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Sammanfattning 

 

Det här arbetet riktar sig till förskollärare, lärarstuderande och lärare inom skolväsendet 

samt inom barnomsorgen. 

 

Vi är två lärarstuderande vid Umeå universitet som länge funderat på hur dramaarbetet 

har sett ut och ser ut i skolorna idag. I och med detta arbete har vi haft som avsikt att 

uppmärksamma just detta och vi ville ge en insikt i hur viktigt drama kan vara i 

undervisningen för eleverna. Vi ville även visa att drama är mycket mer än bara teater. I 

drama ingår även lek och skapande. Vi valde att intervjua personer som arbetar med 

drama i sin undervisning för att få svar på frågeställningarna kring detta arbete. 

 

Det vi funnit är att alla lärare kan arbeta med drama i undervisningen om engagemanget 

finns. Det vi finner glädjande är att eleverna generellt uppskattar detta arbete, vilket vi 

tycker att man som lärare ska ta tillvara på. Ett sådant arbete skapar trygga, självsäkra, 

ämneskunniga och mer öppna elever. 

 

Nyckelord 
Dramalärare – Lärare med utbildning i dramapedagogik. 

Lärare – Utbildad lärare med stort intresse i dramaundervisning. 

Drama som ämne – Enskilt ämne som behandlar teater och skapande. 

Drama som metod – Arbetssätt i undervisningen för att tydliggöra och uppnå fastsatta 
mål. 
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1. Bakgrund 
Under vår tid vid lärarutbildningen har vi inte haft möjlighet att förse oss med tillräcklig 

kunskap om drama, något som vi känner att vi behöver i vårt kommande arbete med detta 

ämne. Vi vill därför få ytterligare och bredare kännedom om det. Vi vill även få idéer, 

inspiration och kunskap om de möjligheter som finns i undervisningen och vilka metoder som 

vi kan använda oss av i drama med våra framtida elever. Det Ehnmark säger är 
 

”Drama är idag ett begrepp med många fasetter – det kan vara en form för social träning, en 

lärareisk metod för inlärning, en kreativ träning i största allmänhet eller, ett medel för politiskt 

medvetandegörande allt beroende på vilken inriktning man vill ge det”.1

 

Vi har ingången svenska/kommunikation för de tidigare åren inom lärarutbildningen. Under 

vårt första år läste vi tjugo poäng svenska och denna kurs var obligatorisk för studenter med 

svenska/kommunikation som ingång. Kursen var uppdelad i fyra olika block, konsten att 

berätta 1 och 2, lyrikanalys och drama – en livsnerv i samhället, fem poäng av dessa var en 

dramakurs. Den grundade sig mest i ett analyserande kunskapssätt, vi reciterade manus högt i 

klassen och analyserade sedan dessa historiska teatermanus och utifrån detta skapade vi sedan 

en egen nutida tolkning och med utgångspunkt i detta alstrades en egen teateruppsättning som 

spelades upp inför cirka 60 kurskamrater. En liten del av dramakursen innehöll 

samarbetsövningar, improvisationer och diskussioner kring ämnet. Dessa övningar var 

grunden till det teaterskapande som senare skulle äga rum. Troligtvis startade kursen med 

gruppövningar på grund av att vi skulle få en kännedom om ämnet och att vi skulle bli trygga 

i den arbetsgrupp vi skulle tillhöra vid produktionen. 

 

Vi anser att fem poäng ej obligatorisk drama är en väldigt liten del i lärarutbildningen. Dessa 

fem poäng ingår i en 20poäng svenska kurs som är valbar. Någon djupare inblick i hur vi 

sedan skulle kunna arbeta med detta ämne ute på fältet fick vi inte. Det finns valbara kurser 

som innehåller drama, men tiden är knapp och det är svårt att hinna läsa allt som känns 

intressant. Detta har medfört att en av oss inte hunnit läsa någon sådan kurs på grund av andra 

val. En av oss har läst kursen ”drama, lek, dans och rörelse” tio poäng, varav tre poäng drama. 

I blocket om drama behandlades samarbetsövningar, improvisationer och sagolek. Mycket i 

                                                 
1 Ehnmark, Katarina (1985) Drama. Helsingborg; Schmidts, s.4 
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denna kurs var likt ”drama - en livsnerv i samhället” från kursen i svenska, det som var nytt 

var sagolek som handlade om gestaltande kring en berättelse.  

 

Det estetiska har alltid funnits som stort intresse för oss båda och vi har sysslat med dans och 

teater sedan barnsben. Den ena av oss har dansat jazzdans i tolv år och arbetat som danslärare 

i fyra år med barn i åldrarna 7-14 år. I detta arbete delades barnen upp i två grupper, 7-10år 

och 11-14 år. De yngre barnen träffades på onsdagseftermiddagar i två timmar och de äldre 

träffades på torsdagseftermiddagar, även de i två timmar. Arbetet fokuserades i början på 

taktkänsla och samarbete och arbetet gick sedan vidare i samarbetsövningar och 

diagonalövningar för att få ge en känsla för musiken. I gruppen med de yngre barnen var detta 

en process som tog betydligt längre tid än i gruppen med de äldre barnen, detta beror på att de 

yngre barnens grovmotorik inte riktigt utvecklats. Arbetet fortsatte sedan med att sätta upp en 

danskoreografi för varje grupp och en dansteater som integrerade grupperna med varandra. 

Danstillfällena var femton gånger per termin och en föreställning ägde rum i slutet av varje 

termin, ofta blev detta vid lucia och skolavslutning.  

 

Hos den andre väcktes intresset för estetik vid sex års ålder då kyrkans barnkör blev en 

fritidssysselsättning. Efter några år tog teaterintresset över när musikläraren på skolan startade 

en teatergrupp och detta utövades i två år. Gruppen bestod av nio tjejer som träffades en gång 

i veckan. Arbetet startade inte direkt med att sätta upp en teater utan först gav läraren 

grunderna i drama. Han arbetade även med att sammansvetsa tjejerna till en välfungerande 

grupp. Målet var att sätta upp en teaterföreställning efter ett år, vilket lyckades. Teatern 

medförde en viss kunskap i att uttrycka känslor på ett enkelt sätt.  

 

De estetiska uttryckssätten som vi utfört under barn- och tonårstiden kan vara en bidragande 

faktor till varför vi sökte till lärarutbildningen. Vi tycker om att arbeta med estetisk 

verksamhet för att förmedla kunskap till andra.  

 

Vi tror att ett arbete med drama kan utveckla eleverna på ett positivt sätt, de blir tryggare som 

individer genom att arbeta med samarbetsövningar och fyrahörnsövningar som innebär att 

eleverna får ta ställning i olika frågor och placera sig i det hörn i klassrummet där deras 

påstående finns. Resultatet av denna process är att eleverna vågar uttrycka sina åsikter och 

känslor inom gruppen och förhoppningsvis även i samhället. Vi tror även att arbete med 

drama medför att lusten till lärande ökar på grund av att de blir starka individer. Genom 
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samarbetsövningar och andra övningar som inkluderar dialog och samspel mellan eleverna 

hoppas vi att mobbningen i skolan ska reduceras betydligt. Eleverna kan genom diskussion få 

nya synsätt och få en förståelse för att alla är olika, men att detta är något positivt.  

 

 Vi har arbetat med drama ute på våra praktikplatser och detta har medfört att vi valde att 

skriva om drama i examensarbetet. Inspirationen har vi även fått från litteratur. 

 

1.2 Problemområde 

Inom drama anser vi att alla övningar redan ska finnas i ryggsäcken för att vi ska kunna arbeta 

med detta. Vi menar att vi inte har tillräckliga kunskaper om drama för att kunna genomföra 

övningarna. Vi känner till en del dramaövningar som man kan göra med eleverna, men vi är 

osäkra på varför vi gör dem. Saknaden efter en specifik lärarhandledning i drama känner vi är 

stor, en guide för hur lärare lätt kan strukturera upp ett arbete inom detta estetiska uttryckssätt. 

Vi ville skapa en lärarhandledning för att samla några bra övningar inom drama och 

övningarnas syften. Vi finner genom våra eftersökningar på skolorna att bristen på 

dramalärare är stor och att kunskapen om drama hos lärare är liten.   

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med studien är att få en inblick i tidigare forskning kring ämnet för att få en 

förståelse för hur arbetet med drama tidigare har sett ut och hur det ser ut i en del av Sveriges 

skolor idag. Vi vill studera de möjliga förändringar som skett i dramaarbetet i läroplanerna 

från Lgr 62 till Lpo 94, men vi kommer lägga fokus på nutidsarbetet med drama. Vi vill även 

studera varför lärare arbetat med drama och varför de gör det idag. Därutöver vill vi granska 

lärarnas mål med drama i dåtid och nutid för att se om dessa förändrats under årens gång. Vi 

vill även utforska statusen när det gäller drama som ämne, hur det var förr och hur det är idag.  

 

Vårt syfte är även att få ökad kunskap om hur verksamma lärare och dramalärare arbetar i 

skolan med drama och vilka olika metoder de använder sig av i undervisningen. 
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1.4 Frågeställningar 

Vår huvudfråga i denna undersökning är: 

 

- Hur och varför arbetar dramalärare/lärare med drama? 

- Hur och varför har dramalärare/lärare arbetat med drama? 

 

Våra övriga frågeställningar är 

 

- Vad betyder drama som metod och drama som ämne? 

- Finns det någon skillnad mellan dramalärare och lärare i arbetet med drama? 

- Hur har arbetet med drama förändrats över tid? 

 

2 Metod  

2.1 Tillvägagångssätt 

Vårt arbete startade upp genom litteraturstudier kring drama. Vi studerade de tidigare 

läroplanerna för att få en inblick i arbetet kring drama, samt studerat hur viktig ledaren och 

gruppen är i detta arbete, hur stor påverkan rummet har för fantasiflödet och hur leken kan 

användas i arbetet i drama. Anledningen till att vi valde att inleda med litteraturstudier var att 

få en bred teoretisk grund att stå på innan vår praktiska undersökning av ämnet skulle börja.  

 

Vi har delat upp arbetet så att Jill har skrivit om historiken, läroplanerna och intervjuat 

dramalärare A och lärare A medan Kristina har skrivit om dramaarbetet i grundskolan, drama 

som metod och ämne samt intervjuat dramalärare B och lärare B. De andra delarna har vi 

skrivit gemensamt. 

 

Som grund för detta arbete valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. I en kvalitativ 

metod kan man använda sig av intervjuer och metoden bygger på fasta frågor som ställs till 
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alla i undersökningen.2 Den kvalitativa intervjun har sin styrka i att likna en vardaglig 

situation, ett vanligt samtal. Under denna form av intervju styr den undersökande så lite som 

möjligt i samtalet, det är informanterna som styr utvecklingen i samtalet.3  Vi intervjuade två 

utbildade dramalärare och två lärare som arbetar med drama i undervisningen. Vi valde att 

intervjua dramalärare och lärare som arbetar på olika sätt med drama för att studera de troliga 

skillnader som finns i arbetssätt och upplägg dem emellan. Dessa var verksamma på olika 

orter i Sverige.  

 

Vi använde elva stycken grundfrågor (se bilaga 1) för att få svar på vårt syfte med studien. Vi 

valde att ha intervju som metod på grund av att samtal kan ge öppnare svar och det är lättare 

för oss som intervjuar att väva in fler frågor som kommer upp än att dela ut enkäter. 

Intervjufrågorna skapades på ett sådant sätt att vi ska få vetskap om en del kunskap som 

dramalärare och lärare besitter. Vi delade upp intervjuerna mellan oss, så att vi genomförde 

intervjuerna med en dramalärare och en lärare var.  

 

Under arbetet med att få tag på dramalärare och lärare sökte vi på grundskolornas hemsidor på 

Internet och genom dessa fann vi telefonnummer till lärarna eller till expeditionen. De 

intervjuade fick information om vad vårt arbete syftade till genom den beskrivning vi gav. De 

var positivt inställda till att delta i en intervju. Intervjuerna som tog cirka 20 minuter gjordes 

genom telefonkontakt och de spelades in på en mini disc. Informanterna lovades anonymitet. 

Vi har lyssnat av intervjuerna och skrivit ner informanternas svar. Vi har inte lagt någon 

tyngd i att redovisa våra svar på grund av att informanterna var de aktiva i samtalet och det 

var deras tankar som var de betydelsefulla. 

