna 

och från fokussamtalet, har hon tagit del av det.  
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4.3 Beskrivning av utställningen 
 

Tusen Ord har en utställningsyta på 168 kvm som har flera rum i rummet med olika 

stationer. Byggstenarna person, plats, vilja och problem är tydligt markerade både med 

skyltar med tips på vad man kan göra samt med olika pedagogiska material, men det 

finns även andra delar och rum i utställningen med olika material för att stimulera 

besökarnas fantasi och vilja till att berätta och kommunicera. Det första man passerar 

som besökare är ett färgglatt draperi i regnbågens färger. Golvet är täckt med gråa 

mattor vilka andra färgglada mattor ligger på för att skapa olika miljöer och på vissa 

delar av golvet finns det trätrall som bildar gångar mellan olika stationer. Rum i rummet 

skapas av mattor, en mur, gröna växter eller vita stenar. Utställningen är inredd med 

bl.a. stora tavlor, fantasifulla träfigurer, bord med skor på, en slöjdad vägg med olika 

platser, ord och meningar som går att fästa på magnettavlor formade som stora 

pratbubblor. Belysningen är dämpad och rummet inger ett lugn och en hög mysfaktor. 

Det finns kuddar i olika mönster och på olika platser där man kan sätta sig, lika så en 

stor soffa gjord av en vit mjuk ryamatta. En stor önskebrunn, som avger ett eko efter 

besökarnas önskningar, är placerad i mitten av lokalen och det hänger inramade bilder 

från taket. Det finns en orientalisk avdelning med mindre fåtöljer och fotpallar som 

avskärmas med genomskinliga tyger. I ett försök att beskriva det arbetsmaterial som 

dramapedagoger och andra pedagoger har att tillgå så nämner jag här de flesta 

stationerna: 

 

 Platsväggen   

 Platslådorna 

 Problemdelen 

 Brunnen 

 Fotokuberna 

 Flanoväggen 

 Tältet (med berättartäningar och träbokstäver) 

 Platsdelen med kläder och masker 

 Porträttsväggen 

 Skuggteater 

 Skriv och skicka vidare 

 Ordmixern 

 Vita rummet (med spel mm) 

 Bokhyllan 

 IPADS 

 Mörkerrummet 

 Ordklasserna och magnettavlan 

 Blåa delen (med ordspråk och böcker) 

 Träfigurerna 

 
 

 

 

4.4 Analysmetod 
 

I min analys och tolkning urskiljer jag koder och teman som blivit framträdande genom 

observationer och fokussamtal. Dessa kopplas samman med mina forskningsfrågor.  
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4.5 Inför observationerna 
 

Sex deltagande observationer har gjorts i tre olika grupper, två tillfällen/grupp: en 

förskolegrupp med 5 åringar, en klass i årskurs 4 och en klass från SFI nivå A. Varje 

tillfälle á 60 minuter var i Tusen Ord. Därefter har jag haft ett fokussamtal med 

pedagogerna för respektive grupp/klass. Inför mina observationer har jag förberett mig 

genom att bl.a. hämtat observationsfrågor från en checklista för vad en etnograf bör ha 

med i sina observationer enligt Kullberg (2004 s:104) och därefter fört anteckningar 

som jag sedan bearbetat som tätabeskrivningar. Siffrorna finns med i de narrativa 

beskrivningarna av observationerna för att förtydliga för läsaren vad jag sett och som en 

hjälp för att förstå hur jag sett. 

 

1) Rum: den fysiska platsen eller platserna. 

2) Aktör: de inbegripna personerna. 

3) Aktivitet: en uppsättning relaterade handlingar personerna utför. 

4) Objekt: de fysiska ting som föreligger. 

5) Handling: enstaka handlingar som personerna utför. 

6) Händelser: en uppsättning relaterade aktiviteter som personer utför. 

7)Tid: de följder som inträffar över tiden. 

8) Mål: de som personer försöker att uppnå. 

9) Känsla: de känslor som upplevs och uttrycks. 

 

 
 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Det finns enligt Vetenskapsrådet  fyra huvudkrav kring forskningsetiska principer inom 

individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (2002). Dessa har jag följt genom att pedagogerna tillfrågades om de 

ville delta i studien och dess syfte och att mina anteckningar under observationerna samt 

den ljusinspelning som gjordes under fokussamtalet enbart skulle användas i mitt 

forskningssyfte. Mina transkriberingar har också skickats till pedagogerna för 

godkännande innan jag använt dem vidare. Barnen/eleverna informerades på plats innan 

första observationstillfället. Jag vet inte om pedagogerna informerade dem innan studien 

eller om de bara informerade om själva besöket i Tusen Ord. Eftersom mitt fokus låg på 

att observera dramapedagogen ansåg jag det inte nödvändigt att informera barnen innan 

då studien inte är av etisk känslig karaktär. Dessutom bedömde jag att pedagogerna 

hade tillit till både mig och projektet sedan tidigare och att de själva var förberedda på 

studiens omfattning. De vuxna eleverna tillfrågades på plats och gav sitt medgivande. 

Vid fokussamtalet fick pedagogerna veta att jag skulle kalla dem informanter i min 

transkribering och att deras namn skulle bli utbytta. Jag har även mailat pedagogerna 

min transkribering av fokussamtalet innan jag lämnat den vidare för handledning och 

bedömning för att ge dem möjlighet att ändra något men ingen hörde av sig. Vi har 

träffats i andra sammanhang under det att studien pågått men ingen av dem har då 

kommenterat fokussamtalet. Däremot har de samtalat om projektet och meddelat sin 

nyfikenhet över att få ta del av hela studien när den är klar. Pedagogerna kommer att få 

varsitt exemplar av min studie efter att den examinerats. 
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5.0 Resultat 
 

Inledningsvis redovisas observationerna och därefter skriver jag om dramapedagogens 

reflektioner efter arbetet med de tre olika grupperna. Redogörelse för fokussamtal 

kommer därefter och sist i resultat delen finns den narrativa delen av fokussamtalet. 
 
 

 

5.1 Första tillfället: observation  
 

Härmed kommer jag att kalla dramapedagogen för Dp. Jag numrerar observationen 

enligt numreringen från tidigare nämnd checklista för att påvisa vad jag utgått ifrån i 

observationerna. Vad det gäller rummet så är utställningen i samma skick vid alla 

observationerna och Dp använde endast det material som finns att tillgå i rummet. 

 

För att ge läsaren bättre överblick över antalet observationer och deltagande grupper har 

jag åskådliggjort skeendet med följande tabell: 

 

 

Observation tillfälle 1 Observation tillfälle 2 

5-års grupp 5-års grupp 

År 4 År 4 

SFI SFI 

 

 

 5-års grupp, 27/11 2013 (10 barn, 4 pedagoger) 

 

Dp håller upp entrédörren och hälsar barnen och pedagogerna (2) välkomna in i hallen 

(1). Hon inväntar sedan till att alla fått av sig sina ytterkläder och skor innan hon 

presenterar sig själv och mig (2). Hon informerar att de ska jobba med fantasi och 

berättelser den stund de är i Tusen Ord och fortsätter viskandes informera om att de ska 

gå på en promenad för att se sig omkring. Barnen lägger händerna på varandras axlar 

och går på ett led in i utställningen (3) efter Dp som leder dem på en snirklig promenad 

genom rummet (1). Alla är tysta och stämningen är magisk (9). Pedagogerna går sist 

utan att hålla på varandras axlar. Dp stannar framför porträttsväggen vid personplatsen 

där alla sätter sig ner (1). Där frågar hon barnen om de sett något spännande? Barnen 

berättar om olika saker de lagt märke till (4) och Dp ser till att alla kommer till tals. 

Stämningen är fortfarande magisk och alla viskar när de talar. Vi gör en namnrunda (5) 

och när alla sagt sina namn upprepar Dp alla namnen innan de gör en berättelse utifrån 

porträttsväggen (6). Barnen får välja bland flera olika porträtt vilken person som deras 

berättelse ska handla om (5). De väljer en orch, som inte alls blir en orch i själva 

berättelsen utan istället blir förmänskligad och får namnet ”Jonas”. Barnens idéer är 

svar på Dp´s frågor utifrån de fyra byggstenarna: person, plats, vilja och problem. Dp 
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väver ihop en berättelse av barnens förslag och det blir mycket (9) skratt. Dp ser alla 

och nämner barnen vid namn när hon ger dem talutrymmet. När de sedan ska fantisera 

om vad personen har för problem så har barnen svårt att förstå vad ett problem är men 

kommer på det efter en stunds omskrivningar (8). Det är en mycket positiv stund med 

tydliga hänsynstaganden i att både lyssna och berätta (8). Det blir en spännande 

berättelse och barnen och pedagogerna lyssnar mycket aktivt (9). Dp är noga med att 

betona allas delaktighet i att ha skapat sagan, innan hon går för att hämta en av sex 

träfigurer (4) som sitter på väggen. Barnen fantiserar och samtalar tillsammans med Dp 

om figuren och får fram fakta om den. 

