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Abstrakt 

 

C-uppsats: ”Drama som pedagogisk metod i undervisningen.” 

Författare: Linnea Carlsson. 

Lärosäte: Högskolan i Gävle. 

Skriven: 2015 – 02 – 19  

 

Denna studie undersöker lärare och pedagogers syn på drama som metod i undervisningen. 

Jag har intervjuat tre verksamma lärare som använder sig av drama som metod i 

undervisningen. I studien framkommer bland annat leken som en viktig del i drama. Lekens 

funktion blir del av undervisningens lärande och lockar fram elevernas vilja att arbeta i 

skolan. Begreppet drama som benämning upplevs som missvisande information enligt 

informanterna. Istället för drama används synonymer som teater, lek eller övning. Studien har 

även resulterat i ett fokus på lärandets utformning inom drama i undervisningen.  

 

 

 

 

Nyckelord: Drama, undervisning, lek, teater, lärandet. 
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1. Inledning 

Temat för studien är om lärare i grund- och gymnasieskola kan använda drama som metod för 

att förstärka pedagogiken och därigenom öka inlärningen hos eleverna och i större grad uppnå 

kunskapsmålen. Det jag vill undersöka är hur pedagoger från olika verksamheter tänker kring 

drama som undervisningsmetod. Jag har använt mig av bland annat de fyra perspektiv som 

Mia Marie Sternudd (2000), lektor och fil doktor inom dramapedagogik, beskriver i sin 

avhandling om dramapedagogik. Jag har även intervjuat tre verksamma pedagoger för att 

förstå motiven för användning av drama i dagens skolundervisning.  

 

 

2. Litteraturbakgrund 
 

Nedan kommer några begrepp som dramapedagogik, drama i undervisning och styrdokument 

att beskrivas för att ge en förkunskap om vad studiens tema handlar om. 

 

2.1 Dramapedagogik 

För att förtydliga innebörden av drama i pedagogiken kommer denna studie hänvisa till teorier 

av betydande personer inom området. Bland dessa har vi Sternudd (2000) som i sin 

avhandling Dramapedagogik som demokratisk uppfostran? analyserat ämnet i förhållande till 

skolans läroplaner (Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94). Andra nämnbara dramaprofiler som jag 

hänvisar till är Gavin Bolton (2008) och Dorothy Heathcote (Wagner, 1993) som även de 

påverkat synen på dramapedagogik i skolan. 

 

Sternudd 

Sternudd (2000) har i sitt material kunnat definiera fyra olika perspektiv på dramapedagogik. 

 

- Det konstpedagogiska perspektivet 

- Det personlighetsutvecklande perspektivet 

- Det kritiskt frigörande perspektivet 

- Det holistiska perspektivet 

 

Att utveckla individens kreativitet och expressivitet inom konstnärligt arbete definierar 

Sternudd (2000) som det konstpedagogiska perspektivet. Detta perspektiv ligger närmast 
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dramats konstart. Man arbetar mot en färdig föreställning och med skådespelarövningar som 

undersöker människors möten på scenen, i roller och som skådespelare. Författarna Erberth & 

Rasmusson (2008) beskriver i sin bok Undervisa i pedagogiskt drama arbete med teater, som 

en inspirerande och stimulerande kreativ process hos elever i skolor där föreställning för 

publik är resultatet av arbetet. Varje elev och individ har en viktig roll i teaterarbetet. Men i 

motsats till det konstpedagogiska perspektivet fokuserar inte det personlighetsutvecklande 

perspektivet på prestation eller konstnärliga uttryck, utan på en process med självreflexion och 

gruppdynamisk reflexion (Sternudd, 2000). En av de tidiga grundarna av drama med ett 

personlighetsutvecklande perspektiv var läraren Peter Slade (1954). Han studerade barns 

spontana lek genom naturligt agerande. Han kom fram till att den spontana leken är behövlig 

för barnens utveckling. Han skapade Child Drama utifrån sina studier, där barn genom lek får 

upptäcka och förstå omvärlden. Brian Way (1976), en annan dramapionjär och lärjunge till 

Slade, påpekar att en föreställning i arbetet kan upplevas som en kvalité för individen och 

gruppens process. En annan lärare, Gunilla Lindqvist (1996) har studerat lekens funktion för 

barnen där hon även beskriver om leken i förhållande till dramapedagogik. Hon beskrev att 

leken under 1900-talet handlade om temaarbete och fri lek. I modern tid kan man se att leken 

hjälper barn att utveckla deras sociala utveckling framför det intellektuella, speciellt inom 

förskola. Lindqvist (1996) nämner att i den kulturhistoriska teorin är leken viktig för att 

barnen ska utveckla sitt medvetande om världen. I förhållande till dramapedagogik beskriver 

Lindqvist (1996) att dramapedagoger kan se de starka beröringspunkterna mellan lek och 

drama då de båda handlar om fiktiva handlingar. I lek kan barnen gestalta sina tidigare 

erfarenheter och observationer som kan ge handlingar och föremål nya betydelser. Inom 

drama kan barnen göra liknade detaljer, men lägga till att gå i roll utifrån en berättelse. Leken 

påminner då om teater och blir en grund som konstart i leken. 