 

2.2 Avgränsning 

Vi var först inriktade på att intervjua endast dramalärare inom grundskolan för att se hur deras 

arbete med drama kan se ut. Men på grund av bristen av dramalärare inom skolan idag fick vi 

förändra vår målgrupp genom att även kontakta verksamma lärare inom drama i 
                                                 
2 Johansson, Bo och Svedner, Per-Olov (2004) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget 
AB 
3 Holme, Idar Magne och Krohn Solvang, Bernt  (1997) Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa  
metoder.  Lund: Studentlitteratur 
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skolverksamheten. För oss har det ingen betydelse om de är utbildade dramalärare eller är 

lärare som arbetar med drama, för det är de olika arbetssätten vi lägger fokus på. På grund av 

att det finns få verksamma dramalärare och dramaintresserade lärare i grundskolan fick vi 

söka oss vidare till gymnasiet, fokus ligger inte på åldersgruppen och dess mål utan på 

dramalärareens utformande av drama som ämne. Vi kontaktade två dramalärare och två 

lärare. Det finns fler dramaintresserade lärare ute i verksamheten än det finns dramalärare, 

men vi valde att göra en jämn fördelning mellan dessa för att intervjuerna lättare skulle bli 

jämförbara.  

 

Avgränsningen syns även i vårt intervjuantal. Vi valde att intervjua två dramalärare och två 

lärare som är aktiva inom drama i skolverksamheten. Det få antalet beror på att det inte finns 

så många utbildade dramalärare. Vi har valt att skildra och jämföra deras arbeten för att få ett 

bredare perspektiv på hur vi kan arbeta med drama vare sig det är dramalärare eller lärare som 

ska arbeta med ämnet. 

 

Att få kontakt med dessa dramalärare och lärare var inte det lättaste. En del dramalärare var 

fullbokade och på så sätt hade de inte tid för en intervju eller så hade skolorna inget arbete 

med drama och på så sätt ingen dramalärare eller aktiv lärare inom drama. Sökandet efter 

lärare fortsatte på detta sätt utanför kommunen och vi fick tag på ett par dramalärare och 

lärare runt om i landet. Telefonintervjuerna gjordes på grund av att lärarna inte var 

verksamma inom Umeå kommun. Detta kan tyckas vara få gjorda intervjuer men kvaliteten i 

materialet som vi erhållit är god om man ser till syftet med vårt arbete.  

 

3 Litteraturgenomgång 

Drama ingår inte som ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Vi anser att det är få som arbetar 

med drama men att arbetet ökar mer och mer ute i verksamheten, trots att det inte är ett 

obligatoriskt ämne och få som använder sig av drama har vi funnit mycket litteratur om 

ämnet. Vi ska härmed presentera en del författares viktiga aspekter inom drama. Vi ger också 

en historik om drama, hur drama kom till Sverige och vilka som arbetat med drama och hur 

utbildningarna har skapats och förändrats. Vi ska även se hur läroplanerna för år 62,69, 80 
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och 94 behandlar ämnet drama. Vi vill visa inom vilka sammanhang drama kan användas, det 

vill säga inom leken, utvecklingen av våra sinnen och som en redovisningsform. Vi 

presenterar denna litteraturgenomgång för att ge en förståelse för hur arbetet med drama kan 

se ut i verksamheterna, att arbetet med drama innefattar väldigt mycket och inte enbart 

handlar om att dramatisera en pjäs.  

 

3.1 Definition av centrala begrepp 

Drama är väldigt svårt att definiera på grund av dess bredd. Dramatiskt skapande, lärareisk 

drama, dramatik och dramatisk verksamhet är några av de benämningar som finns. Ofta 

används engelska termer för att namnge drama, så som ”drama in education” och ”educational 

drama”.4  

 
”Ursprungligen kommer drama av det gammalgrekiska, ordet dra`o som betyder att handla”5

 

3.2 Historik 

Drama kan fyllas med olika innehåll beroende på vilken inriktning vi vill ge ämnet. Drama 

har sina rötter i urtiden och det är ett uttryckssätt som bör bevaras och ämnet bör få leva kvar i 

vår framtid. Dramatiskt uttryck har funnits med oss länge, det som troligtvis kan ha varit 

grunden till uttryckssättet är urtidsjägarnas berättelser och aktiva gestikulerande efter jakten 

som de delger byborna.6  

 

Lek och drama var redan på 300-talet f.Kr. existerande i kunskapsförmedlingen. Kända 

filosofer som Platon (427-347 f.Kr) och Aristoteles (384-322 f.Kr) ansåg att det barn och 

vuxna lär sig under press och pina inte fångas upp lika lätt som kunskap som de lär sig under 

glädjande stunder. Den kristna kyrkan kom under medeltiden (ca 400-talet – ca 1400-talet) att 

förbjuda dramatik, men förbudet avskaffades till viss del under seklens gång. Kyrkorna 
                                                 
4 Grünbaum, Anita och Lepp, Margret (2005) Dracon i skolan Drama, konflikthantering och medling. 
Studentlitteratur: Lund 
5 Hägglund, Kent och Fredin, Kirsten (2001) Dramabok. Liber; Stockholm 
6 Ehnmark (1985) 
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började sätta upp teaterföreställningar i slutet av medeltiden där innehållet behandlade 

bibliska berättelser och annat som kyrkan ansåg viktigt för folket att ta del av. Intresset för 

antikens Grekland och Romariket ökade under 1400-talet och 1500-talet. Idéerna och 

konstformerna som Platon och Aristoteles skapade under sina år började användas på nytt. 

Nya pjäser för skolbruket skrevs av lärarna på grund av att de ansåg att eleverna lärde sig 

innehållet i en text påtagligare och kunskapen stannade kvar lättare när texterna var 

formulerade som en konversation. Genom drama upptäckte lärarna att eleverna även lärde sig 

språk lättare genom denna metod. Pjästexter tog stor plats i skolorna under 1600-talet – 1800-

talet. I slutet av 1800-talet utvecklades dramat och antog en mer modern struktur.7  

 

3.2.1 Hur drama kom till Sverige 

Sverige fick sin första skolordning år 1571 och i den fastslogs att pjäser på latin och svenska 

skulle spelas i undervisningen av eleverna. Redan tidigare hade arbetet kring teatrala skrifter 

förekommit i latinskolorna i landet. Sverige var inte ensamt om detta arbete utan vi 

influerades av övriga europeiska länder som arbetade med drama.8  

 

3.2.2 Verksamma lärare inom drama under 1900-talet 

Ester Boman, ledare för Tyringe helpension, en flickskola under perioden 1909-1936, 

använde drama aktivt som en metod i undervisningen. Boman använde sig av vardagslivet för 

att strukturera upp sina lektioner. Eleverna fick agera i ett rollspel för att undersöka 

problemsituationer och de fick själva skriva sina dramatiska spel som anknöt till litteraturen 

eller till innehållet i kursen.9 Hon ansåg att verksamheten inom drama utvecklade 

personligheten hos de aktiva deltagarna. I improvisationer och övningar tränar barn sin 

sinnesnärvaro menar hon. Den aktive intar en roll och på så sätt vågar de spela ut sina 

hämningar. Språk och samarbete sätts i fokus under dramatisk verksamhet.  

 

Från Ryssland kom år 1924 en före detta amatörteaterledare vid namn Matvey Schischkin till 

Sverige. Han började år 1929 att arbeta som teaterlärare. Schischkin grundade år 1933 

”Barnsällskapet Kottarna” i Ålsten, som är en förort till Stockholm. Gruppen blev mycket 

populär och uppträdde ofta inför publik. Schischkins mål var inte den färdiga produkten utan 
                                                 
7 Hägglund och Fredin (1993) 
8 Ibid 
9 Grünbaum och Lepp (2005) 
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att få fram barnens dramatiska förmåga. Han ansåg att en viktig del i det dramatiska arbetet 

var att stimulera barnen till eget skapande.  

 

1928 började Elsa Olenius att arbeta som barnbibliotekarie vid Stadsbiblioteket i Stockholm. 

Trots att Olenius inte hade någon teaterutbildning lät hon barnen göra pantomimer och 

charader under sagostunderna på biblioteket, detta utvecklades senare till en verksamhet inom 

teatern. Inom denna teater använde hon sig av kunskaper hon hade med sig från sina 

barndomsår med föräldrar som var teateramatörer. Hon åkte sedan på en resa till USA där hon 

bland annat mötte barnteaterlärareen Winifred Ward och efter detta möte hade hon 

omfattande kunskaper kring dramaarbetet. Olenius började nu tillämpa improvisationer och 

lekar, dessa övningar förberedde barnen till att spela teaterpjäser. Hon använde även Wards 

begrepp creative dramatics som representerade lekar, pantomimer och annat dramatiskt arbete 

i grupperna.10 Olenius startade en utbildning för ledare inom barnteater, företrädare till 

utbildningen som dramalärare.11  

 

Det var inte bara Schischkin som var invandrande lärare, det var även österrikiskan Elsa 

Köhler. Köhler arbetade som lärare och psykolog och befann sig i Sverige under åren 1933-

1938. Hon föreläste för andra lärare om aktivitetslärareik, en samlingsterm för olika visioner 

om och tillvägagångssätt för kunskapsförmedling och fostran. Det idén grundade sig på var att 

utgå från barnens självständiga sysselsättningar och det var detta som Köhler utgick ifrån när 

hon föreläste för andra lärare om undervisning. Det var enkla dramatiseringar och lek som 

hade en betydelsefull position i hennes lärareik. Köhler gav 1945 ut handboken Barn 

dramatiserar lärostoffet, där hon visade hur man kunde använda drama i undervisningen.12

 

Margit Björkquist, rektor vid Sofia flickskola på Södermalm i Stockholm på 1950-talet, 

presenterade drama i olika gestaltningar.13 På schemat lade man in undervisning i tal genom 

dramatisk form, creative dramatics (se ovan), drama som metod i undervisningen i svenska, 

historia och andra ämnen. Friluftsdagar och lördagssamlingar användes för att arbeta med 

kreativt teaterskapande. Creative dramatics började nu försvenskas till skapande dramatik på 

grund av Elsa Olenius samarbete med Sofia flickskola. 

 
                                                 
10 Hägglund och Fredin (2001)  
11 Grünbaum och Lepp (2005) 
12 Hägglund och Fredin (2001) 
13 Ehnmark (1985) 
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3.2.3 Sammanfattning av verksamma lärare under 1900-talet 

Det vi anser är gemensamt för dessa lärare är att Boman, Schischkin och Köhler utgår ifrån 

barnens självständiga skapande där den aktiva intar olika roller och på så sätt vågar barnen 

visa sina känslor. Köhler arbetade även med att utveckla barnens lek vilket också Olenius 

gjorde. Olenius var i USA och hämtade hem kunskap om creative dramatics från 

dramalärareen Winifred Ward. Aktiviteterna bestod av lekar, pantomimer och dramatiskt 

skapande i grupper. Även Björkquist använde sig av creative dramatics i sin undervisning. 

Björkquist använde drama som metod bland annat i svenska, vi kan även koppla detta till 

Bomans elever som självständigt fick skriva dramatiska spel som anknöt till litteratur och 

kursinnehåll. Schischkin och Olenius var ledare inom barnteater. Olenius och Köhler arbetade 

för att utbilda lärare inom lek och drama. 

