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Abstrakt 
 

Studiens fokus ligger på att beskriva hur och varför språklärare i engelska, svenska 

samt svenska som andra språk på grundskole- och gymnasienivå använder pedagogiskt 

drama som metod i språkundervisningen. Syftet är också att undersöka hur språklärare 

kopplar drama som metod i språkundervisningen till läroplanen. Resultatet av 

undersökningen visar att språklärarna använder metoder som grundövningar, 

samarbetsövningar, rollspel, improvisationer samt dramatisk gestaltning. Vidare visar 

undersökningen  att  språklärarna använder dramametoder i språkundervisningen för 

att det engagerar och utvecklar deras elever på ett djupare plan och för att kunskap, 

förståelse och insikt för språklärandet nås  genom aktiv handling och konkreta 

erfarenheter. Språklärarna använder drama som metod i språkundervisningen vid 

socialisering av grupper, stärkande av identiteter och fördjupad kommunikation elever 

emellan. En av språklärarna ser inte någon koppling till läroplanen medan andra 

språklärare lyfter fram en rad mål och riktlinjer i läroplanen och framhåller att  drama 

som metod med dess varierande arbetsformer i språkundervisningen skapar resurser 

för att uppfylla dessa  mål och riktlinjer. 

 
 

 

Nyckelord: Drama som metod,  språk,  kommunikation, läroplan,  fenomenologi, 

språklärare, grund- och gymnasieskola



 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 2 

1.3 Avgränsning............................................................................................................ 2 
1.4  Begrepp .................................................................................................................. 3 

1.4.1 Drama .................................................................................................................. 3 
1.4.2 Språk och kommunikation ................................................................................... 3 

2. Litteraturgenomgång..................................................................................................... 4 

2.1 Dramahistorik ......................................................................................................... 4 
2.2 Dramapedagoger i  modern tid ............................................................................... 5 

2.3 Dramapedagoger i Sverige ..................................................................................... 6 
2.4 Drama som lärandeprocess ..................................................................................... 7 
2.4.1 Lärarrollen i pedagogiskt drama .......................................................................... 9 

3. Styrdokument.............................................................................................................. 11 
3.1 Allmänna mål och riktlinjer för grundskola och gymnasiskola ............................ 11 

4. Tidigare forskning ...................................................................................................... 13 

5. Metod .......................................................................................................................... 15 
5.1 Val av deltagare .................................................................................................... 15 

5.2  Bortfall ................................................................................................................. 15 
5.3  Undersökningsmetod ........................................................................................... 16 

5.4  Metodologisk ansats ............................................................................................ 16 
5.5  Genomförande ..................................................................................................... 17 
5.6 Etiska överväganden ............................................................................................. 18 

6.  Resultat ...................................................................................................................... 19 
6.1. Presentation av intervjupersonerna ...................................................................... 19 

6.2 Vilka dramametoder används i språkundervisningen? ......................................... 20 
6.2.1 Grund- och samarbetsövningar .......................................................................... 20 
6.2.2  Rollspel och improvisation ............................................................................... 21 

6.2.3 Dramatisk gestaltning ........................................................................................ 22 
6.3 Varför används drama som metod i språkundervisningen?.................................. 23 

6.3.1 Drama som metod för språkutveckling och  kommunikation ........................... 24 
6.3.2 Drama som metod för personlig utveckling ...................................................... 27 
6.3.3 Drama som metod för ett bättre gruppklimat .................................................... 29 

6.3.4 Hur kopplar språklärarna drama som metod till läroplanen? ............................ 30 

7. Sammanfattande diskussion........................................................................................ 31 

7.1 Resultatdiskussion ................................................................................................ 31 
7.1.2  Val av dramametoder........................................................................................ 32 
7.1.3  Betydelsen av drama som metod ...................................................................... 33 

7.1.4  Koppling mellan drama som metod och läroplanen ......................................... 36 
7.2  Metoddiskussion .................................................................................................. 37 

7.3. Framtida forskning............................................................................................... 38 

8. Slutord......................................................................................................................... 39 

Referenser...................................................................................................................... 40 

Bilaga 1- Intervjumall ..................................................................................................... 42 



 

 

 

 
 



    1. Inledning 
 

För några terminer sedan observerade jag som lärarstudent en klass med elever i en 

gymnasieskola i Stockholm. Klassens lärare i engelska, som också var min VFU-handledare, 

förklarade att eleverna övade inför sin allra första muntliga redovisning. Enligt läraren fanns 

det bara ett problem: samtliga elever krävde att  redovisningen skulle ske endast inför 

läraren själv. Anledningen till det var, enligt läraren, elevernas rädsla att tala inför publik. 

Läraren undrade om jag hade några tankar kring det eftersom jag även läste drama under 

den tiden och om jag kunde ge några förslag på olika sätt att arbeta med eleverna i syftet att 

underlätta deras scenskräck. Vi bestämde att jag skulle ta över alla engelska lektioner under 

VFU perioden och lägga till ytterligare två dramalektioner i veckan med samma klass. På 

vägen hem undrade jag hur det hela skulle gå till och om jag ens visste vad jag gav mig in på. 

Jag började med att bläddra i min dåvarande kurslitteratur  Drama i undervisningen- en bok 

om Dorothy Heathcotes pedagogik (Wagner 1993) och Undervisa i pedagogiskt drama 

(Erberth och Rasmusson 1996). Det var nödvändigt att få  klarhet i hur jag ska kunna gå 

vidare med lektionerna.  

 

Under treveckorsperiod inleddes engelskalektioner alltid med 15 minuters dramaövningar 

som jag hämtat ur mina böcker. Under själva dramalektioner förstärktes dessa övningar med 

något mer avancerade metoder som t.ex. associationsövningar med ord och gruppsaga.1 Jag 

insisterade även på att vi skulle kommunicera med varandra på engelska under 

dramalektionerna. Sakta men säkert började eleverna känna sig mer öppna att tala inför en 

hel klass. Under den fjärde och min sista vecka kände sig 70% av eleverna säkra nog att ställa 

sig inför klassen och redovisa sina projekt muntligt. Två månader senare fick jag inbjudan till 

klassens teaterföreställning inför julavslutningen.  

 

Sedan dess har jag varit fascinerad av dramapedagogikens betydelse i relation till 

språkundervisning och språklärande. Denna utveckling ledde till ett fördjupat intresse för de 

olika kunskapsvägarna som pedagogiskt drama kan bidra till, till den graden att den 

inspirerade valet av ämnet inför denna uppsats. Läroplanen för grundskola (Skolverket: 

2011) och gymnasiet (Skolverket: 2011), som kommer diskuteras närmare senare i arbetet, 

anger endast allmänna mål och riktlinjer och på så vis saknas det konkreta didaktiska förslag 

för hur  lärare kan konstruera egna språklektioner. Med denna undersökning vill jag därför 

belysa den didaktiska delen av språkundervisningen ur ett dramapedagogiskt perspektiv. Jag 

vill kartlägga hur språklärare som använder drama som metod resonerar kring drama som 

metod och därmed också varför de använder dessa metoder i språkundervisningen. Vidare 

vill jag uppmärksamma hur språklärare kopplar drama som metod i språkundervisningen till 

                                                 
1
 Associationsövnigar med ord syftar på att man sitter i en ring där en deltagare säger ett ord, nästa säger det 

första ord hen kommer att tänka på när hen hör ordet, nästa säger det första ord hen tänker på när hen hör det 

närmast föregående ordet osv. Under en gruppsaga sitter man också i en ring där en deltagare säger en 
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läroplanens mål. Förhoppningsvis kommer detta ge en fördjupad insyn när det gäller val av 

drama som metod i språkundervisningen utifrån de teroetiska mål och riktlinjer som 

språklärare måste följa i sitt arbete. Som engelsklärare och därmed språklärare anser jag att 

språklärare i allmänhet kan ha nytta av att fördjupa sin förståelse för dramapedagogiken. På 

så vis öppnas möjligheter till att utveckla den egna arbetsformen när det gäller 

språkundervisningen.    

  

 

    1.2 Syfte och frå gestå llningår 

Föreliggande undersökning tar sin utgångspunkt i mötet med olika metoder inom drama 

som är integrerade i språkundervisningen. Studiens fokus ligger på att beskriva hur och 

varför språklärare i engelska, svenska samt svenska som andra språk på grundskole- och 

gymnasienivå använder pedagogiskt drama som metod i språkundervis ningen. Syftet är 

också att undersöka hur språklärarna resonerar kring ämnet dramapedagogik i relation till 

läroplanen. Följande övergripande frågor har varit utgångspunkten i undersökningen: 

 

 Vilka dramametoder använder språklärarna i språkundervisningen? 

 Varför använder språklärarna drama som metod i språkundervisningen? 

 Hur kopplar språklärarna drama som metod i språkundervisningen till läroplanen?  

 

     1.3 Avgrå nsning 

Föreliggande undersökningssyfte kräver en redogörelse av vad drama som metod i 

språkundervisningen innebär utifrån lärandeprocessen och lärarrollen. En bit in i 

litteratursamlingsfasen insåg jag att diskussionen tenderat att koncentrera sig på betydelsen 

av drama som metod i en allmän mening snarare än drama som metod som specifikt berör 

språkundervisningen. I kapitlet litteraturgenomgång, kommer därför mer allmäna teorier 

ligga till grund för diskussionen. Jag vill samtidigt påpeka att språkundervisningen kan lyftas 

fram även i den allmäna diskussionen på grund av dramats association till  alla skolämnen 

och därmed även språkämnen, det vill säga språkundervisningen. Den litteratur som särskilt 

berör drama som metod i språkundervisningen, även om något begränsad, kommer 

självfallet att inkluderas i diskussionen.  

 

I avsnittet om tidigare forskning kommer jag att presentera tre avhandlingar och en                      

pro-graduavhandling som har studerat drama som metod i undervisningen. Två av dessa 

riktar sig särskilt till drama som metod i språkundervisningen. I min avgränsning är jag  

medveten om att det finns fler studier som skriver om drama som metod men med 

hänvisning till ramfaktorer som tid har jag tittat på endast dessa fyra studier.  
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    1.4  Begrepp  

I följande avsnitt beskrivs och diskuteras begrepp som drama, språk och kommunikation för 

att förklara deras roll och betydelse i det pedagogiska sammanhanget.  

 

    1.4.1 Dråmå 

Begreppet drama kan härledas till det gammalgrekiska ordet dra´o som betyder att handla 

och förekommer i olika sammanhang med olika betydelser (Hägglund och Fredin 2011:9). 

Hägglund och Fredin (2011:9) diskuterar dramats betydelse som något som först måste 

definieras utifrån de olika aspekterna för att kunna sättas i adekvat sammanhang och på så 

sätt undvika förvirringen kring själva begreppet. Hägglund och Fredin (2011:9) nämner tre 

olika områden inom vilka drama förekommer: teater, vardagsliv och  pedagogik. Hägglund 

och Fredin (2011:9) beskriver drama inom det pedagogiska området, alltså dramapedagogik, 

som en verksamhet inom förskola, fritidshem och fritidsverksamhet; drama kan vara ett 

ämne inom grundskola, folkhögskola, gymansium och högskola eller användas som metod 

inom olika skolämnen.  

 

Bolton (2008:33) diskuterar fyra olika typer av drama som han betecknar som typ A, B, C och 

D. Han analyserar drama A som en strukturerad form med övningar; träning av dramatisk 

färdighet, lekar, dramaövningar (t.ex. att intervjua någon eller komponera en fredssång). 

Drama B kallar Bolton för dramatisk lek och syftar på inlevelse i drama med ett existentiellt 

kvalitet; ingen tidsbegränsning, inget syfte, oklara regler och med en stark känsla av ”här och 

nu” upplevelse. Drama C är teater med syfte att visas för publik; gruppimprovisationer, 

sagagestaltning och/eller arbete med dramatisk text. Drama D benämns som drama för 

förståelse och handlar om förändring; en känslomässig/kognitiv utveckling. 

 

    1.4.2 Språ k och kommunikåtion 

I läroplanen för gymnasiet anges att språk är människans främsta redskap för reflektion, 

kommunikation och kunskapsutveckling, där människan kan uttrycka sin personlighet.2 

Begreppet kommunikation har sitt ursprung i latinets communio som betyder gemenskap. 

Begreppet kan vidare beskrivas som en aktiv process av förbindelse och medelanden; 

överförande av idéer, information och känslor grupper eller individer emellan (Erberth och 

Rasmusson 1996:38).  

 

                                                 
2
 Skolverket (2011:160). Styrdokument - Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för   

gymnasieskola . 
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De element som utgör det centrala fundamentet för det språkliga färdighetsbygget i 

språkundervisningen anses i allmänhet vara ord och grammatik (Ferm och Malmberg, 

Språkboken: 2001:48). Men begreppet språk har många egenskaper och består av många 

olika element och är därför inte ett enhetligt begrepp (Linnarud 1993:57). Författaren tar 

inledningsvis upp hur kunskaper i språket prioriteras före kunskaper om språket i 

språkundervisningen och anser därför att språk är ett kommunikationsmedel för faktorer 

som idéer, befallningar och känslor. Wellros (1998:8) påpekar att språkets funktion är ett 

instrument för att förmedla och vidare överföra samhällsvärderingar. Han skriver vidare att 

språklärande sker via sociala samspel där deltagarna lyssnar, observerar och kommunicerar 

med andra (1998:33). Jensen (2009:19) följer i samma banor och betonar att lära sig ett 

språk innebär även att lära sig hur man kan och bör använda språket i olika sammanhang.  

 

Språk handlar inte bara om inlärning av ord och grammatiska regler, utan även om hur 

språket används som också är det mest avgörande för förståelse. Linnarud (1993:77) föreslår 

därför att det grundläggande i bruket av språket är innehållet och inte formen som ska stå i 

fokus. Uttryckt av Chomsky (1975:12): ”Språket är således själens spegel i en djup och 

betydelsefull bemärkelse. Det är en produkt av den mänskliga intelligensen, skapad på nytt i 

varje individ genom operationer som ligger långt utom räckhåll för vilja eller medvetande”.   