 

Sedan delas de in i två grupper som ska få ha det lite ”hemligt”… Det blir fem barn och 

två vuxna i varje grupp som får i uppgift att fantisera kring varsina träfigurer. 

Stämningen är lugnare nu igen och alla viskar. Det är spännande (9)! Barnen berättar 

och pedagogerna ger följdfrågor och hjälper barnen vidare (5)i sina tankar. De får sedan 

berätta för den andra gruppen om vad de kommit fram till (5), och alla lyssnar mycket 

bra även om alla inte vill prata. Detta blir en mycket kommunikativ stund där Dp 

introducerat barnen i en mycket tillåtande och fantasifull värld. Barnen är otroligt 

fokuserade och visar stort intresse i vad som sker.  

 

”Jag tror att alla önskar sig något”, säger Dp och frågar vad barnen önskar sig eller vill 

ha. Utan att svara på frågan på plats får barnen gå till önskebrunnen (4) och säga sin 

önskan (5). Brunnen är magisk och upprepar barnens önska/vilja med ett eko vilket 

fascinerar (9). Därefter blir det samling i utställningens problemdel (1) där Dp ”hittar” 

en telefon (4). Vem ska hon ringa till? ”En polis” föreslår barnen och en dialog skapas 

mellan Dp i roll med en telefon och ett barn i rollen som polis med en annan telefon (6). 

Sedan turas de om att ringa till varandra medan de andra lyssnar och tittar på (6). Det 

blir en rolig stund (9) och barnen tycker det är minst lika roligt att trycka på knapparna 

som att ringa. Som avslutning (7) summerar Dp vad de jobbat med under timmen som 

gått och hälsar dem välkomna åter till nästa tillfälle som är om knappt två veckor. 

 

 

År 4, 24/10 ( 20 barn, 1 pedagog) 

 

Glad och pigg tar Dp emot klassen vid entrédörren och hälsar alla välkomna. Barnen (2)  

är glada och mycket lugna när de hänger av sig sina ytterkläder och skor i hallen (1). 

När de är klara blir det alldeles tyst! Alla tittar förväntansfullt på Dp som säger: ”Bra, 

nu är alla här”. Klassen har träffat både Dp och mig (2) i andra skol sammanhang och 

även i andra karaktärer, men hon presenterar oss båda i alla fall. De vet att man jobbar 

med berättelser i Tusen Ord och Dp tar med barnen in i utställningen på ett led där de 

går snirkliga krokar runt i rummet (1) tills de slutligen samlas i en liten ring vid 

persondelen (1). Koncentrationen är total (9)! Det är en viskande ljudnivå när vi gör 

namnrundan där man också ska berätta en plats som man tycker är spännande. Barnen 

ser så förväntansfulla ut på vad kompisen ska säga (9) vilket jag blir lite förvånad över. 

De känner ju varandra tänker jag, och det som sägs är förmodligen inget nytt för många.  

Men jag misstar mig. För att få igång ”berättar musklerna” ska de parvis få göra en 

uppvärmning där de skapar en saga tillsammans genom att säga ett ord var. Det viktiga 

är att det blir en historia och inte rätt ordföljd eller dyl. Barnen vänder sig genast mot 

sin kompis som de blivit tilldelad och börjar. De visar en stor iver och glädje (9) när de 

berättar och flera av paren ser varandra i ögonen hela tiden. När tiden är ute (7) 

återsamlas alla i en liten ring igen, även om det finns mycket mera plats att tillgå. 

Känslan är varm och tillåtande (9). Barnen är helt uppslukade av uppgifterna och verkar 

inte tänka på det övriga rummet. Efter att paren delgivit vad deras berättelser handlade 

om för övriga klassen (6) går Dp igenom de fyra byggstenarna (5). Därefter skapar de 
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tillsammans en berättelse utifrån en person som finns på porträttsväggen (1) där Dp 

väver ihop deras förslag och idéer till en berättelse. Då barnen har olika förslag om vad 

som ska hända i slutet ber Dp dem att under 1 minut samtala med sin tidigare par 

kompis och komma överrens. Några av paren får berätta sina förslag för övriga. När 

halva tiden har gått (7) informerar Dp om att de ska fokusera på byggstenen: person, 

och därför välja bland kläderna och maskerna (4) något som de vill ha på sig för att 

skapa sig en egen karaktär (5). Det blir mycket skratt och en annan energi än det 

tidigare varit. Dp tar själv en mask och visar hur man kan tänka när man skapar fakta 

kring sin karaktär. Det blir en upprepning på föregående övning då de gemensamt skulle 

skapa fakta kring en person. Alla tänker själva en kort stund innan de får börja röra sig i 

rummet i sin karaktär. Barnen blir väldigt glada och börjar genast upptäcka rummet (1). 

Jag får en känsla av att de glömmer uppgiften och istället utforskar utställningen och 

alla saker som finns (4).  

 

När Dp plingar i en plinga samlas de återigen på samma ställe som tidigare vilket jag 

reagerar på då det finns så många andra platser att vara på, och dessutom när barnen 

precis visat en stor lust i att upptäcka annat. Dp intervjuar var och en om sin karaktär 

vilket blir en kommunikation mellan Dp själv och ett barn i taget. Dp har en fantastisk 

förmåga att lyfta fram varje karaktär och alla lyssnar tålmodigt men blickar allt oftare 

bort mot andra saker i rummet.  

 

Jag blir kritisk till Dp`s upplägg (9)då hon får själv ett stort talutrymme som istället 

kunde erbjudas barnen. Det blir en stillastående genomgång som istället kunde göras i 

smågrupper, med gestaltning eller presentationer av varandra osv. Vad skulle hända om 

olika karaktärer upptäckte utställningen tillsammans? Barnen hänger tillbaka sina kläder 

och masker, i två grupper, vilket också gör att det blir väntan och låg energi (9). Dp 

avslutar med att påvisa att det blev små berättelser av var och ens karaktärsbeskrivning, 

och informerar om nästa tillfälle då de ska fokusera på: platser. Dp tackar och barnen 

går till hallen för att klä på sig ytterkläderna, förutom fyra stycken som dröjer sig kvar 

vid önskebrunnen (4)… 

 

 

 

SFI, 12/11 2013 (11 vuxna elever, 1 pedagog) 

 

Eleverna (2) kommer inte i samlad grupp utan kommer utspridda under ca 10 minuter 

innan starttiden. De flesta har varit i utställningen tidigare och jobbat med mig vilket 

innebär att vi pratar om dels det vi gjort tidigare men också om Tusen Ord (3) som 

lärandemiljö. Alla är mycket positiva och införstådda med att det är en annan ledare (2) 

vid kommande två tillfällena. När alla kommit hälsar Dp välkomna och vi samlas vid 

persondelen. Där blir det återigen en tillbakablick från tidigare tillfällen innan Dp tar ner 

två träfigurer (4) från väggen. Efter en gemensam brainstorming (5) kring deras 

personligheter ska de i två grupper fortsätta att samla fakta kring en varsin figur (5). 

Alla deltar med glädje (9) och det blir mycket kommunikativt. Grupperna delger 

varandra vad de kommit fram till och i den ena gruppen pratar nästan alla mycket 

ingående och engagerat (9) medan den andra gruppen berättar viskandes då deras figur 

sover i berättelsen (9). De hjälps åt att fylla i berättelsen (5) och det blir mycket skratt 

(9)! Dp har lyssnat i båda grupperna innan så hon vet vilka frågor hon ska ställa för att 

hjälpa dem få med allt de kommit överrens om. Ingen vill riktigt sluta att prata om sina 

träfigurer utan fantiserar friskt vidare och tar det på fullaste allvar. Dp avslutar övningen 

och berömmer alla.  
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Därefter frågar Dp om personerna på porträttsväggen (4) och då blir det också stor 

nyfikenhet och många förslag kring personerna. Dp binder ihop förslagen till en 

berättelse och det blir återigen mycket skratt (9) men lämnar slutet öppet som de i tre 

smågrupper ska bestämma (6). Två grupper börjar genast prata medan den tredje 

gruppen är mera avvaktande. Som delgivning får de gestalta sitt slut för varandra och 

Dp försöker febrilt få dem att agera istället för att prata om vad som händer. Det går 

bättre och bättre… och hon hjälper till med imaginära ting som t.ex. kaffekopp, bord, 

mm. Alla verkar förstå varandras slut och visar uppskattning för att få träna det svenska 

språket. 

 

Det kommer kommentarer lite då och då från eleverna om att Tusen Ord (8) är bra för 

att träna språket och att de tycker att det är roligt (9). Hela passet är mycket 

kommunikativt och lustfyllt och tiden går otroligt fort. Det känns som att alla har så 

mycket att berätta och det kommer ganska snabbt fram personliga åsikter, känslor och 

behov (8) utifrån de övningar vi gör. Varje byggsten går ju att relatera till sig själv även 

om det inte är Dp´s syfte men jag ser att det många gånger blir en utlösande effekt, viket 

gör hela besöket än mera meningsfullt och kommunikativt (8). 