 

3.3 Utbildningar 

Pedagigiskt drama startade i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet vid olika 

lärarutbildningar. För förskollärare, fritidslärare och barnskötare ingick drama i utbildningen 

så att de sedan skulle kunna tillämpa det i sitt arbete. Även i grundskollärarutbildningen 

tillkom drama, men detta tog oerhört lång tid och antalet timmar var få. Efterfrågan på 

dramalärare stegrades i början av 1970-talet. Under samma period kände grundskolelärare att 

de ville vidareutbilda sig inom ämnet drama. 1971 påbörjade fyra universitet yrkesinriktade 

utbildningar i drama. Till en början fanns endast 20 poäng att läsa men år 1973 startade en 

kurs till med poängen 21-40 poäng och 1977 kom 41-60 poäng. Dessa kurser var i början 

endast avsedda för redan aktiva lärare som en vidareutbildning.   En ettårig 

dramalärareutbildning startade på tre folkhögskolor runt om i landet år 1974 och år 1977 

förlängdes den till två år. År 1973 brukades termen dramalärare i officiella sammanhang i 

Sverige.14  

 

                                                 
14 Hägglund och Fredin (2001)  
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3.4 Grundskolans läroplaner  

Dagens svenska läroplaner ger utrymme för en kreativ uppläggning av undervisningen ända 

upp på gymnasiet där det fria skapandet kan användas i undervisningen både i karaktärs- och 

kärnämnen. En kreativ ingång i lärandet, med nyfikenhet och spontanitet som ledstjärna, kan 

utgå ifrån barnets lek oavsett om det handlar om barngrupper, ungdomsgrupper eller vuxna.15

Lgr 62 är den första läroplanen där drama introducerats.16

 

3.4.1 Lgr 62  

3.4.1.1 Drama utifrån de obligatoriska ämnena 

 
”Undervisningen bör vidare uppmuntra dem till självständig och skapande språklig verksamhet 

och väcka deras intresse för sitt eget språk och lust att vårda det”.17

 

I lågstadiet används leken som undervisningsform där syftet är att inöva ljud och 

stavelseanalys vid rättstavning och läsning. Genom enkla berättelser, framställningar och 

skildringar övar eleverna att visa sig inför sin klass. Litteratur som eleverna har läst, lyssnat 

till och själva skapat blir sedan en enkel dramatisk improvisation. I mellanstadiet fortsätter 

dessa övningar för att sedan i högstadiet gå vidare med mer avancerad dramaundervisning. I 

högstadiet arbetar eleverna med enkla pjäser, inslag av sång och musik i produktioner av 

scener ur skådespel.18

 
”Att forma och skapa är aktiviteter, som barnet utövar redan under sina tidigaste år. I skolan sker det t.ex. i 

teckning, slöjd, hembygdskunskap, hemkunskap och olika yrkesämnen. Det sker också, när eleverna fritt 

uttrycker sina upplevelser och erfarenheter muntligt, skriftligt och på annat sätt i dramatiseringar, dialoger, sång, 

musik och rörelse. Även när de planlägger ett arbete, tar initiativ eller kommer med förslag till något och när de 

förverkligar detta, utför de ett skapande arbete”.19

 

                                                 
15 Järleby, Anders (2005) Spela roll. Pegasus förlag; Skara 
16 Grünbaum och Lepp (2005) 
17 Kungliga Skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan. s.125 
18 Ibid 
19 Kungliga Skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan s.47 
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Detta citat anser vi ger en inblick i vad som ses som improvisation, med detta menar vi att 

eleverna fritt får skapa och uttrycka sina upplevelser.  

 

3.4.1.2 Det fria tillvalet i högstadiet 

” I grundskolan skall föräldrarna i samråd med eleven inom en given ram själv bestämma, vilket 

studiemål eleven skall försöka uppnå.”20

 

I årskurs åtta kan man välja specialämnet dramatik och i årskurs nio kan man välja 

specialämnet estetik. Dessa måste vara utformade i en lokal kursplan som godkänts av 

Kungliga Skolöverstyrelsen.21

 

3.4.2 Lgr 69 

3.4.2.1 Drama utifrån de obligatoriska ämnena 

 

Dramatisk verksamhet ska under hela skoltiden finnas med och lärareen ska på bästa sätt hitta 

lämpliga former för skapande i de olika ålderstadierna. Elevernas personutveckling grundas i 

deras fritt improviserade skapande samt deras upplevelse från litteraturen. För elever som har 

det svårt att formulera sig kan det vara frigörande att till en början ge ett uttryckssätt i bild, 

form och färg. I skolan ska varje elev enligt läroplanen agera i denna naturliga uttrycksform. 

Teman kan uttryckas på olika sätt och det är därför viktigt att dramatisering genomförs med 

olika arbetsformer som bild, form, ton och rörelsegestaltning.22  

 

Barn och ungdomar i skolan ska även få uppleva professionell teater. I anknytning till 

teaterförställningarna har lärareen ansenliga uppgifter att förbereda eleverna innan 

föreställningen och efteråt ge dem tillfälle att diskutera vad de upplevt.23  

 

Dramatisk verksamhet bör samordnas med övrig undervisning. Det sker enklast om man 

uppmuntrar eleverna till dramaverksamhet och att de själva väljer material och ämne. Sådan 

verksamhet kan utövas i mindre och större grupper.24

                                                 
20 Ibid s.35 
21 Ibid 
22 Kungliga Skolöverstyrelsen (1969) Läroplan för grundskolan, allmän del.  
23 Ibid 
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Improvisation är dramaverksamhetens viktigaste arbetsform inom skolan. Improvisation 

kallas fri dramaverksamhet, eleverna skapar situationer och handlingar genom spontan, enkel 

uttrycksrörelse och genom talet. Valet av innehåll bör byggas på elevernas idéer och problem 

som de finner intressanta och betydelsefulla. Vid improvisation får eleverna öva och iaktta 

människans olika beteenden. Eleverna utvecklar även inlevelseförmågan för andra 

människors sätt att tänka, känna och reagera. Lärarens roll i arbetet med improvisation är att 

vara mindre aktiv än i andra övningar. Läraren ska se till att arbetsatmosfären är positiv och 

att eleverna själva får undersöka och upptäcka sambanden mellan sinnesupplevelser, känslor, 

tankar och attityder.25

 

3.4.2.2 Konst som tillvalsämne 

Undervisningen i tillvalsämnet konst syftar på att utveckla elevers förutsättningar att förstå 

och uppleva olika konstnärliga uttrycksformer. Den ska också förbereda eleverna till träning i 

att använda olika uttryckssätt och att tolka och värdera andra människors uttryck.26  

 
”Den skall bereda eleverna tillfälle att ge utlopp för fantasi och skaparlust i för dem meningsfulla 

enskilda och gemensamma aktiviteter för att efter hand tillägna sig ökad insikt om egna 

möjligheter att uttrycka sig på konstnärliga områden.”27

 

De olika huvudmomenten i konst är skapande verksamhet och gestaltande med olika 

uttrycksmedel så som bild, ord, ton och rörelse.28   

 

3.4.3 Lgr 80 

Enligt läroplanen har skolan ett speciellt ansvar för att eleverna utvecklar kommunikation och 

olika uttryckssätt för att skapa en bra barn- och ungdomskultur. Genom undervisning i 

ämnena svenska, bild, slöjd, musik och idrott får eleverna huvudsakliga inblickar i olika 

uttryckssätt för mänskliga stämningar, känslor och kunskaper. Eleverna tränar också sitt eget 

skapande som är ett led i personlighetsutvecklingen. Estetiska kommunikationsmedel såsom 
                                                                                                                                                         
24 Ibid 
25 Ibid  
26 Ibid 
27 Ibid s.206 
28 Ibid 
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teater och bild utgör angelägna medel för att göra stoffet åskådligt i olika ämnen.29 Vi ser 

kopplingar till dramaarbete men inget konkret exempel på hur man ska arbeta med drama i 

Lgr 80. 

 

3.4.4 Sammanfattning av de historiska läroplanerna 

Drama infördes först i Lgr 62 som en del av de obligatoriska ämnena och då fick även leken 

en central roll i undervisningen. Även enkla dramaframställningar i låg- och mellanstadiet var 

framträdande för att i högstadiet vidareutveckla dramaproduktionen. Arbetet med drama 

fortsätter även i de obligatoriska ämnena i Lgr 69 där improvisation hade en central roll. I Lgr 

69 skulle eleverna också få uppleva professionell teater.  

 

I Lgr 62 och Lgr 69 kunde även drama finnas som tillvalsämne. I Lgr 62 på högstadiet 

kallades detta för ”det fria valet” och i Lgr 69 hette det ”konst som tillvalsämne”. 

 

Vi anser att i Lgr 80 tränar eleverna kommunikation och uttryckssätt och de tränar sitt eget 

skapande som är ett led i deras personlighetsutveckling. Detta kopplar vi till dramaarbete 

såsom improvisation och lek.  

 

3.5 Lpo 94 

Målen att sträva mot inom grundskolan är att eleverna ska känna trygghet och att de lär sig 

visa hänsyn och respekt i ett samarbete med andra. De ska även lära sig att arbeta, utforska 

och lära såväl självständigt som i grupp.30  

 

Målet i grundskolan är att eleverna ska kunna utveckla och använda de kunskaper och 

erfarenheter som de införskaffar under skolåren i så många olika uttrycksformer som möjligt 

genom drama, musik, bild, dans och språk. Målet är även att de ska ha utvecklat sin kreativa 

förmåga till skapande och intresset ska ha väckts för det kulturutbud som finns i samhället.31   

                                                 
29 Läroplan för grundskolan (1980) 
30 Lärarförbundet (2001) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94 
Lärarförbundets utgåva. Solna 2001 
31 Ibid 
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De riktlinjer som skolans personal strävar efter är att främja elever i grundskolan till att vilja 

ta ansvar och skapa ett inflytande över den kulturella, kollektiva och fysiska omgivningen.32  

 

Pojkar och flickor ska få lika stort inflytande i undervisningen. Flickor ska få ta lika mycket 

plats i klassrummet som killarna gör. Det är lärarens uppgift att se till att detta blir möjligt. 

Läraren ska även se till att arbetssätten och arbetsformerna varieras i undervisningen och att 

alla tillsammans planerar och utvärderar undervisningen. Läraren bör också förbereda 

eleverna att vara mer delaktiga, ta ansvar och visa dem de rättigheter och skyldigheter de har i 

ett demokratiskt samhälle.33

 

3.6 Vad säger nutidens kursplan i svenska om drama? 

Eftersom det inte finns någon kursplan för drama i grundskolan finner vi att drama används i 

svenska. Vilket medför att man måste vara medveten om dramats tyngd i svenskämnet. 

 

Eleven måste få möjlighet att utveckla synen, läsningen, skrivandet, lyssnandet och talet, detta 

är svenskämnets huvudsyfte. Film, teater och skönlitteratur måste även ingå i elevernas 

upplevelser i grundskolan. De upplevelser som eleverna får genom läsning, teaterupplevelser 

och filmstunder måste de få tid att bearbeta inom klassen. Kommunikationsförmågan, 

elevernas tänkande och deras kreativa förmåga utvecklas i svenskämnet tillsammans med 

andra ämnen. Samhället har ett krav på att alla ska kunna hantera och värdera texter, det 

skrivna ordet har en stor betydelse. Språket är även det viktigt och de kulturer som finns runt 

omkring oss, detta formar dagens samhälle. Vårt kulturarv finns i film, teater och 

skönlitteratur och genom dessa förmedlas värderingar och kunskaper. Skolan har som uppgift 

att stärka elevernas identitet och förståelse för hur människor lever i olika kulturella 

bakgrunder. Detta uppnås genom att låta elevernas erfarenheter av film, teater och litteratur 

sammanfogas med deras uppfattningar och värderingar.34

 

                                                 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Skolverket ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” (2000)  
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3.6.1 Mål att sträva mot 
”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra… 

- stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta 

aktiv del i kulturutbudet, 

- förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig 

att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och 

språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper.”35 

 

3.6.2 Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Avlyssning, video, bildstudium, film, rollspel och drama är några av de metoder som finns att 

tillägna sig när elevernas ska bearbeta texter. Texter behöver inte alltid läsas in. Genom dessa 

metoder utvecklas elevens förmåga att tolka de olika texterna men även att förstå och uppleva 

dem. Även bilder är en metod för att göra en text mer begriplig, det sker inte bara genom 

läsning och skrivning.36

 

3.6.3 Skönlitteratur, film och teater  

Genom skönlitteratur, teater och film öppnas nya världar. Förmedling av erfarenheter samt 

upplevelser av humor, glädje, spänning och tragik kommer ifrån dessa uttryckssätt. Till hjälp 

att förstå sig själv, sitt formande av sin identitet och förståelsen av världen har människan 

teatern, filmen och skönlitteraturen. De ger också möjlighet till empati och förståelse för 

andra människor, men även för det som är annorlunda. När eleverna i svenskämnet arbetar 

med teater, film och skönlitteratur kan skiftade kulturella erfarenheter mötas och möjligheten 

ska ges till eleverna att utveckla sitt förhållningssätt till kulturer och värderingar inom dessa.37

 

3.6.4 Mål att uppnå i grundskolan 
I slutet av femte skolåret ska eleverna ha kunskapen om att kunna producera olika texter som 

blir redskap för kommunikation och lärande. De ska även kunna berätta muntligt och förklara 

                                                 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
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ett innehåll så att det blir levande och förståligt. Även i slutet av nian ska eleverna ha uppnått 

vissa mål, såsom att kunna ta till sig ett visst innehåll och kunna reflektera över och värdera 

uttrycksmedel som bild, film och teater. 38  

 

3.6.5 Sammanfattning av Lpo 94 och kursplanen i svenska 

Målen är att eleverna ska känna trygghet i arbetet som de utövar och det läggs mycket fokus 

kring samarbete och respekt.  Den enskilde individen ska lära känna sig själv och de anställda 

på skolorna ska främja elever att ta eget ansvar över samhällets omgivning. De ska även se till 

att arbetsformerna varieras i ett genusperspektiv. Vi finner att fokus läggs på samarbete i Lpo 

94 och detta kan vi koppla till ett dramaarbete. Lpo 94 anser det viktigt att arbetsformer i 

undervisningen varieras, här ser vi en god möjlighet till att få in drama. Vi ser även att man 

kan använda sig av till exempel forumspel som undervisningsmetod när man ska arbeta med 

genusperspektiv. Därför att eleverna här får ta ställning till felaktiga påståenden och förändra 

dem till något positivt vilket vi anser leder till respekt för varandra.  