   

I jämförelse med de föregående perspektiv har det kritiskt frigörande perspektivet ett fokus på  

att upplysa samhällets orättvisor med hjälp av bland annat forumteater som metod (Sternudd, 

2000). Augusto Boal (1978), regissör, skådespelare, författare, politiker och den som 

grundade forumteater som metod för att förmedla och skildra samhällets problem. 

Forumteater utgår från deltagarnas erfarenheter för att förändra samhället, bryta normer och 

radera könsroller. Dramapedagogen Katrin Byréus (1990) inspirerades av Boals arbete och 

utvecklade forumspel i Sverige med fokus på dilemman och lösningar som kan uppstå i 

skolan. Det fjärde perspektivet, Holistiskt lärande perspektivet bygger på att nå kunskap 

genom känslor (Sternudd, 2000). Det ger utrymme för kreativt arbete och engagemang. Den 
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används främst inom skolor och eleverna får genomgå en gemensam känslomässig process 

med inlevelse och fantasi inom ett ämne eller ett tema. Författaren Betty Jane Wagner (1993) 

som har studerat dramaläraren Dorothy Heathcotes arbete inom processdrama konstaterar att 

denna typ av drama inom det holistiskt lärande perspektivet får eleverna att utveckla 

medvetenhet om verkligheten. Läraren eller ledaren håller i ett manus med vad som händer, 

men drivkraften ligger hos elevernas tidigare erfarenheter som de får genom processen.  

 

Heathcote 

Wagners (1993) bok om Dorothy Heathcotes pedagogik med barn har påverkat den 

dramapedagogik som finns idag. Heathcote (Wagner, 1993) är också känd för att använda 

drama i skolan som benämns Process drama och går under beskrivningen om Holistiskt 

lärande som Sternudd (2000) skildrar i sin avhandling.  

 

Wagner (1993) beskriver begreppet ämneskunskapen som en viktig del i barnens utveckling. 

Man talar om att kunskap kommer fram genom olika former av kommunikation, som 

exempelvis verbalt, skrift, musik, dans och drama m.m.  Med hjälp av drama i skolan hjälper 

Heathcote eleverna att utveckla och upptäcka nya kunskaper om sig själva i socialt 

sammanhang i helklass. Wagner (1993) skriver om de mål Heathcote strävar efter i sitt arbete. 

Förutom att uppnå medmänsklig erfarenhet om sig själv och andra försöker Heathcote få 

eleverna uppnå mänskligt samspel för att arbeta bort fördomar och arbeta med att ge uttryck åt 

känslor. 

 

”Genom att lära känna igen sina spontana känslor och reaktioner, vinner eleverna ovärderliga insikter som de 

sedan bär med sig i samspelet med andra utanför dramat” (Wagner, 1993, s. 291. 

 

Att få eleverna nå en känslomässig insikt var ett av de mål som Heathcote arbetade mot. 

Upplevde Heathcote att en klass inte var tillräckligt mogen för att göra drama inför publik så 

gjorde man inte det. Drama skapar förutsättningar för att utveckla ny kunskap och det gör 

man när eleverna känner sig trygga i sin grupp (Wagner 1993). 

 

Bolton 

En annan ledande teoretiker och praktiker inom Heathcotes Process drama och som bidragit 

med sin teori om vad dramapedagogik är och som skrivit om dramats påverkan i skolan är 

Gavin Bolton (2008). Han ser drama som en intensiv personlig utforskning av deltagarna och 
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betonar att det finns ett behov av det. Drama blir ett medium genom vilket en livserfarenhet 

kan utforskas, med fokus på innehåll i stället för i form av en produktion. Bolton (2003) anser 

även att individen som ägnar sig åt att delta i olika dramaövningar eller Process drama, 

utvecklar sin förmåga att lösa problem. 

 

Agering är att skapa fiktion, det är en process som omfattar identifikation genom handling, 

prioritering av ansvarsområden, medvetet manipulerande av tid och rum  

samt en förmåga att generalisera. Agering kräver en slags publikkänsla som också  

omfattar förmågan att iaktta sig själv utifrån (Bolton, 2008, s.270). 

 

Boltons (2008) syn på drama kan delas in i fyra kategorier. 

- Typ A innehåller dramaövningar i strukturerade former. 

- Typ B handlar om dramatisk lek som ger en stark känsla av här och nu. 

- Typ C har som syfte att framföra någon form av en teater framför en publik. 

- Slutligen typ D omfattar typ A, B och C för förståelse. 

Bolton (2008) har inspirerats av Dorothy Heathcotes inlevelsedrama Process Drama för sina 

arbeten med att införa drama i skola, som han även aktivt debatterat om. 

 

2.2 Drama som metod för lärande 
Nu när dramapedagogiken blivit presenterad behöver den kopplas ihop med denna studie som 

undersöker drama som metod för lärande i skolan. Här finns några exempel på 

undersökningar man utfört som undersöker dramats funktion i skolan och vilka konsekvenser 

den medfört. 

 

Läraren Christel Öfverström (2006) har i sin avhandling undersökt hur allmänna lärare tänker 

kring drama som metod i undervisningen för att ge drama en essens. De intervjuade lärarna 

uppfattade att drama som metod i undervisningen utvecklar självkännedom, samarbete och 

kommunikation. Drama tränar även upp människans sinnen i att hämta in kunskap, att 

använda fantasin i att utveckla kreativitet och breddar sitt kunskapsbegrepp utifrån ett 

helhetstänkande. 