 

    2. Litteraturgenomgång 

Drama som metod i språkundervisningen är inte något nytt utan har funnits och tillämpats 

av lärare i olika samhällssytem och kulturer genom tiderna. Det är nödvändigt att ge en 

sammanfattning ur det dramahistoriska perspektivet för att man ska kunna bygga en 

förståelse om dramapedagogikens nutida närvarande i föreställning och uppfattning. Det 

historiska dramaperspektivet med sin betydelse  lägger tyngd till uppsatsens syfte och har 

något viktigt att säga om hur drama som metod användes av pedagoger och vad 

användningen av drama som metod fyllde för funktioner. I avsnitten som presenterar 

dramapedagoger i modern tid och Sverige kommer jag dock diskutera drama som metod i 

allmän undervisning. Två sista avsnitt i kapitlet ägnas åt dramats betydelse i lärandeprocess 

och lärarrollen. 

 

 

     2.1 Dråmåhistorik 

Lek och dramatisk verksamhet förekom redan under 300-talet f.Kr. I det antika Grekland var 

individens utveckling den centrala punkten i undervisningen. De två filosoferna Platon (427-

347 f.Kr.) och Aristoteles ( 384-322 f.Kr.) lade fram teorier om att kunskapen fastnar inte lika 

bra under tvång och plåga som den gör under lustfyllda former (Hägglund och Fredin 

2011:92). Erberth och Rasmusson (1996:17) skriver vidare att man syftade även på att 
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undervisningen borde hjälpa individen utveckla inte enbart intellektet och den logiska 

förmågan i matematik och logik, utan också  känslolivet, viljan och fantasin. Ett sådant 

tankesätt bidrog till att poesi, dramatiken och rytmiken blev vanliga arbetsmoment i 

undervisningssyftet.  

 

På 1400- och 1500-talet väcktes intresset hos både konstnärer och pedagoger att återinföra 

den antika kulturen med sina ideér och konstformer. Genom att bland annat använda antika 

dramatiska texter upptäckte pedagogerna att eleverna lärde sig lättare främmande språk 

med den dramatiska arbetsformen (Hägglund och Fredin 2011:92). Erberth och Rasmusson 

(1996:18) beskriver vidare att under denna period och fram till 1600-talet etablerades 

humanistskolor som betonade dramapedagogisk roll vid språkinlärningen. Man syftade då 

specifikt till språkstudier i latin där man använde dramatiska dialoger i form av textför att 

underlätta språkinlärningen. Drama som metod användes också i andra språkliga syften som 

retorikundervisning och minnesträning.  

 

Under upplysningstiden utvecklades en ny pedagogisk inställning av den  schweiziske 

författaren och filosofen Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Den inställningen förordade 

stimulering av barnens skapande verksamhet genom lekar, kreativa aktiviteter samt 

självständiga tänkande. Rousseau anses vara en föregångare till moderna 

reformpedagogiken med självständig aktivitet och intresseinriktad pedagogik som betraktas 

som en förutsättning för det moderna pedagogiska dramat (Erberth och Rasmusson 

1996:16). 

 

    2.2 Dråmåpedågoger i  modern tid 

Erberth och Rasmusson (1996:19) skriver att den moderna dramapedagogiken utvecklades i 

mitten av 1900-talet av engelska och amerikanska dramapedagoger och har även betytt 

mycket för utvecklingen i Sverige. En av dem var den amerikanske drama- och 

teaterpedagogen Winifred Ward (1884-1975) som utvecklade den pedagogiska metoden 

Creative Dramatics. Metoden omfattar sinnestrännande övnigar, rytmisk dans och 

pantomim. En stor del av metoden utgör även dramatiseringen av sagor och berättelser, 

improvisation och rollspel. Ward menade att en sådan pedagogisk metod bidrog till att barn,  

genom sin fantasi,  levandegjorde litteratur. 

 

Engelsmannen Peter Slade (1912-2004) bidrog också till viktiga insatser inom 

dramapedagogiken. Han talade om en särskild barnkonst; barnens egna fantasi och estetiska 

känslighet vars aspekter borde utnyttjas i syftet att utveckla barns spontanitet och lekfullhet. 
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Enligt Slade skulle lärare stimulera till lek med ljud, mus ik och berättelser som eleverna i sin 

tur utvecklade till improviserade spel (Erberth och Rasmusson 1996:19). 

 

Brian Way (1924–2006), en annan engelsk dramapedagog, började som medarbetare till 

Peter Slade och trots sin starka påverkan av Slades idéer, utvecklade Way sin egen pedagogik 

där dramats personlighetsutvecklande möjligheter var en central punkt (Hägglund och 

Fredin 2011:96). Way föreslår att pedagogiskt drama rör individernas individualitet och 

handlar om deltagarnas upplevelser (Way 1973:13). I s in argumentation, drar Way (1973:16-

24) uppmärksamheten till betydelsen av elevens personlighetsutveckling genom 

dramapedagogiska processen där det kontinuerliga syftet är att utveckla människor och inte 

drama.  

 

Dorothy Heathcote (1926-2011) byggde sin teoribildning huvudsakligen på principer som 

syftade till att utveckla metoder för lärande där fokus ligger på kvalitativ undervisning i 

motsats till kvantitativ  och på så sätt dyka djupt ner i känsla och mening (Wagner 1992:19). 

Arbetsformen syftade till att utforska ett område  genom att lägga fokus på hur och varför 

och inte vad. Kärnan i Heathcotes inställning till drama som metod var att tänka inifrån 

problemet, inte om problemet och därmed förvandlades drama från handling till 

tankeprocess eller verklighetsframställning till verklighetsavbildning. Heathcote 

introducerade även något helt nytt: teacher in role- tekniken vilket innebar att hon gick själv 

in i olika roller tillsammans med eleverna (Erberth och Rasmusson 1996:22).  

          

Gavin Bolton (f. 1927) var under en tid elev hos Heathcote och blev senare hennes 

medarbetare. Bolton anser också, som Heathcote, att den viktigaste funktionen som drama 

har i arbetet med barn är att främja lärandet och förståelse. Enligt Bolton kan  

dramaundervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett annorlunda synsätt i relation till 

skolämnen, vilket leder till att eleverna fördjupar sina kunskaper inom ämnet istället för att 

lära sig om ämnet (Hägglund och Fredin 2011:97).  

 

     

     2.3 Dråmåpedågoger i Sverige 

Efter sina studier hos dramapedagogen Winifred Ward i slutet av 1940-talet, återvände                                

Elsa Olenius (1900-1984) till Sverige och tog med sig termen Creative Dramatics som fick 

benämning Skapande Dramatik i Sverige. Syftet med hennes metoder var att levandegöra 

både litteraturen och alla skolämnen. Vidare ville Olenius utveckla hela människan och 

därmed öka förståelsen för allt som rör livet; verklighet, fantasi, hörförståelse, 

självförtroende, koncentration samt kommunikationsförmåga (Erberth och Rasmusson 

1996:24-25). 
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Dan Lipschütz (1926-2002) ansåg att lekar och övningar hade stort värde i sig och kunde 

bidra till individens utveckling och gruppens kreativitet om metoderna användes på rätt sätt. 

Lipschützs pedagogik och idéer betecknas idag som Dynamisk pedagogik (Hägglund och 

Fredin 2011:110). 

  

Lennart Wiechel (1921-2001) engagerade sig åt dramaorienterad forskning där han bland 

annat har skrivit en doktorsavhandling som berörde roller och rollspel utifrån ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Genom sitt synsätt,  uppmärksammar Wiechel drama som 

metod som en målsättning för individens sociala kunskapsbildning och 

personlighetsutveckling. Han menar att individer kan utveckla kunskaper om sig själva, 

förstärka de egna kreativa resurser, förbättra kommunikation samt förstärka  attityder och 

värderingar till demokratin (Erberth och Rasmusson 1996:26-27).  

 

     2.4 Dråmå som lå råndeprocess 

Linnarud (1993:24,) föreslår att språk är till för kommunikation av olika slag. Enligt 

Öfverström (2006:11) är drama ett kommunikativt ämne som betonar kommunikation inom 

och/eller mellan människor och om lärandet utgår från dramakommunikation innebär detta 

att man skapar förutsättningar att uppleva kunskap på ett annorlunda sätt. Hon 

understryker betydelsen av dramakommunikationen som bidrar till  utveckling av en 

helhetssyn på människan och livet, kunskap och kompetens genom ökad medvetenhet om 

sig själv och andra. Dramakommunikation innebär också ett aktivt inhämtande och 

ifrågasättande av kunskapen samt att kunskapen blir förstådd i de egna känslorna och 

handlingarna; att teorier kopplas till upplevelser, diskussioner och reflektioner utifrån de 

praktiska aktiva övningarna och tränar deltagarna att bli medvetna om de estetiska 

uttryckssättens betydelse i alla kommunikativa former (Öfverström 2006:12). 

 

Lange (2003:6) skriver att i samband med kommunikationen som uppstår mellan elever 

framträder ansiktsuttryck, gester och kroppen. Enligt Lange (2003:6) fyller dessa yttre 

egenskaper en viktig funktion i kommunikationsprocessen och genom att öppna dörren till 

drama som ett komplement till språkundervisningen kan man bidra till att aktivera, 

stimulera och  levandegöra språket i klassrummet som leder till att eleverna arbetar kreativt 

tillsammans. Denna åsikt stöds av Erberth och Rasmusson (1996:29) som anser att det 

föreligger ett samband mellan kreativitet3 och pedagogiskt drama i all typ av undervisning 

eftersom dramaövningar där eleverna får använda sin fantasi leder till att eleverna skapar 

                                                 
3
 Ordet kreativitet kommer av det latinska creare som betyder att skapa. Ordet har blivit det moderna 

uttrycket för skapande förmåga. Kreativiteten kan också betyda nyskapande inom varje individ, där individen 

upptäcker och använder egna resurser som leder till nytänkandet. ( Erberth och Rasmusson 1996:29). 
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något. Författarna beaktar vidare drama som metod som en mekanism som sätter både 

eleverna och deras egna aktivitet i centrum och på så sätt verkar för ett uttryck för hela 

personligheten. Detta är enligt Erberth och Rasmusson (1996:7) den centrala punkten för 

drama i pedagogiskt arbete.  

 

Författarna bidrar vidare till diskussionen genom att påpeka att drama som metod skiljer sig 

från drama inom teater på så sätt att man kan distansera sig från sin roll och betrakta 

handlingen utifrån, utveckla möjlighet till reflektion och nya insikter. Drama i den formen 

erbjuder möjligheter att utveckla olika sätt att uttrycka sig på samt att samspela i olika 

dramatiska former (Erberth och Rasmusson 1996:7). Dramapedagogiken i undervisningen 

med alla dess former är inget syfte i sig utan ett verktyg i det pedagogiska arbetet (Erberth 

och Rasmusson 1996:8). Det handlar om att utveckla förmågan att förmedla innehållet och 

innehållets relevans. 

 

Bolton (2008:22)  påvisar  att målet med dramats natur är att hjälpa elever att förstå fakta 

och hämta in den utan förutfattade meningar. Han hävdar att, genom sådan undervisning, 

bidrar man till att eleverna fördjupar sina uppfattningar om den värld som de lever i 

(2008:27). Denna åsikt stöds av Wiechel (1983:16) som exemplifierar ett studiebesök på 

högstadiet där man använde metoden dramatisk framställning i undervisningen med syftet 

att på olika sätt träna sin kommunikationsförmåga; att uttrycka åsikter och känslor. Wiechel 

(1983:18) drar slutsatsen att eleverna utvecklar kreativa resurser och konstanterar att den 

dramatiska framställningen ger ett levande tillstånd åt alla frågor och att upplevelserna ger 

ett allsidigt intryck av informationen. Wiechel (1983:23) understryker att eleverna får 

förnyade resurser för att uttrycka upplevelser, formulera åsikter och värderingar. 

Kommunikationen, för eleverna, får en ny innebörd som under processens gång utvecklar 

känslan för att lyssna, berätta, ta emot och förstå, känna igen och tolka. I sin avhandling, 

följer Fredriksson (2013:26) i samma linje och vidhåller att lärande av sådan karaktär är en 

process där kunskap och mening konstrueras genom dialog i en interaktiv process. Hon 

menar vidare att under den efterföljande reflektionen skapar deltagarna mening som en 

direkt följd av den meningsskapande handlingen.  

 

I det här sammanhanget, finns likheter mellan Wiechels (1983) attityder  och de attityder 

som framförs av Lange (2003) och Erberth och Rasmusson (1996) i samband med 

pedagogiskt drama och kreativitet. Wiechel (1983:60) menar att sådant förhållningssätt till 

undervisningsinnehållet i relation till undervisningskontexten bidrar till att språkets 

utveckling blir mer nyanserad. Han identifierar vidare drama som språk och menar att det 

finns likheter på så sätt att det används för att träna hur människor ser på varandra och sig 

själva under ett samtal. Det används också för att träna beslutsfattande, värderingar och 

konsten att föra konstruktiva samtal. Med detta i åtanke, drar Wiechel slutsatsen att drama 

är lagt åt att ta i anspråk ”olika slag av inlärning” (1986:132).   
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Way (1973:24) diskuterar personlighetsutveckling och kopplar drama som 

undervisningsmetod till samtliga skolämnen. Författaren räknar upp sex principer som utgör 

kärnan i utvecklingen. Way betecknar principerna som grundläggande personliga resurser 

och identifierar dessa som: (1) bruket av hörsel-, syn-, känsel-, smak- och luktsinnena, (2) 

fantasin, (3) kroppskontrollen och  behärskningen, (4) talet, eller förmågan att prata, (5) 

upptäckten och kontrollen av känslolivet samt (6) intellekt. Way understryker att 

utvecklingen av samtliga personliga resurser spelar roll i dramaarbetet när det gäller att 

upptäcka och utforska sin omgivning i relation till lärandet, som i sin tur leder till att berika 

resurserna utom sig själv och den redan utforskade omgivningen (1973:24).  