 

3.7 Dramaarbete i grundskolan 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad olika författare säger om arbetet med drama i 

skolan. De olika författarna lägger tyngdpunkten på lärareens roll, gruppen, lektionens 

utsträckning, rummet och redskapen när man arbetar med drama.  

 

När ett barn ska börja år 1 kan förväntningarna vara stora. Många är nyfikna och full av 

förväntan, medan andra barn är blyga och inte säger så mycket, En del är till och med rädda 

för den första skoldagen och vill absolut inte gå till skolan. Dessa elever kommer sedan att 

ingå i en klass som ska arbeta tillsammans under flera år och det är då väldigt viktigt att de 

känner varandra och att de tillsammans kan känna trygghet i varandra. Drama kan i arbetet 

vara en form av lek och utifrån enkla namnövningar startar arbetet med att konstruera 

självförtroendet hos alla elever. Även ringövningar är att rekommendera när det gäller arbetet 

                                                 
38 Ibid 

 17



med att lära känna varandra, samtal i ringen om vad man tycker om eller inte tycker om 

påbörjar en bekantskap.39  

 

När drama ska påbörjas är första intrycket väldigt viktigt. Eleverna är troligtvis 

förväntansfulla men samtidigt kan de även vara rädda. Dramaläraren har här en viktig uppgift, 

att få eleverna att känna trygghet för att sedan våga uttrycka sig genom dramatiska uttryck. 

Det bästa är att kasta sig in i dramaarbetet direkt genom att börja prata inför gruppen, detta 

blir troligtvis svårare ju längre eleverna sitter tysta.40  

 

När eleverna känner varandra lite bättre fungerar även resterande arbete i klassen på ett bättre 

sätt och rasterna kan bli roligare genom att de har någon att umgås med. När barnen enbart 

går i ettan har de ett stort behov av att röra på sig och vi måste på varierande sätt ge eleverna 

denna möjlighet. Det är också viktigt att få med de blyga eleverna på något sätt. En bra 

övning är att röra sig till musik och här kan de blyga eleverna vara de som knäpper av och på 

musiken. I denna övning och liknande övningar förvandlas den blyga eleven till en ledare i 

klassrummet, det är denna elev som bestämmer när musiken ska knäppas av och på, eleven 

bestämmer även avbytare. För att de blyga eleverna ska våga mer inne i klassrummet är det 

viktigt att drama får blir en kontinuerlig aktivitet i undervisningen. Genom att arbeta mycket 

med drama får även läraren en klarare bild av hur gruppen fungerar och vad det bör arbetas 

vidare med. I dramaarbete får vi möjlighet att utveckla elevernas trygghet och självständighet, 

samt att eleverna får arbeta med att uttrycka sina åsikter och att komma med förslag och låta 

fantasin flöda tillsammans med sina klasskompisar och lärare.41

 
”Dewey menade i sitt pedagogiska och holistiska program att teori och praktik var beroende av 

varandra, att handling och tanke i grunden var samma sak och att det var elevens lust och intresse 

som skulle vara ledande i sökande efter kunskap.”42

 

Teoretiska studier är ett sätt att nå kunskap. Kunskap kan även bildas genom empiriska 

studier, observationer och tyst kunskap. Tyst kunskap kan förklaras som våra sinnesuttryck, 

sociala regler, värderingar och uppfattningar. Genom mer eller mindre kreativt sinnelag kan 

kunskap uppnås. I detta kreativa arbete kan den tysta kunskapen stå för dolda värderingar när 

                                                 
39 Hansén, Ingrid (1985) Drama. Schmidts; Helsingborg   
40 Erbert, Bodil och Rasmusson, Viveka (1991) Undervisa i lärareiskt drama. Studentlitteratur; Lund 
41 Hansén (1985) 
42 Järleby (2005) s.15 
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det gäller sättet att arbeta och synen på materialet och uppgiften. Kunskapen om hur något ska 

utföras existerar utan reflektion över detta. Kunskapen finns i själva handlingen eller 

gestaltandet där material, lust för upptäckande, redskap och kommunikation med sina 

medarbetare fokuseras när det gäller skapande verksamhet. Drama kan användas som en 

metod i undervisningen, alltså att uttryckssättet vävs samman med olika ämnen så som till 

exempel svenska, engelska och historia. Drama kan även vara ett eget ämne i undervisningen, 

det vill säga att arbetet fokuseras kring elevens självförtroende och förmåga att uttrycka sina 

känslor och tankar. Detta arbete kan förekomma som ett schemalagt ämne eller som frivillig 

verksamhet inom skolan men även under elevernas fritid.43  

 

Förskolans, grundskolans, fritidshemmets och fritidsgårdars målsättning med skapande 

dramatik är att utveckla elevernas personligheter.44 Genom drama kan uppfinningsrika 

människor formas. De flesta talesmän menar att drama kan medverka till att personligheten 

hos människor utvecklas och att öka och bredda människors inre liv och funderingar. Det är 

betydelsefullt att bli och få vara skapande.45 Inom drama är det viktigt att ledaren har vetskap 

om elevernas behov, veta vad som är viktigt för just den gruppen att öva på och genom detta 

skapa passande övningar. Ledaren måste under arbetets gång kunna följa upp effekterna som 

blir av uppläggningen av lektionen. Ledaren måste även bedöma värdet av sitt arbete, möta 

elevernas upplevelser och bearbeta dem för att sedan föra arbetet vidare framåt. Ledarens 

engagemang är en viktig del i arbetet när det gäller att få eleverna engagerade. Läraren måste 

till en början vara öppen och lyhörd så att eleverna sedan kan ta vara på sitt agerande, men ju 

längre arbetet fortskrider kan eleverna ta över övningarna mer och mer.46  

 

3.7.1 Lärarens ledarroll 

Grünbaum och Lepp refererar till Lepp (1998) som anser att ledaren måste vara lyhörd för 

aktörernas reaktioner och behov i och med att drama kan väcka många olika känslor. För 

deltagarna står sinnen och upplevelserna i centrum under dramaverksamheten, i och med detta 

har ledaren en viktig roll. 47

 

                                                 
43 Järleby (2005) 
44 Ibid 
45 Ehnmark (1985) 
46 Wiechel, Lennart (1985) Drama. Schmidts; Helsingborg 
47 Grünbaum och Lepp (2005) 
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”Särskilt i början kan drama väcka en del osäkerhet och motstånd. Rädsla och blyghet hos en enda 

deltagare kan då sprida sig till hela gruppen och eventuellt omöjliggöra verksamheten.”48  

 

Enligt Grünbaum och Lepp anser O´Toole (1997) samt Ekstrand (1995) att en ledare inom 

drama måste ha en utbildning inom drama för att kunna leda denna verksamhet. Ekstrand 

menar även att dramaverksamhet kräver hög arbetsmoral och disciplin från ledaren men även 

från aktörerna. Ledarens uppgift är att förmedla disciplinen och den höga arbetsmoralen. 49  

 
”Ett positivt gruppklimat som kan beskrivas som att skapa ”safe space” är en väsentlig faktor för 

att dramaverksamheten ska kunna genomföras på ett tryggt och positivt sätt samt att 

förutsättningar för lärande skapas.”50

 

Trygghet måste finnas för att aktörerna ska kunna dela sina olika uppfattningar, idéer och 

erfarenheter. Drama handlar om att utveckla känslor av tillit, att kunna acceptera olikheter i 

kulturell bakgrund, ålder och kön.51  

 
”Endast när arenan för lärande upplevs som säker, kan viljan att dela och modet att vara i roll och 

”att kliva i en annans skor” etableras.”52  

 

Grünbaum och Lepp finner i Lipschütz (1976) att det är det väsentliga tillitsklimatet för 

lärande samt den utveckling kring företeelser av glädje som är viktigt för att skapa tryggheten 

i en grupp. Glädjen ses som en förstärkning i sinnet men den ska inte skapas av ledaren utan 

av gruppens tillfredställelse och engagemang.53

 

Grünbaum och Lepp refererar till Lipschütz (1976) att man delar in ledarens arbete i fyra 

funktioner den stimulerande, den deltagande, den iakttagande och inkännande samt den 

planerande. Kritiken som drama kan få grundas ofta i ledarens förhållningssätt och 

tillvägagångssätt. Arbetsklimatet i gruppen kan påverkas av ledarens agerande. Enligt 

Grünbaum och Lepp talar Ekstrand (1976) om den positiva grundställningen som en ledare 

måste ha till alla i gruppen, för att försöka uppmuntra alla till den utveckling som sker. 54

                                                 
48 Ibid s.57 
49 Grünbaum och Lepp, (2005) 
50 Ibid s. 57 
51 Ibid 
52 Ibid s. 57 
53 Ibid 
54 Ibid 
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3.7.2 Gruppen 
”Om jag vill få människor att associera fritt, så måste jag skapa en miljö där de inte kommer att bli 

straffade eller på något vis kommer att hållas ansvariga för det som deras fantasi producerar. Jag 

tänker ut tekniker, som lyfter bort ansvaret från personen.”55

 

Det finns en del praktiska råd som lärare bör tänka på innan arbetet med drama börjar. 

Storleken på den grupp som undervisas bör inte vara för stor. Det som dramalärare brukar 

betrakta som rimligt är femton elever, men självklart så kan arbetet utföras med både större 

och mindre skaror. När det handlar om ett dramaarbete med en grupp som är helt ny inom 

metoden och ny inför varandra, till exempel en klass, är det bra om hela klassen har lektionen 

tillsammans så att alla kan få samma kontakt. Men sedan kan storleken på klassen variera 

under kommande arbeten och gruppernas storlek anpassas helst efter syfte av lektionen och 

vilken arbetsform som ska användas.56 När dramaarbete sker i smågrupper är det bra att 

variera dessa grupper så att alla elever får arbeta med varandra. Genom att redan från första 

början arbeta på detta sätt får eleverna en trygghet i alla konstellationer eftersom de vet att de 

kan samarbeta med alla. Det viktiga med gruppbyten är att eleverna först får arbeta ett tag 

med varandra så att processen går bra innan gruppen splittras.57  

 

Det finns en del sätt att dela in en klass i mindre grupper, till exempel så kan eleverna få välja 

grupp på egen hand, läraren kan skapa grupperna eller gruppindelningen sker slumpvis genom 

lottdragning. Vad läraren än väljer så blir det konsekvenser. När eleverna får välja grupp på 

egen hand kan det lätt bli så att en del barn inte bli valda och de elever som blir ”över” efter 

indelningen får tillsammans bilda en egen grupp. Denna grupp har alltså inte fått välja sin 

egen grupp. Det som kan vara positivt med denna metod är att den ger möjlighet till arbete 

med de kompisar som eleverna vet att de fungerar bra tillsammans med. När läraren 

bestämmer hur indelningen i grupperna ska se ut är det lätt att konstruera grupper som går bra 

ihop. Läraren kan välja att inte placera elever som inte fungerar bra, eller elever som alltid är 

med varandra i samma grupp. När det är slumpen som avgör har inte läraren någon kontroll 

över indelningen. Detta är en av de metoder som kan användas för att variera sättet att dela in 

eleverna i grupper men som kanske inte ska användas allt för ofta.58  

                                                 
55 Johnstone, Keith (1979) Impro Improvisation och teater. Faber and Faber ltd; England s.132 
56 Erberth och Rasmusson (1991) 
57 Hägglund och Fredin (2001) 
58 Hägglund och Fredin (2001) 
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3.7.3 Lektionens utsträckning 

Storleken på gruppen och lektionens utsträckning anpassar sig till syftet och arbetsformen 

med drama. Även fast ett schema oftast finns för varje klass i alla skolor så är det viktigt för 

dramaläraren att träffa eleverna med jämna mellanrum så att de inte tappar den dramatiska 

processen. Inom skolans och förskolans ramar bör drama finnas i undervisningen, men 

arbetspassen får inte bli för långa, särskilt inte för små barn. Ett pass på en halvtimme kan 

vara lagom för dessa barn. Idag är många barn i behov av ordning och sammanhang eftersom 

deras dagar ofta består av olika sysselsättningar. Familj, skola, fritidsaktiviteter, kompisar och 

teve, radio och datorer kan vara det som kretsar runt i vardagen. Drama kan vara ett andrum, 

att arbeta på ett kreativt sätt som varar en längre tid i undervisningen. Fördelen med att vara 

förskollärare eller klasslärare är att de kan ändra i sitt schema och timplan om de vill ha mer 

utrymme för till exempel drama, men det är fler än dessa lärare som bör få denna möjliga 

åtgärd till förändring.59

 

3.7.4 Rummet 

Att enbart ha tillgång till ett klassrum behöver inte vara ett hinder. När dramaarbetet sker i ett 

klassrum gäller det att ställa bort stolar och bord för att få en bra plats för aktivitet. 