 

Dp samlar alla vid telefonerna (4) där vi pratar om vem eller vilka man ringer till. Till 

min förvåning kom det bara upp några förslag och som hade mycket praktisk prägel. 

T.ex. hyresvärden, BVC och arbetsförmedlingen. Vi fick turas om att ringa till varandra 

och ha olika ärenden. Detta blev en lärorik, kommunikativ, lustfylld och realistisk 

övning där alla återigen fick agera samt vara åskådare, något som ständigt krävs i 

mänsklig kommunikation. Sändare och mottagare. Jag fylls av en enorm glädje över att 

se vilken effekt drama har när det gäller språkträning på ett positivt och konkret sätt. Dp 

avslutar och tackar för idag och flera av eleverna dröjer sig kvar en stund för att säga 

hur de upplever av att vara här. 
 

 

 

5.2  Andra tillfället: observation 
 

5-åringar, 19/11 2013 (10 barn, 4 pedagoger, 1 praktikant från 

Dramapedagogutbildningen till Dp) 

 

Liksom förra tillfället möter Dp barnen i hallen (1) där hon hälsar alla (2) välkomna 

tillbaka – och välkomnar vissa för första gången då några inte var med förra gången. Dp 

informerar att de ska starta som de gjorde då, så barnen bildar ett led och lägger 

händerna på varandras axlar och går efter Dp in i utställningen (1) på en snirklig 

promenad. Tystnaden är total! Den här gången har även några av pedagogerna sina 

händer på varandras axlar. Med en gest visar Dp att alla ska sätta sig i en ring när de 

kommit till persondelen (1). Barnen ser mycket förväntansfulla ut (9) och efter en 

viskandes namnrunda återberättar Dp några saker som de jobbade med förra gången och 

berättar att de idag ska jobba med personer och även själva vara olika personer. Barnen 

väljer en person på porträttsväggen som de vill prata om (4). Till en början vill de ha 

samma person som förra gången, som några gärna vill berätta om vad de minns men Dp 

försöker få dem att välja en annan person. Efter flera försök från barnen att fortsätta 

med samma person lyckas tillslut Dp få barnen på andra tankar och det blir till slut en 

kvinna som de kallar för ”Amanda” (3). Dp kan alla barnens namn och vet att ingen i 

gruppen heter det så de gör en kort berättelse om ”Amanda” och får lite kunskap om 
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henne (5). Dp utgår hela tiden från de fyra byggstenarna och barnen har många olika 

förslag som Dp ändå lyckas binda ihop till en berättelse. ”Simsalabim”, säger Dp, nu 

trollar jag er till ”Amanda” som är ute i skogen och plockar blåbär (6). Alla börjar gå 

omkring huller om buller och plocka imaginära blåbär, men snart vill barnen hellre 

upptäcka resten av rummet än att vara ”Amanda”. Dp och de andra pedagogerna 

försöker hjälpa barnen i roll utan att lyckas så Dp avbryter uppgiften (7) genom att säga: 

”Simsalabim nu trollar jag tillbaka er som er själva”. På frågan från Dp om hur det 

kändes att vara ”Amanda” svarar de flesta barnen: ”bra”. Det blir inget samtal om vad 

barnen sett i rummet eller vad de tyckte verkade intressant utan Dp fokuserar på nästa 

uppgift som blir att välja de kläder och masker (4) de vill ha. I mjuk och fin samtalston 

hjälper alla vuxna barnen att få på sig det de vill och det är en mycket lugn men glad 

stämning (9). 

 

Många minns berättelsen om ”Jonas” från förra gången och vill vara honom eller i alla 

fall prata om honom. Barnen börjar leka (3) och använder sig av stora delar av 

utställningen (1) och Dp söker under tiden upp några för att ställa frågor om deras 

karaktärer och en del söker själva upp Dp för att få berätta för henne. Barnen visar 

intresse för olika saker och bl.a. försöker en flicka gång på gång få med flera kompisar i 

sin idé till lek, men alla har olika fokus och inte riktig ro med att ta in andras förslag. 

Det blir en liten utforskande stund innan det blir en spontan återsamling vid trä 

bokstäverna (4) vid ett litet bord. Dp har fått en uppfattning om allas karaktärer och 

kallar barnen vid dem. En prinsessa börjar förvandla Dp till olika saker och Dp bejakar 

det direkt (3). Det blir mycket skratt (9)! Dp frågar om vi kan förvandla allihop och det 

går alldeles utmärkt. Tillsammans ropar de ”hokus pokus filiokus” och så säger något 

av barnen förslag på vad de ska vara, t.ex. vatten och spöken. Alla vill bestämma och 

Dp försöker lyssna in alla men snart övergår det i en gemensam lek om spöken och 

prinsessor (6). Dp avbryter leken efter en stund med att säga ”så slutar den sagan”, och 

får på så vis tillbaka fokus på berättelser. 

 

Dp är noga med att avrollning och efter att alla hängt tillbaka sina kläder och masker 

gör vi en gemensam berättelse (4) vid flanotavlan (3). Dp har en korg med många olika 

slags bilder i som hon bjuder några barn, ett i taget, att ta en bild ur och beskriva den för 

övriga innan de sätter fast den på flanoväggen. Dp binder ihop bilderna till en berättelse 

utifrån det barnen säger om bilderna. Alla får inte ta en bild vilket några också 

kommenterar, men det blir en mycket bra saga där barnen än en gång är otroligt 

engagerade i (9). Från att nyss varit fysiskt aktiva i lekar till att få ett så koncentrerat 

fokus imponerar på mig. Det väcks många frågor inom mig om hur ofta barnen erbjuds 

möten för liknande kommunikation på sin egen förskola, och vad pedagogerna ser. Hur 

naturligt är det i deras yrkesroll att reflektera över barnens möjligheter till 

kommunikativa mötesplatser osv? När ett barn tar upp en bild på ett moln får jag en 

kommentar från en pedagog om att ” de har inte det ordet”. Barnen benämner bilden 

med månen så Dp ställer några frågor kring bilden och då pekar flera av barnen på 

himlen och Dp säger: -”Moln”?! 

– ”Ja”, ropar barnen, och hittade ordet…! 

När det är ca 20 minuter kvar (7) får barnen upptäcka rummet på egen hand och väljer 

andra stationer än de som Dp föreslog. Pedagogerna och Dp sprider ut sig bland barnen 

och det blir genast mycket aktivitet i hela rummet (1). När alla samlas igen är det vid 

platsdelen (1) och Dp säger att vi nu ska tänka på olika platser. Hon kollar av vilka 

platser de känner till och förslagen som kommer upp är platser i barnens närområde: 

ICA, Kupolen, förskolan. Dp nämner platser som skogen, olika länder mm och då 

kommer det andra förslag från barnen (3). Dp pekar på en hatt med små fönster och en 

dörr på platsväggen, och frågar vem som bor där? Barnen börjar då genast att sjunga 

”Vad bor du lilla råtta” och Dp hänger genast på. Därefter blir det en diskussion med 
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stor entusiasm om vad som kan hända på olika platser som symboliseras mycket 

fantasifullt på den slöjdade platsväggen och det blir återigen en berättelse men den här 

gången om en cowboy, en råtta och en uggla. 

Dp avslutar med att tacka för att de kom och hela gruppen går samlat och mycket glada 

för att ta på sig sina ytterkläder. Ingen av pedagogerna kommenterar passet men tackar 

för besöket vilket återigen får mig att förundras över deras inställning till projektet och 

utställningen. 

 

 

 

År 4, 7/11 2013 (21 barn, 1 pedagog, 3 praktikanter från gymnasiet till pedagogen) 

 

Dp hälsar alla (2) välkomna i hallen (1) och har en genomgång från förra tillfället samt 

kontrollerar om alla var med då. Barnen minns mycket väl och kan de fyra byggstenarna 

(3). Dp uppmärksammar de tre praktikanterna som är med klassen idag och berättar kort 

om projektet. Idag ska vi utgå från platser i vårt berättande men få med alla 

byggstenarna. Alla samlas vid utställningens första station som är platsväggen (1) för att 

ha en brainstorming om vilka platser barnen känner till. Därefter har vi en namnrunda 

där alla också ska säga en plats man är nyfiken på (3). De lyssnar mycket uppmärksamt 

på varandra och visar stort intresse i det kompisarna säger (9). Alla är så glada och 

fokuserade (9) och berättelsen som de skapar tillsammans med Dp blir väldigt rolig. 

Därefter delar Dp in barnen i par som får till uppgift att hitta en plats någonstans i 

utställningen, eller i något material som finns i rummet, och prata om vad som kan 

hända på den platsen. De väljer skuggteater, brunnen, vita rummet, lådorna, 

flanoväggen, problemdelen och berättar tärningarna. Detta tar några minuter och sedan 

samlas alla igen för att delge varandra om vad som hände eller skulle kunna hända (5). 