 

Hellman (1992:10) använder även begreppet självkänsla4 och menar att pedagogiskt drama 

ger den enskilde individen ökad självkänsla såväl i som utanför klassrummet. Hellman 

(1992:10) utvecklar synet på självkänslan ytterligare och slår fast att självkänslan är en 

riktning mot mer kunskap om livet och samhället och bygger vidare på att det är ett sätt att 

”få tillgång till hela sig själv och att bli en självständig människa som vågar och kan ta 

initiativ”. Byreús diskuterar också självkänslan och menar att med hjälp av 

värderingsövningar kan man låta olika åsikter komma fram. På så sätt tränas eleverna att 

tänka efter och ta ställning, motivera sina ståndpunkter, reflektera och bearbeta attityder 

(2010:21). 

 

     2.4.1 Lå rårrollen i pedågogiskt dråmå  

I sin avhandling, hänvisar Öfverström (2006:31) till Aristoteles syn på lärande och citerar att 

”ingen kan tvinga någon till att lära sig utan människan måste bli stimulerad till att lära sig 

själv. Vi lär oss genom att handla och inte genom att lyssna på lärare.” Det här synsättet 

definierar lärandet som en personlig aktivitet med ett tydligt mål, och dessutom något som 

lärare bör återspegla i sin planering, och inte något som tas emot på ett passivt sätt 

(Öfverström 2006:32). Henriksson (2009:18) skriver att pedagogisk atmosfär skapas inte bara 

utifrån lärarens ämnes- och läroplanskunskaper utan handlar också om läraens aktiva val och 

egna reflektioner. Ingvor Sundell skriver i Språkboken (2001:40) om att språklärare bör 

stimulera till så kallad strategisk kompetens i språkundervisningen som innebär att använda 

olika kommunikationsstrategier bland annat kroppsspråk och improvisation i samband med 

den kommunikativa färdighetsträningen.  

 

                                                 
4
 Självkänslan omfattar den aspekten av personlighetsutveckling som syftar på vem jag är, alltså 

självkännedom. Självkänslan fungerar som en inre mekanism som hjälper individen att avgöra sitt agerande 

mot yttre världen genom att göra val som den kan stå för och ta ansvar för själv (Juul och Jensen  2009:67). 
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I sin diskussion om språkundervisningen argumenterar Eva Jönsson att språklärare behöver 

en bred kunskap om olika arbetssätt och övningsmoment för språklärande både inom teorin 

och praktiken (Bergström m.fl.1995:62). Jönsson, liksom Henriksson (2009), betonar vikten 

av att reflektera kring undervisnigsmetoder och att ta hänsyn till värdet av dramaövningar i 

relation till elevens språklärande, ansvarstagande och/eller samarbetsförmåga.  

 

Brita Bodin hävdar att valet av arbetsformer måste överensstämma med den språkliga nivån 

som eleverna befinner sig på. Om målet är till exempel att eleverna ska träna sin 

interkulturella färdighet på språklektionerna kan läraren uppmuntra det genom rollspel, 

övningar och låtsassituationer (Bergström m.fl. 1995:139).  

 

Öfverström (2006:14) skriver att dramametoder som lärare introducerar för elever, oavsett 

vilket skolämne det berör, ska vara väl planerade och genomtänkta i relation till ämnet och 

på så sätt bli ett känt arbetsmoment i undervisningen. Att som lärare låta elever få pröva på 

olika estetiska uttryckssätt i lärandet och träna sig i att lära sig ska utgöra grunden med 

metoderna (2006:15). Öfverström lyfter också fram vikten av lärares insikt till den teoretiska 

bakgrunden till drama. Hon menar att lärare bör känna till innebörden av själva teorin och på 

så sätt undvika att det praktiska skiljs från teorin som kan leda till avsaknaden av förståelsen 

och respekten för metoden från både lärare och elever  (Öfverström 2006:21). 

 

Way (1973:133) diskuterar utvecklingen av språkets känsla i språkundervisningen och 

föreslår att lärarens roll är att främst utveckla säkerheten hos eleverna att tala, där man 

sätter  fokus på elevernas egna förutsättningar utifrån deras språkliga men också 

emotionella bakgrund. Enligt Way ska läraren skapa en trygg atmosfär genom adekvata 

dramaövningar och på så sätt stimulera eleverna  att uttrycka sina tankar, idéer och känslor i 

egna ord (1973:133). I samma linje utifrån ett allmänt undervisningsperspektiv, påvisar 

Bolton (2008:138) om att skapa plats för drama som metod sammanhänger till stor del med 

lärarens pedagogiska grundsyn om drama och framförallt kompetens. I sin diskussion, 

understryker Bolton att läraren har en viktig uppgift på så sätt att läraren måste vara den 

som sätter upp adekvat undervisningsstruktur.  

 

Bolton (2008:27) talar om betydelsen av lärarens insikt om både egna men också elevers 

målsättningar i undervisningen. Om läraren är medveten om målsättningar ökar 

möjligheterna till en fungerande undervisning (Bolton 2008:27). Författaren påminner oss 

om utmaningar men även strategier som läraren måste ta till inom dramapedagogiken. 

Bolton (2008:138) hävdar att olika inlärningsformer gör att man kan bearbeta skolämnen 

”inifrån” istället för ur det vanliga perspektivet. Det är lärarens uppgift att ”strukturera för 

förändringar i elevernas begreppsbildningar och varseblivning (...) och måste fokusera på 

den estetiska potentialen när deltagrana själva bara verkar arbeta på en bokstavlig nivå”.  
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Erberth och Rasmusson (1996:53) betonar även nödvändigheten av lärarinitierat samtal med 

elever i samband med dramaövningar redan vid första träffen, med syftet att utveckla 

förståelse för arbetsformen men även för ett fungerande samspel och trygghet i gruppen. På 

så sätt grundläggs förtroende mellan läraren och eleverna från början, som är 

grundläggande element för den typen av arbetsformen. Interaktion mellan deltagarens 

självmedvetenhet och gruppprocessen är en annan viktigt aspekt enligt Erberth och 

Rasmusson (1996:51). Här föreslås att lärarna bör tillgodose elevens behov när det gäller att 

förstå ens eget ansvar i dramaarbetet och på så sätt möjliggöra en bearbetning och 

reflektion av arbetsform.  

 

   3. Styrdokument 

En lärares och därmed också språklärares pedagogiska arbete är starkt kopplat till 

läroplanen.  För att skapa en uppfattning om samt göra en koppling till drama som 

lärandeprocess är det därför självfallet att ta del av läroplanens innehåll och granska vilka 

olika förhållningssätt som finns om undervisningsmålen som språklärare ska ta hänsyn till. 

Vikten kommer läggas vid allmänna råd och riktlinjer gällande identitetsutveckling samt 

läroplanens framhållande av begrepp som kreativitet, nyfikenhet och fantasi. Kapitlet 

kommer att avslutas med en kort sammanfattning samt återkoppling till den aktuella 

litteraturen. Eftersom de intervjuade språklärarna undervisar i både grundskola och 

gymnasiet kommer jag att titta på innehållet för båda inriktningar.  

 

 

    3.1 Allmå nnå må l och riktlinjer fo r grundskolå och gymnåsiskolå 

Drama är inte ett eget skolämne och därför anger inte läroplanen konkreta riktlinjer för 

drama. Däremot nämns begreppen drama och estetiska värden inom vissa moment i 

läroplanen som kommer att lyftas fram. Enligt läroplanen för grundskola 2011 (Lgr 2011:9) är 

språk, lärande och identitetsutveckling inte bara viktiga element utan också nära 

associerade. Med hjälp av olika och adekvata arbetsformer ska varje elev stimuleras att  

uveckla  sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.  

Vidare påpekas det att metoder som skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet för att  främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Man ska sträva efter elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa 

och kompetenta individer (Lgr 2011:9). När det gäller den estetiska aspekten ska eleverna få 

pröva olika uttryck för att:  

 
Utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 

dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 

verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 
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pröva, utforska, tillägna  sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga 

till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig (Lgr 2011:10). 

 

 

 

I de övergripande mål och riktlinjer som anges i  läroplanen för gymnasieskola 2011 står det 

att den grundläggande utbildningen ska formulera kunskapen med hjälp av olika 

arbetsformer och ska ge eleverna en möjlighet till en allsidig utveckling (Skolverket 2011:6). 

Man ska sträva efter att skapa och samla de bästa förutsättningarna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling. Skolan ska även stimulera till att eleverna ska bli 

medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling och 

på så sätt stärka elevernas tro på sig själva (Skolverket 2011:9). Till skillnad från läroplanen 

för grundskola där man specifikt anger de estetiska momenten, föreskrivs här utveckling av 

känsla för estetiska värden i en allmän mening. Vidare framgår det att eleverna ska leva sig 

in i och förstå andra människors situationer. Att uppmuntra elever som har svårt att 

framföra sina synpunkter att göra de genom att låta eleverna bland annat pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer (Skolverket:2011:11).  

 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 

att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i 

skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra. Vidare ska skolan utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens.  (Skolverket 2011:8). 

 

 

Här kan vi se att läroplanen för både grundskola och gymansiet är tydlig med att  

undervisningen ska kombinera en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper 

som främjar elevernas lärande och deras identitet. Det föreskrivs att eleverna som har svårt 

att framföra sina synpunkter ska uppmuntras att göra det genom att låta eleverna bland 

annat pröva olika arbetssätt och arbetsformer. En tydlig koppling kan göras till Byreús 

(2010:21) som betonar att med hjälp av värderingsövningar till exempel tränas eleverna att 

tänka efter och ta ställning, motivera sina ståndpunkter, reflektera och bearbeta attityder. 

På så vis kan man låta olika åsikter komma fram. Wiechel (1983:23) understryker också att 

drama som metod i språkundervisningen används för att träna elever hur människor ser på 

varandra och sig själva under ett samtal, att träna beslutsfattande, värderingar och konsten 

att föra konstruktiva samtal.  

 

Andra viktiga faktorer som lyfts fram i läroplanen  för både grundskola och gymansiet är 

nyfikenhet, kreativitet, självförtroende, handling och kommunikation (Lgr 2011:9, Skolverket 

2011:8). Erberth och Rasmusson (1996:29) anser att det föreligger ett samband mellan 

kreativitet och pedagogiskt drama i all typ av undervisning eftersom dramaövningar där 

eleverna får använda sin fantasi leder till att eleverna skapar något. Dessa riktlinjer 

överensstämmer med Lange (2003:5-6) som hävdar att i kommunikationen som uppstår 
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mellan elever framträder ansiktsuttryck, gester och kroppen. Författaren menar vidare att 

dessa yttre egenskaper fyller en viktig funktion i kommunikationsprocessen och genom att 

öppna dörren till drama som ett komplement till språkundervisningen  kan man bidra till att 

aktivera, stimulera och  levandegöra språket i klassrummet som leder till att eleverna 

arbetar kreativt tillsamans (Lange 2003:5). Det går även att förankra till Wiechel (1983:23) 

som skriver att användande av drama som metod kan bidra till att eleverna får förnyade 

resurser för att uttrycka upplevelser, formulera åsikter och värderingar samt att under 

processens gång utveckla känslan för att lyssna, berätta, ta emot och förstå, känna igen och 

tolka.  
 

 

   4. Tidigare forskning  

Det här kapitlet berör tidigare forskning som har studerat drama som metod i 

undervisningen och riktar sig till tre avhandlingar och en pro-graduavhandling. En av 

avhandlingarna samt pro-graduavhandlingen  riktar sig särskilt till drama som metod i 

språkundervisningen. Jag kommer att ge en kort presentation av studiernas syfte och 

resultatsammanfattning.   

 
I sin doktorsavhandling (2006) undersökte Christel Öfverström hur lärare tänker när de i 

undervisningen använder drama som metod.  Genom att studera och beskriva lärarnas 

uppfattningar och reflektioner över drama som metod i undervisningen och i 

lärandeprocessen försökte Öfverström ge drama som metod ett innehåll (2006:83). I studien 

deltog 19 lärare som undervisar inom grundskolans samtliga stadier och gymnasieskolan. 

Vilka ämnen som lärarna undervisar i framkommer inte. Undersökningen visar med fokus 

utifrån lärarnas beskrivningar att drama som metod bidrar till att  lära  känna sig själv både 

till det yttre och inre ur ett pedagogiskt och psykologiskt perspektiv. Det aktiva lärandet via 

dramametoder fördjupar kunskaperna genom att den fiktiva handlingen ger utrymme till 

diskussioner. Vidare framstår drama som metod som ett sätt för individen att utifrån 

kunskap om sig själv träna att samarbeta för att underlätta i olika sociala interaktioner. Det 

bidrar till att utveckla färdigheter i att kommunicera,  att träna eleven att använda alla 

sinnen i att inhämta kunskaper och att använda fantasin för att utveckla kreativa sidor. Detta 

leder till att eleverna vidgar sitt kunskapsbegrepp utifrån ett helhetstänkande (Övferström 

2006:113). Övferström fann att ”drama som metod är upplevelsens, inlevelsens och 

reflektionens pedagogik. Den ”obegränsade” kunskapssynen ökar motivationen hos eleverna 

och lärarna tvingas ur den begränsade kunskapssynen till ett flexibelt lärande, som 

underlättar för alla elever” (Övferström 2006:113). 
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Kristina Fredriksson (2013) intervjuade elva grundskollärare i samband med sin 

doktorsavhandling om lärares arbete med drama som estetisk praktik i grundskolan. Syftet 

med undersökningen var att ge en bild av vilken mening dessa lärare tillskriver sitt arbete 

med drama som estetiskt och pedagogiskt verktyg i skolan. Studien demonstrerar att 

grundskollärare använder drama som metod främst som medel för att arbeta med olika 

sociala projekt och ibland som medel för att arbeta med olika skolämnen (Fredriksson 

2013:120). Resultatet visar att det oftast rör sig om  enkla övningar som kan handla om att 

använda drama för att få röra på sig och ha roligt och för att levandegöra och variera 

undervisningen. Det kan också handla om att fostra eleverna till föreskrivna värderingar 

(Fredriksson 2013:120). Studien visar också förekomsten av lärarstyrt dramaskapande där till 

exempel lärarna framför gestaltade berättelser för eleverna som fungerar som utgångspunkt 

för diskussion eller temaarbeten (Fredriksson 2013:121).  