Ommöbleringen i sig kan bli en bra dramaövning i en barngrupp genom att till exempel leka 

post och att lådor med post ska staplas längst väggarna. Detta arbete ska ske snabbt men inte 

stressande och det ska hållas på behaglig ljudnivå.60  

 

Att arbeta i ett vanligt klassrum går bra om bord och stolar ställs undan, men att arbeta i en 

dramasal är bättre. Om tillgång till en dramasal finns bör läraren nyttja denna. För att skapa de 

bästa förutsättningar för kreativitet, genom avslappnad och tillförlitlig miljö, är ett rum som är 

insynsskyddat att föredra. På grund av detta är en gymnastiksal ingen positiv arbetsmiljö 

eftersom det är svårt att skapa en närhet till varandra i en sådan sal. Den är kallare än vanliga 

klassrum och associationerna är inte desamma som man letar efter i dramaundervisningen. Ett 

dramarum borde finnas på varje skola.61  

 

                                                 
59 Erberth och Rasmusson (1991) 
60 Ibid 
61 Erberth och Rasmusson (1991) 
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3.7.5 Redskap 

Under ett dramaarbete är redskap egentligen inget nödvändigt. En sal som är fri från bord och 

stolar är allt som krävs. Det som kan komma till användning är en cd-spelare. Den kan 

användas till övningar inom drama, det vill säga rörelseövningar, avslappning och 

improvisation. Rekvisita som instrument, kläder, papper, penslar och färger kan även vara bra 

att ha till hands under dramaarbetet. Det som är a och o för kreativiteten är eleverna själva, 

eftersom arbetet byggs upp av deltagande och inlevelse.62

 

3.8 Drama som metod och drama som ämne 

I vårt arbete kommer vi att behandla ”drama som ämne” och ”drama som metod”. I drama 

som ämne läggs fokus på skapandet av konst och teater. Medan drama som metod är ett medel 

som kan användas som en förstärkning av innehållet i läroböckerna, att eleverna får agera 

utifrån litteraturens innehåll där man mest arbetar kring att blanda kunskaper i form av lekar 

och teater. Detta kan även resultera i en teater som redovisningsform.  

 
I detta avsnitt behandlas de olika författarnas ståndpunkter kring drama som metod och drama 

som ämne, men även språk och kommunikation, lek, våra sinnen och drama som 

redovisningsform. 

 

Arbetet med drama kan användas i olika former, dels som ett ämne men även som en metod i 

undervisningen, men drama kan även ha olika utformning i dessa strukturer. Dramaövningar, 

improvisation och produktion är tre stora områden som har olika arbetsformer. Inom 

dramaövningar har leken en stor betydelse inom barngrupper. Produktion är den del som mest 

liknar teater och inom improvisation arbetas det med både teater och lek. Inom 

improvisationen använder vi oss av tal, men dramaövningar är oftast tysta. Produktion och 

improvisation sker ofta inför en publik, inom improvisationen är det ofta gruppen som är 

åskådare och inom produktionen är det utomstående som studerar de agerande. Inom 

improvisation kan eleverna arbeta med sina attityder, få förståelse för de situationer som 

                                                 
62 Ibid 
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andra människor står inför, även okända förhållanden kan eleverna förberedas på. Inom 

dramaarbetet är improvisationen en medelpunkt.63  

 

Målsättningarna med arbetet inom drama är ofta olika, det beror på vilket syfte arbetet har, till 

exempel om det är en enskild individ som ska utvecklas eller om det är gruppen i sin helhet. 

Vid dramaövningar inom gruppen är det ofta kommunikationen, förtroendet och att fatta 

ömsesidiga avgöranden som tränas. När det kommer till den enskilda individen kan fokus 

ligga på träningen med sitt uttryck, sin inlevelse och fantasi, kreativiteten och träning i 

koncentration. Produktionen bygger ofta på ett arbete som eleverna i grupp har åstadkommit 

eller en tolkning av en text, det vill säga en teaterpjäs eller stycken av en pjäs. Syftet med att 

arbete med produktionsinriktat material är inte i första hand att ge publiken en lärdom, syftet 

är att de som arbetat med produktionen ska få en erfarenhet. 64  

 

3.8.1 Språk och kommunikation  

Kommunikation är så mycket mer än det talande språket, kommunikation kan ske direkt 

genom gester, rörelser, och mimik, men det kan också ske indirekt genom musiken, teven, 

bilder och böcker. Rörelser är en del av vårt kroppsspråk som även det är kommunikation, 

kroppsspråket innefattar gester, mimik, tonfall, kroppsrörelser och kroppsställningar. Det som 

också hör till kroppsspråket är klädesplagg, accessoarer och beröring.65

 

Kroppsspråket är den kommunikationsform som är alla barns första språk. Det är inte 

föräldrarnas språk som barnet lär sig först utan tonfall och mimik. Barn kan bli störda i sin 

utveckling genom att föräldrarna använder sig av ett ord, men säger något helt annat med 

kroppsspråket. Kroppsspråket är en viktig del i arbetet med drama och det gäller att få 

eleverna att tolka andras kroppsspråk och använda sig av kroppsspråket så att det blir tydligt i 

kommunikationen. Under dramalektioner med kommunikation som övning gäller det för 

läraren att göra klart för eleverna att det är viktigt att de är förstående för andras tankar och 

uttryck och att de ska vara så ärliga som de kan vara.66

 

                                                 
63 Ehnmark (1985) 
64 Ibid 
65 Erberth och Rasmusson (1991) 
66 Ibid 
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Samspelet mellan eleverna i gruppen är väldigt viktigt i en grupp av nybörjare. Övningar som 

skapar gynnsammare förutsättningar för eleverna att skapa kontakt måste väljas. I det nya 

arbetssättet är det lärarens uppgift att arbetsformerna ska vara trygga för eleverna och att 

stämningen i klassrummet ska vara möjliggörande för kommunikation. Under ett dramaarbete 

gället det för gruppen att ha ett bra samspel för att skapa en process och för att denna process 

ska frambringas behövs en bra kommunikation mellan eleverna. För att denna kommunikation 

ska äga rum gäller det att eleverna är trygga i sin grupp och här är det lärarens uppgift att se 

hur inlärningsprocessen påverkas av kommunikationen och hur kommunikationen påverkar 

grupprocessen.67  

 

3.8.2 Lek  

De som förde in leken och den fysiska aktiviteten i undervisningen för att de ansåg sådana 

aktiviteter som en viktig del i barnens utveckling var Friedrich Fröbel (1728-1852) och Maria 

Montessori (1870-1952). Dessa människor observerade barnen i vardagliga situationer och de 

kunde dra den slutsatsen att leken var en viktig del i deras handlingar under dagen. De utgick 

inte enbart i sin lärareik utifrån lusten att leka utan även lusten att skapa var viktig. De ansåg 

att barnen tyckte att det var roligare att själv arbeta fram leksaker än att använda sig av redan 

färdiga produkter. Montessori har haft ett stort inflytande till andra lärares kreativa 

undervisningsmetod, i Sverige märks detta mest inom förskolan och i grundskolans lägre år.68  

Leken ingår till viss del i teater, som en prestigelös metod i skolan. Leken kan skapa 

relationer mellan människor. Arbetet med leken kan börja med en kort presentation för att 

sedan låta eleverna leka på egen hand. Eleverna kan sedan få kunskap om varandras 

bakgrund, relationer till de andra som deltar i leken och reaktionsmönster. Det som även 

ansågs vara viktigt med leken var att barnens motorik, fantasi, språk och kommunikation 

utvecklades.69

 

Leken måste ses i ett socialpsykologiskt perspektiv där individuella infallsvinklar som jag-

uppfattning och sociokulturella infallsvinklar som utveckling av socialisation, 

kulturförmedling och sociala relationer. Leken blir såväl ett samhälleligt som ett individuellt 

fenomen.70 Leken kan ibland innehålla rolltaganden, det vill säga att roller delas ut till dem 

                                                 
67 Erberth och Rasmusson (1991) 
68 Järleby (2005) 
69 Järleby (2003) 
70 Lillemyr, Ole Fredrik (1990) Lek på allvar. Studentlitteratur; Lund 
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som är med i leken, till exempel vid mamma, pappa och barn. Lika ofta sker även leken utan 

dessa roller och barnen är bara sin egen person. Övningar och lekar handlar ofta om att 

reflektera över sina sinnliga och kroppsliga uttryckssätt. Lekar som handlar om sinnliga 

uttryckssätt är en bra början till ett arbete med drama och teater.71 Omgivningen är en 

inspiration till och med hjälp av upplevelser de har gör de leken levande. De använder sig inte 

enbart av roller i leken utan även av speciella ljud och rörelser de upplevt. Leken är ett 

kreativt arbetssätt och känslan för leken påverkar hur leken fortgår. Den estetiska formen har i 

barnens lek olika ramar, dessa ramar kan till exempel vara lekens längd, en dag i verkligheten 

är till exempel i leken 30 minuter. Leken är även en fantasiprocess hos barnen, mötet mellan 

barnets inre och yttre tankar. Barnets skapande har sin grund i deras lek, de tolkar sina 

upplevelser i leken. Leken är en del av den kulturella och den estetiska dimensionen.72

  

3.8.3 Våra sinnen 
”Ett svar på frågan hur man bäst ska undervisa i grupp är att engagera så många sinnen som 

möjligt vid varje undervisningstillfälle”.73

  

För att hitta sig själv som person måste arbetet utgå från att undersöka sig själv, leta efter 

sidor som eleverna inte trodde fanns inom dem för att sedan acceptera dessa sidor. För att få 

en förståelse för sin egen funktion i ett socialt samspel är det bra att träna upplevelse, känslor 

och sitt minne. Kreativiteten inom drama utgår från ett undersökande av både sig själv och 

andra människor runt omkring och för läraren betyder detta att alltid vara på elevernas nivå. 