 

I artikeln Developing Students' Collaboration in a Mathematics Classroom through Dramatic 

Activities skriven av författarna Chaviaris & Kafoussi(2010) beskrivs en fallstudie med 

matematikelever i femteklass där matematikundervisningen kombineras med drama. Eleverna 

deltog aktivt i dramaövningar samt reflekterade kring sitt samspel. Chaviaris och Kafoussi 
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(2010) genomförde tre fallstudier där de observerade dramaaktiviteterna och deltog i 

diskussionerna om elevernas reflektion kring samspel. Dramaaktiviteterna gav eleverna en 

givande miljö som stärkte deras utveckling och kunskap inom matematik. Reflektionerna gav 

eleverna medvetenhet om deras egna individuella utveckling. 

 

 Artikeln Potential for Play in a Primary Literacy Curriculum skriven av författaren Linda 

Pickett(2005) belyser fördelarna av lek i barns utveckling. Hon undersökte genom 

observationer effekten av lek som underlättar elevernas läsinlärning. Picketts observationer 

gav henne uppfattning om leken som god förutsättning för eleverna att lära sig ord och 

meningar. Undersökningen om leken i undervisningen blev en användbar metod för att 

utvidga och stödja läskunnigheten i enlighet med läroplanen. 

 

2.3 Estetiska läroprocesser 

I förhållande till drama i skolan som föregående kapitel handlade om upplevde jag att 

begreppet lärande behöver definieras. Lars Lindström (2009), professor i pedagogik, har 

skrivit en artikel om estetiska läroprocesser med fokus på bildämnets pedagogik. Estetik i 

skolämnen är en del av denna undersökning så Lindströms artikel om läroprocesserna är 

användbar för studien. Han beskriver estetiskt lärande som Om, I, Med, och Genom de 

estetiska läroprocesserna. 

Konvergent Divergent 

OM  I 

MED GENOM 

Figur 1.                    

 

Han menar att de två kolumnerna innebär två typer utav lärande, konvergent och divergent. 

Konvergent i detta sammanhang menar att åstadkomma något givet, hur man exempelvis lär 

sig ett material och hur man hanterar det, medan divergent har som mål i sitt lärande att 

kombinera vad man vet och tillämpa det i kreativt skapande i en ny situation. Den första 

definitionen om går ut på att utforska grundligt ett material till en fördjupning. Medan med är 

en integration mellan materialet och estetiska uttryck. Om och med ingår i kolumnen 

Konvergent. I kolumnen Divergent ingår i, som menas att man utforskar materialet på en 

experimentell nivå för att få fram ett tydligt budskap i sitt skapande. Genom tillhör också 

kolumnen divergent och som innebär ett lärande i ett djupt engagemang kring ett estetiskt 

projekt. Lindström nämner i sin text att han fokuserat på området slöjd, men upplever att 
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modellen kan inspirera andra estetiska områden som musik, bild eller som denna uppsats 

handlar om, drama. 

 

Lindströms (2009) modell och Sternudds (2000) beskrivning av det holistiskt lärande 

perspektivet upplever jag det finns likheter. Holistiskt lärande perspektivet omfattar olika 

aspekter av läroprocessen, ett heljetstänkande som även Lindströms modell beskriver med 

sina element i det estetiska lärandet. Likaså påvisar Heathcote (Wagner, 1993) och Bolton 

(2008) att lärandet i och genom drama utvecklar nya kunskaper och medvetandegör de 

kunskaper eleverna redan bär med sig.   

 

2.4 Lek och sinnesträning 

Lindströms (2009) undersökning om estetiska läroprocesser har en grund inom kreativt 

skapande. Men kreativa uttryck kan även ges i form av lek och dess olika element. Malcolm 

Ross (Carlsen & Samuelsen, 1991) är en lärare som studerat elevers uppfattning i kreativt 

skapande och vilka element som hanteras. Hans undersökning resulterade i en figur som 

nedan. Den cirkel som omfamnar figuren med benämningen Lek är grunden för den skapande 

aktiviteten. Det handlar framförallt om arbete inom förskoleverksamhet där lekens impuls har 

en betydande och central roll som drivkraft i varje uttryck och handling. Han delar de 

praktiska områdena i fyra delar; Sinnesträning, Inre bildskapande och fantasi, Media och 

Hantverk och teknik. Media och Hantverk och tekniker är de områden som handlar om hur 

eleverna hanterar olika material genom ett estetiskt perspektiv och i en process. Ross 

beskriver sinnesträning som ett moment där elever tränar på att utveckla sina sinnen som syn, 

hörsel, känsel och rörelser. Syftet är att få elever att lita på sina egna sinnen och uppleva de 

olika nyanser som finns runt dem i deras värld. Inom det bildskapande menar Ross på att man 

hjälper barnen att skapa inre bilder genom frågor eller utifrån sinnesupplevelser. Därefter 

skapas fantasi genom individens egna sinnesupplevelser som sätts ihop på nya sätt och får 

fram nya tankar och upplevelser.  

 

 

 

  

 

 Figur 2 
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2.5 Styrdokument 
 

Skolan följer riktlinjer som de ansvariga ska förhålla sig till och har mål som varje elev ska 

klara av i varje årskurs. Under denna rubrik studeras och sammanfattas läroplanerna för 

förskolan, Waldorf och den allmänna läroplanen för gymnasiet. 