Fortsättningen blir att vidareutveckla händelsen till en berättelse där paren även ska få 

in ett eller flera problem utifrån ett ord som de får på en lappa av Dp (6). Person och 

vilja får de själva hitta på. Barnen sprider ut sig och använder olika delar av rummet (1) 

i en stor arbetslust. Det känns som att jag stör deras arbeten när jag närmar mig olika 

par vilket gör att jag istället väljer att observera den här uppgiften på avstånd. De par 

som blir klara utforskar nyfiket rummet utan att påverka de andra paren. När Dp plingar 

i en plinga går paren genast till sina respektive valda platser och får sedan berätta sina 

berättelser för ett annat par (3). På relativt kort tid upplever jag att barnen får otroligt 

stort talutrymme och att besöket hittills varit mycket kommunikativt. När de berättat 

färdigt utforskar de rummet med glädje (9) men samlas vid Dp direkt när hon plingar i 

pinglan igen. Hon reflekterar kring berättelserna tillsammans med barnen om likheter 

och olikheter (3) och därefter får de i samma smågrupper som tidigare skapa berättelser 

utifrån de stationer (1) som Dp tilldelar dem, där alla byggstenar ska ingå. Det blir 

återigen mycket kommunikativt och alla i varje grupp deltar (5).  

 

Dp visar stort intresse i barnens arbeten och informerar varje grupp om att de ska få 

delge sina berättelser för övriga i form av en teater (6). Efter varje uppspel (8) 

kommenterar Dp grupperna positivt och återkopplar till byggstenarna. Alla får applåder 

och slutligen avslutar Dp med att berömma barnen för deras arbeten och hoppas att de 

får användning av deras arbeten i Tusen Ord i skolan. 
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SFI, 13/11 2013 (10 elever, 1 pedagog, 1 praktikant till Dp) 

 

Eleverna kommer in en efter en och är väldigt glada (9) och pratar med både Dp och 

mig. När alla kommit hälsar Dp alla (2) välkomna och låter sin praktikant presentera 

sig. Vi går till persondelen (1) där vi har en namnrunda där man också ska göra en 

rörelse på något man tycker om att göra, och även uttala det. En börjar visa och säga (5) 

och övriga härmar. Efter att vi gjort ett varv gör vi ytterligare två varv men i snabbare 

tempo. Det blir mycket skratt (9) och eleverna kommenterar att det är bra att få göra 

saker med kroppen! Dp berömmer alla för en bra presentation och delar sedan ut masker 

som de ska använda för att bli någon annan. Jag tänker att det är en för abstrakt uppgift 

för dem och att det finns en risk för att de kommer att de kan tycka att det också är 

förlöjligande då de kanske inte förstår meningen med övningen. Det visar sig bli tvärs 

om och Dp förklarar och visar på ett mycket tydligt sätt varför de ska använda 

maskerna. Alla börjar röra sig runt på en ganska liten yta som den person eller varelse 

den gestaltar och får tilluppgift att fråga varandra vilka de är (5). Samtal startar direkt i 

smågrupper och i par och de visar stor nyfikenhet för varandra (5). I rundan efteråt 

frågar Dp vilka karaktärer de är och eleverna berättar: fåglar, indian, lejon, flamingo, 

katt, björn osv. Dp ställer följdfrågor om karaktärerna, vad de äter, platser de trivs på 

osv och alla berättar gärna.  

 

Dp delar sedan in gruppen i tre smågrupper som utifrån olika stationer och material får 

skapa berättelser: berättar tärningarna, ordklasserna, ordmixern (1). Dp, praktikanten, 

pedagogen och jag blir alla aktiva i smågrupperna men jag försöker dra mig tillbaka för 

att bibehålla min observatörs roll vilket i det här momentet är svårt. Alla pratar och 

kommunicerar med varandra och på svenska (8) och det är mycket fantasifulla 

övningar! Grupperna får välja en av sina berättelser och gestalta dem för övriga. Det blir 

tre korta uppspel (3) där flera av eleverna hamnar i det muntliga berättandet än i själva 

gestaltande. Jag tolkar det som en ovana att arbeta på men ser ändå en utveckling från 

tidigare tillfälle. Dp avslutar och tackar för idag vilket också eleverna och pedagogen 

gör. Det känns som att de är tacksamma över att få komma till Tusen ord och flera 

uttryckar att de vill komma tillbaka, för att det är ett bra sätt att träna det svenska 

språket på. 

 

 

 

5.3 Dramapedagogens reflektioner 

 

Här summerar jag dramapedagogens reflektioner efter besöken för respektive grupp. 

 

5-åringar 

 

Istället för att guida gruppen med inslag av dramövningar, som hon annars vanligtvis 

gör, blev hennes ambition i denna studie att leda gruppen fullt ut i utställningsmiljön, 

och inte ge så stort utrymme för att barnen skulle utforska rummet själva. Det fungerade 

ganska bra då barnens koncentration var överraskande god. Dramaövningarna förstärker 

det kommunikativa men barnen var så små att de inte förstod kopplingen mellan vissa 

delar som hon hade önskat. 
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År 4 

 

Arbetet i den här studien känns mera som ett experiment än hur hon tidigare arbetat i 

Tusen ord. Det känns stimulerande och utvecklande! Hon menar bl.a. att övningar där 

barnen går i och ur roll ger olika dimensioner av kommunikation. Det ger flera 

möjligheter att träna sig i att kommunicera och att var och en kan hitta ett sätt att 

uttrycka sig på. Det ena ger det andra. Arbetet i gruppen har gett näring till henne då det 

funnits ett givande och tagande mellan henne och barnen. 

 

SFI 

 

Det var ett positivt samspel mellan eleverna och henne. Det gav utmaningar att jobba så 

intensivt som relationen blev samt att besöken var dagarna efter varandra. Eleverna 

visade verkligen att de var intresserade av att lära sig och att arbeta på det här sättet. 

Efter att ha arbetat med dessa elever ser hon på utställningen mera som ett språkrum än 

som ett rum för berättande. Hon säger att hon arbetar med berättande som metod, mer 

än som ett mål – eller så är det en skiftning i fokus… Upplevelsen av att improvisera 

och att få vara oerhört flexibel har väckt frågor om varför det inte blir som hon planerat? 

Är det kulturella aspekter som språkförbistringar som är anledningen eller finns det 

andra orsaker? 
 

5.4 Fokussamtal  
 

Pedagogerna har innan samtalet fått information (se bilaga s:34) om mina 

forskningsfrågor och förberett sig på följande fokusområden: dramapedagogens roll, 

miljön (interiören mm), om - hur - och när kommunikation uppstod, är det ett 

språkfrämjande sätt att arbeta på, likheter/olikheter från hur du annars arbetar, 

gruppen/klassens behov, meningsfullheten, projektets plats i framtiden. Fokussamtalet, 

som var av ostrukturerad karaktär, spelades in på diktafon samt att jag under samtalet 

förde anteckningar. Den största fördelen med just ostrukturerade fokussamtal är att 

deltagarnas egna intressen kan analyseras (Wibeck 2010) och att moderatorn har låg 

inblandning i samtalet. Det empiriska materialet har jag transkriberat och tolkat utifrån 

min erfarenhet som dramapedagog med många års erfarenhet inom skolan. Som 

forskare behöver man inte följa transkribering inom fokussamtal så strängt som det 

traditionellt föreligger (Halkier, 2010) men ändå ge läsaren en tydlig bild av samtalet. 

Jag kommer härmed att kalla pedagogerna för informanter och mig själv moderator i 

fokussamtalet. Alla är kvinnor och har lärarutbildning och 6-18 års erfarenhet av arbete 

inom förskolan eller grundskolan och platsen för fokussamtalet var på Tusen ord. 

  

Informant 1 arbetar som förskollärare med 4-5 åringar, här kallad Anna. 

Informant 2 arbetar som lärare i år 4, här kallad Mia. 

Informant 3 är lärare på SFI, här kallad Lina. 
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5.5 Den narrativa berättelsen av fokussamtalet  

Moderatorn samlar alla runt ett cirkelformat bord där vatten och choklad bjuds, samt en 

varsin utskrift på informationsbrevet som de fått tidigare med bl.a. fokusområden. 

Informanterna presenterar sig vid namn, utbildning, yrkeserfarenhet och arbetsplats. 

Moderator: - Känner ni er klara? Vad har ni för tankar med er? 

Informanterna svarar ja och samtalet är igång. 

Lina: - Jag känner mig väldigt positiv till besöken för jag jobbar med vuxna och jag 

kände mig lite osäker på hur de skulle ta allt det här. De kommer från olika kulturer och 

jag var rädd för att det skulle bli för barnsligt, men vi har gått hit fem gånger (två 

tillfällen har observerats. Förf. anm.) under den här perioden och jag tror att det bra att 

de fått känna in sig. Ju fler gånger de gått hit har de slappnat av och varit fria i det här 

och vågat mera. Vi har jobbat med fantasi väldigt mycket och jag är väldigt positiv till 

besöken. Just för att de har vågat prata, vågat prova språket i en annan miljö och inte 

bara i klassrummet där det är ganska strukturerat. Här är det fritt och det gör ingenting 

om det blir fel. De tänjer på gränser verkligen och testar språket. 

