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ABSTRACT 
 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur och på vilka sätt grundskolelärare 

integrerar drama i sin undervisning. Vidare är syftet är att beskriva och förstå hur 

grundskolelärare tolkar målformuleringarna i läroplanen när det gäller drama. Samt belysa 

varför grundskolelärare använder drama i undervisningen. Ansatsen i uppsatsen är 

fenomenologisk och som metod har kvalitativa intervjuer använts. Tre grundskolelärare har 

intervjuats. Resultatet visar att lärarna använder sig av olika dramapedagogiska metoder i sin 

undervisning. Utifrån intervjuerna identifierades följande dramapedagogiska begrepp i form 

av rubriker, även kallat temakategorier. Dessa är: Inlärningsstilar, forumspel, forumteater, 

pedagogiskt rollspel, lärare i roll och tematisk undervisning. Två andra temakategorier, 

undervisningssätt och uttryckssätt, bildades utifrån hur lärarna tolkade läroplanen när det 

gäller drama. Utifrån temakategorierna Skolans värdegrund och uppdrag, samt skolans 

övergripande mål presenteras resultatet för varför grundskolelärare använder drama i 

undervisningen.  
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INLEDNING 
 

Mitt arbete som dramapedagog består både av frivilligverksamhet, samt dramaundervisning 

på skoltid. Jag har arbetat i 6 år på en kulturskola som dramapedagog. Kulturskolan är en 

kommunal organisation som bedrivs i samverkan med svenska skolan. Organisationen arbetar 

både med undervisning på skoltid samt erbjuder frivilligverksamhet vid skoldagens slut för 

alla elever i åldrarna 6-19 år. Kulturskolans utbud innefattar musik, bildkonst, dans, 

drama/teater m.m.  

Dramaämnet ingår inte som obligatoriskt ämne i läroplanen (Lgr 11). Däremot tar den bland 

annat upp att ” alla elever ska få uppleva erfarenheter och uttryck för olika kunskaper” och att 

”eleven ska kunna lösa problem och kan omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt”.  Jag är 

intresserad av att ta reda på hur och på vilka sätt grundskolelärare använder drama i sin 

undervisning. 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Flera av de målformuleringar som tas upp i läroplanen passar in på drama. Många av 

målformuleringarna är väldigt generella. Drama ska finnas med som inslag på olika sätt i 

undervisningen, men eftersom drama inte finns med som ämne i läroplanen ” ramlar det lätt 

mellan stolarna”. Drama grundar sig i lek. Leken är ett återkommande begrepp i läroplanen, 

framförallt inom de lägre åldrarna. Barnen använder leken som ett naturligt sätt att lära. 

Därför kan det vara av vikt att undersöka hur grundskolelärare, som arbetar i förskoleklass 

upp till årskurs tre, reflekterar och på vilka sätt de integrerar drama i sin undervisning. 

 

SYFTE 
 

Ett övergripande syfte är att undersöka hur och på vilka sätt grundskolelärare integrerar drama 

i sin undervisning. Drama finns inte som ämne i läroplanen, därför är det relevant att 

undersöka detta. Vidare vill jag belysa grundskolelärares tolkning av läroplanens 

målformuleringar när det gäller drama samt att ta reda på varför grundskolelärare använder 

drama i sin undervisning. Uppsatsen riktar sig främst till andra grundskolelärare som vill lära 

sig mer om hur man kan använda drama i sin undervisning.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

För att syftet ska uppfyllas har följande frågeställningar använts: 

 Hur och på vilka sätt använder grundskolelärare drama i sin undervisning? 

 Hur tolkar grundskolelärare målformuleringarna i läroplanen när det gäller drama?  

 Varför använder grundskolelärare drama i sin undervisning? 
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 

I de följande styckena kommer jag att beskriva hur begreppen drama och dramapedagogik kan 

förstås och hur jag själv använder begreppen. Eftersom dramapedagogik grundar sig i 

begreppet lek, kommer jag även att ta upp detta begrepp.  

 

BAKGRUND 

Vad är drama? 

 

Drama kan definieras på olika sätt: 

Enligt Rasmusson (2000) har dramaämnet funnits i läroplanerna sedan sextiotalet. Drama har 

då varit ett valbart ämne i både grundskola och gymnasium, men också som en del i ämnet 

svenska och som en metod i andra skolämnen. Viveka Rasmusson, som är dramalärare och 

lärarutbildare definierar drama på följande sätt i sin avhandling Drama-konst eller pedagogik? 

Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidsskriften Drama 1965-1995 på s. 9:  

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

kommunikativt syfte. Förutom teatern som språk och konstform i barnens och ungdomarnas värld, 

behandlar det dramatisk gestaltning och rollspel i olika pedagogiska sammanhang i lek och 

skolarbete, där barn och unga skapar fiktioner för att undersöka sin egen verklighet.  

 

Kent Hägglund och Kirsten Fredin (2004) skriver i Dramabok på s. 9 att: ”Ordet drama 

kommer ifrån det gammalgrekiska ordet dra`o som betyder att handla”. Ordet drama 

förekommer idag inom tre områden:  

1. Teater: Drama är ett annat ord för pjäs. Den som skriver pjäsen kallas för dramatiker.  

2. Vardagsliv: Ett drama är en dramatisk händelse, en människa som är dramatisk är lite överdriven 

i sina känslor och gester. 

3.  Pedagogik: Drama är en verksamhet inom förskola, fritidshem och fritidsverksamhet. Drama är 

en metod inom många skolämnen.  

 

Kristina Schüldt (1997) skriver i sin bok På barnens uppdrag på sidan 12: 

 I drama kan vi gestalta vad som helst. Vi kan förflytta oss i tiden, återskapa ett skeende vi varit 

med om och se det utifrån med andra ögon, eller blicka in i framtiden. Vi kan handla hur som helst 

och vi kan svinga oss vart vi vill på fantasins vingar. Men ytterst handlar det alltid om oss själva 

och vårt förhållande till omvärlden. Vi leker med våra kunskaper och erfarenheter och ställer 

samman dem i nya kombinationer och vi agerar som om det vore här och nu. 

 

Schüldt (1997) menar vidare att grundläggande för drama är att man uttrycker sig med sig 

själv som verktyg tillsammans med andra.  
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Hägglund och Fredin (2004) menar att ett viktigt syfte med pedagogiskt drama är ta fram och 

utveckla sin leklust. Det är viktigt att alla som arbetar med barn är medvetna om hur 

betydelsefull leken är i barns liv och för deras utvecklings skull. I olika former av 

improvisationsövningar får man lära känna det dramatiska språk som barn använder i sina 

rollekar. Frost och Yarrow (1990) menar att improvisation är en metod där framförandet 

skapas i det ögonblick det framförs.  

Enligt riksorganisationens auktoriserade dramapedagoger (RAD) arbetar dramapedagoger till 

exempel inom skola, kulturskola, vuxenutbildningar, amatörteater, folkbildning och 

föreningsverksamhet, bibliotek, muséer, personalutbildning, organisationer/företag och 

förebyggande projekt inom hälsa och vård. ( http://www.dramapedagogen.se ) 

Ur dramapedagogens perspektiv, är deltagarnas personliga utveckling och processen i 

gruppen minst lika viktig som ett eventuellt ”uppspel” eller en teaterföreställning (Schüldt, 

1997).  

 

Vad är dramapedagogik? 

 

Sternudd (2000) tar upp de fyra perspektiven inom dramapedagogiken som kallas: Det 

konstnärliga perspektivet, det holistiska perspektivet, det personlighetsutvecklande 

perspektivet och det kritiskt frigörande perspektivet. Inom det konstnärliga perspektivet 

används drama mest som framställning av teaterföreställning. I det holistiska perspektivet går 

läraren ofta in i roll och låter eleverna leva sig in i situationen genom rollspel. Reflektion och 

samtal är en central del inom det personlighetsutvecklande perspektivet. Det kritiskt 

frigörande perspektivet används främst vid konflikthantering.  

Mia-Marie F. Sternudd (2000) skriver i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk 

fostran på sidan 109:  

…. att det föreligger ett demokratiskt förhållningssätt som präglas av att deltagarna är delaktiga i 

arbetsprocessens utformande, att deltagarnas erfarenheter är en viktig del i arbetets innehåll, att 

deltagarna är konstnärligt skapande i arbetsprocessen och att individerna erövrar olika verktyg för 

att undersöka och förstå olika perspektiv utifrån hur människor talar, tänker, upplever, känner och 

uttrycker sig i olika situationer. 

 

Lek 

 

Gunilla Lindqvist (1996) är doktor i pedagogik. Lindqvist menar att barnen väljer att leka 

eller dramatisera frivilligt. Leken eller dramatiseringen ger också styrka i pedagogiska 

sammanhang. De äldre barnen är intresserade av lekens regler och form. För dem handlar 

leken därför ofta om en medveten gestaltning.   

Att arbeta med lektema innebär bland annat, enligt Lindqvist (1996), att de vuxna gestaltar 

figurer och skapar handlingar för att skapa en gemensam värld tillsammans med barnen. De 

vuxna inspireras ofta av barnlitteraturen. Pedagogerna tolkar berättelserna och gestaltar 

http://www.dramapedagogen.se/
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fiktionen. Ofta låter pedagogerna barnen gestalta de olika figurerna och olika världar möts 

från olika berättelser.  Handlingen i temat utvecklas i dialog mellan pedagogerna och barnen. 

Arbetssättet bygger på så sätt på lekens principer. Det är ett dramapedagogiskt arbetsätt, 

menar Lindqvist. 