 

Förskoleklassens läroplan 

Demokrati och förberedande inför skolan står som grund i förskoleklassens läroplan. Lärarna 

har i uppgift att få elever att utveckla sina kunskaper och skapa en lust att vilja lära sig. 

Lärarna ska även utveckla en förståelse, respekt och empati för mänskliga rättigheter och de 

demokratiska värderingarna i det svenska samhället. Varje elev ska också finna sin självbild 

om sig som gör den unik och få känna sig fri att göra det i samhället. Skolan ska även vara 

tydlig med att ingen får som helst diskrimineras eller kränkas pga av etnicitet, kön, språk 

m.m. Eleverna ska ha möjlighet att få uppleva estetiska aspekter som drama, dans, rytmik, 

musik, bild, text och form. Lärarna ska med hjälp av de estetiska verktygen skapa möjligheter 

för eleverna att prova, utforska, upptäcka och gestalta kunskaper och erfarenheter (Läroplan 

för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, 2011). 

 

Waldorfs läroplan 

Kunskap och konstnärliga ämnen och hantverk är i hjärtat av den pedagogik som används på 

Waldorfskolan. Läroplanerna utgår från barnets väsen och hela människan i elevernas 

allsidiga utveckling. Det är också förutsatt i läroplanen att drama och lek ska ingå i 

skolämnena. Varje årskurs följer kursplaner som fokuserar på olika åldersstadier med 

särskilda teman som redovisas i konstnärliga former. Till exempel får elever som går i nionde 

klass arbeta kring ett större projekt inom teater och framföra resultatet i form av en 

teaterföreställning för publik. Syftet med projektet ska reflektera elevernas kunskaper inom 

det konstnärliga, det sociala och det existentiella som de utvecklat under sin tid på skolan 

(Waldorfskolefederationen, 2007). 

 

Gymnasiets läroplan 

Den allmänna läroplanen för gymnasiet (Läroplan, examinationsmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011) baseras på demokratisk nivå och 

utvecklar allmänna kunskaper för livet efter gymnasiet. Det står även att undervisningen ska 

vara saklig och allsidig. 
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Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa  

förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper 

 (Läroplan, examinationsmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011) 

 

Men gymnasiets uppgift är också att ta till sig elevernas olika behov i deras lärande och deras 

olika kunskapsnivåer. Det får inte heller förekomma någon form av diskriminering mot kön, 

religion, ålder, funktionsnedsättning m.m. Det närmsta som nämns om begreppet drama i 

gymnasiets läroplan handlar om att ge eleverna erfarenheter inom kulturella upplevelser och 

värdera de estiska. Eleverna måste också uppleva att arbeta i grupp lika mycket som att arbeta 

individuellt. 

 

3. Syfte och frågeställning 
 

3.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i olika pedagogiska praktiker 

argumenterar och tänker kring drama som metod i undervisningen. Ett urval på tre pedagoger 

ger exempel på hur drama som metod kan motiveras. 

 

3.2 Frågeställning 

Frågeställningen i denna studie är hur lärarna motiverar drama som pedagogisk metod i 

skolan. 
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4. Metod 

Här kommer de metoder jag använt för att genomföra studien redovisas. Denna studie har en 

ansats inom hermeneutiken och använt sig av intervjusamtal och meningskoncentrering för att 

få fram ett resultat som noga undersökts och diskuterats. Etiska övervägande har en viktig del 

av denna undersökning. Kapitlet avslutar med att presentera de informanter som valt att delta i 

studien. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Inom hermeneutik studerar man samtal och texter för att skapa en förståelse av 

informanternas utsagor genom tolkningar. Målet för studien är att göra tolkningar av 

pedagogernas utsagor om varför de valt att använda drama som metod för barns 

lärande(Rosenqvist & Andrén, 2006). Denna undersökning kan benämnas som en kvalitativ 

studie med intervju som metod för undersökningen. Detta kapitel informerar också om 

studiens förhållande till de etiska övervägande och avrundar med urvalet, de personer som 

valt delta i undersökningen (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

 

4.2 Intervju 
Intervjusamtal är den valda metoden för denna studie. Rosenqvist & Andrén (2006) beskriver 

olika varianter av metoden intervju som används för att undersöka människors föreställningar, 

uppfattningar och åsikter om ett ämne. Formell intervju har en fast struktur med väl 

förberedda frågor som grundligt genomfördes. Fördelen med formell intervju är att samma 

frågor ställs till samtliga informanter och gör det enklare för författaren att jämföra svaren. 

Informell intervju är, i jämförelse med formell intervju, baserad på samtal och spontana frågor 

ställs. 

I mina möten med pedagogerna använde jag mig av metoden intervjusamtal som är en 

blandning av formell och informell intervju med förbestämda frågor. Intervjusamtalen gav 

mig möjlighet att kunna ställa följdfrågor och ge kommentarer under samtalet när jag besökte 

informanterna på deras arbetsplatser (Rosenqvist & Andrén, 2006). Mallen för 

intervjufrågorna kommer finnas med som bilaga. 