Läraren behöver återupptäcka sina givna sinnesresurser, som hörsel, syn, känsel, smak och 

doft.74

 

Kroppen måste vara avslappnad och det måste vara lugnt runt omkring för att ett aktivt 

lyssnande ska äga rum. Det är inte jakten på ljud som ett kreativt lyssnande bygger på utan det 

är att vara mottaglig för ljuden, att låta dem komma till oss. Övningar som här kan passa bra 

är att lyssna på olika sorts musik och sedan tala om för varandra vad sin upplevelse med 

musiken var. Klassen kan även öppna ett fönster eller öppna klassrumsdörren för att lyssna 

om de hör några ljud utanför, sedan kan eleverna beskriva ljuden för varandra. Att vara 

                                                 
71 Järleby (2005) 
72 Lindqvist, Gunilla (2000) Barn, teater, drama. Stockholms universitet  
73 Steinberg, John M (1985) Drama. Smidts; Helsingborg s.25 
74 Järleby (2005) 
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avslappnad under det aktiva lyssnandet är väldigt viktigt och det är även viktigt att vara 

avslappnad under det aktiva seendet. Att enbart stirra framåt på något föremål kan resultera i 

att det är svårare att se föremålet. Besluta dig inte för vad du ser innan du i själva verket får 

syn på någonting. Här kan eleverna stå vid ett fönster och beskriva för sina kompisar vad de 

ser, eleverna kan även undersöka varandras utseende, beteende eller klädsel.75  

 

Att känna på saker är inte bara fingrarnas uppgift utan det är även hela kroppens. De övningar 

eleverna här kan göra är att börja känna på föremål med fingrarna för att sedan gå vidare i 

uppgiften och använda sig av kroppsdelar som tår, kind och mun. En annan övning är att 

eleverna känner sig själv, genom sig själv. Alltså att de känner sina ben i byxorna, tungan i 

munnen, fötterna i strumporna och så vidare. För att känna doft och smak krävs det att 

eleverna är avslappnade. Doften och smaken är inget som ska skyndas på utan det måste få ta 

tid för att dessa ska framträda. En övning kring detta är att alla elever sitter i en ring och 

blundar. De får lukta på olika frukter, sedan plockas dessa bort och eleverna får gissa vilka 

frukter det var och beskriva dess doft. Denna övning kan också träna smaken, genom att de 

smakar på frukten istället för att lukta på den.76  

 

Genom att smaka, lukta, göra, känna, se och höra tar vi in information. Alla har vi olika 

inlärningssätt och på grund av detta är det viktigt att läraren inte enbart litar på ett inlärnings- 

och utlärningssätt eftersom alla elever då inte får samma möjlighet till kunskap. Lärare måste 

använda sig av alla tre primärsinnen, det vill säga synen - att visa, hörseln - att berätta och 

känseln - att göra. Enligt Steinberg (1995) är drama och rörelseaktiviteter de metoder som 

lättast engagerar flest sinnen och genom detta sätt sker inlärning. Synen, hörseln och 

skapandet gör så att hela kroppen engageras i en dramaverksamhet. Skapande med kroppen 

ökar chansen att minnas kunskapen än om man bara läser, tittar och lyssnar. Inspirationen till 

drama och rörelseaktivitet kan vi finna i naturen och i närmiljön, men den kan också vara i 

poesi, sagor och annan litteratur. Inlärningen underlättas om flera sinnen används samtidigt i 

undervisningen.77

 

                                                 
75 Ibid 
76 Järleby (2005) 
77 Steinberg (1985) 
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3.8.4 Drama som redovisningsform 

När det gäller redovisningar är drama en bra metod att anamma. Detta kan starta upp tidigt i 

skolåren när eleverna ska redovisa böcker eller uppgifter i andra ämnen. Denna 

redovisningsmetod har funnits länge, men det ligger ofta ingen dramaträning bakom detta 

utförande och på så sätt ger metoden eleverna svårt att utveckla tekniken och att 

sammanbinda den i klassens realitet. Drama kan också användas i projektarbeten inom skolan, 

här är det ledarens uppgift att förbereda arbetet på egen hand men även förbereda andra 

berörda lärare så att de vet vad som väntas av dem. Under ett projektarbete kan arbetet utföras 

på olika sätt, dels kan drama vara integrerat i ett helt arbete eller så kan det vara ett avslutande 

redovisningsmoment. När drama är integrerat i ett helt arbete kan det handla om att agera 

utifrån en folkgrupps sociala och språkliga problem, till exempel att framställa invandrarnas 

ställningar. När arbetet med drama sker som en redovisningsmetod kan förarbetet ha varit 

studiebesök, observationer och intervjuer med i sammanhangt viktiga människor. Efter det att 

material samlats in sammanställs detta och efter det skapas ett drama.78  

 

3.8.5 Sammanfattning av dramaarbete i grundskolan och drama som 
ämne och metod 

 

Första intrycket är viktigt då drama ska påbörjas. Det är ledarens uppgift att få eleverna att 

känna trygghet. När de känner denna trygghet vågar de visa sina känslor. Även i en helt ny 

grupp kan arbetet med drama vara positivt, det kan medföra att eleverna öppnar upp sig för 

varandra. För att ledaren ska känna sig säker på sitt arbete bör intresset för drama finnas hos 

denne och även en god planering. Det som är viktigt i ett dramaarbete är att läraren har en god 

ledarroll så gruppen blir trygg. För att gruppen ska vara trygg krävs det att gruppen inte är så 

stor och att gruppsammansättningarna förändras. Vi finner att man ska vara trygg som ledare 

för att arbeta med drama, när ledaren är trygg kan också gruppen bli trygg.  

 

En annan viktig del i arbetet är att lektionens utsträckning anpassas till syftet och 

arbetsformen. Det är viktigt att eleverna får arbeta med drama med jämna mellanrum så att de 

inte tappar processen. Under processarbete har rummet stor betydelse. Ytan är viktig och det 

bör inte finnas någon insyn. Om ett dramarum finns ska detta användas. Redskap ska 

                                                 
78 Wiechel (1985) 
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användas efter vad syftet pekar på, till exempel är en cd-spelare nödvändig vid 

rörelseövningar och avslappning. Utifrån detta kan vi se att miljön har en stor betydelse i 

dramaarbetet. För att miljön ska bli så god som möjligt anser vi att det krävs en god planering 

från lärarens sida. Men detta kan dock bli ett besvärligt arbete för läraren därför att man ska 

tillfredställa alla elevers behov, fast om detta lyckas kan resultatet bli en trygg och harmonisk 

klass med goda ämneskunskaper. 

 

Vi har fått kunskap om att drama kan användas på olika sätt i undervisningen, dels som metod 

men även som ämne, men hur det används beror på syftet. Vi tar inte ställning till om någon 

av dessa former är bättre eller sämre. I vår framtida undervisning kommer vi att använda oss 

av båda dessa uttryckssätt för att variera den undervisning vi ska genomföra. Detta kan vi 

koppla till lekens och improvisationens betydelse som utvecklar elevernas sinnen och 

självkänsla. För oss är det viktigt att eleverna får stärka sina sätt att lyssna, känna, smaka och 

se och använda drama som metod och drama som ämne och som redovisningsform. 

 

4 Resultat 

4.1 Dramalärare A 

Denna dramalärare arbetar med drama som ämne på gymnasiets estetiska program men även 

inom engelskan. Hon anser att drama i stort är att berätta historier och utifrån detta 

dramatisera texter men även att göra historierna livs levande. Hon arbetar även med 

historierna i diktform och anser vidare att man kan arbeta med rösten och på så sätt ge orden 

liv, det är på detta sätt hon vill arbeta, att arbeta fram en föreställning. Detta arbete förutsätter 

att lusten att berätta finns hos eleverna och när denna lust har infunnit sig hos dem kan arbetet 

med berättartekniken påbörjas och detta kan medföra att eleverna får en förståelse för 

människors känslor och att de kan sätta sig in i dessa.  

 

Denna dramalärare arbetar mycket demokratiskt i undervisningen, eleverna får vara med och 

påverka upplägget i pjäserna. Det hon inte gör är att tvinga eleverna att genomföra en teater 

som de tycker känns fel för dem, här kommer deras demokratiska rättigheter fram genom att 

de får säga vad de tycker.  
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Dramaläraren har inte några egna mål kring arbetet utan använder sig av skolans kriterier när 

det gäller att uppfylla målen i drama. Hon tänker också på vad hon måste ha med och vad hon 

ska tänka på under arbetets gång. Något som hon anser är väldigt svårt är att sätta betyg på 

sina elever. (se bilaga 2) 

 

Hon anser att drama inte ska användas för att arbeta upp självförtroendet eller användas som 

terapi utan arbetet med ämnet är för att eleverna ska bli aktiva inom dramagenren. Under detta 

arbete lär sig även eleverna att arbeta med kläder, smink, dekor, ljus och scenens teknik.  

 

Denna dramalärare arbetar tillsammans med en annan dramalärare, de arbetar väldigt mycket 

tillsammans. Detta tycker hon är väldigt bra. Till sin hjälp har hon även en före detta elev som 

nu är dramaassistent som också har läst en 40 poängskurs i drama på ett universitet. 

Tillsammans får de mycket inspiration av varandra. Dramalärarens inspiration fångar hon 

oftast upp under natten och hon har alltid vid sin sida ett anteckningsblock och en penna för 

att ha möjlighet att skriva ner sina idéer när de kommer. Dramaläraren menar att idétorka är 

något som kan inträffa och att det då är viktigt att samarbetet mellan elever och lärare 

fungerar. Ibland finns det perioder då de bara läser manus och försöker finna många bra idéer. 

Ibland är det eleverna själv som kommer med idéer. En annan inspirationskälla är att läraren 

besöker teaterfestivaler.  

 

Hennes medarbetare ser oftast väldigt positivt på hennes arbete och i den mån det går försöker 

de arbeta ihop, men tidsbristen försvårar detta. Eftersom dramaläraren även är engelsklärare 

så brukar hon ibland integrera dramatisering i ämnet. Dramaläraren poängterar att hon inte 

trampar de andra lärarna på tårna genom att ta andra lärares lektionstimmar för att repetera en 

teater inför en uppvisning. Hon tar alltid hänsyn till sina kollegor annars menar hon att man 

tappar sina vänner väldigt fort. Dramaverksamheter kräver god planering från dramalärarens 

sida. Hon använder sig inte av någon terminsplanering utan utgår från att uppfylla 

målkriterierna (se bilaga 2) och lägger upp sitt arbete utifrån dessa.   

 

Eftersom dramaläraren arbetar med äldre elever som själva valt inriktningen så hoppas hon att 

hon aldrig behöver motivera dem i dramaarbetet. Det som oftast ökar elevernas motivation är 

när de själva får regissera sina egna pjäser. De får oftast välja en pjäs som är tio minuter lång 

och som de helt har eget ansvar för. Dramaläraren finns i bakgrunden och för anteckningar 
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över vad som händer och sker, men hon stör aldrig regissören. Däremot hjälps de åt att 

diskutera pjäsens innehåll och den rekvisita som behövs. Rekvisitan ordnar regissören på egen 

hand men dramaläraren finns till hand om hon så skulle behövas. Med detta arbete växer 

eleverna mycket på grund av det ansvar de besitter och det stora arbete de utför, menar hon.  

 

Dramaläraren arbetar med sina elever under en treårsperiod, detta bidrar till att elever och 

lärare lär känna varandra väldigt väl i den konstnärliga arbetssituationen. I privatlivet försöker 

hon att hålla vissa gränser till sina elever. Den första tiden samspelar elever och lärare väldigt 

mycket genom det verbala språket men succesivt mynnar detta ut i mer dramatiska 

uttryckssätt. Detta för med sig att de lär känna varandras tankar och identiteter. Detta 

resulterar i bra samspel.  

 

Dramaläraren anser att det är bäst att börja ett arbete kring drama på en gång. Att få alla 

elever på fötter. Det bästa är att sätta igång alla samtidigt, inte ge dem tid att tänka utan få 

dem direkt att agera. En allmän uppvärmning med en enkel gåövning där de rör sig snabbt, 

kors och tvär över golvet. Hon bedömer utrymmet som viktigt, en stor tom yta att röra sig på 

för att övningarna inte ska bli negativt påverkade. Efter den enkla uppvärmningen kan de 

olika karaktärerna läggas till. Till exempel vet du att du ska arbeta med medeltida kungar 

berättar du om en medeltida väg, där hästarna går på led och en fin drottning sitter på en av 

dem. Eller att du är kungens narr som hoppar och dansar kring kungen. Hon menar att 

fantasin måste få flöda oberoende på vad gruppen ska arbeta med. Ett gott råd från 

dramaläraren är att alltid ge eleverna en liten historia så att de får igång fantasin och kan tänka 

och agera utifrån den. Var noga med att inte ha någon publik under arbetet. Du som lärare kan 

samla rekvisita så som kläder, väskor, skor och peruker så att barnen kan klä ut sig, detta 

brukar barnen vanligtvis tycka om. Hon anser att det allra viktigaste är att berätta historier.  

 

4.2 Dramalärare B 

Denna dramalärare arbetar med drama som metod i en 3-6a och en dag i veckan arbetar hon 

med utvecklingsstörda vuxna. Hon arbetar med temaarbeten till största delen tillsammans med 

arbetslaget på ett eller annat sätt. Inom arbetslaget är de ca fem stycken. Dramaläraren 

ansvarar under arbetet för slutproduktionen som alltid är en teaterföreställning som behandlar 
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den kunskap som eleverna lärt sig. De kan till exempel producera en teater som behandlar 

folkets levnadssätt under medeltiden, vad de åt och vilka kläder de bar. Hon håller även i 

lektioner kring andra estetiska ämnen under temats gång. Under till exempel ett temaarbete i 

historia som handlar om vikingatiden arbetar hon tillsammans med eleverna för att skapa 

föremål som användes under denna tid, som vapen och smycken. Dessa föremål är sedan 

rekvisita i teaterredovisningen. 