 

En studie som relaterade särskilt till drama som metod i språkundervisningen genomfördes 

av Minna Hursti (2011). I sin pro-graduavhandlingen i svenska språket intervjuade Hursti 

(2011) 21 svensklärare som jobbar i olika finska högstadie- och gymnasieskolor i Finland. 

Syftet med undersökningen var att kartlägga svensklärarnas uppfattningar och upplevelser 

om det pedagogiska dramat, hur och varför de använder drama i språkundervisningen samt 

varifrån lärarna får idéer till verksamheten och vilken roll läroboken spelar i 

dramaundervisningen. Hursti (2011:58) fann att svensklärarna  anser att drama som metod 

gör språklärandet mer motiverande, lättare och naturligare. Dramapedagogiken innebär för 

svensklärarna självuttryck, inlevelse och uppträdande och ses som ett verktyg  för elever med 

färre språkkunskaper att uttrycka sig och som ett sätt att komma överens med andra 

människor. Resultaten visar också att de flesta av svensklärarna tycker att dramat kan 

uppfylla många av undervisningens mål och hänvisar till att med dramat kan man tillägna sig 

positiv attityd till målspråket och kulturen, fördjupa inlärda kunskaper och färdigheter samt 

utveckla självkännedom. Genom dramaövningar lär sig eleverna också att uppträda och visa 

sin kreativitet. Svensklärarna tycker att drama aktiverar eleverna att prata och underlättar 

att använda språket själv (Hursti 2011:59).  

 

 Eva Jacquet (2011) undersökte i sin studie drama som resurs för lärande, i samband med 

reception och produktion av olika slags texter i svensk- och historieämnet. 

Undersökningsgruppen bestod av en grundskoleklass och studien grundades på integrering 

av ämnen svenska och historia och användandet av dramaövningar som ett verktyg för att 

skapa texter och sedan gestalta texternas innehåll. Genom observationer av lektioner, 

formella och informella samtal med elever och två lärare, skriver Jacquet (2011:107) att 

studien visar att  dramaövningar  kan vara ett stöd inför skrivande av argumenterande text 

samt gestaltning av dessa än mer traditionella undervisningsmetoder. Resultaten visar vidare 

att genom pedagogiskt drama arbetade eleverna aktivt med ett mottagarmedvetande och 

att detta kan få genomslag i de texter eleverna skriver i samband med gestaltningarna. 
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Vidare demonstrerar undersökningen elevernas kreativa utvecklingen under processen;  att 

eleverna får uppslag och idéer till tematik, att de skriver villigt, stundtals entusiastiskt och att 

de kan iscensätta konflikter i narrativerna. 

 

 

    5. Metod 
 

Under denna rubrik beskriver jag hur studien utfördes. Jag kommer att beskriva och diskutera  

val av deltagare, val av undersökningens metodologiska ansats och metoder, genomförande 

samt etiska övervägande.  

 

     5.1 Vål åv deltågåre  

Val av deltagare till undersökningen var begränsat eftersom jag endast hade möjlighet att 

intervjua grundskollärare och gymnasielärare inom två kommuner i mellersta Sverige. Att 

hitta respodenter som ville intervjuas har inte varit en lätt process. Jag kontaktade först 

rektorer i alla grund- och gymnasieskolor inom kommunerna via e-post och informerade 

dem om undersökningen. De flesta av rektorerna förmedlade min undersökningsbegäran till  

språklärarna och några rektorer svarade direkt att de inte kunde hjälpa mig.  

 

Det visade sig svårt att få svar från språklärarna efter första försöket. Jag fick endast svar 

från en språklärare som i början visade intresse men avböjde i sista stund att intervjuas. 

Därefter ändrade  jag kontaktstrategi och valde att vända mig direkt till språklärarna via       

e-post. Först efter att jag skickade e-post direkt till språklärarna väcktes intressen för att 

delta i undersökningen. Jag fick svar från fem lärare sammanlagt: två gymnasielärare och tre 

grundskollärare.  

 

     5.2  Bortfåll 

Under intervjuns gång med en av grundskollärarna visade sig att hen inte använt drama som 

metod i sin undervisning på flera år och att minnen var svaga när det gällde att berätta om 

egna erfarenheter. Språkläraren hade också svårt att reflektera kring vad drama som metod 

har för betydelse i allmänhet och kunde inte heller koppla drama som metod till varken 

dåvarande eller nuvarande läroplan. Intervjun gav inga svar alls och av den anledningen 

valde jag att inte inkludera denna intervju i undersökningen. Detta resulterade i att antalet 

deltagare reducerades från fem till fyra språklärare. 
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    5.3  Underso kningsmetod 

Bell (2000:13) skriver att en kvalitativ undersökning syftar till att skapa en insikt av hur 

människor upplever sin värld snarare än att få fram statistisk analys. Eftersom jag var 

intresserad av en metod där jag kunde få inblick i vissa processer som sker inom vissa 

situationer, har därför valet av undersökning av kvalitativ egenskap, i detta fall en personlig 

intervju, varit en självklarhet. Bell (2000:137) menar att intervjuer ger viktig information.  

 

Bell (2000:119) diskuterar vidare att fördelen med en kvalitativ undersökning det vill säga 

intervjumetoden till skillnad från till exempel en kvantitativ enkätundersökning är dess 

flexibilitet. På så vis kan en intervjuare ”följa upp ideér, sondera svar och gå in på motiv och 

känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät. Hur en respons avges (tonfall, mimik och pauser) 

kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar, i en intervju kan man komma med 

följdfrågor och svaren kan utvecklas och fördjupas” (Bell 2000:119). 

 

Efter att ha läst om de olika kvalitativa undersökningar övervägde jag i början att använda 

mig av både personlig intervju- och observationsmetoden. Trots att intervjuer ger en viktig 

information, påpekar Bell (2000:137) att intervjuerna återspeglar vad olika personer anser 

hända och inte vad som faktiskt sker. Med anledning av detta anser jag att jag kunde med 

hjälp av observationer upptäcka själv hur språklärarna arbetar med drama som metod.         

Å andra sidan, skriver Bell (2000:1137) att observationer kräver erfarenhet genom 

genomtänkta pilotstudier vilket i det här fallet hade varit omöjligt att genomföra på så kort 

tid.  

 

     5.4  Metodologisk ånsåts 

Jag har i min studie fokuserat på att beskriva vad drama som metod innebär för 

informanterna snarare än att ge en tolkning av vad drama som metod egentligen är i en 

allmän mening. Jag har i min undersökning och analys av intervjuerna varit inspirerad av 

fenomenologi. Rosenqvist och Andrén definierar fenomenologi som en inriktning som 

”beskriver det som visar sig” (2006:32). Bjurwill (1995:86) skriver i sin diskussion om 

fenomenologin att ”fenomenet ska återfinnas i sin ursprunglighet, dvs vara baserad på den 

egna erfarenheten. Det ska vidare åskådliggöras i de egna tankarna och det ska slutligen 

återges med de egna orden”. 

 

Bjurwill (1995:8) diskuterar olika steg som karaktäriserar det fenomenologiska 

tankesättet. Det handlar om att subjektets (informantens) perception får en stor betydelse 

i sammanhanget. Det handlar också om att analysera fenomenet på så sätt där man utgår 

ifrån gemensamma nämnare. Bjurwill (1995:9) nämner även att fenomenet som 
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undersöks ska lyftas fram genom så många olika synvinklar som möjligt. Med sådana 

kreativa inslag  möjliggörs ett bredare perspektiv på ämnet (Bjurwill 1995:9). Författaren 

diskuterar vidare begreppet reduktion av fenomenet och menar att den som utför en 

undersökning ska reducera eget omdöme och egna förutfattade meningar i samband med 

fenomenet (Bjurwill 1995:10). Här gäller det alltså att lämna bakom sig det gamla 

tankesättet och kliva i ett nytt tankesätt där man även skapar utrymme för det självkritiska  

tänkandet (Bjurwill 1995:10). 

 

Mitt syfte har varit att sätta informantens egna upplevelser i centrum genom att  visa hur 

den enskilde språkläraren beskriver, tänker om samt upplever drama som metod i s in 

språkundervisning. Undersökningsfrågorna har speglat detta och därmed anser jag att 

informanternas perception har fått en stor betydelse i detta sammanhang. Jag har använt 

en intervjuguide med sjutton undersökningsfrågor som bidrog till att 

undersökningsfenomenet kunde lyftas fram ur många olika perspektiv. I stället för att 

enbart beskriva hur informanterna arbetar och tänker har jag under analysens gång tittat 

på gemensamma nämnare som informanterna talade om och på så sätt kunnat  

identifiera och tematisera dessa nämnare. Jag anser att detta tillvägagångssätt har i stor 

grad lett till att utveckla bredare perspektiv i relation till studiens syfte.  

 

När det gäller aspekten av att reducera mitt egna omdöme och förutfattade meningar i 

samband med undersökningen har jag tillämpat två steg. Det första steget syftade på 

utformandet av frågemodellen. Här valde jag att utgå från ett tankesätt där jag kunde så 

lite som möjligt om ämnet ifråga. Detta bidrog till att jag kunde sammanställa en 

frågemodell som täckte så många aspekter av fenomenet som möjligt. I det andra steget 

valde jag att inte komma med egna synpunkter om informanternas uppfattningar under 

intervjuns gång. På så vis försökte jag att inte reducera utrymmet för deras egna 

erfarenheter och uppfattningar.   

 

     

    5.5  Genomfo rånde  

Innan varje intervju genomfördes, fick respektive informant en intervjumall på sammanlagt 

sjutton frågor som täckte deras professionella bakgrund, deras tankar kring drama som 

metod och arbetssätt samt resonemang kring drama som metod i relation till läroplanen. 

Bell (2000:122) påpekar att det är viktigt att man har strukturerade ramar under intervjuns 

gång där man i förväg har valt ett tema både för att underlätta för respodenten men också 

för att underlätta själva anlysendelen.  
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På grund av att informanterna uttryckte tidsbrist i samband med undersökningen kunde jag 

inte avsätta mycket tid till intervjuerna som varit önskvärt. Med anledning av detta fick 

språklärarna välja tid och plats för intervjun. Alla intervjuer inleddes med att jag tackade 

informanterna för deras deltagande. Alla intervjuer spelades in på band och en av 

intervjuerna behövdes kompletteras, vilket skedde  via e-post. Intervjuerna transkiberades 

därefter i sin helhet. 

 

Trots att det var en strukturerad intervju där vissa specifika frågor ställdes, lämnades även 

utrymme åt respodenterna att prata om de frågor och tankar som väcktes under intervjun i 

samband med ämnet. Detta är viktigt särskilt för respodenten där man lämnar utrymme för 

att prata om vad som är viktigt för respodenten själv i relation til l ämnet  (Bell 2000:122).  

 

 

     5.6 Etiska överväganden 

Bell (2000:39) skriver att den som utför en intervjuundersökning bör vara medveten om vilka 

etiska regler och förhållningssätt som man ska ta hänsyn till när det gäller deltagare. 

Förhållningssättet bör utgå från att deltagare ska, förutom att ge sitt samtycke, ta del av 

sådan information före en intervju som meddelar om att intervjun är frivillig, att deltagaren 

kan avstå från att svara på en viss fråga och att intevjun kan avslutas när som helst. I denna 

undersökning tillfrågades lärarna personligen om sin medverkan och informerades att det 

var frivilligt att ställa upp som respodent. Jag berättade också att intervjun skulle spelas in på 

band vilket samtliga gav sitt samtycke till. Informanterna tog del av intervjufrågorna före 

intervjun efter sitt samtycke till deltagande. Av intervjumallen som skickades till alla 

deltagare framgår tydligt undersökningens syfte och tillvägagångssätt. De fick själva välja tid 

och plats för intervjun.  

 

Vidare menar Bell (2000:39) att deltagare ska garanteras konfidentialitet och anonymitet 

vilket i denna undersökning har uppfyllts genom att deltagare har fått benämning som 

språklärare A, B, C och D. Dessutom har all annan typ av information som eventuellt skulle 

kunna återge till lärarens identitet som vilken skola eller ort som läraren arbetar i och vid 

vilket universitet/högskola läraren har studerat  uteslutits i uppsatsen.    
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       6. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från de transkriberade intervjuerna som beskriver hur de 

intervjuade språklärarna arbetar med drama som metod, varför de använder  drama som 

metod i språkundervisningen samt hur de anknyter drama som metod i sin 

språkundervisning till innehållet i läroplanen. Detta kapitel, som är uppdelat i tre avsnitt med 

underrubriker, inleds med en kort presentation av språklärarnas utbildningsbakgrund och 

yrkeskompetens som följs av tre avsnitt som redogör för de övergripande frågeställningar. 

Resultatet kommer att presenteras dels genom sammanfattningar av intervjumoment och 

dels genom citat från de intervjuade språklärarna.  