 

För genomförande av intervjuerna använde jag en diktafon. Det inspelade materialet 

lyssnades igenom och transkriberades sedan från ljud till skriven text. Texten bearbetades 
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sedan ännu en gång för att ta ut relevanta detaljer för studiens tema. Denna metod kallas för 

meningskoncentrering när allt material bearbetas från ljud till skrivna ord och sedan till 

sammanfattad text (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden och val inför uppsatsen är, enligt vetenskapsrådets skrift 

forskningsetiska principer (2002), fyra allmänna huvudkrav på en undersökning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att författaren har gett all information till informanten om 

forskningen och dess syfte så att informanten är i full vetskap om vad forskningen handlar 

om. Informanten ska också känna till att deltagande sker frivilligt och har rätt att dra sig ur 

forskningen (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

2002). Jag har använt mejlkontakter och telefonkontakter för att finna de lärare som använder 

sig av drama som ett komplement i undervisningen. Alla informanter i studien är verksamma 

lärare som arbetar på skolor och använder sig mer eller mindre av drama i undervisningen. 

 

Samtyckeskravet omfattar informantens godkännande för materialet kring sitt deltagande. För 

att studien ska kunna godkännas måste informanterna ha läst det färdiga materialet och 

godkänt det. Uppfattar informanterna att något av de uttalande inte stämmer, är konstigt 

formulerat eller framstås som stötande i resultatkapitlet är det upp till dem att meddela mig så 

jag kan ändra efter deras vilja. Dock kan informanterna inte påverka det som diskuteras i 

slutdiskussionen då det går efter författarens egna tolkningar av arbetet (Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter, information och resultat som ges av informanterna 

endast kommer att utnyttjas i forskningsändamål, vilket betyder att informanternas material 

kommer användas bara inom denna studie och kommer inte att användas inom kommersiellt 

bruk eller andra vetenskapliga syften (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning , 2002). 

 

Med hänvisning till kravet på konfidentialitet förblir informanternas personliga namn och 

identitet anonyma och skyddade i studien. Lärarnas identiteter har därför påhittade namn i 
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min studie (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

2002). 

 

4.4 Urvalet 
 Målet för studien var att intervjua minst tre lärare som använder drama i undervisningen för 

att ta del av hur de motiverar sitt val. De intervjuade lärarna är ”Susanne”, ”Marianne” och 

”Mats” som alla undervisar i olika lärosäten med elever i olika åldrar.  Vid sammanställning 

av intervjuerna har jag sedan lyft de skillnader och likheter som de intervjuade i sina 

respektive lärsituationer framfört som argument för att använda drama som pedagogisk 

metod. 

 

Susanne är förskolepedagog som arbetar i en förskoleklass. De dramakurser som hon deltagit 

i har ingått i hennes utbildning som gett henne verktyg för sitt arbete som förskolepedagog. 

Susanne använder drama främst inom språkinlärning, men anser att allt hon gör inom sitt 

arbete som förskolepedagog kan kopplas till dramapedagogik. 

 

Marianne arbetar som mellanstadielärare på en Waldorfskola. Hon har ingen dramautbildning, 

men har gått kortare kurser som innehållit praktiska moment. Hon tar gärna hjälp av kunniga 

personer i närheten. Marianne använder drama i undervisningen utifrån läroplanens mål och 

riktlinjer. 

  

Mats är lärare på gymnasiet med inriktning på historia och svenska. Han har under sin egen 

gymnasietid upplevt drama genom konstnärligt perspektiv. Under senare tid har han tagit 

kortare kurser inom teaterpedagogik. Sina teaterkunskaper utnyttjar han i sin undervisning 

inom historia på gymnasial nivå. 

 

5. Resultat och analys 

Här presenteras resultatet av mitt material av lärarnas uttalanden om drama i skolan. 

Frågeställningen för studien är Hur motiverar lärarna drama som pedagogisk metod i skolan 

och hur de använder den.   
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5. 1 Hur motiverar lärarna drama som pedagogisk metod i skolan och hur 
använder de den? 

 

Susanne i förskoleklassen 

Susanne uttryckte att drama i hennes arbete som förskolepedagog är något som hon upplever 

finns överallt. Drama vävs in i många skolämnen i förskoleklassen och kan enligt Susanne 

upplevas som metod, ämne och tema. Hon använder främst drama inom språkverkstad där 

hon utgår från Bornholmsmodellen och använder sig av dockor på ett lekfullt sätt för att lära 

ut språk. Susanne berättar att Bornholmsmodellen är en pedagogik som fokuserar på 

språkinlärning för barn med hjälp av ramsor och ordlekar. Susanne kan även använda sig av 

drama under NO-undervisning. Som exempel berättar Susanne att de kanske hittar på en rolig 

lek i skogen utifrån ett visst tema de arbetar med. Även inom matematik använder Susanne 

drama i form av berättelser om två karaktärer Dubbelt och Hälften och deras matematiska 

äventyr. När drama är teater arbetar skolan mot en teaterföreställning och framför det inför 

familj och vänner vid terminens slut. Drama i Susannes arbete kan även förekomma i 

samarbete och kamratstödjande övningar inom ämnen eller teman på skolan som hanterar 

mobbning. Drama som metod handlar för Susanne om att få elevernas uppmärksamhet i 

undervisningen och leka sig fram till kunskap och insikt, vilket hon ofta gör i förskoleklassen. 

Susanne anser att det är förskolepedagogernas jobb att använda drama. Drama gör att 

undervisningen blir mer lustfylld. I undervisningen använder sig inte Susanne av ordet drama. 