 

Kollegerna är positiva till hennes arbete och de har alla samma mål när de för diskussioner 

kring drama. Även rektorn är oerhört positiv till der arbete hon utför. Även eleverna är 

positiva till denna undervisningsmetod och de behöver inte motiveras för att arbeta med 

drama. De arbetar med glädje. 

 

Ett material som används mycket av denna dramalärare är materialet Charlie. Det arbetet 

bygger på diskussioner med eleverna. Eleverna får chansen att säga vad de tycker och vad de 

känner, de får tid att prata om problem som finns och problem som kan uppstå. Detta arbete 

sker i smågrupper och på så sätt vågar eleverna uttrycka sina känslor. I detta material ingår 

även fyrahörnsövningar och mycket dramaarbete, till exempel forumspel där eleverna återigen 

får chans att säga sin mening och förklara sin ståndpunkt. Andra övningar som dramaläraren 

använder under ett dramaarbete är gruppövningar, teater och lekar.  

 

När dramaläraren använder sig av drama på fritidshemmet är det lekarna som står i fokus och 

under dessa stunder blir barnen så inspirerade så de fortsätter leka på rasterna och leken kan 

vara levande i flera dagar.  

 

Målen för denna dramalärare är svåra att ta fasta på eftersom hon alltid utgår från gruppens 

bästa och skapar mål utifrån de behov gruppen har just vid arbetstillfället. Hon kan inte på 

förhand bestämma vilka mål som ska uppfyllas under dagens lektion. Hon har däremot en del 

grundmål som sedan utvecklas inom den specifika gruppen. Eftersom hon befinner sig på 

skolan under dagarna ser hon eleverna i deras skolmiljö, hon arbetar även på fritidshemmet 

under eftermiddagarna. Utifrån vad hon ser hos eleverna under dagarna får hon en god insikt i 

vad eleverna behöver för övningar och hur de behöver utvecklas och utifrån detta skapas 

hennes mål.  
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Dramaläraren arbetar för att eleverna ska utvecklas på sitt personliga plan, att 

gruppdynamiken ska främjas och att elevernas självkänsla såsom att stå för sina åsikter och 

våga säga nej utvecklas på ett positivt sätt. Under arbetet med drama ser hon ganska snabbt 

förändringar i elevernas utveckling. Om eleverna är positivt inställda till arbetet så syns den 

personliga utveckling ganska snabbt och hon anser att elevernas kunskaper om de ämnen de 

arbetar med inom drama får en djupare förankring hos dem när eleverna själva får vara med 

och forska kring ämnet. De skriver om ämnet i svenskan, de arbetar med hantverk och de 

använder sig av alla sina sinnen och sin kropp i dramaproduktionen som blir 

redovisningsformen.   

 

En dag i veckan arbetar även dramaläraren med drama som ämne med förståndshandikappade 

vuxna mellan 20-60 år. Under detta arbete ligger fokus på vad de vill göra och utifrån detta 

bygger hon arbetet vidare. Genom att de får vara med och bestämma och ha åsikter så känner 

de sig trygga. Hennes arbete började med lättare dramaövningar som bestod av att gestalta 

olika figurer, improvisera lättare sagor och efter detta ville de skapa en egen 

teaterföreställning. Denna grupp är på 16 stycken vuxna och dramaläraren har hjälp av en 

assistent i detta arbete. De får inte vara uppe på scenen utan en vuxen. Arbetet är upplagt efter 

deras egen vilja, men i vanliga skolan styrs eleverna lite mer.  

 

I grundskolan vill dramaläraren inte ha gruppen större än 15 stycken när arbetet har pågått ett 

tag. När drama är helt nytt för en klass är det bättre att börja med en mindre grupp på cirka tio 

stycken. Om eleverna är för många är det svårt för dramaläraren att få elevernas 

uppmärksamhet och få dem motiverade att arbeta. Dramaläraren anser att drama som metod 

bör komma in i skolans värld i en större omfattning 

 

Idéerna kring arbetet kommer utifrån vad eleverna behöver och vad som är problem i skolan. 

När det är problem måste de tas på allvar och här kommer dramalärarens kompetens i fokus. 

Dramaläraren går härmed tillbaka till sin utbildning och funderar ut hur detta arbete kan ske 

på bästa möjliga sätt. Ett bra sätt att se dessa problem är att arbeta utifrån Charlie och 

forumspel. Alla elever blir delaktiga och efter arbetet diskuteras händelserna. På detta sätt kan 

problem komma upp till ytan och de kan även reduceras med denna metod.   
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4.3 Lärare A 

Denna lärare arbetar i högstadiet och hon använder sig främst av drama för att binda samman 

klassen när de är helt nya för varandra eller när det kommer in en ny elev i gruppen. För att 

stärka självkänslan, för att barnen ska våga, prova andra roller. Om de får kliva in i en roll 

vågar de oftast nya saker. Målen är att stärka gruppen, men även att stärka individen. Men 

målen beror oftast på vad man har för syfte med själva undervisningen. Hon arbetar också för 

att gruppen ska bli trygg.  

 

Hon arbetar aldrig utifrån terminsplaneringar utan hon lägger upp arbetet utifrån de mål som 

hon sätter upp tillsammans med eleverna utifrån de kurser hon har, styrdokument och 

kursplaner använder hon som bas. I målen som läraren och eleverna sätter upp lägger de ofta 

in drama. Hon tror att när eleverna får vara med och bestämma så kommer motivationen av 

sig själv.  Hon känner att hon oftast vinner elevernas engagemang när hon använder sig av 

elevdemokrati. Hon menar då att drama är tacksamt att ha som metod eftersom eleverna 

tycker att det är roligt och eleverna använder gärna drama eftersom de tycker att det är ett 

roligt uttryckssätt. Oftast är alla elever positiva till det, men det finns de som inte alls tycker 

att det är roligt. Generellt är de flesta positiva till detta arbete. De flesta elever tycker att det är 

lättsamt att använda sig av drama men läraren tycker att drama är ett sådant stort begrepp att 

eleverna ibland inte är medvetna om att de använder sig av drama.  

 

En del lärare tycker att drama är ”lek och ploj” och att det inte är någon riktig undervisning. 

Många tycker att eleverna hellre ska sitta och traggla engelska verb. De tycker att det ska vara 

en mer strukturerad undervisning. Men det finns även de som är väldigt positiva till 

dramaarbete. Ibland arbetar läraren ensam men hon har även samarbetat med andra lärare och 

då oftast när det gäller arbeten med olika teman. En gång arbetade klassen med medeltiden 

och då arbetade hon tillsammans med en annan lärare och då använde de sig av dramatisering.  

 

De idéer som läraren besitter har hon fått från sin lärarutbildning, ifrån kurser hon valt att läsa 

inom utbildningens ramar, egna idéer, läroböcker, teve och media överhuvudtaget.  

 

Under sin utbildning tillbringade läraren tio veckor i USA för att studera de estetiska 

uttryckssätten. Studenterna fick under kursens gång prova på drama. Detta arbete ansåg 
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lärarna i USA skulle resultera i starka ledare. Här fick läraren sin grund i att vara en stark 

ledare under sina undervisningstillfällen. För att kunna arbeta med drama i olika klasser anser 

läraren att man måste vara stark som ledare. Detta på grund av att det kan föra med sig så 

många olika känslor i dramaarbetet och att ledaren då kan hantera dessa känslor som eleverna 

uttrycker. Hon anser att lärare inte ska arbeta med drama om de inte är intresserade av detta 

arbetssätt. Om läraren inte är intresserad av ett arbete med drama kan det lätt bli så att 

ledarrollen försvagas på grund av osäkerhet.  

 

4.4 Lärare B 

Denna lärare arbetar i en klass ett i en byskola med 13 elever. Hon har arbetat ute på fältet i 

två år och vill senare utbilda sig till dramalärare. Läraren arbetar med drama för att få 

eleverna att inte vara så slutna. Hon vill att de ska våga mer än de gjort innan dramaarbetet 

började och hon vill arbeta med en estetisk arbetsmetod för att fördjupa kunskaperna hos 

eleverna. Hon är väl medveten om att eleverna lär på olika vis, vissa elever kan lära sig 

kunskaper genom drama medan andra får mer kunskap genom att läsa eller räkna. Men det 

hon här tar fasta på är att det inte är många elever i ettan som har ro i kroppen att sitta ner på 

sin stol och räkna och det är inte många som kan läsa en bok om dinosaurier när de bara är sju 

år. Läraren anser att lära genom lek är en viktig del i undervisningen. I leken får eleverna 

arbeta med kroppen, arbeta tillsammans i en grupp på ett roligt och annorlunda sätt och 

eleverna får utveckla sina personligheter tillsammans med andra. I drama lär eleverna sig 

kunskap genom lek. 

 

Lärarens mål med dramaverksamheten är att eleverna ska utvecklas i sig själva och i sin klass. 

Läraren vill att de ska utvecklas som personer, bli modiga så att de vågar stå inför folk, hitta 

olika sidor hos sig själv så att de bli medvetna om hur de hanterar olika situationer, arbeta 

tillsammans med andra och ha roligt tillsammans med sina klasskompisar under arbetets gång. 

Det är även viktigt att eleverna lär sig lyssna på varandra i olika situationer och detta tränas 

under arbetet med drama. Ofta delas klassen in i två grupper som gör olika rollspel och sedan 

spelar eleverna upp detta för den övriga klassen. Då är det viktigt att åhörarna visar respekt, 

lyssnar och tittar på sina kompisar. Sedan byter grupperna plats så att de som började med 

rollspelet blir publik. Dessa rollspel ska inte resultera i att eleverna ska bli skådespelare, utan 
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dessa övningar hör till lärarens mål i att våga stå inför folk, få bättre faktakunskaper och 

kunna arbeta tillsammans med andra, men även att utveckla sin självkänsla.  

 

Läraren har inte drama utplacerat på schemat utan lägger in det i undervisningen när det finns 

tid över eller när eleverna tycker att ett ämne är tråkigt samt när skolan arbetar med ett 

speciellt tema. Vissa perioder använder hon sig mycket av arbetsformen i undervisningen 

medans det i andra perioder inte används lika frekvent. Hon använder sig också av leken i sin 

undervisning.  

 

Hon motiverar eleverna genom att vara en dramaperson själv, som hon kallar det. Hon anser 

att läraren måste vara ”lite tokig” och tycka om att stå inför en publik och det är precis en 

sådan person hon är. Läraren älskar att stå inför folk och hon vågar vara ”tokig” inför andra, 

något som resulterar i att eleverna tycker det är roligt att ha drama och vill vara likadana 

själva. På grund av det behöver hon inte motivera sina elever, de tycker helt enkelt att det är 

roligt. Det hon poängterar är att man inte får tvinga eleverna att vara med, de måste få ta det 

på sin egen nivå. 

 

Kollegorna tycker att det är roligt att läraren arbetar med drama. De blir imponerade över att 

hon orkar lägga ner så mycket tid på produktioner. När eleverna arbetar med tema arbetar 

läraren tillsammans i arbetslag och de arbetar med mixade åldersgrupper, från förskola upp 

till år sex. Om organisationen i arbetslaget inte skulle fungera skulle lärarna behöva arbeta på 

egen hand med planering och genomförande av temaarbetet, ett självständigt arbete med ett 

sådant stort område kan bli svårt att hinna med eftersom tidsramarna är begränsade. Under 

dessa gemensamma arbeten arbetar de även med förskolegruppen och då får förskollärarna 

oftast i uppgift att skapa kulisser eftersom de oftast är mer kreativa när det gäller skapande. 

När läraren arbetar med drama i sin klass då arbetar hon ensam.  