 

 

    6.1. Presentåtion åv intervjupersonernå 

Språklärare A har studerat svenska och engelska vid ämneslärarprogrammet för grundskola 

år 4-9. Läraren läste några delmoment i drama under sin lärarutbildning. Språkläraren har 

undervisat i fem år och använder drama som metod endast i ämnet svenska med åk 4-9. 

 

Språklärare B håller på att avsluta sin lärarutbildning med inriktning för grundskolans senare 

år och gymnasieskolan i ämnen svenska som andra språk och textil/slöjd och arbetar som 

vikarie i svenska som andra språk på en gymnasieskola.  

 

Språklärare C är en teaterpedagog som fortbildade sig till språklärare för grundskolans 

senare år och gymnasieskolan i ämnen svenska och svenska som andra språk. 

Gymnasieläraren har varit verksam i fyra år och undervisar i svenska och svenska som andra 

språk. 

 

Språklärare D har studerat lärarprogrammet med inriktning för grundskolans senare år och 

gymnasieskolan i ämnen engelska och drama och teater. Språkläraren arbetar på en 

gymnasieskola sedan två år tillbaka och undervisar i engelska.  
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    6.2 Vilkå dråmåmetoder ånvå nds i språ kundervisningen? 

Samtliga språklärare talar om att de använder sig av olika dramaböcker när det gäller att 

välja dramametoder. Språklärare C och D tillägger att de hittar sin inspiration till 

dramametoder även på andra sätt förutom dramaböckerna.  

 

Språkläraren C uttrycker på följande sätt: 
 

Visst det finns dramaövnigar beskrivna i olika böcker. Sedan kan jag ju vidareutveckla en övning 

eller hitta på en egen som liknar en annan övning. Men jag skulle säga att jag hela tiden är 

influerad av det i min undervisning.  

 

Språkläraren D berättar att: 

Jag kan titta på en bild eller lyssna på en låt och få inspiration till en övning, det låter lite konstigt 

när jag säger så men med dramametoder finns det inte någon begränsning. Man ska hela tiden 

utforska för ja, alltså det finns en hel del böcker med dramaövningar som redan har gjort halva 

arbetet åt dig, och visst det underlättar enormt. Men det är så kul att alltid testa något man kommer 

på själv.  

 

     6.2.1 Grund- och såmårbetso vningår 

Språklärare A, C och D berättar att de använder olika så kallade grund- och 

samarbetsövningar. Språkläraren C använder grundövningar som lägger fokus på olika 

tekniker när det gäller röst- och andningsträning. Språkläraren C berättar om ett sådant 

undervisningsförlopp:  

 
 

Eleverna lägger sig på golvet och får slappna av och då tränar vi de olika andningstekniker. Sedan 

får de också träna att använda sin röst i takt med andningen.  

 

 

Denna språklärare uttrycker vidare att hen också använder samarbetsövningar med fokus på 

tal och ögonkontakt. 

 

 
Vi sätter oss i en ring, att sitta i en ring handlar mycket om att man ser varandra och är deltagande 

på ett annat sätt. Sen får alla går en runda och  säga någonting istället för att inte våga fråga. Och 

då får man säga pass men då har de ändå fått en chans. Man cirkulerar runt så där några varv.  

 

Språkläraren D använder någorlunda mer avancerade grundövningar med fokus på 

avslappning och skrivande. Hen berättar utförligt om de olika grundövningar som hen 

använder i sin språkundervisning: 
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Eleverna blundar och lyssnar på avslappningsmusik. Under tiden berättar jag att de ska tänka att de 

är på någon ö eller annan planet eller annan miljö och jag berättar hur den platsen ser ut och ber de 

att använda alla sina sinnen, se sig omkring i fantasin, de ska lukta sig omkring, de ska lyssna osv. 

Jag brukar även slänga frågor som vad ser du eller hur låter det.  De fantiserar ihop denna värld i 

några minuter sen  skriver de ner sina texter genom att använda alla dessa fantasisinnen som de 

utvecklade då.   

 

 

 

Språkläraren A beskriver fyra olika samarbetsövningar som hen använder i sin 

språkundervisning: 

 

En samarbetsövning som vi gör är "mördarblicken", eller vad man brukar kalla den. Då är en elev 

mördare och ska mörda de andra med blicken och klassen ska lista ut vem det är. En annan vi göra 

är en parövning som heter "spegeln" där en är spegel och härmar den andres rörelser. Vi gör också 

leda och blunda övningen där en elev blundar och den andre leder runt den som blundar. Sedan gör 

vi också övningar som att vi låtsas kasta ruttna ägg, kokheta potatisar, vattenballonger osv. som 

man ska fånga för att öva att agera.  

 

 

 

Språkläraren D talar om olika samarbetsövningar med fokus på olika situationer och känslor. 

Hen exemplifierar en sådan övning på följande sätt. 

 

Alla får var sin lapp och på lappen står det ett ovanligt namn, personlig egenskap och en ko rt 

replik. Alla elever ska låtsas vara dessa personer och samtidigt gå runt i klassrummet. Då ska 

eleverna presentera sig för varandra på engelska och gestalta egenskapen t.ex. aggressiv, glad 

samtidigt som de säger sin  repliken. De pratar engelska hela tiden.  

 

 

6.2.2  Rollspel och improvisåtion 

Språklärare B, C och D berättar hur de använder också rollspel som metod i 

språkundervisningen när det gäller framförallt debatter men även andra tema. Här handlar 

det om längre projekt där eleverna får arbeta med muntliga argumentationer där 

språklärarna använder samhällsrelaterade tema eller vardagliga situationer och då används 

även improvisationer i vissa moment  inom rollspel. 

 

Språkläraren B beskriver ett rollspel på en av språklektionerna i samband med tema  

argumenterande text på följande sätt: 

 

Uppgiften var att övertyga gruppen vad som var bästa alternativet. Den ena gruppen fick i uppgift att 

göra reklam för vad är fördelarna med en ny snygg bil. Som förberedelse skulle de också komma på 
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nackdelarna med att ha ny bil och försöka komma på svar på de nackdelarna. Den andra gruppen 

skulle komma på något om hur bra det är att äga begagnad bil. De skulle göra samma sak, jag gav de 

idéer t ex miljö, ekonomi så de kunde tänka vidare och så också nackdelarna med a tt ha begagnad bil. 

Två i varje grupp som skulle representera svaren från papper och de skulle möta varandra i en debatt. 

Att köpa helt ny bil eller köpa begagnad bil? Och de fick 1 min var som gick fram och tillbaka.  

 

 

 

Språkläraren C berättar att det är en vanlig moment att tilldela eleverna olika roller på de 

språklektionerna där rollspel används som metod.   

 
En gång skulle en klass lära sig mötesteknik. Istället för att gå igenom hur möten fungerar så 

gjorde vi rollspel. Vi hade ett riktigt möte där vi skulle bilda en estetisk förening med ordförande, 

medlemmar och så vidare.  

 

 

Språkläraren D beskriver moment där hen knyter samman rollspel med improvisation på 

engelska lektioner som går ut på att eleverna vidareutvecklar olika karaktärer och handlingar 

utifrån olika texter. Hen beskriver en av rollspelsmetoder på följande sätt:  

 
 

Eleverna läste en novell som tog upp massa aktuella samhällsfrågor, om olika människor, olika 

livsstilar. Jag delade klassen i tre grupper och varje grupp fick en  viss roll. Vi hade alla slags olika 

roller journalister, författare, föräldrar, barn. De fick arbeta med att utveckla var sin karaktär. Sen 

byggde vi en panel med karaktärerna och de som var journalister fick jobba på att utveckla minst 

en fråga per karaktär och handling som bidrog till debatten under rollspelet. Och så fick alla ta an 

en viss typ av dialekt, eller beteende eller ja, olika egenskaper helt enkelt. Efteråt diskuterade vi 

vad vi har gjort. Alltså för- och nackdelar.   
 

 

Språkläraren D berättar vidare om rollspelsmoment där eleverna ska lära sig olika måltider 

på engelska som är ett tema i ett kapitel i en av engelska läroböcker.  

 
Först läser de i boken om typiska engelska måltider. Sen delar jag upp de i flera grupper där de får 

improvisera en familjemiddag. Varje grupp får instruktioner av mig som de får vidareutveckla och  

sen så tter upp en kort presentåtion åv våd och hur mån å ter hemmå hos dem och då  må ste 
de ju ånvå ndå de må ltidernå som finns i boken.  

 

      

     6.2.3 Dråmåtisk geståltning  

Språklärare A och B berättar att de använder även dramatisk gestaltning som metod i 

språkundervisningen och det handlar om gestaltning av texter som elever själva skriver. 

Enligt språkläraren A handlar det ofast om kortare pjäsmanus och att hen tillsammans med 



 

23 

 

eleverna först går igenom formen för ett pjäsmanus som rollista, scenanvisning och repliker 

samt ger stödstrukturer för dessa.  

 

Sedan skriver de i grupper sin egen pjäs som de sedan övar såklart, att säga några repliker på olika 

sätt, olika känslor och hur en och samma replik kan bli så olik från den ena gången till den andra. 

De övar att redovisa och spelar upp i klassen som redovisning.  

 

 

Språkläraren B använder dramatisk gestaltning där ett tema väljs ut och eleverna får skriva 

instruktionstexter av olika slag och gestalta utifrån instruktionstexterna. Hen beskriver en av 

dessa lektioner med nyanlända invandrarelever som skulle baka i klassrummet:  

 

 

De fick agera och prata  som kockar och interagera med andra. I det här fallet bestod receptet bara 

av bilder på decilitermått och socker. Eftersom de inte kunde prata svenska kommunicerade vi 

med hjälp av bilder. När de hade gjort det här var det inte svårt att skriva ner det  på modersmålet 

och sedan lära sig översätta på svenska. Ord som de inte kunde på svenska skrev vi upp på tavlan 

under tiden, skål elvisp osv. Sedan skrev de orden under själva bilderna också. Jag frågade de vad 

heter det och det på ditt språk så vi kommunicerade under hela processen på olika sätt.  

 

 

    6.3 Vårfo r ånvå nds dråmå som metod i språ kundervisningen? 

Språklärarna A, C och D uttrycker att man måste först kunna definiera hur man ser på drama 

för att kunna vidarebemöta den aktuella frågeställningen. Språklärarna definierar på 

följande sätt:  

 

Definitionen av drama för mig är att det är något som är spännande, väldigt roligt och kreativt.  

(Lärare A) 

 

Jag tänker så att drama härstammar från teater, men har dragit åt ett håll Jag tänker att det är 

teaterinspirerade övningar som man gör mest för gruppen och för individens egen skull. (Lärare C) 

 

När jag tänker på drama så tänker jag på att det är ett element  där man kan utvecklas på olika sätt. 

En spännande metod där elever kan upptäcka nya sidor och kunskaper både hos sig själva och hos 

sina kamrater Det är också ett roligt och innovativt ämne, ständigt under utveckling. (Lärare D) 

 

 

När vi förflyttar oss till själva frågeställningen berättar samtliga språklärare att de använder 

drama som metod i egen språkundervisning för att det skapar möjligheter för att eleverna 

ska utveckla sina språkkunskaper på ett annorlunda sätt och kunna uttrycka sig när de saknar 

vissa språkkunskaper. De berättar vidare att det används för att det skapar olika 
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förutsättningar till spännande, roliga, och kreativa kunskapsupplevelser på språklektionerna. 

En annan anledning till varför drama som metod används i språkundervisningen är att 

eleverna själva, enligt språklärarna, uttrycker att det är ett roligt arbetssätt.  

 

Samtliga intervjuade språklärare talar om att använda drama som metod i 

språkundervisningen innebär for deras elever att utvecklas på olika sätt. Under analysens 

gång fann jag olika temakategorier som språklärarna hänvisar till: drama som metod för 

språkutveckling och kommunikation, drama som metod för personlig utveckling och drama 

som metod för ett bättre gruppklimat i klassrummet. I tre underrubriker som följer kommer 

jag att titta närmare på hur språklärarna reflekterar kring dessa kategorier.  

 

 

    6.3.1 Dråmå som metod fo r språ kutveckling och  kommunikåtion   

Generellt anser de intervjuade språklärarna att drama som metod i deras språkundervisning 

omvandlar den traditionella och, enligt de, oftast tråkiga teoretiska undervisningen till 

ovanliga och intressanta praktiska moment. På så vis, menar språklärarna, kan eleverna se 

ett samband mellan det teoretiska och det praktiska och tillämpa det till sina 

språkkunskaper.  

 

Språkläraren A talar om att drama som metod på språklektionerna effektiviserar 

språklärandet, att eleverna kommer närmare språkämnet, vilket enligt språkläraren har stor 

betydelse för undervisningen och därmed språklärandet. Språkläraren utrycker på följande 

sätt: 

 

Drama som metod ger mina elever en chans att både sätta ord och handlingar till sina nya 

språkkunskaper. Det är viktigt för då hamnar orden inte bara på pappret. Givetv is finns det elever 

som har ett större behov av att sätta handling till sina språkkunskaper, men jag tror att alla har ett 

visst behov av det.  

 

Språkläraren B talar om att drama som metod är ett arbetssätt där hennes elever kan både 

inhämta språkkunskap på ett lättare sätt och förmedla den kunskapen på ett annorlunda 

sätt.  Språkläraren talar också om sina elever som individer med olika kunskapsresurser och 

egna tillvägagångssätt. Att stimulera dessa kunskapsresurser genom drama som metod leder 

till att man bildar en koppling mellan kunskapsresurser och språkämnet.  

 
Du kommer ihåg mycket bättre om du får använda alla dina estetiska sinnen; du har synen, hörsel, 

musik, bild och man man använder kroppen. Den traditionella skolan gör att eleverna visar bara 

två typer av kunskap och sedan that´s it. Men drama som metod kan ge eleverna chansen att visa 

andra sidor av vad de verkligen kan. Jag tycker att eleverna får ett annat perspektiv på hur 

verkligheten ser ut. 
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Språklärarna C och B uttrycker att drama som metod bidrar till att deras elever kan förstå 

själva språkämnet på ett bättre sätt och på så sätt utveckla sina språkliga egenskaper. 