Hon upplever att ordet drama gör eleverna förvirrade och tror det är teater de ska göra. Därför 

använder Susanne ord som ”lek” och andra benämningar. Men drama finns, enligt Susanne 

överallt i hennes arbete, utan att hon tänker på det. 

 

Susanne berättade att skillnaden är tydlig mellan då och nu inom förskoleklassen. Hon menar 

att tidigare pedagogik i skolan handlade om att eleverna skulle sitta i bänkar för att skriva och 

läsa. Nu är lek och drama med som del i dagens undervisning och pedagogik. Det finns också 

delar i dagens undervisning inom förskoleklassen där eleverna sitter i bänkarna för att arbeta 

med läsning och skrivning. Enligt Susanne har det att göra med elevernas förberedelse inför 

första klass. Eleverna måste ha uppnått mål i förskolan inför deras start i första klass. Därefter 

får eleverna arbeta mer teoretiskt, med konsekvensen att det blir mindre drama ju äldre de blir. 

Eleverna börjar också söka kunskap på egen hand med hjälp av böcker och datorer. För att 

eleverna söker kunskap med hjälp av datorer och böcker tycker Susanne att äldre elever skulle 



16 
 

behöva drama i deras undervisning också. 

 

Kommentar 

Enligt läroplanen för förskoleklass skall drama ingå som en av de pedagogiska metoderna. 

Susanne bekräftar att drama är ett bra arbetssätt. Hon använder det så gott som dagligen i 

förskoleklass. Hon erfar att barn lär bättre sig genom lek och lättare når kunskapsmålen. 

Drama som metod handlar för Susanne om att få elevernas uppmärksamhet i undervisningen 

och leka sig fram till kunskap, vilket hon gör ofta i förskoleklassen. Drama gör att 

undervisningen blir mer lustfylld. Susanne ger sig i uttryck att eleverna leker till sig kunskap. 

Lindqvist (1996) ser fler användningar av leken. Den pedagogik som finns i lek som 

Lindqvist beskriver utvecklar inte bara kunskap utan även social kompetens och vetskap om 

världen de lever i. På ett djupare plan ser Ross ( i Carlsen & Samuelsen, 1991) leken som en 

drivkraft för eleverna med innehavande av olika perspektiv såsom sinnesträning och fantasi. 

Han ser att leken hos barn får de att öva in olika sinnen som hörsel, syn, känsel. Deras sinnen 

som utvecklas hjälper eleverna att skapa en förståelse för deras omvärld och erfarenheter. 

Erfarenheterna i sin tur utvecklar barnens fantasi genom att sätta ihop olika upplevelser och 

erfarenheter och bilda nya uppfattningar och bilder. Både Susanne och litteraturhänvisningar 

påvisar att lek är vikigt i detta sammanhang och tillför utveckling både inom ämneskunskap 

och på ett personligt plan. I förhållande till dramapedagogik går beskrivningarna att jämföra 

med Sternudds (2000) skildring om det personlighetsutvecklande perspektivet.   

 

Marianne på Waldorfskolans mellanstadium 

Drama finns med i Waldorfs läroplan och ska finnas med i alla klasser från förskolan till 

nionde klass, men Marianne uppfattar drama i allmänhet som en helhet. Hon menar då att 

eleverna i dramaarbete får lära sig om andra och sig själv och får en bild om människan, livet 

och varelser i och kring det, allt i en helhet. Utöver att drama finns med i Waldorfs läroplan är 

drama i undervisningen, enligt Marianne, till för att väcka känslor som leder till att eleverna 

utvecklas. Hon försöker få in drama i alla ämnen som matematik, svenska och historia. 

Marianne anser att drama inte handlar om att prestera något eller att visa upp sig. Ett annat 

exempel på användningen av drama är också i den dagliga morgonversen. Marianne berättar 

att den är skriven av Rudolf Steiner, den som grundade den första Waldorfskolan. Efter 

morgonversen brukar Marianne tillsammans med barnen göra rörliga övningar, lekar med 

gestaltningar och röstövningar. Det huvudsakliga med drama i undervisningen, enligt 

Marianne, handlar om att lära sig något om sig själv och andra, på ett lustfyllt sätt. 
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Marianne använder sällan ordet drama. Hon upplever då att stämningen blir annorlunda i 

klassen, så hon använder andra ord som ”teater, spel, uppträda eller visa upp något” för att 

göra det tydligare för eleverna. Marianne nämner också att det är viktigt att lärare emellan 

delar med sig av idéer till varandra för att hjälpa och inspirera varandra. Det finns lärare som 

upplever en otrygg känsla när de arbetar med drama, så det är viktigt att lärarkollegorna 

stöttar varandra med idéer.  

Marianne berättar även att arbete med drama binder samman skolan. Varje termin arbetar 

skolan med en större teateruppsättning och det får alla på skolan ta del av på ett eller annat 

sätt. Alla får de arbetsuppgifter som gör att elever, lärare och vaktmästare m.fl. blir delaktiga i 

deras teaterarbete. 