Mia: - Mm. Ja, min grupp var här två tillfällen i den här perioden, och som jag sagt 

förut så har jag en lugn fyra, för att vara en fyra, så att jag tycker att första gången vi var 

här så var de lite försynta, lite försiktiga. Dramapedagogen gjorde ett otroligt bra jobb 

att försöka ändå fråga vidare när de kom på sådana där historier. Och det blev ju 

fantastiska historier men hon var också bra på att se runtomkring så att alla kom till tals 

på ett sätt. För man har ju olika individer i sin grupp som tar för sig på olika sätt och jag 

tycker det var bra att man frågade runt lite så att alla fick komma till tals, så att det inte 

bara blir dem som sträcker upp handen och jag vill, jag vill, kom fram först. Äh, sedan 

när de fick klä ut sig och bli någon annan tyckte jag att det hjälpte flera av de här som 

kanske är lite blyga, att de fick bli någon annan och komma in i sin roll på ett annat sätt. 

Sedan kan jag se skillnad på gång ett och gång två. Gång två visste de vad som gällde. 

Första gången var allt lite nytt men gång två då tyckte jag att de utforskade hela lokalen 

på ett annat sätt och de fick också kanske mera tillfällen att gå runt i grupper och testa 

olika saker. Och så tog det lite längre tid att komma tillbaka till den här samlingen för 

att man då var så inne i det man själv gjorde. Så jag kan se olika saker på de två 

gångerna i alla fall. Jag kunde se tydligt hur just dramapedagogen, hur hennes tanke var 

lite grann. Vad hon ville, men det blev inte alltid som hon tänkte men hon kunde ändå få 

det till att: ok, då kör jag på det. 

Moderator: -Har du något exempel? 

Lina: Ja, T.ex. så har vi de här orden som finns här vid väggen. Det blev ju helt andra 

saker som de kom fram till, de blandade ju friskt, som ingen annan grupp hade gjort 

tydligen. De sorterade inte och det blev inte alls som det var tänkt, men det blev roligt 

och roliga meningar som de sedan fick dramatisera lite om. Ja, jag tänker också på hur 

dramapedagogen spinner vidare på historien som kommer upp här… Hon kunde spinna 

vidare på deras historia bra så att de blev ivriga och ville fortsätta att hitta på saker. Så 

det krävs ju en del av den som har hand om det här tyckte jag. 

 

Vidare fortsätter samtalet om hur viktigt det var för SFI eleverna med en relation och 

god kontakt med den dramapedagog som de ska arbeta med, och som kan deras namn. 

Också att eleverna känner sig trygga och bekväma i miljön, så att de blir inspirerade. 

Lina: - Dramapedagogen har en viktig roll så att det blir personligt på något vis. De 

förknippar det här med dig (moderator) för att du har tagit emot mest och du var ju med 

när den andra dramapedagogen tog emot. Det är inte bara en lärare utan att det finns en 

relation. 

Moderator: -Vad är det som skiljer om det är en dramapedagog eller någon annan som 

tar emot gruppen? 



 

25 
 

Lina: Ja, det är ju bemötandet, sen också att det är ett positivt och glatt bemötande. Det 

händer sker och jag märker att de tycker det är roligt med ett sådant bemötande. De 

känner sig sedda. Det är positivt. En slags trygghet, med miljö och en person man 

känner igen. 

 

Anna berättar om när hon var i utställningen privat en lördag, tillsammans med hennes 

son. Hon beskriver att de gick in och såg sig omkring men att det var ingen som tog 

emot.  

Anna: - Det är en skillnad när det är en dramapedagog som bemöter en för det gav 

extremt mycket mer än när vi bara kom hit själva. 

Moderator: -På vilket sätt, om du tänker kommunikativt? 

Anna: - Ja men, alltså en dramapedagog kan ju styra in och fånga upp och ställa frågor 

och veta syfte och bakgrund med det hela.  

Lina: - Jag tänker tiden också. Om man skulle gå här själv tror jag att det mera skulle 

bli att man tittar på en sak och sedan går man till en annan. Men när en dramapedagog 

styr in, med de här bilderna t.ex. så står man länge och ger det tid till en uppgift. Inte 

bara det här nu har vi gjort det och så går man vidare. Man fortsätter liksom att fråga… 

Anna: - Man fokuserar mera på det och pratar mera. Går djupare liksom. 

 

Tystnad. Skratt. 

 

Mia: -Ja, jag håller väl med men det jag också tror att en dramapedagog gör är att 

avgränsar även då vissa saker därför att ibland så om man får för mycket tid så kanske 

man fastnar för länge på en grej, om man går själv. Någon som avgränsar och frågar hur 

tänkte ni här och så kan man visa de andra och så går man vidare till andra osv. Jag tror 

att det kan en vanlig pedagog göra naturligtvis men jag tror just att mycket följdfrågor 

är det som gör det kommunikativt. Att man inte bara stannar vid att nu får ni berätta den 

här historien. Man kommenterar, aha var det så, kan du berätta mera om den här 

personen? Det finns ju så mycket mer som man kan göra med en berättelse. Det tror jag 

är något som man behöver för att de ska kommunicera mera. Någon som ställer 

följdfrågor. 

Lina: - Det behöver inte vara rätt eller fel. I alla fall mina elever de kommer från länder 

där det är innantill lärning och då ska de lära sig det utantill och det här är rätt. De är så 

inne på det men här är det så fritt och ja, det är som en befrielse för dem. Det här är inte 

rätt eller fel utan det kan bli tokigt, och det gör inget om man säger fel heller. I skolan 

sitter vi i klassrummet och lär oss meningar och ordföljden i det, det här är rätt, och när 

de pratar så ska vi lära oss fraser och uttalet, men här pratar de lite hur som helst och de 

letar efter ord. Jag tror det för språket framåt också. I det här, de blir frustrerade, de 

måste anstränga sig för att de vill få berättelsen framåt. Det är något de vill säga, som de 

själva har kommit på. Det är inget att det här vill läraren veta, det här är rätt. Att det är 

roligt också, de tycker att det är roligt och det är en annan miljö… 

 

Mia berättar om fördelarna med att få vara flera när man jobbar, att eleverna arbetade i 

par eller i smågrupper och att även om man är mer eller mindre aktiv så bildar man 

tillsammans en historia. Att alla måste delta för att man ska berätta för varandra osv. Att 

man kan få hjälp av någon annan och att man drar med varandra. Hon menar att man i 

skolan jobbar mera själv och att det ofta upp till den enskilde eleven att göra en historia, 

även om de ibland jobbar i grupper.  Att de i Tusen Ord fick hjälpas åt och bygga vidare 

på varandras historier. Det gör att man kommer lite längre. Ungefär som att ha en ”fiffig 

kompis” som de jobbar med i skolan. Men att bara vara här två gånger är för kort tid för 

att se alla utvecklingsmöjligheter med Tusen ord, men om man tänker sig vidare arbete 

på det så kan hon se att det kan leda till det – till mera kommunikation och högre nivå 

på sitt kunnande.  
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Mia: Som jag också har, språksvaga elever, som inte har ordförrådet men jag tror att det 

är någonting som man bl.a. får här också. Ett ordförråd, att bygga med ord, att jobba 

med siluetterna här och jobba ihop en historia. Jag tror att det ger en del. 

 

Lina berättar om sina tankar om hennes förhållningssätt som lärare i Tusen ord. Hon 

fick påminna sig om att låta grammatik mm vara, för nu var det berättelsen som var det 

viktiga. Det eleverna skrev fick vara felstavat då hon inte vill rätta dem för att då blev 

det som en annan sak som man gjorde.  

Lina: -Nu är det fantasi och då måste berättelsen få gå framåt. Jag tror att man är inne 

på att tänka vad som är viktigt, att tänka vad det är som är korrekt. De måste kunna 

stava och uttala rätt innan de kan gå vidare, t.ex. konsonantförbindelser. Jag tror man 

kan kombinera det, med ljudtals övningar och uttalsövningar samtidigt som man läser 

en text med ett innehåll så att man får ett sammanhang i det man läser. Att det är roligt 

och att de känner att det ger dem någonting. Annars tror jag att språket kan stanna 

upp… 

Man måste få höra en berättelse ibland eller att få fantisera om bilder ibland. 

Mia: - Det är också viktigt det här med viljan att lära sig. …  

 

Mia berättar om tidigare erfarenheter av en elev som hade enorm skriv glädje men som 

inte kunde stava, vilket gjorde det nästan helt omöjligt att läsa. Hon berättar om hennes 

rädsla över att förstöra elevens lust till att berätta genom att rätta henne vilket 

resulterade i att hon istället fick be eleven att läsa sin text så att hon kunde förstå den. 

Hon betonar vikten i att pedagoger ser till att glädjen över att berätta finns kvar hos 

eleverna. Lina fyller i med erfarenheter från Tusen Ord där hon blivit bemött av en 

kollega som påstått att det de gjort i Tusen Ord varit alldeles för svårt, även om eleverna 

hade klarat det.  