Lindqvist (1996) refererar till Vygotskijs kulturhistoriska teori om lek. Vygotskij menade att 

leken, framförallt rolleken, har varit barnets sätt att lära sig det sociala livet. Lekpedagogiken 

har därför strävat efter att de vuxna har deltagit i barnens lekar för att lära dem hur man leker 

och hur verkligheten ser ut. Leken är en skapande verksamhet som innebär ett kreativt 

pedagogiskt förhållningssätt, enligt Vygotskijs grundläggande teori om lek.  

 

Undersökningen baseras på grundskolelärares användning av drama i sin undervisning. Därför 

är det relevant att presentera vad Skolverket och Läroplanen säger angående detta. Nedan 

följer fakta om skolverket samt utdrag ur läroplanen.  

 

Skolverket och Lgr 11 

 

Hösten 2011 trädde den nya läroplanen i kraft för grundskolan, förskolan och fritidshemmet. 

Skolverket är en förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda 

utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska bidra till att alla barn 

och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är av god kvalitet i en trygg 

miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt 

förbättrade kunskapsresultat för elever. 

Anders Järleby har en bred bakgrund inom teater och pedagogisk verksamhet. Järleby 

(2005) diskuterar om estetisk verksamhet i skolan. Han menar att det kan vara så att en 

del lärare inte har fått någon träning i estetiska ämnen under sin utbildning, vilket då 

kan resultera i att läraren tycker att det är lättast att inte undervisa i den typen av 

verksamhet. I sådana fall kan det vara lätt att bortse dessa begrepp med ett innehåll och 

ett arbetsätt som inte ens är beskrivet i kursplanerna.  

Järleby (2005) frågar sig vidare hur vi ska se på begreppet kreativt lärande. Med detta 

menar Järleby att skolan ska ta tillvara på barns kreativitet och det lustfyllda lärandet. 

Kreativt lärande återkommer i fler och fler ämnesbeskrivningar, kursplaner och 

styrdokument. Är kreativt lärande något som ska ses som en metodik för kunniga 

specialister eller ska det ses som något alla kan syssla med? Järleby (2005) menar att de 

som arbetar inom skolan måste ta hänsyn både till specialkunskap inom respektive 

estetiskt ämne, men också till en spontan lust och vilja hos lärare som vill prova sig 

fram utan några egentliga förkunskaper. Järleby (2005) menar att förmodligen är det så 

att det är lusten, nyfikenheten och intresset som är det viktigaste redskapet i ett kreativt 

lärande. Inte bara för eleverna utan också för läraren.  

Eftersom drama inte ingår som obligatoriskt ämne i grundskolan, så finns det heller inga 

kunskapsmål för vad eleverna ska kunna inom ämnet. Istället beskrivs målen som att eleverna 

skall få ta del av estetiska former. 
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Skolans värdegrund och uppdrag 

 

Samtliga utdrag finns i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och Fritidshemmet. 

Enligt Lgr 11, under skolans uppdrag, på s. 11, står det att: ”Skapande arbete och lek är en 

väsentlig del i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse 

för att eleverna ska tillägna sig kunskaper”. På s 14, under rubriken kunskaper står det:  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till 

att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.  

 

Skolans övergripande mål 

 

Enligt Lgr 11, står det på s. 11 att:  

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

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

skapande i bild och text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”. ”Eleverna ska 

kunna lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt. 

 

Studien tar även grundskolelärares sätt att undervisa på och vad de anser är viktigt att tänka 

på när de undervisar. Nedan förklaras begreppet inlärningsstilar och barns sätt att lära. 

 

Inlärningsstilar och intelligenser 

 

Boström och Wallenberg (1997) skriver på s. 15 i sin bok: Inlärning på elevernas 

villkor- inlärningsstilar i klassrummet:  

 
Det gäller att dels känna igen de olika inlärningsstilarna och dels som lärare matcha 

eleverna ickeverbalt. Sedan måste vi hitta olika inlärningsstrategier som passar de olika 

elevtyperna. Kan vi därefter försöka få eleverna att använda så många sinnen som möjligt 

vet vi att deras inlärningskapacitet ökar dramatiskt och därmed även deras minne och 

färdigheter. 
 

Lena Boström och Hans Wallenberg är båda lärare på en gymnasieskola i Örnsköldsvik. 

Författarna menar att skolan har av tradition inriktat sig på den visuelle och den audiotive 

eleven och mycket lite på de övriga inlärningsstilarna. Forskningen säger att det taktila och 

det kinestetiska sinnet är mera dominant hos eleverna, speciellt hos pojkarna. Boström och 
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Wallenberg påpekar att de tror att det är nödvändigt för alla pedagoger att de skaffar sig 

kunskaper om olika inlärningsstilar för att man ska kunna skapa en skola på allas villkor.  

 

Enligt Boström (2013) innebär den auditiva lärstilen att eleven lär sig genom att lyssna och 

tala. Den visuella lärstilen innebär att eleven lär sig genom text och bild, den taktila lär med 

händerna och den kinestetiske, lär sig genom att engagera hela kroppen.  

 

 

Howard Gardner är amerikansk pedagog. Gardner (1994) intresserar sig för de enskilda 

intelligenser som aktiveras i en undervisningssituation. Han menar att varje barn är unikt på 

sitt sätt och att varje individ har sin egen inlärningsstil, arbetsstil och temperament. Den mest 

grundläggande formen är ”direkt” eller ”oförmedlad” inlärning. Det innebär att man lär sig 

genom att se hur någon annan utför en handling. I dessa former av inlärning genom 

observation, aktiveras den spatiala (rumsuppfattning), kroppsliga och interpersonella 

intelligensen (social kompetens, kommunikation och lyssnarförmåga).   

 

Gardner (1991) menar att olika samhällen har betonat två möjliga vägar till att lära ut 

kunskap. I den ena utbildningen som kallas ”mimisk” utbildning, visar läraren det 

önskade uppförandet eller uppträdandet och eleven imiterar så gott det går. Ett annat sätt 

inom utbildningen har kallats ” den transformativa”. Enligt denna fungerar läraren som 

en ledare eller en som underlättar hellre än att vara förebild för det önskade uppförandet 

och försöker uppmuntra vissa kvaliteter och insikter hos eleverna. Genom att utforma 

vissa problem och skapa vissa utmaningar genom att placera eleverna i vissa situationer, 

hoppas läraren uppmuntra eleven till att använda och pröva sina egna idéer på olika sätt 

och på så vis underlätta deras egen förståelse.  

 

Tove Philips är lärare i barn och fritidsämnen. Philips (2014) menar att barnets intellektuella, 

motoriska, sociala och emotionella utveckling underlättas av barn som får ägna sig åt kreativa 

och skapande aktiviteter. Därför är det inte konstigt att bild och form, musik och drama ges 

stort utrymme i förskolan- och skolans tidigare år. Exempel på de förmågor som utvecklas i 

den skapande verksamheten är t.ex. initiativkraft, problemlösningsförmåga och förmåga att 

hantera motgångar.  
 

Philips menar att alla människor har en egen kombination av inlärningsstilar. Genom att 

använda sig av skapande aktiviteter som verktyg för lärande i skolan, kan man tillgodose 

elever med olika inlärningsstilar. Tove Philips (2014) skriver på s. 25: ”När många sinnen är 

inblandade blir upplevelsen större samtidigt som man minns bättre”. 

 

Phillips (2014) menar att eftersom flera av Howard Gardners intelligensteorier bygger på 

skapande förmågor, är skapande verksamhet ett bra sätt att nå olika typer av intelligens.  

Lingvistisk intelligens är en språklig intelligens. Drama ingår i språkämnet i skolan och till 

stor del handlar det om kommunikation, såväl verbal som icke verbal. Att ägna sig åt rollspel, 

mimik och dramatiseringar är utvecklande för alla åldrar. Phillips (2014) menar att den 

logiska/matematiska intelligensen är en annan intelligens som läraren kan utnyttja när hen vill 

integrera drama i undervisningen. Den tredje intelligensen är naturintelligens (känsla för 

natur, god hand med djur). Bara genom att använda sin fantasi, så går det att göra drama av 

allt. 

 

Enligt Phillips (2014) kan många kunskapsorienterade ämnen bearbetas med hjälp av drama. 

Det kan till exempel vara att sätta upp en historisk pjäs för att t.ex. fördjupa kunskaper inom 



 

8 
 

historieundervisningen eller att använda sig av rollspel för att förtydliga grupprocesser i 

skolämnet livskunskap (eleverna får då bl.a. träning i sin sociala kompetens).  

 

 

En förskola i Sverige visar hur de arbetar med drama integrerat i läroplanen. Där låter 

förskolelärarna eleverna få använda sig mycket av den kinestetiska inlärningsstilen.  

 

Sveriges radio, P1 sände radioreportaget ” På äventyr för lärandets skull”. Repotaget handlade 

om en förskola i Fränsta. Maria Göransson är förskolelärare på förskolan ” Skattkistan” i 

Fränsta. Maria berättar att hon och hennes kollegor bygger upp sin verksamhet utifrån en 

story. De bygger in läroplanenen i äventyr. Skattkistan var en av de första förskolorna i 

Sverige som profilerade sig i äventyrspedagogik. Äventyrspedagogik innebär att barnen lär 

sig genom upplevelser. En annan grundstomme i äventyrspedagogiken är att alla behövs, att 

alla är viktiga. Två gånger i veckan använder sig pedagogerna av ”kamratövningar” som de 

tillsammans med barnen bygger upp i form av olika hinderbanor. I hinderbanorna lär sig 

barnen bl.a. att vänta på sin tur och att samarbeta.  