Språkläraren C upplever att alla elever inte lär sig på samma sätt och att undervisningen 

behöver därför varieras. Språkläraren berättar vidare att eleverna i vissa moment lär sig hur 

kunskap kommer och att de måste lära sig något, och att drama som metod är att göra 

något, vilket enligt språkläraren gör att språkkunskaperna i längden sitter bättre hos 

eleverna.  

 

Man måste variera undervisningen, bara för den sakens skull använder jag drama som metod . Det 

finns elever som verkligen kan glänsa i sådana sammanhang, och är jätteduktiga på muntliga 

presentationer och på att improvisera. De kanske får inte den chansen om det är hela tiden 

inlämningsuppgifter på allt. Man måste vara påhittig.  

 

 

 

Språkläraren B beskriver elevernas egna slutsatser om drama som metod i 

språkundervisningen: 

 

Jag skulle kunna bara lära de vad en argumenterande text är  men nej, jag tar det ett steg vidare och 

gör det på annat sätt. Och det jag hör från eleverna är att inte föränn då hade de förstått vad debatt 

innebar, nu har de lärt sig att debattera skriftligt och muntligt.  

 

 

Samtliga intervjuade språklärarna uttrycker också att deras elever inte alltid har det fasta 

begreppet om kommunikationens innebörd som är en stor del av språkutvecklingen. Enligt 

de intervjuade språklärarna, har deras elever ett stort behov av att utveckla kunskaper som 

skulle kunna förbättra deras förmåga att kommunicera eftersom de har uppmärksammat att 

många av eleverna tycker att språklektioner handlar om att lära sig grammatik eller att bara 

läsa texter. Språklärarna menar vidare att med anledning av detta hjälper drama som metod 

deras elever att förstå kommunikation av alla slag. Språklärarna menar att utgångspunkten 

är att varje elev bör ha grundläggande kunskaper för att komma till insikt om 

kommunikation och att förhålla sig i relation till andra.  

 

 

 

 

Språkläraren D talar om att drama är ett verktyg för att utveckla tekniker när det gäller att 

framföra ett budskap, att lära sig lyssna och att förstå muntlig, skriftl ig och kroppslig 

kommunikation. 

 

 



 

26 

 

För att när man gör på detta sätt, alltså använder drama som metod så tycker jag att  eleverna tränar 

att argumentera med hjälp av förvärvade kunskaper,  lär av sina kamrater och accepterar att andra 

kan ha avvikande åsikter. Allt detta blir resultatatet av metoden, vilket jag tycker är jättebra för 

språket.  

  

 

 

Språkläraren B som undervisar nyanlända elever i svenska som andra språk talar om hur 

hennes elever gynnas av drama som metod eftersom eleverna är begränsade i att uttrycka 

sig i svenska. Språkläraren anser att drama som metod i detta sammanhang är ett bra 

verktyg eftersom eleverna kan då uttrycka sig även på andra sätt än bara via det svenska 

språket.  

 
På det här sättet kan du kommunicera med mig utan att ha kunskaper i svenska språket. Om du inte 

kan kommunicera så kan du inte ta del av här och nu. Du är utanför, du förstår inte vad som händer 

du kan inte vara med och påverka. Om en elev inte kan svenska och som läraren arbetar man på 

det här sättet så känner eleverna sig ändå delaktiga. Eleven känner sig betydelsefull och får 

möjlighet att uttrycka sig.  
 

 

Språkläraren D talar om hur hen tänker kring nya klasser med elever som inte känner 

varandra. Hen berättar att det alltid finns en stor risk att en sådan faktor håller tillbaka 

elevernas språkutveckling och kommunikation eftersom vissa elever inte vill tala engelska i 

klassrummet. Enligt språkläraren D har det visat sig i sådana sammanhang att drama som 

metod underlättar kommunikationen för dessa elever. Hen uttrycker att hen vill att eleverna 

ska vara aktiva på olika sätt och kommunicera med varandra muntligt hela tiden. På det 

sättet kan hen sätta sig i hur mycket de kan, vilka andra aspekter av språket som de behöver 

utveckla, och samtidigt ge eleverna möjliget att förvärva kunskaper i att anpassa sina 

språkkunskaper i rätt sammanhang. Enligt språkläraren D kan elever genom drama som 

metod se på lektioner på ett annat sätt och bli mer mottagliga för kommande aktiviteter. 

 

Jag har märkt med olika  klasser att de då  tycker det är kul, och när de tycker att något är kul då 

brukar de slappna av och jag ser att de har lättare att koncentrera sig och lära sig språket. De 

eleverna som annars aldrig skulle frivilligt prata engelska tar plats och det är stort.     

 

 
 

 

Språkläraren C berättar att hen upplever att vissa elever från olika klasser av olika 

anledningar vill bli exkluderade från den muntliga kommunikationen på språklektionerna 

vilket skapar svårigheter på många sätt. Då använder hen enkla grundövningar för att hen 

anser att det bygger upp intresset för språket och kommunikation istället för att tvinga in 

dem direkt i arbetet.  
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De får jobba med alla andra i klassen alltså de jobbar inte i mindre grupper från början  och jag 

försöker att hitta övningar som jag känner att jag skulle kunna lura de till att  säga något ord.  

 

 

 

 

    6.3.2 Dråmå som metod fo r personlig utveckling 

Elevernas personliga utveckling är något som samtliga intervjuade språklärare också talar om 

när de berättar om varför de använder drama som metod i språkundervisningen. 

Språklärarna uttrycker hur drama som metod i språkundervisningen öppnar vägar för 

personlig utveckling som i sin tur öppnar elevernas nyfikenhet och vilja för att lära sig 

språket. Enligt de intervjuade språklärarna är det ett viktigt element för att främja ökad 

förståelse för språklärande samt ökad språkkunskapsnivå.  

 

 

Språkläraren C uttrycker på följande sätt:  

 

Drama som metod handlar inte om en konstärlig produkt utan om personutveckling framförallt. 

Jag tror att eleverna då lär sig mer, att de är mer deltagande på lektionerna, att de känner sig trygga 

och att alla är på samma nivå. Sedan ser jag också att de blir mycket bättre i svenska och då 

framförallt de eleverna som har kommit efter.  

 

 

 

Språkläraren B berättar att genom olika slags övningar på språklektioner får eleverna 

möjlighet att lära känna sig själva men också varandra. Språkläraren relaterar till några 

övningar som hen anser hjälper eleverna att lära känna gruppen, sig själv och sina känslor. 

Den intervjuade språkläraren berättar också hur hen samtalar med sina elever efter att de 

använder drama som metod under en längre period i samband med ett projekt. Språkläraren 

beskriver att under dessa samtal berättar eleverna om att de märker hur de utvecklar sin 

personlighet. Hen berättar att sådana slutsatser gör att hen vill forma språkundervisningen 

på det här sättet.  

 

Det var vissa som kände sig skeptiska inför ämnet i början men de utförde ändå och alla kände att 

de utvecklade sig under den här tiden, att det hjälpte de att våga visa sig mer och prata. Bara det att  

de vågar mer, det tycker jag att det visar hur deras självförtroende har blivit bättre. Ingen antydde 

att det var onödigt i efterhand.  

Denna språklärare fortsätter att tala om ungdomsåren och hur dessa är en period av 

identitetssökande där elever behöver experimentera identiteter. Eleverna spenderar den tiden 

för det mesta i klassrummen menar språkläraren och uttrycker att elevernas språkliga 

prestationer  utgör en stor del av ens identitet.  

 



 

28 

 

Identitet är viktig, det gör att man känner sig betydelsefull och får möjlighet att uttrycka sig och att 

andra människor ser och hör en. För annars  i en grupp i ett klassrum kan det vara en fasad. Jag ser 

att drama som metod i alla fall på mina lektioner bryter denna fasad hos mina elever på ett bra sätt.   

 

 

Språklärarna C och D talar om både självkänslan och självförtroendet och beskriver hur de 

använder drama som metod i språkundervisningen för att bearbeta blyghet. Språklärarna 

berättar att de ser en tydlig koppling mellan hur eleverna ser på sig själva och elevernas 

språkprestation respektive brist på språkprestation och menar att elevernas oförmåga att 

skapa kontakt till egna känslor skapar också distans till själva språklärandet.  
 

 

      Språklärare C  exemplifierar på följande sätt: 

 

 
Jag hade bildelever i svenska som var väldigt introverta och det var många som inte någonsin ville 

prata inför gruppen. De sa ju jag vill aldrig prata inför gruppen bara så att du vet. Men i slutändan 

var de jätteduktiga eftersom vi jobbade ganska mycket med det där genom olika 

samarbetsövningar. När man bara hade samlingen i slutet av den kursen och de hade nationella 

provet i svenska och så står alla där och pratar relativt fritt, då känner man ju å det här fungerar.  

 

 

Språkläraren D talar om vissa situationer i sina klasser där eleverna vägrar prata med 

språkläraren eller andra elever vilket  resulterar i att dessa elever inte kan fullfölja 

undervisningsmålen när det gäller grupparbete och/eller muntliga framställningar. Hen 

beskriver att genom dramaövningar där eleverna får skratta mycket börjar även 

tillbakadragna elever agera som kommunikativa individer både under övningar men också 

efter övningar. Språkläraren D drar slutsatsen att eleverna får ett bättre självförtroende som 

i sin tur skapar bättre förhållningssätt till läraren själv men också till andra elever. Hen 

berättar vidare att hen upplever då att eleverna  får genom dramaövningar förståelse för 

andra personer och situationer och på så sätt blir aktiva lyssnare och att 

språklärandeprocessen hos eleverna får en mer positiv vändning. 

 

 
Jag ser att elever som avstår från att yttra sig i klassrummet lever med en börda som påverkar  

personliga utveckling och då tycker jag inte man kan utveckla sina kommunikationsförmågor. Det 

påverkar alltså både eleven som individ och elevens språkkunskaper. Det blir som en ond cirkel. 

Så att det får mig alltid att fundera på hur jag ska bemöta det? Då måste jag tänka också på hur 

eleverna ska ta sig dit och då blir det olika dramasätt.  

    6.3.3 Dråmå som metod fo r ett bå ttre gruppklimåt  

Samtliga intervjuade språklärare berättar att de använder drama som metod också för att 

öka trivsel bland eleverna i klassen vilket är enligt språklärarna viktigt både för 

välbefinnandet inom gruppen och för språkprestationen. Språklärarna uttrycker att en bra 
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sammanhållning i klassen är grunden i sig för att alla elever ska känna trygghet för att yttra 

sig och att det sociala umgänget i gruppen är därför viktigt. De beskriver hur 

grupptryggheten på deras språklektioner avgör det positiva i  undervisningsmomenten och 

språklärandet. De intervjuade språklärarna beskriver också att de uppmärksammar positiva 

skillnader i grupperna när de använder drama som metod och att det har dels underlättat 

undervisningen för lärarna och dels underlättat språklärandet för eleverna.  

 

Språkläraren A uttrycker på följande sätt: 

 
Jag använder drama för att det är ett bra sätt att få eleverna att känna sig trygga i gruppen men 

också inför gruppen och känna att det är roligt att ta plats och visa sig inför de andra. Det har visat 

sig bra både för lärandet, men också för hur gruppen växer samman.  

 
 

Språkläraren C talar om betydelsen av tillit och trygghet i samband med gruppklimat och 
nybörjarklasser och menar att drama som metod på hens språklektioner ökar  utvecklingen 

av goda relationer i klassrummet och gemenskap så att eleverna inte ska känna obehag att 
prata inför andra. Alla elever vill bli bekräftade och sedda av andra elever också menar 

språkläraren och tillägger att hen jobbar med dramapedagogiska övningar  i  alla 
nybörjarklasser. 
 

 

Jag har varit med om så många klasser som går i åk 2 eller 3 och de kan inte varandras namn. De t 

är jättetragiskt och jättetråkigt att det är så. Jag tror inte att man lär sig riktigt social kompetens i 

skolan. Och det tror jag är viktigt att man som lärare också är tydlig med att det är viktigt att 

försöka prata med alla och att man ändå ser varandra. Det är förhållningsättet och just det här med 

tryggheten i gruppen och att våga. Så i början tycker jag dramapedagogik är jätteviktig.  

 

 
 

Denna språklärare berättar även att gruppdynamik är en annan anledning till att hon gillar 

att använda drama som metod i språkundervisningen eftersom det kräver att eleverna får 

anpassa sig till lektionssituationerna men också att komma närmare varandra.  

 

Något som jag tänker på är att jag gärna vill ha den här känslan i dramaövningar när man sitter i en 

ring, bara den här känslan av att sitta i en ring. Placeringen i klassrummet är ju problematisk. Det 

är ofta bänkar i rader och att man kanske slänger ut en fråga och det är hälften som inte är där eller 

mer. Att det är bara vissa som hälsar och vill prata.  

 

    

    6.3.4 Hur kopplår språ klå rårnå dråmå som metod till lå roplånen?  
När de intervjuade språklärarna beskriver sina uppfattningar kring drama som metod i 

språkundervisningen i samband med läroplanen visar sig att språklärarna A, B och D kan se 
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en kopPling medan språkläraren C kan inte direkt koppla drama som metod i 

språkundervisningen till läroplanen. Språkläraren C berättar på följande sätt:  

 
 

Svenska som ämne på gymnasiet tycker jag är ganska torrt. Det står ju liksom fina saker att man 

ska lära känna sig själv men det är kopplat till att läsa skönlitteratur tycker jag i många fall. Man 

finner inte direkt stöd att jobba med drama det är ganska luddigt och inte så konkret, tycker jag. 