Lina: - Det är tråkigt när de tror att eleverna bara kan skriva två meningar. Man måste 

utmana och ge dem övningar så att de försöker komma framåt. Fast såklart grunden 

också, en kombination är bra tror jag. 

Anna: Jag tänker på mina barn. Det är lite saker här och där… Det ger så mycket mer 

att prata om än sakerna på förskolan. Där finns det klassiska förskole material och där är 

vår vardag varje dag. Här finns annorlunda saker som leder till att de måste prata om 

andra saker och använda andra ord. Man ser på dem att de vill ha andra ord. 

Lina: - Att de är nyfikna. 

Anna: -Ja, jag tänker på när de fick prata om fotona på väggen…  

 

Samtalet kommer här att handla om informanternas upplevelser av deras olika 

berättelser som skapats under besöken. Lina tycker att det är roligt att arbeta i flera olika 

steg av saker som de skapar tillsammans. Hon berättar om en uppgift där hennes elever 

skapade en berättelse och som de fick gestalta som en teater. Hon berättar hur de arbetat 

vidare med den berättelsen i klassrummet, där de skrev ner den och projicerade den på 

väggen och därefter vidareutvecklade den tillsammans i skolan.  Hon lyfter återigen 

fram vikten i att eleverna tycker att det varit roligt och Anna fyller i och menar att 

barnen minns mycket från besöken och att de tar tillvara det på förskolan i form av att 

de leker några av lekarna som de gjorde under besöken, t.ex. när de ”ringde” till 

varandra och hade samtal i gamla telefoner. Hon säger också att barnen är väldigt 

intresserade av bokstäver nu men att hon inte vet om det beror på besöken eller inte. 

Moderator: Var de inte det innan? 

Anna: Inte lika mycket? Och så måste jag säga att när vi jobbade med flanosagorna så 

var det så skönt att de inte färdiga. Ofta inom förskolan så är det flanosagor som vi 

berättar som är färdiga och det var det inte här. Det var så skönt och jag tror att barnen 

tycker att det är kul. 
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Lina: Jag känner också att det är gör så mycket för sammanhållningen i gruppen, att de 

har roligt tillsammans och att de samarbetar och pratar med varandra, och skrattar mera 

också. De som, en del kvinnor, som inte pratar så mycket annars, de blommade upp här 

och pratade mer och tar för sig mera. Det var som att de glömmer bort liksom att de 

kanske måste vara tysta, utan de pratar på. Det tycker jag att man märker skillnad från 

klassrummet och här. Ja, de är gladare här och skojar med varandra … Lina och 

moderator berättar om en situation där två elever arbetade ihop i en övning och hade 

väldigt roligt ihop. 

Anna: - Som pedagog är det jätteroligt att följa med och ta ett steg tillbaka och kolla sin 

egen grupp. Man får se dem på andra sätt och höra dem på andra sätt. 

Mia: - Ja! 

Lina: - Ja, man iakttar. 

Anna: - Det är jättespännande. Och från varje gång. Och så håller jag med om dig Mia 

att alla fick sin tur liksom och liksom att man delar upp och känner in. Även om man är 

lite tyst så får ju vi höra efteråt att… 

Mia: Jaha, efteråt. 

Anna: -Ja, när det kanske inte är styrd aktivitet, då babblar de lite. 

Lina: - Jag tycker att det är roligast att se att vuxna människor leker och tar för sig och 

spelar. De här maskerna… Lina fortsätter berätta om en övning där klassen skulle 

använda masker för att gå i roll och hur hon tänkte att det aldrig skulle gå. Hon berättar 

vidare hur den elev hon minst anade tog på sig den mest glittriga masken och sa att hen 

blev ett djur. Två olika djur dessutom! Hon fascineras av hur eleverna är med på allt 

som dramapedagen erbjuder. Mia håller med. 

Anna: Man ser vad barnen tänker på när de får välja själv. Man ser intressena. Vi hade 

mycket brandskåren… det kommer fram så mycket. 

Mia: Vi hade en elev som hakade upp sig väldigt mycket på en plats…  

Samtalet fortsätter om hur hen kom vidare i sina berättelser trots att det hela tiden 

handlade om den här platsen. Informanterna pratar vidare om enskilda händelser för 

olika elever där de upplevde att det blev tydligt att de utgår från sin egen verklighet när 

de skapar sina berättelser. Mia tar upp hur arbetet kan vara om man har en grupp med 

både svenska elever och elever med annat modersmål än svenska, hur de svenska 

barnen kan hjälpa de andra eleverna med att hitta ord. Anna och Lina har inga elever 

med svenska som modersmål men Lina tycker ändå att de hjälper varandra att hitta 

svenska ord även om de är på olika nivåer. 

 

Anna: - Men dramapedagen gjorde det så bra, att även om vi har skillnader i språk och 

så, så blev de så sugna på att säga, så att de säger lite grann i alla fall… 

 

Moderator: - Skiljer sig det här sättet sig från hur ni annars jobbar med 

kommunikation? 

Mia: Ja, det är ju en större lokal för det första. I klassrummet är vi ju mera bundna till 

bord och utrymmet vi har där. Vi har möjligtvis studiehallar men här kan man ju dela in 

gruppen och få jobba i fred… Sedan tror jag att vi skulle kunna göra en del av grejerna. 

Men det är ju omgivningen. Vi kan ju inte återskapa de här i klassrummet, det som finns 

här, det som inspirerar till berättelser. Det kan vi inte ordna i klassrummet. 

Lina: - Nej, miljön är väldigt viktig där också. Det är en väldigt inspirerande miljö, lite 

tokigt, lite galet. Vad är det här liksom?! … En elev frågade vad ska vi göra här? Varför 

är vi här? Vad ska vi göra egentligen? Därför är det bra att vi har gått hit några gånger 

så att de kommer in i det. 

Anna berättar att barnen i hennes grupp gärna vill gå till Tusen Ord och likaså Mias 

klass. Mia säger att detta lättat upp för henne själv och att hon känner sig mera lockande 

att gå hit själv med gruppen när hon fått lite idéer på hur man kan göra. 
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Mia: - Fortfarande vill jag inte gå hit själv, utan det är bra om man är flera så att vi kan 

dela upp oss. Jag har 22 elever… Jag kan tänka mig att dela gruppen så att de får 

mycket tid med mig så att jag kan stötta dem… Det finns mycket kvar att upptäcka här 

även fast vi varit här två gånger så finns det fortfarande oändligt många ställen som vi 

inte har varit på. Det finns mycket kvar. 

Anna: - Jag ser mig kunna plocka, även om jag inte kan skapa allt på min vanliga 

arbetsplats… Jag har fått idéer… 

Mia: -Vi kan använda oss av byggstenarna som de jobbar med. Det kan jag jobba med 

vid fri skrivning t.ex. … Jag har fått material för det som jag kanske inte gjort precis 

tidigare. 

Lina: - Det tycker jag också att jag har fått för min grupp på den nivå de är. De kan 

skapa en berättelse fast de är på nybörjar nivå. Det är vuxna människor som levt ett 

långt liv, som har erfarenhet och varit med om saker. Bara för att de inte har orden och 

kan uttrycka sig korrekt så kan de ju föra fram en berättelse och har fantasi. Det är 

viktigt att komma ihåg det, att de har mycket med sig. Och, ja, försöka få fram en 

berättelse som det faktiskt har gått, flera gånger… Att skapa en berättelse utifrån olika 

frågor. Det är bra att ha något att utgå ifrån, en bild… De behöver ha någonting att titta 

på. 

Anna: - Jag tycker att barnen växer när de får gå ifrån den normala miljön och komma 

någon annanstans. Det blir en diskussion kring det också. 

Mia: - Absolut. 

Anna: - Man ser på dem, när vi kom hit och dramapedagogen tog emot oss, vi gick 

alldeles tysta, de bara sög in och det var jätte…, magiskt. Och lika andra gången fast vi 

varit här och de visste. Jag tror de behöver få det ibland. 

 

Lina tycker att de som pedagoger måste ta med eleverna ut på saker utanför skolan 

mera. Att se sig omkring i Borlänge. Hon berättar om ställen hon tagit med sin klass till 

och menar att det finns många ställen som inte kostar något. Att man tar tillvara på det 

som finns. Det är viktigt att påvisa för eleverna att det inte” bara är det här 

klassrummet” utan att det finns så mycket mer. 

 

Moderator: - Anser ni att det finns ett behov av att Tusen Ord ska finnas kvar eller kan 

behovet bli mättat? 

Mia: Som jag sa förut så finns det många saker kvar att uppleva här fast eleverna varit 

här ett par gånger… Och jag tror inte att alla elever i Borlänge har varit här, så 

naturligtvis finns det ett behov av att det ska finnas kvar… Även lördagarna som ni har 

öppet ibland ska få vara kvar så att barn i närområdet kan komma hit, och elever som 

varit här kan komma hit och fortsätta sina berättelser som de påbörjat under skoltid. Det 

tror jag är otroligt viktigt för att ni har ju skapat ett intresse, det har vi ju tagit upp alla vi 

som sitter här, att de är intresserade och vill, och då har man ju kommit en lång bit på 

väg också. Eleverna ser det här helt klart som ett positivt ställe. En oas tror jag att de 

tycker att det är. En förmån att få komma hit och vara med på det här. 