Under terminerna arbetar förskoleklasserna med mindre äventyr som sedan leder till två större 

äventyr per år. Det innebär att förskolelärarna baserar sin pedagogik på upplevelsebaserade 

problem. Dessutom behöver barnen lära sig vissa saker först innan de kan lösa problemet i 

sagan tillsammans. Under året har förskolan arbetat mycket med matematik, såsom form, 

antal m.m. Dessa kunskaper behöver barnen visa att de har för att kunna lösa det stora 

problemet i det stora äventyret. Enligt förskolechefen Kicki Johansson, är den största fördelen 

med att jobba med äventyrspedagogik, att barnen blir motiverade till att lära. 

(www.sverigesradio.se/P1).  

 

 

Nedan följer dramapedagogiska metoder som är relevanta för undersökningen.  

 

Rollspel 

 

Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson (1988) skriver i sin bok Rollspel i teori och 

praktik på s. 5: ”Rollspel är en pedagogisk metod som är ett tillvägagångsätt som både skapar 

och förenar tanke, känsla och handling.” 

Nilsson och Waldemarson skriver vidare på s. 10 att:  

Rollspel grundar sig på våra vardagliga roller och beteenden. I rollspelet använder vi vår 

direkta eller indirekta kunskap om rollagerande för att tillfälligt inta roller som vi har eller 

inte känner till: alla vet om att vi gör det för att exempelvis undersöka eller belysa olika 

aspekter av en situation. 

 

Nilsson och Waldemarson (1988) definierar rollspel som en efterkonstruktion av en 

verklig situation under kontrollerade former där olika personer tar olika roller och 

samspelar med varandra. Rollspelet kan ledas av en person som till exempel har det 

pedagogiska ansvaret. En del av deltagarna kan vara observatör och hen ska i så fall ha 

speciella uppgifter, som att till exempel observera den person som är mest utsatt under 

http://www.sverigesradio.se/P1
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ett spel. Observatörens uppgift kan då vara att komma på idéer till den mest utsatta, hur 

denne ska förändra sitt beteende. Ett rollspel består normalt av tre faser: inledning, spel 

och efterdiskussion. Rollspel är en metod som kan användas inom flera arbetsområden. 

Syftet med användandet av metoden kan variera och användas med olika inriktningar. 

Nilsson och Waldemarson (1988) menar på s. 11 att: 

Rollspelets huvudsakliga mål kan vara pedagogiskt, terapeutiskt eller teatermässigt. Arbetet 

kan inriktas på individen, gruppen eller på ett bestämt tema. Spelet kan utformas på olika 

sätt och innehållet kan variera mycket. 

 

Nilsson och Waldemarson (1988) tar upp olika exempel på rollspelsformer:  

 

Konfliktspel: Används när man vill belysa och bearbeta konflikt i skolan. 

 

Pedagogiska rollspel: Är främst en inlärningsmetod och har alltid ett pedagogiskt syfte. 

Eftersom formen har många specifika delmål och strukturer så har den också flest 

variationsmöjligheter. Som pedagogisk metod kan formen användas för att underlätta 

inlärning av visst ämne, konkretisera kursavsnitt, ge handlingsberedskap inför vissa 

situationer, bearbeta problem m.m. 

 

Forumspel 

 

En konfliktspelsmetod kallas för forumspel. I forumspel utgår ledaren ifrån deltagarnas 

erfarenheter och tankar. I Forumspel får deltagarna själva agera skådespelare och publik 

och stoppa spelet när publiken upplever spelet som orättvist (ex någon blir mobbad). 

Katrin Byréus (2003) är dramapedagog och utvecklade forumspelsmetoden. Hon skriver 

om forumspelsmetoden där det ingår att servera deltagarna ett rollspel där spelet slutar 

på ett tragiskt eller dåligt sätt. Därefter ska deltagarna diskutera och analysera vad de 

har varit med om, dra paralleller med det övriga samhället och skissa på önskvärda 

lösningar på problemet.  

 

Forumteater 

 

En annan konfliktspelsmetod kallas för forumteater. Det innebär att det är professionella 

skådespelare som spelar upp ett dilemma som publiken får stoppa när de upplever 

orättvisa. Därefter får publiken komma med olika förslag på lösningar som 

skådespelarna spelar upp. Mia-Marie F. Sternudd (2000) skriver i sin avhandling 

Dramapedagogik som demokratisk fostran om Augosto Boal. Han var Forumteaterns 

grundare. Boal tvingades lämna Brasilien och bosatte sig i Paris och hade workshops i 

forumteater på 1970-talet i Sverige. På 1990-talet återvände han till Brasilien. Under 

åren 1994-1998 var han borgmästare i Rio De Janeiro, där han använde forumteater som 

en demokratisk metod i det politiska arbetet. Sternudd (2000) hänvisar till Augosto 

Boal, som sa: ”Målet med metoden är att utveckla människors förmåga att vara aktivt 

samhällsförändrande” (s. 83).  
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Lärare i roll 

 

Den engelske dramapedagogen Dorothy Heathcote har utvecklat en metod som hon 

kallar lärare-i-roll ( teacher-in-role). Metoden används främst inom skola och 

undervisning. Metoden innebär att läraren arbetar fram ett spel där hela klassen 

involveras. Dramapedagogen (eller klassläraren) styr spelet genom att själv gå in i olika 

roller av drivande karaktär. Spelet avbryts ibland för samtal och diskussion (Schüldt, 

1997).  

Heathcote gick in i en roll för att utveckla och fördjupa barnens känsla i ett visst läge. 

Hon gick ut ur roller för att uppnå distans och den objektivitet som krävs när man ska 

reflektera över dramat. Sternudd (2000) refererar till Wagner (1993 s. 21) att Heathcote 

”utnyttjade dramat till att göra eleverna medvetna, lära dem att betrakta verkligheten 

med fantasin hjälp och att upptäcka handlingens underliggande betydelse” (s. 99-100). 

Schüldt (1997) menar att ett syfte med lärare i roll är att ge eleverna insiktskunskap, det 

vill säga en känslomässig och kognitiv förståelse för det innehåll som lärs ut.  

 

Tematisk undervisning 

 

Kerstin Magnusson, Gun Malmgren och Jan Nilsson (2013) har forskat om tematisk 

undervisning i skolan och menar att genom att arbeta tematiskt har man möjlighet att 

utgå ifrån ett innehåll som intresserar de flesta av eleverna. Tanken är att de under en 

längre period får befinna sig i en sammanhållen kunskapskontext. När man arbetar 

tematiskt använder man sig av ett ämnesövergripande arbetssätt. Kunskapsområden blir 

då lättare att ta till sig om eleverna får tillgång till de många olika verktyg som olika 

skolämnen kan erbjuda.  

Bolton (1984) menar att eleverna kan arbeta med ett tema vid flera återkommande 

tillfällen, där rollspelet kan avbrytas för faktasamlande eller annat som behövs för att 

lösa problemet.  

Exempel på teman kan vara rymden, medeltiden, sagor m.m. Läraren kan då använda 

sig av rollspel i den tematiska undervisningen.  

 

 

Tidigare forskning 

 

Hägglund och Fredin (2004) tar upp några betydande pedagoger för dramats utveckling 

i skolan. På 1800 talet började drama få sin moderna form. Harriet Finlay-Johnson 

(1871-1956) var lärare i en liten byskola i England under åren 1897-1910. Hon använde 

drama som metod i undervisningen i alla ämnen. Finlay-Johnson blev såpass 

betydelsefull att skolmyndigheterna bad henne skriva en bok om sitt arbete. År 1911 

skrev hon boken ” The dramatic method of teaching”.  
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Winifred Ward (1884-1975) kan beskrivas som den viktigaste dramapionjären i USA. 

Hon var teaterutbildad, hade universitetsutbildning i filosofi och var mycket influerad 

av den amerikanske reformpedagogen John Dewey. Dewey var en amerikansk filosof, 

psykolog och pedagog. Han myntade uttrycket ” Learning by doing”. Det är en 

aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop. Kunskap 

måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning.  

Ward kallade sin metod för dramaarbete med barn för ” creative dramatics”. Det gjorde 

hon för att skilja den från traditionellt teaterarbete. Metoden använde Ward från början 

för att göra litteraturundervisningen mer levande och meningsfull. Ward menade att ”det 

som barn får leva sig in i och spela upp, förstår de bättre än det som de bara får läsa om 

(Hägglund & Fredin 2004, s. 99). Winifred Ward påpekade att ”creative dramatics” var 

en metod som kunde integreras med andra skolämnen. Ward menade att det viktigaste i 

”creative dramatics” var skapande och lusten. I metoden ”creative dramatics” utgick 

Ward ifrån dramatisering av historier. Hon började med att presentera en historia genom 

att berätta eller läsa upp den för barnen. Därefter samtalade hon om den tillsammans 

med eleverna. Sedan fick barnen tolka historien i en gestaltande improvisation. Efteråt 

hjälpte Ward barnen med att förtydliga vad som hänt i deras spel. Därefter kunde barnen 

utveckla spelen till små pjäser. Som förberedelse av improvisationerna använde sig 

Winifred Ward sig av olika rörelse och musiklekar.   

 

 

Hägglund och Fredin (2004) berättar vidare om hur drama har använts i undervisningen 

tidigare i Sverige: 

Den första svenska folkhögskolan, Hvilan, grundades 1868. Då började lärarna använda 

rollspel i undervisningen, särskilt inom samhällskunskap. Under 1910-talet, på 

Whitlockska samskolan i Stockholm, använde andra lärare sig av dramatiska inslag i 

modersmål och historia. De lät också eleverna spela klassiska pjäser i pedagogiskt syfte.  

Österrikiskan Elsa Köhler ( 1879-1940) var verksam psykolog och pedagog i Sverige på 

1930-talet. Hon forskade, föreläste och hade många kurser i aktivitetspedagogik för 

lärare.  