Utan man får ju se det som metod att uppnå olika saker. I och för sig när det gäller muntliga 

framställningar så är läroplanen tydlig, det nämns om media så då kan man också koppla till 

kommunikation. Men som sagt inget konkret som jag kan se.  

 

 

 

Språklärarna A, B och D hänvisar till målen där elever bör utveckla olika  

kommunikationsförmågor i samspel med andra men också utveckla sin socialkompetens. Det 

framgår av språklärarnas uppfattningar att de tolkar läroplanen på så vis att eleverna ska 

inte bara inhämta vissa kunskaper utan eleverna ska förberedas inför att möta världen och 

vardagliga situationer  på olika sätt. De talar om att läroplanens innehåll syftar till att bland 

annat använda olika metoder för att skaffa och använda ny kunskap; att samarbeta med 

omgivningen, delta aktivt, lära sig att tolka situationer samt uttrycka sig på olika sätt. 

Kopplingen, enligt de tre språklärarna, är att drama som metod med dess varierande 

arbetsformer har resurser för att språkundervisningen ska utgå ifrån läroplanens ovan 

angivna principer. 

 

Språkläraren D anser att läroplanen för gymnasiet säger mycket om vad eleverna ska göra 

och att hon tänker på möjligheter att utveckla sig, uttala sig med både kropp och röst, lära 

sig skaffa och uttrycka åsikter. Den intervjuade språkläraren berättar vidare  att:  
 
Det står också massa saker om hur eleverna ska utvecklas att tänka, att se på verkligheten, de ska 

få vara aktiva kommunikativa varelser. Så, när jag tänker på drama så ser jag att genom drama kan 

man arbeta för att nå dit. Finns det ett bättre sätt att lära sig om världen eller kommunikation eller 

att uttrycka sina åsikter eller att utveckla sin karaktär eller vad som helst annat än att sätta sig själv 

i dessa situationer och agera? Drama kräver ju allt det där  att du ska vara aktiv och kommunikativ 

både för dig själv och med andra så där har vi det.  

 

Språkläraren A  uttrycker följande:  

 

Framförallt så har ju svenskan ett kunskapskrav som handlar om muntliga framställningar. Jag 

tycker att det är svårt att få eleverna att verkligen utvecklas i detta utan att använda drama. Har du 

aldrig fått pröva på att agera så är du oförberedd inför varenda redovisning  som du ställs inför.  

Språkläraren B använder begreppet dold läroplan och talar om att när hen läser läroplanens 

innehåll för grundskola så kan hen se att det är mycket i skolans värdegrundsuppdrag som 

nämner drama som metod i en  dold läroplan. Språkläraren berättar att läroplanen lyfter att 

undervisningen  ska inte vara enformig utan ska varieras och därför kan hen koppla det till 
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drama som metod i sin språkundervisning. Språkläraren talar om att i läroplanen står det att 

i muntliga presentationer ska eleverna lära sig hur man kan använda kroppspråk i olika 

former. Hen berättar att i dramametoder används väldigt mycket det fysiska och att det 

ingår i drama att prata med hela kroppen och därmed ser hen en tydlig koppling mellan 

läroplanen och drama som metod i språkundervisningen.  

 

Vidare talar språkläraren B om att eget skapande av olika aktiviteter som eleven ska tillägna 

sig till är också en del av läroplanens innehåll, och eftersom drama som metod är olika typer 

av aktiviteter i sig ser hen ytterligare en koppling. Språkläraren påpekar dock att det är hens 

egna tolkningar av läroplanens innehåll för grundskola och förklarar sina uppfattningar 

ytterligare så här:  

 

På två ställen nämns att man ska använda sig av estetisk uttryck. Hur det ska tolkas det vet jag inte 

riktigt. Alltså ingenting som säger rakt ut om drama som metod men, ja det står ju att all 

undervisning oavsett ämnen ska anpassas till varje elevs förutsättningar  att  det finns olika vägar 

att nå kunskap och därför kan jag inte utforma språkundervisnigen  lika varje gång. Så de pratar ju 

om olika metoder och då ska det estetiska vara en av metoderna. De pratar också om de här 

estetiska metoderna, använda bild och ljud, så det ska inte bara vara att läsa och skriva.  

 

 

   7. Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta och diskutera studiens resultat. Sedan följer en 

diskussion kring studiens val av metod där jag kommer att lyfta fram både nackdelar och 

fördelar i samband med metoden. Avslutningsvis diskuterar jag förslag på framtida 

forskning.  

 

 

    7.1 Resultåtdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre avsnitt som grundar sig på studiens frågeställningar. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur och varför språklärare i engelska, svenska 

samt svenska som andra språk i grund- och gymnasieskola använder drama som metod i 

språkundervisningen. Syftet var också att undersöka hur lärarna kopplar drama som metod i 

sin språkundervisning till de allmänna mål och riktlinjer som föreskrivs i läroplanen.   

 

I diskussionen kommer jag även att lyfta fram egna tolkningar samt återknyta till litteraturen 

och tidigare forskning som jag redovisade i bakgrundskapitlet.   
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     7.1.2  Vål åv dråmåmetoder   

De intervjuade språklärarna använder olika dramametoder på språklektionerna som 

omfattar grundövningar, samarbetsövningar, rollspel och improvisationer samt dramatisk 

gestaltning av egna producerade texter. Språklärarna använder sig av olika dramaböcker 

men somliga språklärare utvecklar även egna övningar. Erberth och Rasmusson (1996:65) 

skriver att grund- och samarbetsövningar kan både förändras och justeras beroende på 

undervisningssituation. De menar vidare att dessa övningar, som också benämns som lekar, 

är inte dramapedagogik i sig utan utgör grunden för att bygga vidare till mer avancerad 

dramatiskt skapande som rollspel, improvisation och dramatisk gestaltning (Erberth och 

Rasmusson 1996:65). 

 

Av resultatet framgår att samtliga intervjuade språklärare använder rollspel med omsorg när 

det gäller att välja tema och utifrån språklärarnas olika rollspelsupplägg kan man 

konstantera att eleverna har kännedom om själva ämnet som ska bearbetas. Detta 

överenstämmer väl med Erberth och Rasmusson (1996:119) som anser att rollspel är en 

metod som kräver att samtliga deltagare är insatta i de ämnesområde som behandlas. Att de 

intervjuade språklärarna även blandar impovisation med rollspel tyder på att eleverna får 

också pröva sig fram och inte behöver förbereda sig så mycket (Erberth och Rasmusson 

1996:113). I sin studie fann Fredriksson (2013:120) att lärarna oftast väljer dramamettoder 

som kan handla om att ha roligt och för att levandegöra och variera undervisningen. Det 

tycks som att kombinationen av rollspel och improvisation ses som innehållsrika och 

verklighetsbaserade upplägg som upplevs som roliga arbetssätt. Jag anser att detta gör 

dramametoden till en intressant och rolig arbetsform.  

 

Skildringar av hur en dramatisk gestaltning kan gå till väga i samband med textskapande 

visar även att språklärarna väljer att använda olika tekniker och olika typer av rekvisita. 

Erberth och Rasmusson (1996:140) påpekar sparsamhet med rekvisita i sådana sammanhang 

för att ge mer utrymme till själva spelet. Somliga av de intervjuade språklärarna redogör 

emellertid motsatsen där rekvisita används just för att spelet ska kunna fungera. 

Språkläraren A talar om rollista, scenanvisning, repliker samt stödstrukturer i samband med 

pjäsmanus. Erberth och Rasmusson (1996:130-131) skriver att detta förhållningssätt är 

viktigt när man gör dramatisk gestaltning av egna texter eftersom i sådana situationer ställs 

högre krav på uppbyggnad och sammanhang och det blir mer naturligt och personligt. I sin 

avhandling skriver Jacquet (2011:105,95) att gestaltande övningar av narrativa texter har 

fokus på handling och ger en kontext i skrivsammanhanget. I ett av de ovanstående citaten, 

talar språkläraren B ”eftersom de inte kunde prata svenska kommunicerade vi med hjälp av 

bilder.” Här ser man en tydlig koppling till Bolton (2008:81) som talar om vikten av att skapa 

engagemang och justera kvaliteten i sådana dramasammanhang. Han menar att läraren 
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genom sitt tänkandet ska arbeta aktivt för att hålla eleverna engagerade och få 

dramametoden att fungera hela vägen.  

 

 

     7.1.3  Betydelsen åv dråmå som metod  

Det föreligger av resultatet att de intervjuade språklärarna använder drama som metod i 

syftet för optimal kvalitet när det gäller språkutveckling och kommunikation. Det tycks 

möjligt att detta beror på att i vanliga fall har barn i skolan varit ”passiva mottagare av 

kunskap som de inte upplevt relaterad till sammanhang mening eller tydliga situationer” 

(Wiechel 1983:11). Det som sägs här i relation till drama som metod är att det möjliggör 

elevernas förmåga att se sambandet mellan teoretisk kunskap och praktisk handling i 

språklärandet. Enligt de intervjuade språklärarna, en omedelbar fördel med detta blir att 

deras elever kan komma närmare språkämnet som underlättar själva språklärandet. Att de 

intervjuade språklärarna har en sådan syn tolkar jag på så vis att språklärarna i sin lärrarroll 

själva har en fördjupad kunskap om sambandet mellan teori och praktik. Här vill jag koppla 

till Eva Jönsson som i  sin diskussion om lärarrollen i språkundervisningen argumenterar att 

språklärare behöver en bred kunskap om olika arbetssätt och övningsmoment för 

språkinlärning både inom teorin och praktiken (Bergström m.fl.1995:62). I denna slutsats 

hittar jag även likheter med Öfverström (2006:21) som i sin avhandling skriver om vikten av 

lärares insikt till den teoretiska bakgrunden till drama och att lärare bör känna till 

innebörden av själva teorin och på så sätt undvika att det praktiska skiljs från teorin som kan 

leda till avsaknaden av förståelsen och respekten för metoden från både lärare och elever.  

 

De intervjuade språklärarna berättar med konkreta exempel om att drama som metod 

innebär för deras elever att de inhämtar språkkunskap på ett lättare sätt och förmedlar den 

kunskapen på ett annorlunda sätt. Öfverström (2006:11) resonerar kring denna aspekt på så 

vis att drama är ett kommunikativt ämne som betonar kommunikation inom och/eller 

mellan människor och om lärandet utgår ifrån dramakommunikation innebär detta att man 

skapar förutsättningar att på ett annorlunda sätt uppleva kunskap. Samtliga intervjuade 

språklärare talar även om drama som metod som en kreativ resurs där elever kan se på 

språklektioner och kommunikation på ett annat sätt och bli mer mottagliga för kommande 

aktiviteter. De menar att det är ett sätt för eleverna  att utveckla sina språkliga egenskaper 

och utveckla tekniker när det gäller att framföra ett budskap. En tydlig koppling kan göras till 

Wiechel (1983:23) som understryker i detta sammanhang att eleverna får förnyade resurser 

för att uttrycka upplevelser, formulera åsikter och värderingar. Wiechel (1983:60) menar att 

sådant förhållningssätt till undervisningsinnehållet i relation till undervisningskontexten 

bidrar till att språkets utveckling blir mer nyanserad. Han konstanterar vidare, precis som de 

intervjuade språklärarna, att dramametoder är kreativa resurser och att den dramatiska 
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framställningen ger ett levande tillstånd åt alla frågor och att upplevelserna ger ett allsidigt 

intryck av informationen (1983:18).  

 

En av de intervjuade språklärarna talar också om olika kunskapsresurser hos elever och 

beskriver drama som metod som ett verktyg för att stimulera dessa kunskapsresurser som i 

sin tur underlättar språklärande och kommunikationsutveckling. Här vill jag koppla till 

Öfverström (2006:83) som skriver i sin avhandling  att detta är viktigt för att utveckla 

färdigheter i att kommunicera, att träna eleven att använda alla sinnen i att inhämta 

kunskaper och  att använda fantasin för att utveckla kreativa sidor hos eleven i samband 

med lärandet. Way (1973:133) hänvisar till utveckling av språkets känsla i 

språkundervisningen och föreslår att lärarens  roll är att främst utveckla säkerheten hos 

eleverna att tala där man sätter i fokus elevernas egna förutsättningar utifrån deras språ kliga 

men också emotionella bakgrund.  

 

När de intervjuade språklärararna beskriver tydliga kopplingar mellan elevernas oförmåga 

att skapa kontakt till egna känslor och deras distans till själva språklärandet tänker jag på 

Hellman (1992:10) som använder begreppet självkänsla och menar att pedagogiskt drama 

ger den enskilde individen ökad självkänsla såväl i som utanför klassrummet. Hellman 

(1992:10) utvecklar synet på självkänslan ytterligare och slår fast att självkänslan är en 

riktning mot mer kunskap om livet och samhället och bygger vidare på att det är ett sätt att 

”få tillgång till hela sig själv och att bli en självständig människa som vågar och kan ta 

initiativ”.  

 

Öfverströms forskning har visat att drama som metod bidrar till att  lära  känna sig s jälv både 

till det yttre och inre ur ett pedagogiskt och psykologiskt perspektiv (2006:83). Även Wiechel 

(1983:12) talar om personlig utveckling och  kunskapsbildning i allmänhet och menar att 

personlig utveckling hos elever kan ske först genom handlingsmöjligheter, och just därför 

kan man koppla kunskap med personlig utveckling genom drama som metod. Det finns även 

likheter mellan språklärarnas resonemang kring osäkerheten hos eleverna och Byreús 

(2010:21) som diskuterar hur värderingsövningar förstärker s jälvkänslan. Hon menar att med 

hjälp av värderingsövningar tränas elever att tänka efter och ta ställning, motivera sina 

ståndpunkter, reflektera och bearbeta attityder (2010:21).  