Lina: - Jag tror att man jobba på olika sätt också. Dels så kan man gå hit någon gång då 

och då som en liten input… Man kan få lite idéer både eleverna och vi… Jag skulle vilja 

att det blev mera som ett temaarbete, att man kommer tillbaka och fortsätter. Ja, kanske 

teater, mera berättelser. Att man ser en utveckling i det. Man börjar lite lätt och att det 

blir en utveckling och lite mer. Att man har en röd tråd… 

 

Informanterna pratar vidare om att det är viktigt att det är öppet på lördagarna så att 

föräldrarna också kan komma hit. Att det är viktigt att ha ett språk oavsett vilket det är. 

De tar upp vikten av den kognitiva utvecklingen samt den språkliga. Därefter summeras 

och avslutas samtalet av moderatorn som innan frågar informanterna om de känner sig 

nöjda eller har fler saker som de vill ta upp. 
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6.0 Analys  
 

I mina tolkningar från både observationerna och från fokussamtalet kan jag urskilja 

olika komponenter som gör besöket i Tusen Ord kommunikativt. Mycket handlar om 

dramapedagogens förhållningssätt och kompetens att fördjupa besökarens egna tankar 

och fantasi genom att ställa frågor och utmana tänkandet utifrån de fyra byggstenarna.  

Inom den språkliga fantasin lyfter Rigmor Lindö (2002) fram Reggio Emilia som en 

pedagogik där det inte finns några gränser för hur man kan stimulera barns språkliga 

fantasi. Med lekfulla övningar och sagolekar integreras fantasi och lärande. Det 

provocerar tänkandet och utvidgar föreställningar och begrepp, vilket också visat sig 

vara den effekt som dramapedagogens arbete har i Tusen Ord. Tidigare i min studie 

nämns fyra huvudfunktioner för att utveckla den kommunikativa kompetensen hos 

människan (se s:11). Dessa vill jag i min analys koppla samman med koder och teman 

som jag fått fram i observationerna och i fokussamtalet, men först beskriva mina 

tolkningar från min empiri. 

 

 

 

6.1 Analys och tolkning av observationerna 
 

Utifrån checklistan som jag följde vid mina observationer har jag sammanfattat 

observationspunkterna och fått fram fyra kategorier: Aktivt (Aktivitet, handling, 

händelser), Miljö ( Rum, Objekt), Känslor (Känsla), Mål (Mål). De punkter jag inte 

fokuserat på är aktör och tid då det inte har varit av betydelse eftersom aktörerna har 

varit beskrivande grupper och att tiden varit den samma i alla observationerna. Behovet 

av att få vara i Tusen Ord har tydligast uttryckts av SFI eleverna och det är också bara i 

den gruppen som Mål observerats. Min tolkning är att besökarna upplevt miljön och 

arbetssättet tydligt enligt deras måluppfyllelse gällande att behärska det svenska språket. 

Koderna tydliggör vikten av att vistas i en kreativmiljö samt vikten av 

dramapedagogens kompetens att ge språkfrämjande utmaningar. Här kan jag göra en 

koppling till Lindvågs modell som jag beskriver på s: 8. Tusen Ord symboliseras av 

cirkeln och arbetet i den kreativa miljön och dramapedagogens upplägg beskrivs enligt 

Lindvågs modell. I modellen ser jag att de fyra huvudkomponenterna för att utveckla 

människans kommunikativa förmåga tydliggörs vilka jag utvecklar mer i den narrativa 

analysen. 

 

 

 

6.2 Analys och tolkning av fokussamtalet 
 

Pedagogerna anser att besöken är språkfrämjande och att dramapedagogen har en 

mycket stor roll i att det ska bli det. I min tolkning av fokussamtalet kan jag urskilja två 

teman som pedagogerna lyfter fram när det gäller dramapedagogens roll för att besöket 

ska verka kommunikativt. Dels dramapedagogens kompetens och dels 

dramapedagogens förhållningssätt.  

 

När det gäller kompetensen anser jag att det är något som dramapedagogen ger och som 

besökarna får i kunskap, t.ex:  
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 Frågar vidare, väver ihop förslag till berättelser, inspirerar, styr upp/ fångar upp, 

ställer frågor, går djupare, fokuserar, utgår från att inget är rätt eller fel, gör 

besökarna sugna på att berätta. 

 

När det gäller förhållningssättet anser jag att det är något som dramapedagogen har och 

som också är mycket personligt. Besökarna får i form av upplevelse, t.ex: 

 Besökarna blir sedda, glatt och positiv bemötande, dramapedagogen kan deras namn 

och får besökarna att känna sig trygga och bekväma, relationen förstärks vid 

återkommande besök och dramapedagogen blir en viktig person som besökarna 

känner igen. 

 

Pedagogerna upplever miljön mycket viktig i skapandet av berättelser och för att 

stimulera fantasin, och något som de inte själva skulle kunna framkalla inom förskolan 

eller skolan. Utifrån pedagogernas perspektiv i min frågeställning kan jag urskilja tre 

teman från fokussamtalet: miljön, kommunikativt och kunskap. Dessa teman var 

återkommande under fokussamtalet och jag delger här de fraser som jag analyserar in i 

respektive tema. 

 

Miljön 

 Annorlunda saker ger mycket att prata om och det är viktigt att lämna förskolan och 

skolan för att uppleva annat utanför, roligt och lustfyllt, inspirerande miljö. 

 

Kommunikativt 

 Eleverna hjälps åt att bygga vidare på varandras berättelser, hjälper varandra att hitta 

ord, tänjer på gränser och testar språket, fantastiska historier, de pratar mycket mera 

och med andra som de annars inte pratar med, skattar mycket. 

 

 

Kunskap 

 Får ett ordförråd, inte rätt eller fel utan fritt att tänka och skapa själv, bra för 

sammanhållningen, måste utmanas. 

 

 

 

7.0 Diskussion 
 

I en ambition att tydliggöra diskussionen så delges den i två delar. Dels utifrån 

observationerna och dels utifrån fokussamtalet. 

 

 

7.1 Diskussion av observationerna 
 

Studien visar ett positivt resultat av drama som kommunikativt ämne och Tusen Ord 

som en möjlig miljö för språkträning och kommunikation. Jag förundras då än en gång 

över varför drama inte är ett obligatoriskt skolämne. Flera studier påvisar gång på gång 

dramapedagogikens positiva möjligheter och verkningsområden och flera av dem gäller 

forskning inom skolan och lärandet. Enligt min uppfattning verkar det många gånger 

som att drama är personifierat med dramapedagogen som person och inte står själv som 
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ett ämne eller metod, vilket andra ämnen gör. Dramapedagogiskt arbete har unika 

egenskaper när det gäller att skapa konkreta arbetsuppgifter och övningar för att arbeta i 

olika ämnen eller med olika frågor. Dessutom berör drama nästan alltid viktiga delar 

som att stärka självkänslan, öka kommunikation, skapa glädje och stärka 

sammanhållningen, oavsett syftet i en grupp. Ungefär som arteffekter av dramaarbetet i 

sig. Starka tillfällen i min studie där jag upplevt tydliga exempel på just detta är bl.a. 

 När 5 åringarna försiktigt och under total tystnad promenerade in i utställningen vid 

båda deras tillfällen. En magisk stämning som höll i sig under hela deras arbetspass 

och skapade goda förutsättningar för att arbeta utifrån deras fantasi.  

 När dramapedagogen delade ut masker till SFI gruppen i syfte att de skulle gå in i 

roll och fantisera fram en karaktär och jag kände stor tvekan inför uppgiften. Min 

spontana tanke var att övningen skulle uppfattas som banal men istället lyckades 

dramapedagogen att få alla att förstå uppgiften och vad den syftade till. Resultatet 

blev att både jag och pedagogen fick omkullkasta våra förutfattade meningar och 

istället se en fantastisk presentation av karaktärerna samt höra många skratt. Alla 

vågade inför varandra och kunde dessutom hitta ord för att kommunicera kring saker 

de annars inte hade fått möjlighete att göra. 

 När dramapedagogen frågade barnen i år 4 om platser de tycker verkar spännande. 

Deras svar och deras koncentrerade hörstyrka när de lyssnade på varandra var 

otroligt fin. 

 När en tystlåten SFI elev gestaltar ett djur gång på gång och tar sin roll på största 

allvar, och övningen i sig utvecklas till en lek som präglas av skratt, möten, respekt 

och lyhördhet. 

 När 5 åringarna vill göra samma berättelse som gången innan och de tillslut förstår 

att dramapedagogen försöker få igång en annan berättelse, och hur de då börjar att 

skämta med henne genom att bara ge tokiga förslag.  Ett härligt samspel barnen 

emellan och mycket skratt. 