Grundidén i aktivitetspedagogiken var att man i skolarbetet skulle lägga mycket större vikt vid 

barns egna aktiviteter än vad som var vanligt. Köhler lärde ut att undervisningen borde utgå ifrån 

vad eleverna var intresserade av. Det som eleverna kunde utforska genom egna aktiviteter var 

mycket viktigare än det som de läste om i läroböckerna. I Köhlers pedagogik hade leken och enkla 

dramatiseringar en mycket viktig plats. 

( Hägglund & Fredin, 2004 s. 113).  
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METOD 
 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer och har intervjuat tre grundskolelärare som 

arbetar i lågstadiet.  

 

Fenomenologisk ansats  

 

Forskningsansatsen för denna uppsats är Fenomenologisk. Kvale (1997) skriver att 

fenomenologin grundades som filosofi av Husserl vid sekelskiftet och utvecklades 

senare till existensfilosofi av Heidegger. Fenomenologin strävar efter att få relevans och 

att försöka förstå det som intervjupersonen upplever. 

Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt på 

vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj att 

beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetanden, förstå den kvalitativa 

mångfalden hos deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explict ( Kvale, s. 54).  

Under intervjutillfällena har jag utgått ifrån fenomenologin. Detta har jag gjort genom 

att jag har förhållit mig neutral och visat intresse för intervjupersonernas erfarenheter 

och försökt förstå innebörden i vad de menar.  

Alvesson och Sköldberg (1994, s. 321) menar att:  

reflektion handlar om att fundera kring förutsättningarna för sin aktivitet, att undersöka hur 

personlig och intellektuell involvering påverkar interaktionen med vad som beforskas. När 
man reflekterar försöker man tänka kring premisser för sitt eget tänkande, observerande och 

språkanvändande. 

Forskaren väljer sitt ämne. Reflexivitet i forskningen innebär att forskaren inte kan ses 

som en obetydlig observatör, utan är en del av det som ska studeras. Reflexivt 

förhållningssätt innebär att forskaren utgår ifrån sig själv och sina erfarenheter i mötet 

med de som intervjuas eftersom forskaren har en förförståelse av ämnet (Isaksson, 

2001).  

 

Kvalitativa intervjuer 

 

Steinar Kvale (1997) menar att samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. 

Människor ställer frågor till varandra och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra 

människor. Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal och den är ett professionellt 

samtal. En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Intervjun går utöver det 

spontana vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt 

ställda frågor, samt genom att lyssna noga kan intervjuaren få ta del av grundligt prövade 

kunskaper. Den kvalitativa intervjun kalls ibland ostrukturerad eller icke-standardiserad 

intervju. Det finns inga specifika regler för hur en kvalitativ intervju bör avgöras. 
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Forskningsintervjun som mänskligt samtal kan ta många former. Samtalet kan 

kunskapsteoretiskt uppfattas som ett grundläggande sätt att vinna kunskap.   

Enligt Andrén och Rosenqvist (2006) kan intervjun kallas informell. Författarna kallar den 

formen för ”Vilja-veta-intervju”( kursivering i original).  En intervju kan inledas med ett 

informellt samtal och sedan glida över till det ämne och frågor som forskaren vill ha svar på. 

Med Vilja-veta-intervjun vill författarna betona att det handlar om att försöka förstå hur 

intervjupersonen tänker och varför, samt vad han/hon vill få sagt. Här får forskaren ha en 

frågelista och ställa följdfrågor. I Vilja-veta-intervjun är det viktiga att man får reda på ” allt” 

oberoende av frågornas inbördes ordning. Följdfrågorna kan vara t.ex: ” berätta mer, det låter 

intressant, vad menar du när du säger…..” 

Eftersom jag har valt att göra en ”Vilja-veta-intervju” är jag inte ute efter att jämföra svaren, 

utan försöka ta reda på hur varje pedagog använder sig av drama i sin undervisning. Som stöd 

i hur jag ställde mina frågor till intervjupersonen, har utgått ifrån Kvales (1997) 

kvalitetskriterier för en intervju, se bil. 3.  

Då huvudsyftet med studien var att ta reda på hur och på vilket sätt grundskolelärare 

integrerar drama i sin undervisning ansåg jag att kvalitativ intervju var en relevant metod. Den 

kvalitativa metodens syfte är att öka förståelsen för människors subjektiva erfarenheter 

(Lantz, 1993). Författaren skriver att det inte finns några förutsättningslösa intervjuer, utan att 

intervjuaren alltid har en förförståelse. Lantz (1993) menar att intervjun har sitt främsta värde 

då studien eftersträvar kvalitativ bestämning av verkligheten, då man vill förstå det 

sammanhangsbestämda.  

 

Urval och genomförande 

 

Jag började med att fråga en lärare på en skola där jag arbetar om hen ville delta i en enskild 

intervju. Därefter tog jag kontakt med två före detta kollegor som arbetar på en annan 

grundskola om de också kunde tänka sig att ställa upp. Jag var medveten om att vår relation 

kunde komma att påverka resultatet, men eftersom det var svårt att få tag på andra lärare som 

ville diskutera ämnet, valde jag ändå att fråga de jag kände. Två av lärarna hade någon form 

av dramautbildning i sin lärarutbildning. Den tredje läraren hade gått en kurs i inlärningsstilar. 

Detta var något jag inte visste innan jag hade genomfört intervjuerna. Jag informerade varje 

lärare att syftet med intervjuerna var att ta reda på hur grundskolelärare integrerar drama i sin 

undervisning. Dessutom informerade jag dem om hur lång tid intervjun skulle ta samt, att 

informationen skulle behandlas konfidentiellt. Alla samtyckte och ville ställa upp. 

Jag skrev ett brev till respektive lärare som jag mailade ut till dem, se bil 1. Därefter bestämde 

vi dag, tid och plats för intervjun. 

Sammanlagt genomfördes tre intervjuer. Varje lärare fick i uppgift, inför intervjun, att tänka 

ut ett minne som de skulle berätta om, då de använt drama i sin undervisning. Som en 
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inledning till den enskilda intervjun användes sedan denna berättelse. Genom att lärarna fick 

knyta an till berättelsen var min förhoppning att intervjun skulle kännas mer som ett samtal. 

Genom berättelserna blev övergångarna smidiga för mig och läraren. I övrigt gjorde vi inget 

mer med berättelserna. Jag kunde allteftersom använda mig av de följdfrågor som jag hade 

förbrett för att få intervjun att fortlöpa. Se intervjufrågor bil. 2.  

Intervjuerna utfördes i lärarnas egna klassrum. Varje intervju varade ca 40 minuter. Samtalen 

spelades in med hjälp av en app. Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet av mig. 

Transkriptionen av intervjuerna har gjorts med läsbarhet i åtanke. Uppenbara upprepningar 

har uteslutits, likaså skratt.  

 

Andrén och Rosenqvist (2006) skriver i sin bok Uppsatsens mystik på s. 60:  

”En princip när man skriver något som ska publiceras offentligt kan vara att skriva så att alla 

man skriver om ska kunna läsa texten med hedern i behåll”. 

 

I min analys har jag använt mig av ett reflexivt förhållningssätt som innebär att jag har utgått 

ifrån mina egna erfarenheter och min förförståelse av ämnet. Enligt Ehn och Klein (1994) 

finns det inga givna regler för detta tillvägagångssätt. Varje forskare kan hantera reflexiviteten 

på sitt eget personliga vis.  

Jag började med att titta på varje enskild intervju för att upptäcka mönster i hur och på vilka 

sätt varje lärare använder sig av drama i sin undervisning, hur de tolkar läroplanen samt varför 

de använder drama i sin undervisning.  

 

Etiska överväganden 

 

För samhällets och individernas utveckling är det viktigt med forskning. Därför finns det ett 

berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och håller hög 

kvalitet. Detta krav kallas forskningskravet. Samtidigt har samhällets medlemmar berättigat 

krav på skydd. Individen får inte kränkas, han eller hon ska behålla sin anonymitet och detta 

kallas individskyddskravet. Individskyddskravet är indelat i fyra huvudkrav. Det första är 

informationskravet som innebär att forskarenska informera den som lämnar uppgifterna och 

deltar i forskningen om att det är frivilligt att deltaga och att de har rätt att avbryta när de 

känner för det. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att deltagaren har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, som är det tredje kravet, betyder att alla personer 

i undersökningen ska få behålla sin anonymitet. Fjärde och sista kravet, nyttjande kravet, 

innebär att de uppgifter som forskaren samlar in endast får användas i forskningssyfte 

(www.vetenskapsradet.se).  

 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till individskyddskravet. Jag informerade de som 

skulle bli intervjuade att det är frivilligt att ställa upp i min undersökning, att de skulle få 

behålla sin anonymitet, samt att jag försäkrade dem om att de uppgifter som jag samlade in 

under intervjun endast får användas i forskningssyfte. 

 

http://www.vetenskapsradet.se/
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Analysmetod 

 

Att transkribera innebär enligt Kvale (1997) att ändra från en form till en annan. Efter att jag 

hade transkriberat alla tre intervjuerna, tittade jag på varje enskild intervju.  Jag sorterade data 

i olika innehållsenliga beståndsdelar. Därefter placerade jag de förenande beståndsdelarna 

från respektiver intervju och samlade dessa under gemensamma temakategorier inom de tre 

frågeställningarna. Utifrån vad lärarna svarade på min första frågeställning, har jag identifierat 

olika dramapedagogiska begrepp. Dessa har jag delat in i följande temakategorier: 

Inlärningsstilar, forumspel, forumteater, pedagogiskt rollspel, lärare i roll och tematisk 

undervisning. Utifrån lärarnas svar på min andra frågeställning, har jag skapat dessa 

temakategorier: Undervisningssätt och uttryckssätt. I den sista frågeställningen har jag hittat 

dessa temakategorier utifrån lärarnas svar: Skolans värdegrund och uppdrag samt skolans 

övergripande mål.  