 

De intervjuade språklärarna upplever att vid vissa tillfällen saknas trygghet i klasserna och att 

det påverkar negativt språklärandet. De talar också om att de använder drama som metod i 

språkundervisningen just för att den enskilda individen, det vill säga eleven, kan utvecklas 

genom arbetsmetoden som både utvecklar individen s jälv och gruppen och på så vis kan 

skapa trygghet i de grupperna där den saknas. Enligt språklärarna kommer det i sin tur att 

underlätta, förutom själva språklärandet, även språkundervisningen. 
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Min erfarenhet säger att det är viktigt att trivas i sin klas s både för det personliga 

välbefinnandet och för språklärandet. Goda relationer i klassrummet som drama som metod 

kan skapa, leder till att eleverna känner sig trygga, upplever engagemang samt nyskapande. 

Om eleverna inte känner delaktighet anser jag att de inte heller kommer kunna att  känna 

trygghet och sannolikheten för ett dåligt klimat i klassrummet och försvårat språklärande är 

därför stor. Erberth och Rasmusson (1996:73) skriver att drama som metod i form av 

kommunikationsövningar används just i syftet för att utveckla tillit, kontakt och 

gruppdynamik och på det sättet etablera en grupp. Även Way (1973:133) diskuterar vikten 

av trygghet i klasser i samband med dramametoder och understryker att läraren bör skapa 

en trygg atmosfär genom adekvata dramaövningar och på så sätt stimulera eleverna  att 

uttrycka sina tankar, idéer och känslor i egna ord. I sin studie, visar Öfverström (2006:83) att 

drama som metod är ett sätt för elever att utifrån kunskap om sig själva träna att samarbeta 

för att underlätta kommunikationen i olika sociala interaktioner.  

 

Språkläraren C använder begreppet social kompetens i relation till trygghet och 

språklärandet och menar att elever inte lär sig social kompetens i skolan på samma sätt som 

det anses önskevärt. Av den anledningen uppfattar den intervjuade språkläraren att drama 

som metod är ett passande verktyg eftersom alla elever vill bli  sedda och bekräftade av 

andra elever och att den möjligheten finns genom dramametoder. Det ställningstagandet 

stämmer väl överens med Wagner (1992:288) som påvisar att drama kräver interaktioner 

och endast genom interaktion kan elever socialiseras. Wagner talar även om att varje elev 

genom olika dramametoder måste leva sig in i de andra dramadeltagarnas situation och 

relatera sitt agerande till de andra deltagarna (1992:287).  

 

Wellros (1998:33) påpekar att språklärandet sker via sociala samspelet där deltagarna 

lyssnar, observerar och kommunicerar med andra (1998:33). Jag tolkar detta på så vis att 

genom sådan process blir alla elever bekräftade och sedda av varandra. Jag tilltalas av idén 

att drama som metod i det här sammanhanget lägger vikten av att uppmärksamma sociala 

färdigheter eller brist på sådana, vilket kan hjälpa språklärarna att upptäcka detta hos elever 

som behöver utvecklas. Jag vill även koppla till Fredriksson (2013:120) vars studie visar att 

grundskollärare använder drama som metod främst som medel för att arbeta med olika 

sociala projekt.  

 

 

    

 

     7.1.4  Koppling mellån dråmå som metod och lå roplånen 
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Språklärarna A, B och D ser en koppling mellan drama som metod i språkundervisningen och 

läroplanens innehåll. Språklärarna lyfter fram målen i läroplanen som utveckling av 

kommunikationsförmågor, social kompetens, samarbete med omgivnigen, aktivt deltagande, 

att lära sig att tolka situationer samt uttrycka sig på olika sätt. Kopplingen enligt språklärarna 

är att drama som metod med dess varierande arbetsformer har resurser för att 

språkundervisningen ska utgå ifrån dessa principer.  

 

När jag kopplar till läroplanen för grundskola 2011 (Lgr 2011:9) föreskrivs att språk, lärande 

och identitetsutveckling är inte bara viktiga element utan också nära associerade. Med hjälp 

av olika och adekvata arbetsformer ska varje elev stimuleras att uveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Vidare föreskrivs det i 

läroplanen för grundskolan att metoder som skapande arbete och lek är väsentliga delar i 

det aktiva lärande för att  främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Man ska sträva efter elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa och kompetenta individer (Lgr 2011:9).  

 

I de övergripande mål och riktlinjer som anges i  läroplanen för gymnasieskola 2011 står det 

att den grundläggande utbildningen ska formulera kunskapen med hjälp av olika 

arbetsformer och ska ge eleverna en möjlighet till en allsidig utveckling (Skolverket 2011:6). 

Lärare ska sträva efter att skapa och samla de bästa förutsättningarna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling. Skolan ska även stimulera till att eleverna ska bli 

medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling och 

på så sätt stärka elevernas tro på sig själva (Skolverket 2011:9). 

 

Språkläraren C uttrycker däremot att hen inte hittar något stöd i läroplanen för gymnasiet 

för att använda drama som metod. Hen uttrycker att  läroplanens innehåll hänvisar till 

exempel att man ska lära känna sig själv men enligt den intervjuade språkläraren är det  

kopplat till att läsa skönlitteratur i många fall. Fredriksson (2013:27-28) visar i sin studie att 

drama inte används som något direkt  begrepp i läroplanen och att denna framställning av 

drama kan tolkas på olika sätt. Att det kan tolkas på olika sätt ser jag därför som en 

anledning till varför denna språklärare till skillnad från andra intervjuade språklärare inte kan 

se någon koppling, alltså här handlar det om olika tolkningar av läroplanens innehåll.  

 

  

  

 

      7.2  Metoddiskussion 
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Jag upplevde att intervjumetoden som jag valde har medfört både fördelar och nackdelar. 

Fördelaktiga egenskaper har varit att jag har haft personlig kontakt med informanterna. Den 

personliga kontakten medförde också att jag fick möjligheten att utveckla en djupare 

förståelse för den dialog som fördes fram.  

 

Informanterna reflekterade inte bara kring de frågorna som legat till grund för 

undersökningen utan reflekterade även kring frågor som informanterna själva kom fram 

med under intervjuns gång. Jag upplevde att detta öppnade vägar till någorlunda djupare 

diskussion kring ämnets frågor.  

 

Det har även varit en klar fördel att bemöta informanternas osäkerhet kring vissa 

undersökningsfrågor, där jag förklarade hur jag tänkte när jag formulerade en viss fråga och 

på det sättet hindrat att en viss fråga lämnas obesvarad.   

 

När det gäller nackdelar så har jag uppmärksammat under vissa moment att en av de 

intervjuade språklärarna har varit osäker kring sina svar där språkläraren avslutade med 

frågor som var det det du ville ha svar på? Jag upplevde då att informanten ville antingen ge 

mig som intervjuaren ”svar som jag vill höra” istället för svar som informanten tycker att jag 

”borde få höra” eller att informanten inte förstod frågan. Detta förde mina tankar till att jag 

kritiskt började granska intervjuns uppläggning; om jag har konstruerat mina frågor på ett 

korrekt sätt och huruvida jag har varit så tydlig som möljigt när det gäller att beskriva 

undersökningens syfte.  

 

På grund av min oerfarenhet av att genomföra intervjuer har jag kanske inte tänkt igenom 

noga på alla möjliga aspekter. Min förhoppning är att jag ändå har lycktas att förmedla syftet 

så tydligt som möjligt till samtliga intervjuade språklärare och har utgått från, under hela 

processen, att de intervjuade språklärarna har återgett en uppriktig bild av sitt arbete med 

drama som metod och uppfattningar kring ämnet i fråga. 

 

Transkiberingen av alla intervjuer tog totalt 35 timmar att genomföra. Eftersom språklärarna 

pratade även om sådant som inte var relevant för uppsatsens syfte  var ambitionen att välja 

ut adekvata delar av insamlingsdatan utifrån undersökningens syfte. Detta ledde till att jag 

läste igenom materialet flera gånger vilket också förlängde arbetet med själva 

databearbetningen. 

 

Datanalysen av en kvalitativ intervjuundersökning kan betraktas utifrån olika teoretiska 

perspektiv och kan därför variera beroende på vem som gör den (Fredriksson 2013:62). I ett 

försök att undvika detta har jag lyft fram så många av informanternas citat som möjligt i 

resultatredovisningen. Bell (2000:123) påpekar också att det alltid finns en risk för 

omedveten skevhet och för att minska risken bör man alltid vara medveten om problemet 
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och att ständigt ha en viss kontroll på sig själv. I det här fallet är jag fullt medveten om att 

detta är min egen förståelse av respodenternas svar. 

 

 

    7.3. Fråmtidå forskning 

Påpekas bör även att samtliga resultat i denna studie inte kan generaliseras eftersom denna 

uppsats har begränsats till att undersöka några språklärares uppfattningar om drama som 

metod i språkundervisningen. När jag kopplar det till mina tankar ställer jag mig frågan om 

resultatet kan ha värde för vidare forskning? Min slutsats är att denna undersökning lämnar 

ett brett område av intressanta frågor att vidareutveckla i framtida studier. Min förhoppning 

är att upptäckter i denna undersökning tillför värdefull kunskap för vår förståelse av didaktisk 

dramapedagogik och att forskningen kring ämnet i relation till drama som metod och 

språklärandet fortsätter vidare och djupgående. Långsiktiga studier av dramapedagogikens 

effekt på språklärande är ett område som kan fördjupas. Studier av elevers egna perspektiv 

om drama som metod i språkundervisningen är ett annat område för fortsatt forskning. Det 

är trots allt eleven som står i centrum när drama som metod intar scenen i 

språkundervisningen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

8. Slutord 
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När jag var ung lärare hände det då och då att intresserade kollegor frågade mig vad jag 
gjorde med en viss klass under dramalektionerna, men så vitt jag kan minnas  var det 
aldrig någon som frågade vad jag lärde barnen. Lärande och undervisning var tydligen 
begrepp som gällde alla andra ämnen, men i fråga om drama tänkte man bara på, och 

pratade bara om, vad man gjorde. (Bolton 2008:44) 
 

 

I introduktionen till denna uppsats skrev jag att jag har under en längre tid varit fascinerad 

av dramapedagogikens betydelse i relation till språkundervisning och språklärande och att 

intresset för drama som metod har inspirerat valet av ämnet inför denna uppsats. För min 

del, har språklärarnas beskrivningar i sig inte bidragit till någon ny insikt eftersom det som 

sades i intervjuerna inte var nytt för mig. Det var inte föränn jag började sammanbinda 

resultaten med bakgrund, teori, tidigare forskning och min erfarenhetsgrundad kunskap i 

ämnet som min förståelse började fördjupas.  

 

Undersökningen har bidragit till en ökad medvetenhet av hur man kan använda drama som 

metod  och vad det kan innebära att använda drama som metod i språkundervisningen. Den 

allra mest överraskande observationen i undersökningen, enligt mig, är att drama som 

metod i språkundervisningen motiverar de intervjuade språklärarna att gå ifrån sin 

traditionella roll som kunskapsförmedlare till att stimulera elever i lärandeprocessen och få 

de att utvecklas som individer både innanför och utanför språklektionens ramar.  

 

Jag drar slutsatsen att drama som metod i det här fallet leder till att alla deltagare på 

språklektionerna är aktiva samt får känna att de är en viktig del av någonting stort vilket kan 

skapa större vilja till delaktighet och språklärandet. De intervjuade språklärarnas ingående 

beskrivningar med konkreta exempel gör att jag inte bara förstår hur de olika dramametoder 

kan användas i språkundervisningen utan också varför jag bör använda det.  
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Bilaga 1- Intervjumall 
 

Tack för att du valt att delta i min undersökning!  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:403123/FULLTEXT01.pdf
http://www.avhandlingar.se/avhandling/ca5537fd59/


 

42 

 

Denna undersökning behandlar ämnet drama som metod i språkundervisningen. 

Undersökningen syftar till att utforska språklärarnas uppfattningar om dramapedagogik i 

språkundervisningen genom att ta reda på hur och varför språklärare använder drama som 

metod i språkundervisningen samt hur kan språklärare anknyta drama som metod till 

läroplanens innehåll. Deltagarna i denna undersökning kommer att behandlas anonymt där jag 

endast kommer att ange vilken utbildning, nuvarande tjänst och årserfarenhet som deltagarna 

har angivit. Intervjun kommer att spelas in, transkiberas för analys och raderas därefter. 

Intervjun kommer att bestå dels av kortare frågor gällande din utbildning och arbetserfarenhet 

dels av djupare frågor gällande drama som metod i din språkundervisning. Ta därför gärna 

god tid på dig före intervjun för att reflektera över dina svar.  

Tack på förhand! 

Tanja Dombaj 

 

Vilken utbildning har du? 

Har du någon utbildning inom drama? Om nej: hur kom du i kontakt med drama.  

Berätta om eventuella egna erfarenheter av drama utanför skolväsendet?  

Hur länge har du arbetat inom skolväsendet? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

Vilka klasser har du eller har haft? (årskurser,inriktningar) 

Varför använder du drama som metod i språkundervisningen?   

Hur ofta använder du drama som metod i din språkundervisning? 

Med vilka ämnen integrerar du drama som metod? 

Finns det någon årskurs/ämne med vilka du integrerar drama som metod mest? Varför? 

Vilka specifika dramametoder använder du och varför?  

Kan du se/har du sett en progression i elevernas kunskapsutveckling när drama som metod har    

använts? 

Ge egna exempel på där du har sett att drama som metod har haft positiv och/eller negativ    

påverka på lärandet i klassrummet? Berätta om lektionernas upplägning i detta sammanhang 

och varför du tycke att det blev på detta sätt.  

Vilka elever anser du kan gynnas av att använda drama som metod i språkundervisningen?  

Vad får du för feedback från elever när du använder dig av drama som metod? 

Hur kan man koppla drama som metod i språkundervisningen till läroplanen? 

   Övriga tankar och kring  ämnet drama som metod.       
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