 När en grupp i år 4 vänder upp och ner på alla korgarna med skyltar i till ordmixern 

för att kritiska välja vilka ord de skulle bygga sina meningar av. De vågade ta plats 

och visade oss vuxna andra tillvägagångssätt som vi säkert inte hade tänkt oss. 

 

Möjligheterna som Tusen Ord ger samt det resultat som visats utifrån dramapedagogens 

roll är viktiga för Borlänge kommun att tillvarata när det gäller att skapa och bevara 

positiva mötesplatser där språket står i centrum. Framför allt att beslutsfattare möjliggör 

en framtid för Tusen Ord och även uppmuntrar andra liknande projekt och mötesplatser 

som erbjuder uttryck och kommunikation genom olika uttrycksformer. I exemplen ovan 

återfinns de funktioner som Lindö (2000) redovisar. Här finns kommunikationens 

funktioner som expressiva, sociala, informativa och frigörande.  Att låta människor 

behålla flera av sina hundra språk borde vara viktigt när vi överallt hör och ser 

konflikter mellan människor pga. bristande språkförståelser. Att öka måluppfyllelsen 

inom skolorna i Borlänge kommun är något som skolledningen satsar på och där kan jag 

genom min studie se flera möjligheter som Tusen Ord kan bidra med. Dels som jag 

tidigare nämnt med det geografiska läget som utställningen har och dels effekterna av 

arbetet i utställningen med en dramapedagog. 
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7.2 Diskussion av fokussamtalet 
 

Besöken i Tusen Ord ger möjlighet att besökarna får möjlighet att uttrycka sina känslor 

genom att skapa berättelser, ensam eller tillsammans med andra. På så vis sker även 

erfarenhetsutbyte och även möjlig frigörelse. Alltså att besökarna kan påverkar varandra 

och varandras föreställningar i både berättelser, sanna som fiktiva, men även i deras 

samtal kring materialet som finns samt utmaningar i övningarna. Tidigare nämnda 

huvudkomponenterna för att utveckla den kommunikativa kompetensen hos människan 

(se s:9) kopplar jag på så vis samman med mina tolkningar från mina tolkningar från 

både observationerna och fokussamtalet. Jag anser att ett lärande ständigt sker i Tusen 

Ord då besökarna erbjuds så mycket som de annars inte får. Det är naturligtvis upp till 

varje pedagog att följa upp besöket för att ge möjlighet till fördjupad reflektion, vilket 

också förstärker lärandet. Min uppfattning är att besökarna har en positiv känsla av att 

vara i Tusen ord men det kan ju upplevas frustrerande och svårt att inte kunna uttrycka 

sig som man vill eller det man vill vilket kan leda till en negativ känsla. Det är också ett 

sätt att lära men jag anser att det krävs reflektion efter besöken för att sådana känslor 

ska få plats. Dessutom anser jag, liksom informanterna, att flera besök krävs för att 

besöket ska vara språkfrämjande och få ett djupare lärande. Frigörelsen och att uttrycka 

olika känslor är det som är tydligast under besöken då besöken präglas av besökarnas 

egna fantasi, förmåga och lust i att berätta och uttrycka sig. Genom det får besökarna 

möjlighet att uttrycka sig och möjlighet att kommunicera och därmed tilltro till sin 

språkliga förmåga (se citat s: 5). Arbetet i Tusen Ord ger en spännande resa i berättande, 

där lyssnandet är lika viktigt som att själv prata och förståelsen för andra människor blir 

tydlig. Att få arbeta i en fantasifull och kreativ miljö där det inte finns några rätt eller fel 

har visat sig oerhört viktigt och befriande. Dramapedagogens upplägg påvisar tydlig 

inledningsfas och ageringsfas liksom Sternudd (2000) beskriver i sin avhandling. 

Reflektionen är något som jag tycker kan förstärkas i Tusen Ord och även att olika 

grupper och klasser i Borlänge erbjuds att vara samtidigt i utställningen. Då skulle det 

ske andra möten och andra frigörelser inom kommunikativa möten mellan invånare i 

Borlänge. Skillnaderna mellan dramapedagoger och andra pedagoger i språkfrämjande 

arbeten blir intressanta utifrån framförallt kommentarerna i fokussamtalet. Vilka är 

skillnaderna? Är det förhållningssättet eller kunskap om olika saker? För att möjliggöra 

kommunikativa situationer undrar jag vilka möjligheter de ser i sina egna yrkesroller 

och när de situationerna väl sker undrar jag om vi tittar efter samma saker i processen.  

Likheter och erfarenheter av arbetet i Tusen Ord och storytelling skulle kunna inspirera 

pedagoger att arbeta mera med berättande i sin egen vardag då de positiva effekterna är 

tydliga och skulle kunna ligga som grund för måluppfyllelse inom flera ämnen inom 

skolan. 

 
 
 

7.3  Metoddiskussion och förslag till vidare forskning 
 

Att ha undersökt mina forskningsfrågor i Tusen Ord med en etnografisk metod har hela 

tiden känts naturligt. Även då jag inte undersökt fenomenet under en längre tid. Det är 

något som jag skulle vilja fördjupa mig i genom att forska vidare inom de koder och 

teman jag fått fram som bl.a. dramapedagogens kompetens och förhållningssätt. Det 

skulle även vara intressant att återkoppla till pedagogerna efter en tid för att se hur och 

om de arbetat vidare med berättande i sina grupper/klasser, samt om delaktigheten i 

studien påverkat deras förhållningssätt något. I studien valde jag fokussamtal med 

pedagogerna för att jag ville höra deras ord och åsikter samt för att få en egen kunskap 

om hur ett fokussamtal skulle kunna gå till. Med erfarenhet från det anser jag att det var 
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ett lämpligt metodval till skillnad från att exempelvis låta informanterna skriva sina 

upplevelser utifrån mina forskningsfrågor, eller att använda mig av intervjuer. Kanske 

skulle jag ha sett andra saker i andra metodval och som i sin tur skulle ha påverkat 

resultatet. Vidare forskning skulle vara av intresse när det gäller ett mera organisatoriskt 

plan för språkfrämjande arbeten och kreativa miljöer inom olika kommuner i Sverige.  

 

Finns det liknande miljöer och arbetssätt? Även att sätta dramapedagogik mot andra 

metod och arbetssätt i liknande projekt skulle vara intressant, för att se likheter och 

skillnader. Då kanske andra metoder skulle behövas, så forskningen bl.a. skulle kunna 

bli mera kvantitativ. 

Att hela tiden belysa dramapedagogikens möjligheter är viktigt, samtidigt som den 

också behöver granskas och ifrågasättas. Den här studien är en del av det av det arbetet. 
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Bilaga 
2013-11-18 

Hej allesammans! 

Välkomna till fokussamtalet på tisdag nästa vecka den 26/11 kl: 15.30- 16.30, på Tusen 

Ord. Ni kommer då att träffa mig samt de andra två pedagogerna som deltagit i studien 

med sina grupper/klasser:  

xx,  jobbar som förskollärare på förskolan xx med 4- 5 åringar. 

xx, jobbar som lärare på xx i år 4. 

xx, jobbar som lärare på SFI. 

Det jag vill undersöka i min uppsatsstudie är ifall Tusen Ord är språkfrämjande och 

kommunikativt samt vilken dramapedagogens roll är för att detta i sådana fall ska 

uppnås. Mina forskningsfrågor följande: 

 Vilken roll har dramapedagogen för att besöket i Tusen Ord ska verka 

kommunikativt? 

 Hur upplever pedagoger/lärare den interaktiva miljön utifrån de syftet som 

språkfrämjande miljö? 

 Anser pedagogerna att det är språkfrämjande och kommunikativt att vara i 

Tusen ord och ?  

 

Under observationerna har jag observerat dramapedagogen och hur och vad besökarna 

har arbetat med. I skrivande stund har jag ännu inte analyserat allt material från 

observationerna utan kommer att göra det efter fokussamtalet. Jag kommer då att bl.a. 

se om det finns gemensamma teman och händelser i de olika grupperna som anknyter 

till mina frågeställningar. När vi träffas får ni fritt reflektera och inspirera varandra 

utifrån era upplevelser av besöken. Fokussamtal bygger på deltagarnas ( alltså era) 

upplevelser och tankar som uppkommer under vårat samtal. ”Fokusgrupper är en 

forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms 

av forskaren” ( Wibeck 2010). Tanken är att man i samtalet söker efter upplevelser, 

erfarenheter och kunskaper på djupet. Jag har valt att utgå från erat perspektiv för att 

söka kunskap om huruvida kommunikativt det är att besöka Tusen Ord. Det är ni som 

besitter kompetensen att kritiskt reflektera över meningsfullheten att ha en sådan här 

utställning i Borlänge utifrån ett lärande/skol/utvecklings perspektiv. 

 

Förbered er på samtal inom dessa fokusområden: dramapedagogens roll, miljön 

(interiören mm), om - hur - och när kommunikation uppstod, är det ett språkfrämjande 

sätt att arbeta på, likheter/olikheter från hur du annars arbetar, gruppen/klassens behov, 

meningsfullheten, projektets plats i framtiden. 

 

Välkomna!    /Emma 