Jag har använt mig av Calanders (1999) analysmetod när jag har bearbetat min data. Det sätt 

som Calander valt att använda den fenomenologiska analysmetoden har inspirerat mig.  

Calanders analysmetod innebär att man först delar in datamaterialet i innehållsliga 

beståndsdelar. Författaren förklarar detta som om att man sorterar legobitar. Därefter placeras 

förenade beståndsdelar under en gemensam ” övergripande etikett”, det vill säga att 

författaren skapar temakategorier (alla blå legobitar i en låda, alla gula i en o.s.v.) Därigenom 

framträder ett mönster som inte hade varit möjliga att urskilja i ett obearbetat material. 

 

Enligt Finn Calander (1999) innebär analysarbetet att ”gräva” i datamaterialet, hur djupt man 

gräver innebär hur stor omfattning och den tid man har.  

Calander menar vidare att data består av intervjuanteckningar, ljudinspelning m.m. Det är en 

obearbetad form av arbetet. ”Undersökningsresultat är en beskrivande och tolkande text 

formulerad med forskarens egna ord och begrepp, en text grundad i data” (Calander, s. 177).  
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RESULTAT 

 

Tre grundskolelärare deltog i intervjuer under tre olika tillfällen.  För att skydda lärarnas 

identitet är de namngivna som lärare A-C. Under varje frågeställning visas temakategorier 

som tidigare har presenterats i analysmetoden.  

I min första frågeställning tar lärarna även upp orsaker till varför de använder drama. Dessa 

kommer att sammanfattas i fråga tre.  

Svaren på min första fråga visas nedan. Den är indelad i temakategorier: Inlärningsstilar, 

forumspel, forumteater, pedagogiskt rollspel, lärare i roll och tematisk undervisning.  

Resultatet utifrån mina frågeställningar visas nedan. 

 

Hur och på vilka sätt använder grundskolelärare drama i sin undervisning? 

Inlärningsstilar 

 

Alla tre lärare tyckte att det var viktigt att låta eleverna få använda sig av så många sinnen 

som möjligt i undervisningen.  

Lärare A:”…..jag måste vara mer noga med olika barns inlärningskanaler. Att alla inte lär 

genom att se och höra. En del måste liksom få känna och få röra och få vara”.  

 

Lärarna vill även att eleverna ska få använda sig av olika estetiska uttryckssätt för att använda 

sig av olika sinnen som möjligt som leder till kunskap.  

Lärare A: ” jag vill använda så många sinnen som möjligt hos barnen.” 

Lärare B: ”Jag tror att det gagnar lärandet, eller jag är helt övertygad om att det gagnar 

lärandet, just när det går såhär trögt, så här svårt som det är för dom här, så måste de ha 

olika vägar in då, lära med kroppen…..Det vet vi ju att det gagnar ju knoppen och det gagnar 

ju läsningen” 

Lärare C anser att det är viktigt för pedagogen att använda sig av så många inlärningsstilar 

som möjligt i sin undervisning och ta del av olika estetiska uttryck. 

”…….att man ska använda sig av olika typer av medier för att ge eleven….eleven ska få 

möjlighet att uppleva olika typer av estetiska ämnen och att det är en del av de övriga ämnena 
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också….att få det till sig. Att dramatisera gamla sagor till exempel istället för att bara läsa 

dom…..) 

Lärarna beskrev olika metoder som jag tycker liknar olika dramapedagogiska metoder. Nedan 

presenteras temakategorier som det visade sig att pedagogerna använde sig av i sin 

undervisning.  

 

Forumspel 

 

Alla tre lärarna nämner att drama är en effektiv metod när det gäller konflikthantering. 

Konfliktspelsmetoderna varierar beroende på elevgrupp. Lärarna anpassar 

konfliktspelsmetoden utifrån vad de tror att barnen behöver.  

Lärare A använder sig ibland av forumspel när det hade skett en konflikt i klassen. Läraren 

pratar inte om begreppet forumspel, utan nämner begreppet dramatisera.  

”Ja där, kunde vi ju när man stannade där så fick de ju olika gå upp och spela upp samma 

och sedan själva hitta på ett slut. För att bara sitta och prata om det märkte jag att det var 

inte lika effektfullt som att dom faktiskt fick leva sig in i karaktärernas situation och se hur vi 

skulle kunna göra det här bättre?” 

Lärare A berättar att även inom ämnet livskunskap användes metoden. Syftet med 

livskunskap är att stärka barns sociala och emotionella kompetens, lära dem umgås i grupp, 

uttrycka sig, lyssna på varandra, och hantera sina känslor. Under några livskunskapslektioner 

hade klassen sett serien ” Vara vänner” ( www.ur.se ) och reagerade när de upplevde 

orättvisa. Eleverna fick då gå ihop i grupper och spela upp samma situation med ett tragiskt 

slut. Därefter fick de hitta på ett nytt slut som förbättrade situationen.  

Lärare A:”Ja där, kunde vi ju när man stannade där så fick de ju olika gå upp och spela upp 

samma och sedan själva hitta på ett slut. För att bara sitta och prata om det märkte jag att 

det var inte lika effektfullt som att dom faktiskt fick leva sig in i karaktärernas situation och se 

hur skulle vi kunna göra det här bättre? Vad skulle jag kunna säga, vad skulle du kunna 

göra? Å det var ju också….Det började jag också tidigt med. Det är faktiskt något som vi gör 

i både ettan, tvåan och trean(…...)” 

 

Forumteater 

 

Lärare B och C använder sig av forumteater som konflikthanteringsmetod. De båda 

lärarna använder sig själva för att belysa olika problem/situationer för eleverna. De 

återskapar situationer som har hänt eleverna i verkligheten. De spelar sedan upp 

situationen för att synliggöra för eleverna hur de beter sig. Barnen har sedan möjlighet 

att säga ” stopp, det där är fel” och sedan komma med ett nytt förslag till hur situationen 

kan få en bättre lösning.  

http://www.ur.se/
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Lärare B: ”å ibland så, så kör vi vuxna, Lisa (fig namn) och jag, vi kan åskådliggöra med oss 

själva.” 

Lärare C:  ”framförallt om det är en konflikt som man försöker lösa så kan det ju va så att man 

bjuder in barnen, att man gör en gestaltning som är kanske fel och så berättar barnen, nåt 

barn att ”nämen så här ska man göra istället(……..) Så visar du istället. Så gör man samma 

gestaltning igen fast barnet ger en annan respons och då ändrar ju kollegan sin respons så att 

säga….” 

Lärarna uttryckte att de ville synliggöra och åskådliggöra undervisningen för eleverna genom 

att låta dem uppleva, gestalta eller låtsas. Jag har definierat detta som pedagogiskt rollspel.  

 

Pedagogiska rollspel 

 

Alla tre lärarna använde sig av pedagogiska rollspel i sin undervisning. Lärarna använde 

rollspel som en inlärningsmetod, framförallt för att synliggöra och konkretisera 

undervisningen.  

Lärare A använde framförallt pedagogiskt rollspel i matematikundervisningen för att 

synliggöra de olika räknesätten. Lärare A berättar att hen hade deltagit i mattelyftet som är en 

fortbildning som arrangeras av skolverket. Fortbildningen riktar sig till lärare som undervisar i 

matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på sätt öka 

elevernas måluppfyllelse. Lärare A berättar om den insikt hen fick genom fortbildningen: 

” och då kunde jag faktiskt…..att det var så pass så enkelt att jag kunde gå till mig själv och 

tänka att, hur lär jag bäst?” Å då gjorde jag den kopplingen till eleverna, att de måste själv 

göra matten. Inte bara lyssna och skriva, utan faktiskt agera matten”.  

 

För att synliggöra de olika räknesätten inom matematiken tog läraren fram några elever. 

Dessa fick gestalta talet som helhet och sedan lägga till kompisar, dra bort kompisar eller dela 

på sig beroende på vilket räknesätt som användes. 

Lärare A:”till exempel är 2 + 5, då tog jag ju fram 2 elever i en grupp och 5 elever i en annan 

grupp. Vad blir 2+5?” 

”…..speciellt subtraktion, var det ju väldigt, väldigt effektivt. När man var 3 och skulle ta bort 

en. Eller så enkelt, det blir så synligt för dem när jag gjorde det. Å dela en siffra, hur kan vi 

dela talet fyra, så tror ju många barn att jag kan bara dela det på ett sätt, det ska vara 

rättvist, det ska vara jämnt det ska vara 2 i varje….men när jag då tog fram 4 barn, hur skulle 

ni kunna dela upp er i två grupper? Å då blir det så enkelt för dem”.  
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….” Hur kan ni dela upp er? Inga problem! En där, tre där, en där, 2 och 2, noll, ingen där, 

alla där. Då gjorde jag med snören, då gjorde jag cirklar på golvet, så att de fick ställa 

sig….Hur kan ni fyra i mitten, hur kan ni dela upp er? Ja, nu har vi uppdelning av tal” 

 

Då det gällde problemlösning inom matematiken, användes en plansch som visade 

matematiska problemlösningsstrategier. Läraren synliggjorde detta med hjälp av planschen. 

Detta gjordes bland annat för att träna problemlösning. En av strategierna som användes 

ibland var ”dramatisera problemet”. Ett exempel på detta kunde vara: 

Lärare A: ”Det kan ju vara att de har olika mycket pengar…..Hur många pengar ska Kalle ge 

till Eva för att de ska ha lika mycket och då kan de ju ta pengar å så kan de gå och handla, å 

så här mycket pengar…så….så ser jag att det spelar…..att de har lite rollspel mellan sig och 

att de håller på……”Nu Fröken, Fröken, nu har jag kommit på det, nu har jag kommit på 

det”. Du vet, ingen skriftlig huvudräkning, ingen så alls utan ha bara stått upp och pratat och 

låtsats som om att de är i en affär. Det är lite festligt”.  