 

Kommentar 

Waldorfskolan arbetar med elevernas individuella och personliga utveckling. Drama och lek 

finns med i Waldorfskolans läroplan och förväntar sig att det ska finnas med i den dagliga 

undervisningen. Mariannes bild av drama handlar om att lära sig något om sig själv och andra 

tillsammans i grupp. Drama bidrar till att undervisningen blir lustfylld och för samman skolan 

till en gemensamhet. Det sker ett samarbete mellan lärare och de berikar varandra för att få en 

varierande och mer lustfylld undervisning. Mariannes beskrivning om sin bild av drama och 

läroplanens krav om dess användning i undervisningen handlar om personlighets utvecklande 

perspektiv. Likt den som Sternudd (2000) beskriver i sin avhandling. Men med en fot i det 

konstpedagogiska perspektivet med teater på scen som fokus. I alla klasser får eleverna arbeta 

med olika projekt inom teater som redovisas framför publik i slutet av terminen. 

Waldorfskolan har del i Sternsudds (2000) två perspektiv inom konsten och 

personlighetsutvecklande perspektiv.  

 

Gymnasiet 

Mats ser drama som ett alternativt sätt för elever att kunna uttrycka sig på till det skriftliga. 

Han ser drama som mer fritt och estetiskt utformat och ger elever med svårigheter inom 

skrivandet, en chans att kunna visa sin kunskap på andra sätt. Mats försöker få alla elever att 

synas med hjälp av drama som en redovisningsform. Han använder också drama som ett sätt 

att få sin undervisning mer intressant och att inspirera eleverna till att vilja lära sig.  
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Mats tror att om undervisningen har varierad utformning blir det intressant för eleverna. Mats 

tror att eleverna lär sig lättare om undervisningen är mer lustfylld. Han tror också att eleverna 

har lättare att minnas lektionerna om de har något att koppla till, till exempel om de gör något 

kreativt till deras redovisning. Som lärare som använder sig av drama i sin undervisning 

tycker Mats att det är bra med varierade metoder i lärandet. Han menar att om en lärare 

använder samma undervisningsmetod kan det hända att elever börjar minska ned på intresset 

för ämnet. Därför funderar Mats ofta på hur han ska göra för att få sina lektioner mer 

intressanta för eleverna att hänga med under lektionen med hjälp av drama.  

 

Kommentar 

I jämförelse med förskoleklassens och Waldorfskolans läroplan är det inte givet att drama ska 

användas i gymnasiets undervisning. Men eleverna ska i grupp lära sig att arbeta tillsammans 

och även uppleva varierad undervisning. Mats uppmuntrar andra lärare till att vidga sina vyer 

och testa andra alternativa undervisningsmetoder, varav drama är en av dem. Drama inom 

sammanhanget skapar möjligheter för elever att på annat sätt visa deras förståelse och 

kunskaper. Resultatet handlar inte om prestige inom skådespeleri utan de ska framföra vad de 

lärt sig för att utvecklas. Teater som metod blir ett alternativt redovisningssätt för eleverna 

som Mats upplever ger de en chans för bättre betyg. I förhållande till min studie uppfattar jag 

det som konstpedagogiskt perspektiv (Sternudd, 2000) med fokus på innehållet än 

skådespeleri. 

 

5.2 Sammanfattande resultatdiskussion 

Tydligt i förskoleklassen med Susanne att drama tar sig i form som lek. Ju högre upp i klasser 

blir drama mer en teaterriktad form med fokus att stå på scen. Genom åldrarna utvecklas 

drama till teater. Mitt möte med Waldorfläraren Marianne däremot upplever jag att det skiljer 

sig tydligt då de använder drama och teater i alla klasser från förskolan till nionde klass. 

Likaså med gymnasieläraren Mats arbetar han efter teatralisk form men koncentrerar sig på 

innehåll, teman och historiska betydelsefulla personer.  

 

Ordet drama står för ett begrepp som barn i alla åldrar har svårt att ta till sig. Alla intervjuade 

belyste att många barn oavsett ålder får svårt att prestera när ordet drama används. Det verkar 

som om ordet i sig förpliktigar och skapar osäkerhet. Barnen har det lättare att agera och 

prestera om instruktionen ges med andra ord, som till exempel ”Lek”, ”Teater”, m.m. Inom 
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Waldorf får eleverna en kontinuerlig kontakt med begreppet drama genom deras genom alla 

grundskoleår. Vilket gör begreppet mindre främmande. 

 

De intervjuade informanter gav sig även i uttryck att drama bidrog till att undervisningen 

framkallade en lust till att delta i undervisningen. När lektionen finner sig rolig tar sig 

eleverna lättare till sig undervisningen och kan prestera bättre.  
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6. Avslutande diskussion 

Resultatet visade på olika perspektiv för användningen av drama i skolundervisningen. 

Öfverströms (2006) undersökning om hur allmänna lärare uppfattar drama som metod i 

undervisningen stämmer överens med min undersökning. Lärarna i hennes studie uppfattade 

drama som personlighetsutvecklande och skapade samarbete. Utifrån min studie upplever jag 

av de deltagande informanterna att drama är mer än bara ett ord. Begreppet drama är ett laddat 

ord som får elever i olika åldrar bli osäkra på vad det egentligen innebär. Lärarna använder 

istället andra synonymer för drama som lek, teater och övningar för att inte förvirra eleverna. 

För lärarna är det, oavsett övning och utförande, en koppling till drama. Informanterna 

uppfattade även att drama bidrog till ökad lust och en vilja att lära sig mer om olika ämnen i 

skolan.  