 

Två av lärarna använde metoden då de ville ge handlingsberedskap till eleverna, träna 

rollutförande, eller beteende i en viss situation.  

Lärare A: ”Så jag dramatiserar ju väldigt mycket överlag i hela min undervisning. Då jag 

använder väldigt mycket kroppsspråk, jag kan dramatisera hur gör vi när jag ska gå och 

tvätta händerna, jag är Lisa (fig namn) 9 år. Jag går här i trean på Lilla lärdomsskolan (fig 

namn). Så hej, titta sätter sig Lisa sig ner, ser ni hon säger….du vet man kan dramatisera 

olika saker”.  

Lärare B:”Nu får du sätta igång och arbeta” Så åskådliggör vi deras personligheter då, men 

vi byter inte ut någon….Men då får de syn på sig själva när de ser oss, för då säger ju vi 

att….Såhär kan det vara nu när det blev lite mer koncentration hos den här människan eller 

mer tempo”.  

 

Begreppet rollspel nämns inte av någon av lärarna, istället används begreppet gestaltning eller 

dramatisering. Lärare C menar att drama och dramatisera är teater.  

Lärare C:”min uppfattning i varje fall av det är att jag gestaltar mer än vad jag dramatiserar 

men eh, så ska vi visa någonting jag och min kollega när vi är i klassrummet så kan det ofta 

vara så här att hon….man märker att hon börjar spela en roll eh, då hakar man på i den 

rollen  

 

Pedagogiska rollspel användes av lärare C, efter att eleverna hade skrivit texter. 

Rollspelsmetoden användes för att öva språket. Lärare C förklarar att hen använde metoden 
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för att få eleverna att träna sig i att beskriva med ord. Läraren ledde då ett rollspel där hen 

ledde barnen på en fiktiv promenad. Läraren ser plötsligt olika saker som barnen ska beskriva 

med ord. Vilken färg har det? Vilken form har det? Vem bor där inne o.s.v. 

”Nu har de skrivit texter och dom ska liksom träna på att beskriva med ord, då säger vi alltid 

att dom ska måla med ord, då förstod de inte riktigt vad det var först, då låtsades vi att vi var 

ute och gick och så frågade jag liksom såhär: ser du huset där borta? Ja, ” 

En annan dramapedagogisk metod som jag har identifierat är ” Lärare i roll”. 

  

Lärare i roll  

 

Lärare C berättade om ett exempel när de använde metoden lärare i roll kopplat till ett tema. 

En av lärarna agerade en rymdvarelse och barnen fick berätta hur det var på jorden och 

läraren berättade i sin tur hur det var att leva i rymden. På så sätt fick eleverna chansen att 

ställa frågor till rymdvarelsen för att lära sig om hur det kan vara att leva i rymden.  

”men när vi hade rymden i våras tex då fick vi ju …..det liknar ju det här med igelkotten, då 

fick vi besök av en liten figur som hade landat med sitt rymdskepp i klassrummet, en lila figur 

med tre ögon som hade svalt ett piller så han förstod hur vi pratade . Först pratade han 

jättekonstigt, men sen hittade han nåt piller där som han svalde eh, och då…..han fick ju bli 

en figur som följde hela dramat, eller hela temat, menar jag, inte dramat, men han undrade 

hur det var på jorden och barnen fick berätta och så där.” 

Läraren berättar vidare om effekten med att använda sig av metoden lärare i roll. Barnen lär 

genom att betrakta verkligheten med fantasins hjälp. På så sätt kan de lära sig nya saker. 

Genom att barnen frågar och gör som läraren i roll gör, uppstår kunskap hos barnen genom att 

de interagerar med karaktären som om att situationen vore verklig.  Genom att en lärare låtsas 

vara en annan karaktär.  

Lärare C:”Det är liksom, det är så fascinerande hur barn kan så här, bara jag som vuxen går 

in med intentionen att det här är verkligen en levande igelkott, även dom som kanske ser att, 

det där är ett gosedjur, så är det så här ”ja, den är riktig, fröken säger att den är det, så då är 

den det” 
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Två av lärarna nämnde att de ibland arbetar med tematisk undervisning i skolan. Jag har 

då identifierat att de använde sig av rollspel kopplat till ett tema.  

 

Tematisk undervisning  

 

Två lärare använde sig av olika teman i sin undervisning. Metoden användes framförallt inom 

So och No ämnena. Detta gjordes för att synliggöra och omsätta teoretisk kunskap till 

praktisk, för att exempelvis träna färdigheter, ge kunskaper som inte går att läsa sig till, 

klargöra och studera speciella frågor eller problem.  

Exempel på teman som användes i undervisningen var forntiden. Temat konkretiseras och 

tydliggörs genom ett pedagogiskt rollspel som pedagogen leder och barnen får befinna sig i en 

fiktiv situation.  

Lärare B: ” ja till exempel när vi ska ha forntiden. Där gäller det också att ha tänkt ut 

någonting, hur hade dom det då? Då får man ju göra om miljön till en kanske, vi sitter runt 

en lägereld och vi har bara lite skinn på oss och hudar och kan vi tänka oss in i det. Jag är 

rätt bra på….ja vi försätter oss i ett tillstånd. Så kan jag ju ha det här halmstråt eller vad det 

nu är….”  

 

Ett annat exempel på ett tema som användes var sagor. Eleverna fick då utgå ifrån en känd 

sagofigur och gestalta denna.  

Lärare B:”Det här med fantasi och tal och språk, de har lite svårt med det. Och då kan det 

vara lättare om man är någon annan, så jag vet när vi hade, ja Astrid Lindgren, det var väl 

det då. Författare, men det var ju lite lättare eftersom de kände till figurerna. Välj någon av 

de här: Jag är Pippi, jag är Emil, Jag är Ida, sådär va!” 

 

Läraren resonerade som så, att om du är ett barn som har lite svårt att uttrycka sig med 

språket, kan det vara lättare att gå in i en annan roll och gestalta den personen istället för att 

berätta om den.  

Lärare B:”Å har du inte språket så får du använda kroppen eller tecken och ja…och då kan 

det vara lättare att fantisera om du har namn på den du ska vara, är min erfarenhet och att 

den är lite känd” 

Ett annat exempel som kom upp som tema var Solförmörkelse då användes föremål för att 

konkretisera undervisningen. 

Lärare C:”då använde jag mig av en apelsin för den var solen och en apelsin längre bort för 

den var månen och så hade vi jordgloben här och så, månen är såhär nära och då är jorden 

så långt bort…” 
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Hur tolkar grundskolelärare målformuleringarna i läroplanen när det 

gäller drama? 

 

Svaren på min andra fråga är indelade i temakategorier: Undervisningssätt och uttryckssätt. 

Detta eftersom jag tolkar lärarnas svar utifrån på vilket sätt eleverna får uttrycka sig på samt 

på vilket sätt lärarna undervisar.  

 

Undervisningssätt 

 

Lärare A menade att denne var medveten om att det står i läroplanen att drama skall användas, 

men att denne använder drama för hen anser att drama är ett effektivt sätt att lära ut på. 

” Jag har inte helt ärligt, börjat med drama för att det är någonting som skulle kunna stå i 

mina styrdokument, nä för att det är ju för att jag har sett det som ett effektivt verktyg, att 

använda mig av i min undervisning” 

Lärare B har aldrig diskuterat drama utifrån läroplanen, men tolkar den som att det betyder att 

man ska ta med eleverna på teater. Hen låter eleverna ta del av olika upplevelser för att lära 

ut.  

”jo nä vi har inte pratat om det på det sättet som drama, utan vi har pratat om det mer om det 

som att vi konkretiserar eller att vi använder kroppen eller vi gestaltar, eller nu gör vi såna 

här lekar, nu ger vi en upplevelse” 

 

Uttryckssätt  

 

Lärare C tar upp vikten att använda sig av olika typer av uttryckssätt eftersom det står i 

läroplanen.  

”dessutom så står det ju i läroplanen att man ska använda sig av olika typer av medier för att 

lära sig saker till exempel. Man ska lära genom språk, genom bild och form, genom drama, 

genom musik….alltså så här, genom olika typer av medier” 
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Varför använder grundskolelärare drama i sin undervisning? 

 

Jag ville koppla lärarnas svar till läroplanen eftersom det är den de ska följa. Därför är svaren 

på min tredje fråga indelade i temakategorier: Skolans värdegrund och uppdrag samt skolans 

övergripande mål.  

 

Skolans värdegrund och uppdrag 

 

Lärarna nämner olika syften beroende på vad som ska läras ut. Lärarna anser att ett av syftena 

med drama kan vara för att låta eleverna få distans till ett problem eller situation. 

Lärare A:”jag kan tycka att det är bra, för ibland så får man lämna sin egen zon och gå in i 

en annan roll och känna på hur det kan vara att vara någonting annat än det jag är.” 

Lärare A berättar vidare om syftet med att använda drama i undervisningen. Hen menar att det 

blir lättare för eleverna att dramatisera t.ex en konflikt istället för att bara prata om den. Om 

eleverna får använda sina kroppar genom att gestalta så förstår de bättre istället för att de bara 

pratar.  

”Det blir så mycket lugnare att försöka dramatisera det. För ibland när man bara pratar så 

blir det ordkrockar hela tiden….” 

Lärare B anser att andra syften med drama är att: ” jo men att skapa lust och koncentration 

och….för lärande. Det handlar om det. Det handlar om att vi använder oss själva.” 

”Det handlar ju om det, att bli trygg.” 

 

Skolans övergripande mål 

 

Lärare A och B nämner även ett annat syfte att drama används för att få ihop gruppen. 

Lärarna använder olika dramapedagogiska metoder såsom samarbetsövningar, rollspel m.m i 

elevgruppen för att stärka elevernas relationer till varandra. Dessa metoder användes främst 

när gruppen var ny för varandra.  

Lärare A: ”Men såklart är det  ju mest fokus på det här för att få ihop gruppen”. 

Lärare B: ” …..Att få ihop gruppen”. 
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Lärare C menar att drama har som syfte att förklara och förtydliga vad som ska läras ut. Ett 

annat syfte med drama är att eleverna får distans till sig själva och problemet och på så sätt lär 

de sig vad som är rätt och fel. 

”det är ett sätt att förklara, ett sätt att eleven ska se det. Se vad det handlar om. Om man tex 

dramatiskerar en konfliktlösning eller konflikt som får en lösning så är det ju alltså…om man 

spelar en roll då har man ju lättare för att berätta vad man kanske har gjort fel fast man 

berättar det inte utifrån sig själv utan man berättar utifrån sin karaktär och då blir det på 

något sätt inte så nära eleven, då blir det inte så….personligt kanske man ska säga.” 

Sammanfattning av fråga tre: På den direkta frågan om vad grundskolelärarens syfte är med 

undervisningen, svarade de enligt ovan. I den första frågeställningen ” Hur och på vilket sätt 

använder grundskolelärare drama i sin undervisning” berättade lärarna om gestaltning, gå in i 

roll, bearbeta konflikter o.s.v. Utifrån temakategorierna som visar olika dramapedagogiska 

metoder, uttrycker lärarna följande: 

 

Inlärningsstilar: Lärarna tyckte att olika dramapedagogiska metoder hjälpte dem att låta 

eleverna få använda sig av inlärningsstilar. De använde drama i syfte att konkretisera 

undervisningen.    

Lärare C:”…..de har kanske svårt att föreställa sig och då måste man ju använda olika 

uttryckssätt för att få eleverna att förstå vad det är man pratar om liksom” 

 

Forumspel och Forumteater: Syftet är att belysa konflikter i klassen. 

Lärare A: ”….de kommer ju själva och sa, nu har de varit en konflikt vi vill spela upp den”. 

 

Pedagogiskt rollspel: Användes som en inlärningsmetod då lärarna framförallt ville 

konkretisera undervisningen i pedagogiskt syfte, ge handlingsberedskap till eleverna, träna 

rollutförande eller beteende i en viss situation.  

Lärare A: ”Det blir så mycket lugnare att försöka dramatisera det. För ibland när man bara 

pratar så blir det ord krockar hela tiden.” 

 

Lärare i roll: Syftet med metoden är att barnen lär sig genom att de frågar och gör som 

lärararen i roll gör. Det uppstår då kunskap hos barnen genom att de interagerar med 

karaktären som om att den vore verklig.  

Lärare C: ”Jag tänker att om man gör det så har eleven lättare att sätta sig in i situationen för 

att det händer igen framför en. Om man bara berättar nåt i ord så kan det vara ganska platt.” 
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Tematisk undervisning: Syftet är att omsätta teoretisk kunskap till praktisk. 

Lärare B: ”utan vi, ja går ut och hämtar jord, eller maskar och så har vi en kompost och så 

gräver vi ner en bräda och så tittar vi vad som händer. Vi gör liksom och leker. Vi är 

maskar….för vi tror att det gagnar lärandet. Man lär sig mer.” 
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ANALYS OCH DISKUSSION 
 

Detta är den plats där jag har valt att lägga min analys. Här kommer jag även att diskutera om 

jag har uppfyllt mitt syfte och besvarat mina undersökningsfrågor. Ett övergripande syfte i 

uppsatsen är att undersöka hur och på vilka sätt använder grundskolelärare drama i sin 

undervisning. Drama finns inte som ämne i läroplanen, därför var det intressant för mig som 

dramapedagog att undersöka detta. 

Den första frågeställningen var: Hur och på vilka sätt använder grundskolelärare drama i 

sin undervisning.  

Alla tre lärarna tyckte att det var viktigt, att låta eleverna få jobba med så många sinnen som 

möjligt. Detta genom att integrera så många inlärningsstilar i undervisningen som möjligt. 

Boström och Wallenberg (1997) menar att det är absolut nödvändigt för alla pedagoger att 

försöka hitta olika inlärningsstrategier som passar de olika elevtyperna.  

Jag håller med lärarna om att det är viktigt att anpassa undervisningen efter varje elevs 

inlärningsstil eftersom att alla barn är olika. Alla barn har sin takt, arbetsätt att lära sig på samt 

sitt temperament att ta till sig kunskap.  Gardner (1994) har forskat om processerna som 

aktiverades när barn och ungdomar lärde in sina färdigheter. Han menade att det föds många 

enskilda individer hela tiden. Var och en av dessa måste integreras i samhället på ett sådant 

sätt som passade rådande normer, värderingar och traditioner.  

De intervjuade lärarna använde sig av olika dramapedagogiska metoder i sin undervisning. De 

använde sig av forumspel eller forumteater som konflikthanteringsmetod. Enligt Nilsson och 

Waldermarson (1988) används konfliktspel för att belysa och bearbeta konflikt i skolan.  

För att belysa problem och konflikter i klassen användes forumspel utav en av lärarna. Lärare  

A lät eleverna gestlata en problemsituation som de själva hade upplevt. Byréus (2003) menar 

att i Forumspel får deltagarna själva agera skådespelare och publik och stoppa spelet när 

publiken upplever spelet som orättvist. Därefter får deltagarna sätta sig ner och diskutera vad 

de har upplevt.  

Lärare B och C använde sig av forumteater då de ville belysa en konflikt i klassen. Då spelade 

lärarna själva upp ett dilemma. Eleverna fick sedan stoppa spelet om de upplevde att någon 

t.ex. någon blev mobbad. Sternudd ( 2000) refererar på sidan 85 till Augosto Boal, 

forumteaterns grundare. Boal tog fram fem grundantaganden om människans kulturella 

aktivitet som ett led i samhällets förändring:  

Att individen/åskådaren i teaterlekens form prövar frigörande handlingar och i aktiv handling 

förbreder sig för framtiden, att många människor använder forumteatern som ett instrument för att 

påverka samhället, en kulturell aktivitet uppfattas som naturligt för både män och kvinnor samt att 

teatern får utgöra en integrerad del av revolutionen.  
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Sternudd beskriver att utifrån dessa grundantagen har en fördjupning och breddning skett av 

Boals teorier och metoder. Det kan förekomma förtryck för människor i många betydande 

sammanhang, såsom i skolan, på arbetsplatsen o.s.v.  

Alla tre lärarna uttryckte att när drama används så blir konflikten tydligare för eleverna när de 

får gå in i en roll eller ser någon annan i roll. På så sätt kan de få distans till 

konflikten/problemet och se på den med nya ögon. Detta öppnar upp för diskussion inom 

klassen. 

Jag tycker att både forumspels- och forumteatermetoden är en bra form för bearbetning av 

konflikter i skolan. Eleverna på så sätt distans till konflikten och kan se situationen med nya 

ögon. De kan så småningom se sitt sätt att agera och reagera på ett nytt sätt. Genom detta kan 

eleven reflektera över sitt eget handlande tillsammans med de andra och vinna ny kunskap om 

sig själv. 

Lärarna använde sig även av pedagogiska rollspel då man t.ex. ville träna beteende i en viss 

situation.  Metoden används även då lärarna ville uppnå ett pedagogiskt syfte i sin 

undervisning. Nilsson och Waldemarson (1988) menar att pedagogiska rollspel främst är en 

inlärningsmetod. 

Pedagog A använde sig främst av pedagogiska rollspel i matematikundervisningen. Detta 

gjordes genom att låta eleverna dramatisera ett matematiskt problem.  Phillips (2014) menar 

att då det gäller den logistiska/matematiska intelligensen kan finnas risk att det kan vara svårt 

att kombinera matematik med drama. Men Phillips ger dock ett exempel på att barnen kan 

agera olika siffror som kan plussas ihop, dras ifrån, multipliceras och divideras.   

 

Jag tycker att pedagogiska rollspel kan användas inom alla skolämnen, vilket även resultatet 

pekar på. Pedagogerna beskrev att de använde sig av rollspelsliknande former för att gestalta 

och konkretisera undervisningen.  

 

Lärare C har visat att de använder sig utav metoden lärare i roll. Det är intressant att se hur 

denna har använt sig utav lärare i roll och kopplat till ett tema. Jag tror att detta ökar elevernas 

förståelse till ett aktivt lärande. Sternudd (2000) menar att ”meningsfull kunskap skapas då 

individen upplever problematiken på en personlig och känslomässig nivå samt ges redskap att 

bearbeta upplevelserna på en intellektuell nivå” (s. 107). Det specifika inom metoden för 

lärare i roll är att läraren själv deltar inom ageringens ramar och roll som någon annan för att 

påverka spelet. Enligt Schüldt (1997) kan målet vara att eleverna ska lära sig ett faktaämne, 

men samtidigt kommer de att träna samarbete, beslutsfattande, problemlösning m.m. 

 

Samtliga lärare har på ett framgångsrikt sätt använt sig av drama i en rad olika skolämnen. 

Både för att belysa konflikter i klassen samt i pedagogiskt undervisningssyfte. Eftersom denna 

frågeställning även belyser olika syften med drama, har lärarna även nämnt syften integrerat i 

frågan.  
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Den andra frågeställningen i undersökningen var: Hur tolkar grundskolelärare 

målformuleringarna i läroplanen när det gäller drama?  