 

Genom intervjuer och besök på informanternas arbetsplatser har jag kunnat få den värdefulla 

kunskap jag bär på idag. Diktafonen var ett väl användbart och uppskattat verktyg i mitt 

arbete för att samla material. Men Marianne på Waldorfskolan bad mig att inte använda den 

under samtalet. Jag noterade allt jag kunde komma ihåg av hennes utsagor. Det gör att hennes 

material kan upplevas som bristande för mig och det spelar stor roll hur mycket som sattes på 

mitt minne. Men under mitt arbete med Mariannes del och de övriga informanternas material 

har jag inte upplevt större hinder och har kunnat arbeta som vanligt. Arbetet med denna studie 

har gett mig nya perspektiv och vidare funderingar om drama i undervisningen. Till exempel 

om vad lärande och inlärning innebär, lekens betydelse och vad drama är inom detta forum.  

 

Gemensamma nämnare och ett återkommande begrepp i studien är lära och inlärning. 

Informanterna i denna studie använder sig av drama i undervisningen för att lära ut. Det får 

mig att undra hur inlärning ser ut för drama i undervisningen och hur lärande ser ut i 

informanternas undervisning. Heathcote (Wagner, 1993) använder sig av drama för att få 

elever utveckla kunskap om empati, förståelse och medmänsklighet i samspel med andra i 

grupp. Boltons (2003) bild av drama innefattar förståelse, ett utforskande om sig själv och 

utvecklar en kreativitet i att lösa problem. Modellen som visar hur estetiska läroprocesser ser 

ut enligt Lindström (2009) skapar en tydligare förståelse för mig om hur inlärning tar sig för 

form i olika förhållanden till drama. Både Heathcote och Bolton talar om drama där elever ska 

använda sig av tidigare erfarenheter och med sin kreativitet lösa eller skapa något nytt. 

Lärandet i det sambandet blir det som Lindström beskriver som divergent lärande med fokus 
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på inlärning inom både I och Genom. I förhållande till informanternas uttalanden om varför de 

använder drama tolkar jag deras lärande i undervisningen som I och Genom.  

 

Begreppet Lek fick i samband med denna studie ett utökat begrepp och betydelse. Innan denna 

studie tog sin början trodde jag inte att leken skulle få en så stor betydelse för drama och 

undervisning. Nu har jag kommit till insikt om vikten och behov av lek hos alla individer i 

alla åldrar, såsom lärare, pedagoger och elever. Jag upplever det numera som Slade (1954) 

och Way (1976) båda uttalat sig om leken, som en kvalité för individ och grupp. Men vad kan 

man då kalla denna typ av drama som lärarna använder, drama eller en form av sinnesträning? 

Heathcote (Wagner, 1993) yttrade sig om att elever lär sig bäst om sig själv och andra i socialt 

sammanhang i helklass. Samtliga informanterna betonar betydelsen av drama som 

personlighetsutvecklande (se Sternudd, 2000). De talar alla om att vilja hjälpa barn att 

utvecklas på en individuell nivå och förbereda inför det kommande steget i deras liv. Till hjälp 

använder de då drama, lek och teater som verktyg för att genomföra deras uppgifter som 

lärare och pedagoger. Leken kan även ses som en drivkraft som Ross (Carlsen & Samuelsen, 

1991) beskriver i sin modell om lekens element. Där ingår sinnesträning och fantasi som delar 

av lek. Det gör att informanternas syn på lek som del av drama även innehåller en del 

sinnesträning i sina arbeten.  Det är givet att förskolepedagogerna ska använda drama i 

undervisningen. Vilket enligt Susanne, som arbetar i förskoleklass, fungerar bra och 

uppmuntrar fler lärare och pedagoger till att använda drama. Marianne ser till att följa 

Waldorfskolans läroplan där drama ska vara en del av undervisningen och hon ser inte heller 

något svar för varför man inte skulle ha det. Gymnasiets allmänna läroplan innehåller inga 

detaljer om drama i undervisningen, men uppmuntrar till att eleverna ska göra något kreativt 

under deras utbildning. Mats vill med sin version av drama i undervisningen inspirera fler 

lärare att öppna upp ögonen för fler alternativa undervisningsmetoder. Kanske skulle lärare 

tillämpa mer lek i sin undervisning när funktionen, enligt författare och informanter, bringar 

fram lust.  

 

För att återknyta till studiens inledande frågeställning; kan drama som metod användas för att 

förstärka pedagogiken och därigenom öka inlärningen hos eleverna och i större grad uppnå 

kunskapsmålen? De lärare jag träffat har samtliga uttryckt att de försöker använda drama i så 

många ämnen som möjligt då det för dem är tydligt att drama är en tillgång i undervisningen.  
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Bilaga 1: 

 
 

Bakgrundsfrågor: 
 

Berätta om: 

Utbildningsbakgrund 

Utbildning i ämnet drama 

Lärarerfarenhet 

Vad har innehållet varit i de fortbildningskurser du gått på? 

 

Huvudfrågor: 

Vad är ämnet drama för dig? 

Varför arbetar du med drama i undervisningen? 

Kan du ge några exempel på hur du använder drama i undervisningen? 

Vilka erfarenheter i undervisningen har påverkat dig i att använda drama? 

Hur uppfattar eleverna att arbeta med drama? 

Vad tror du påverkar lärare i att använda sig av varierande undervisningssätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