 

Utifrån temakategorin ”Undervisningssätt” beskrev en lärare att hen inte använde drama för 

att det står i läroplanen utan att de använder drama för att ” det är ett effektivt verktyg för 

undervisningen”.  

Den andra läraren hade inte tolkat formuleringarna utifrån begreppet drama utan använde 

istället lek, konkretisera undervisningen och gestaltning.  

Utifrån temakategorin ” uttryckssätt” har den tredje läraren tolkat målformuleringarna som att 

hen använder drama för att låta eleverna få använda sig av så många olika inlärningssätt som 

möjligt.  

Eftersom målformuleringarna i läroplanen när det gäller drama är väldigt generella, så kan 

varje lärare tolka den och lägga upp sin undervisning efter sin egen motivation och intresse.  

Den tredje frågeställningen var: Varför använder grundskolelärare drama i sin 

undervisning? 

Utifrån temakategorin ” Skolans värdergrund och uppdrag” uttryckte lärarna att de fanns 

många syften till varför de använder drama i undervisningen. Det berodde på vad syftet var 

med undervisningen. En av pedagogerna uttryckte att: ”Det beror på vad det är för situation, 

det kan ju vara ett nytt ämne, ett nytt tema ”. 

Under temakategrin ” Skolans övergripande mål” framkom ytterligare ett syfte med drama. 

Det var att få ihop gruppen. Detta gällde när barngruppen var ny. Eftersom drama är en metod 

som går att använda vid förebyggande av konflikter är det självklart för lärarna att arbeta på 

ett dramapedagogiskt sätt.  

Innan jag påbörjade min undersökning funderade kring om lärarna hade tillräckligt med 

kunskap kring vad drama kan innebära. Jag frågade mig om det fanns en rädsla hos 

pedagogerna att använda sig av drama på grund av okunskap. De intervjuade lärarna visade 

ingen rädsla eller okunskap över vad drama kan vara och innebära, däremot nämnde lärare A 

och B att de trodde att några av deras kollegor var rädda för att använda drama i sin 

undervisning pga att de hade ett stort kontrollbehov. Jag anser att arbetssättet inom 

dramapedagogik är ett väldigt fritt sätt att arbeta på. Istället för att man som lärare låter 

eleverna sitta på sina platser i bänkarna så ska eleverna upp på golvet och röra på sig. Detta 

kan vara alldeles för krävande att göra för de lärare som kanske heller inte har tillräckligt med 

kunskap att arbeta med drama.  

  

Anledningen till att de intervjuade lärarna använde sig av olika dramapedagogiska metoder i 

sin undervisning tror jag har att göra med att de till viss del är intresserade av på vilket sätt 

olika dramapedagogiskametoder kan påverka eleverna. Under intervjuerna frågade jag även 

lärarna på vilket sätt de var motiverade till att använda drama i sin undervisning. Det 

framkom under intervjuerna att alla tre lärarna tyckte att det var ett bra verktyg. Lärare C 

påpekade däremot att hon inte är så ”dramig” av sig. Med detta menade hen att hen själv inte 

är så intresserad av teater, eftersom hen inte har så stor kunskap om konstformen. Istället 

tyckte hen hellre om att arbeta med film och foto som inslag i undervisningen, eftersom detta 
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var något som hen själv var intresserad av. Lärare A använde sig en del av olika 

styrkeövningar och fysisk aktivitet i klassrummet när koncentrationen började tryta. Detta 

gjorde hen därför att hen själv är intresserad av fysisk träning i allmänhet. Jag tror att alla 

lärare är precis som eleverna, egna individer som har olika inlärningsstilar, sitt arbetssätt och 

temperament att undervisa på. Då känns det naturligt för varje lärare att utgå ifrån sig själv, 

vad man själv att intresserad av och välja undervisningsform utifrån detta.  

 

Alla tre lärarna som intervjuades var intresserade av att använda drama i sin 

undervisning. Två av lärarna som har intervjuats har någon form av dramautbildning i 

sin lärarutbildning. Den tredje läraren gick en kurs som handlade om att använda sig av 

så många inlärningsstilar som möjligt. Efter kursen blev läraren inspirerad att använda 

sig av drama i sin undervisning. Pedagogerna uttryckte att de använde drama för att de 

anser att det är en bra metod för inlärning. Pedagogerna nämnde att de väljer vad de vill 

undervisa om utifrån deras motivation. Järleby (2005) tar upp begreppet ” dold 

läroplan” och menar att en dold läroplan kan innefatta regler som styr lärarens tankar, 

känslor, motiv och reaktioner som ingen är medveten om. Det finns dolda läroplaner 

som används på ett mycket medvetet sätt och bli så stark att den officiella planen (Lgr 

11) läggs helt åt sidan, vilket kan resultera i att det blir rådande och tysta 

överenskommelser utifrån rädsla att prova något nytt.  

 

Eftersom att drama utgår ifrån leken som grund så anser jag att alla tre lärarna har visat 

att de är intresserade av lekens betydelse för lärandet. Under intervjuerna diskuterade vi 

aldrig lek som begrepp. Vi talade istället om lärande, sättet att lära ut och på och vilket 

sätt olika elever lär sig på. Gunilla Lindqvist (1996) menar att trots att drama som metod 

eller ett ämne med anknytning till lek, har funnits länge inom förskola och skola, så har 

inte de dramapedagogiska idéerna haft något avgörande inflytande på vare sig 

lekpedagogiken eller inställningen till barns lek. Lindqvist menar vidare att det är 

nödvändigt med ett möte mellan drama och pedagogik för att förändra och utveckla 

lekens pedagogik i svensk förskola och skola.  

 

Det har varit intressant att se att det förekommer drama på så många olika sätt inom 

skolan. Förskolan i Fränsta ( www.sveriges.radio.se/P1) visar tydliga exempel på hur 

drama kan integreras i undervisningen på ett lekfullt sätt. Även de intervjuade lärarna 

har visat att de använder drama som ett naturligt sätt att undervisa på.  

 

Resultatet av denna undersökning har inte varit särskilt överaskande för mig. Detta tror jag 

bland annat kan ha att göra med att resultatet kan ha påverkats av att de lärare som har ställt 

upp i undersökningen har ett intresse av drama. Innan jag påbörjade min undersökning visste 

jag inte om de intervjuade lärarna använde sig av drama i sin undervisning eller inte. En del 

lärare kanske undviker att använda drama i sin undervisning, eftersom det kanske inte är ett 

arbetssätt som passar alla lärare. 

 

http://www.sveriges.radio.se/P1


 

30 
 

METODDISKUSSION 
 

I denna uppsats har jag genomfört tre kvalitativa forskningsintervjuer.  Kvalitativ forskning 

går ut på att skapa förståelse. Att belysa, inte att bevisa ( Kvale, 1997). De kvalitativa 

intervjuerna har gett mig beskrivningar av fenomen inom användandet av drama i 

skolundervisningen, vars mening jag sedan kunnat tolka. 

Fördelar med kvalitativa intervjuer har varit att jag har kunnat skapa ett samtal med hjälp av 

de öppna frågorna. Jag har kunnat ställa följdfrågor om svaret jag fick var otydligt.  

Nackdelar med kvalitativa intervjuer är att det ofta skapas ledande frågor ( Kvale, 1997) . 

Detta håller jag med om.  

Jag hade träffat alla lärarna tidigare i jobbsammanhang. Detta kan ha påverkat resultatet 

eftersom lärarna visste att jag är dramapedagog. Jag har kanske påverkat lärarnas sätt att svara 

på mina undersökningsfrågor. Jag har varit medveten om min förförståelse av ämnet, därför 

har jag försökt att inta ett reflexivt förhållningssätt för att minimera min inverkan på 

resultatet.   

I framtiden vore det intressant om en större forskningsstudie kunde genomföras, där fler lärare 

kunde delta i undersökningen.   
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Högskolan i Gävle                                                                                                                               

      Göteborg 

Dramapedagogik     

      150324 

      

   Till lärarna  

 

Hej! 

 
Jag heter Christina Olsson och jag ska skriva en C-uppsats, inom ämnet dramapedagogik, 61-

90 högskolepoäng vid högskolan i Gävle. Jag har tänkt göra en undersökning om På vilket 

sätt använder grundskolelärare drama i sin undervisning? Bakgrunden till mitt val av 

område innebär att jag vill tydliggöra de generella målen när det gäller användandet av drama 

i läroplanen. Min förhoppning är att resultatet ska kunna vara av intresse för Dig och andra 

lärare som arbetar inom förskola och lågstadium.  

 

För att få svar på frågan behöver jag Din tillåtelse att Du vill delta i en intervju. Intervjun tar 

ca en timma. Det betyder mycket för mig om Du vill vara med i min undersökning. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att det inte kommer att framgå vem som har svarat.  

 

 

Kontakta mig via e-mail: christina-82@hotmail.com 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning/Christina Olsson 

 

 



 

34 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Berätta om ett minne då du använde drama i din undervisning 

På vilket sätt använder du drama i din undervisning? 

Hur ofta använder du drama? 

Vad tycker eleverna? 

Varför använder du drama, hur ser du på syftet med drama? 

Hur tolkar du läroplanens målformuleringar när det gäller drama? 

Vilka erfarenheter har du av drama? Var har du lärt dig detta? 

Motivation 
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Bilaga 3 

Kvale, S. ( 1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund 

 

Tablå 8.1 Kvalitetskriterier för en intervju 

Sidan: 134 

 Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade 

 Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre 

 Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av 

svaren 

 Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun 

 Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns 

förlopp 

 Intervjun är ” Självkommunicerande”- den är en historia i sig som knappast kräver mycket 

extra beskrivningar eller förklaringar 

 

 