 

Inspirationen kommer från högskolan där läraren gick sin lärarutbildning. Under en kurs hade 

hon en bra dramalärare som gav henne idéer och tankar på att själv bli dramalärare. Även en 

del böcker gav henne idéer till dramaarbete, men när hon väl kom ut i verksamheten fanns det 

så lite tid att studera denna litteratur så hon har mest tagit övningar som hon själv har gjort 

under sin utbildning och som hon redan kan. Hon använder även Internet som en sökmotor 

när hon vill ha inspiration till dramaarbete.  
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Läraren har även gått en kurs som kallas för Charlie. Detta material bygger på lekar som 

skapar diskussioner, i första hand mellan eleverna. Under kursen fick dramalärare och lärare 

leka mycket Charlie-lekar och göra övningar som följde med i detta material. Materialet 

består av två olika pärmar, en pärm för lågstadiet och en pärm för mellanstadiet. För de 

mindre barnen handlar arbetet mycket om känslor. Exempelvis: varför blir jag arg i vissa 

situationer och hur reagerar jag? Hur ska jag vara med andra människor? På mellanstadiet är 

det diskussionsarbete kring droger som står i fokus. 

 

Hon använder sig nästan bara av drama som arbetsform i undervisningen, det är inte ofta som 

de bara använder sig av dramaövningar. Men under vissa tillfällen får eleverna leka charader 

och genom denna övning tränar de sig att stå inför klassen. Läraren anser att drama som 

metod är bra att använda sig av när eleverna tycker att ett ämne upplevs som tråkigt. Hon ger 

ett exempel om trafikregler. Eleverna blev indelade i mindre grupper och blev instruerade att 

göra en trafiksituation som på något sätt var fel och detta fick sedan de andra eleverna rätta 

till. Klassen har även haft ett tema om dinosaurier. Eleverna fick illustrera dinosaurier på 

scenen efter en bok som läraren läste. Faktakunskaper inom ett ämne blandas med drama i 

skolarbetet. Hon menar att det är viktigt att variera undervisningens metoder. 

 

Läraren menar att det är bra att arbeta med drama när eleverna är yngre och att det tyvärr 

försvinner en del dramaarbete i de högre klasserna. Hon tycker att det är väldigt synd att 

drama inte används mer. 

 

4.5 Sammanfattning av intervjuerna 

Dramalärare och lärare kan arbeta på olika sätt i skolorna idag. Det finns mycket de kan göra 

inom dramatikens område, till exempel att berätta historier som utgångspunkt för en 

teateruppsättning. Drama kan också användas till att fördjupa elevernas ämneskunskaper 

genom att varva dramatik och teori. Ytterligare andra sätt att arbeta med drama är att utgå från 

diskussioner mellan eleverna, att använda sig av forumspel för att få elevernas engagemang. 

Forumspel syftar till att eleverna ska försöka förändra vissa verkliga händelser till att bli så 

bra som möjligt, att sätta sig in i andras känslor och kunna förstå hur andra reagerar och sedan 

ska eleverna själva fundera på hur de reagerar i vissa situationer. 
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Vissa arbetar med drama som ämne, andra använder drama som en metod i undervisningen. 

Lärarna kan även varva dessa två arbetssätt med varandra.  

 

Även målen i drama är väldigt varierade för dessa dramalärare och lärare. Dramalärare B, 

lärare A och B arbetar för att gruppen ska fungera bättre i samspel med varandra och att det 

ska skapas en god lärandemiljö i klassrummet. Dramalärare B och lärare B använder även 

drama för att eleverna lättare ska kunna ta till sig ämneskunskaper. Dramalärare A arbetar för 

att eleverna ska utvecklas till goda skådespelare.  

 

Idéerna uppkommer på olika vis, från det vardagliga livet, från lärarutbildningen och från 

litteratur, från media, från egna tankar och utifrån elevernas engagemang.  

 

5 Analys   

De slutsatser vi dragit utifrån intervjuerna är att dramalärare och lärare arbetar på ungefär 

samma sätt med drama i verksamheten och skolan. Deras mål är bland annat att få eleverna att 

utveckla sin uppfattning om sig själva, att få en djupare förståelse för kunskaper och att lära 

sig lyssna på varandra. Dramalärare A använder drama som ämne. Hon arbetar utifrån att 

berätta historier, att genom teater få dessa att bli livs levande, följderna av detta arbete blir att 

eleverna får bättre självförtroende. Lärare B arbetar med drama som metod i till exempel 

svenskan där även hon berättar historier. Eleverna får under detta arbete återskapa 

berättelserna samtidigt som läraren läser. På så sätt blir även denna berättelse levande. 

Resultaten av detta arbete blir att eleverna blir modigare, vågar agera framför människor men 

de får även djupare ämneskunskaper. Utifrån detta kan vi se att dramalärare och lärare arbetar 

ungefär på samma sätt. De har liknande mål och arbetar med drama för elevernas skull. Det 

gäller bara för läraren att vara engagerad för att det ska bli en bra process.  

 

Om vi återkopplar detta till litteraturen kan vi se att lärare förr i tiden arbetade på liknande 

sätt, även de använde sig av drama som metod och drama som ämne. De arbetade med drama 

för att eleverna skulle våga visa sina känslor, för att den dramatiska förmågan hos eleverna 

skulle framträda och drama användes även som kunskapsförmedling samt som en metod i 
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fostran. Pantomimer och lek användes som förarbete hos vissa lärare för att eleverna skulle 

träna sitt skådespeleri. 

 

Vi anser att leken och improvisationen även idag borde ha en central roll i undervisningen 

därför att elevernas skapande växer och fantasin frodas. Men detta kan orsaka vissa problem i 

undervisningen, det vill säga vissa barn kanske inte får vara med i leken och blyga barn 

kanske inte har modet att improvisera. Vi anser att det är lärareens uppgift att känna av 

klassens och elevernas mognad för att arbetet ska fungera på stimulerande sätt.  

 

Ser vi tillbaka på grundskolans läroplaner från Lgr 62 till Lgr 80 kan vi konstatera att leken 

hade en central roll i Lgr 62 men under Lgr 69 förändrades detta spontana uttryckssätt till 

improvisationer, även dessa skapades utifrån spontaniteten. I Lgr 62 övade eleverna sig att stå 

inför klassen genom att framföra enkla berättelser, även i Lgr 69 var detta centralt då eleverna 

utvecklade sin inlevelseförmåga. Under Lgr 80 var det skolans ansvar att se till att elevernas 

kommunikationsförmåga utvecklades. Det vi kan se här är att dagens lärare fortfarande 

arbetar med drama så som lärare gjorde förr i tiden. Informanternas idéer grundar sig inte i 

dessa läroplaner utan i litteratur, utbildningar och media. Men om vi skulle studera detta 

närmare kanske vi finner en logisk kedja som har ursprung i de gamla läroplanerna.  

 

I dagens läroplan, Lpo 94, ser vi att det inte står något konkret om ämnet drama. Det som vi 

har funnit relevant och som kan kopplas till drama är lärarens uppgift att variera 

arbetsformerna och arbetssätten i sin undervisning, men även att utveckla kunskaper och 

erfarenheter i så många uttrycksformer som möjligt hos eleverna. Vi tycker inte att dessa 

aspekter är direkt kopplade till drama, eftersom de går att tolka på flera olika sätt. 

 

När vi närmare studerar drama i grundskolan finner vi att ämnet inte har någon kursplan, men 

under kursplanen i svenska finner vi en liten del av dramaämnet. Film, teater och 

skönlitteratur är något som måste ingå i undervisningen så att eleverna får ta del av dessa 

upplevelser. Även kommunikationsförmågan måste utvecklas hos eleverna och detta uppnås i 

svenskämnet tillsammans med andra ämnen. Detta tycker vi visar på att drama har en låg 

status i dagens skola, vi kan se att drama troligen hade större status förr eftersom läroplanerna 

behandlade drama på ett mer ingående sätt.   
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Som vi tidigare påpekat finns inte drama som ett eget ämne i grundskolan utan ingår i 

kursplanen för svenska. Eftersom vi anser att drama är så viktigt i skolan anser vi att det är 

synd att drama inte finns med i en egen kursplan. Vi anser också att man kan arbeta med 

drama i vilket ämne som helst och på så sätt få både teoretisk och praktisk kunskap. I 

kursplanen för svenska behandlas stärkandet av elevers identitet, förståelsen för andra 

kulturer, kommunikationsförmågan och elevernas kreativa utveckling. Allt detta kan enligt 

oss kopplas till ett arbete med drama. För att stärka dessa aspekter kan vi använda oss av 

forumspel, lek, teater och improvisation i undervisningen. 

 

Drama som ämne och drama som metod skiljer sig ganska mycket från varandra när det gäller 

sättet att arbeta. ”Drama som ämne” fokuserar på teaterarbete och på elevernas utveckling till 

att bli goda skådespelare, medan ”drama som metod” handlar mer om att fördjupa elevernas 

kunskaper i skolämnena på ett roligt sätt, till exempel genom drama eller lek. Vi anser att 

lärare kan arbeta på olika sätt med drama, men i slutändan är målen ofta de samma.  

 

6 Diskussion 
Varför arbetar inte fler lärare med drama ute i skolorna idag, frågar sig en av informanterna. 

Det är ett ämne som informanterna anser att eleverna verkar ta till sig och tycker om. Är 

lärarna ute i skolorna lata eller är det deras fantasi som sätter gränser? 

 

Vi anser att arbetet med drama går att utföra vare sig du är lärare eller dramalärare, det gäller 

bara att vara intresserad av ämnet, ha lite fantasi och ha en del berättelser i beredskap. De kan 

ligga till grund för kreativiteten. När vårt arbete kring att undersöka hur dramalärare och 

lärare arbetade i skolan startade ansåg vi att vi hade en del kunskaper om hur vi kunde arbeta 

med drama i skolan, men denna studie har öppnat bredare och nya perspektiv hos oss. Drama 

har för oss fått en större innebörd, det innefattar inte bara gruppövningar och teater. Vi har 

förstått att leken har en stor betydelse för barnens personliga och sociala utveckling och 

vilken stor betydelse det har för dem att kunna arbeta med sin kropp där motoriken finslipas. 

Människor lär sig på olika sätt och genom att eleverna får arbeta med drama får alla deras 

sinnen en chans att utvecklas.   
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Vi har funnit utifrån de intervjuer vi gjort att dramaarbetet kräver god planering och att det 

krävs ett stort förarbete bakom processen innan verksamheten kan börja. Ett stort dramaarbete 

är slitsamt om det ska planeras och genomföras på egen hand. Här krävs det samarbete mellan 

lärare för att processen inte ska bli för påfrestande. Viktigt är att man finner personer som 

man kan arbeta tillsammans med, så att de kompletterar varandras kunskaper men även de 

estetiska färdigheter de besitter för att nå de mål man har med undervisningen i drama. Vi 

lärare måste även se till eleverna så att de inte tycker att metoden är tråkig.  

 

I vår undersökning fick vi inspiration av samtliga informanter var vi kan finna idéer till 

dramaarbete. En inspirationskälla som vi fann intressant var litteratur, men efter ivrigt 

sökande efter dramamaterial blev vi besvikna över de få böcker som verkligen innefattar 

konkreta dramaövningar. Den dramalitteratur som vi fann var gammal eller innehöll inte den 

varierande mängd material som vi önskat oss att finna. Den bok vi fann mest användbar i 

arbetet med drama var skriven av Hägglund och Fredin (2001). Den innehåller mycket 

dramaövning men även historik och information om drama. Vi anser att en lärarhandledning i 

arbetet med drama som metod men även som ämne är något som behövs. Om en sådan 

handledning i ämnet skulle finnas ute i landets skolor kanske fler lärare skulle använda sig av 

arbetssättet. Inspiration till arbetet fick en del informanter från det vardagliga livet eller från 

dramaövningar som de själv har provat på under sin egen utbildning. Vi tycker att det är 

viktigt att som lärare själv prova övningar inom drama innan eleverna blir introducerade i 

processen. Läraren kan använda övningar på arbetslagsträffar, föräldramöten eller med släkt 

och vänner för att få en uppfattning om hur övningen går till och vad den resulterar i. 

Resultaten på övningarna kan ofta bli olika i olika grupper, men läraren har under arbetets 

gång fått en uppfattning om hur övningen fungerar. 

 

Dramat kom in i läroplanerna under 60-talet men det var inte förrän under 70- talet som 

efterfrågan på dramalärare blev stor. I dagens läroplan finner vi knappt något alls som syftar 

till dramaarbete. Dramalärare hade större inflytande under 70-talet än de har idag, därför att 

efterfrågan var stor enligt Hägglund och Fredin (2001). Vi tycker att det är synd att bristen på 

dramalärare är stor idag eftersom vi tror att lärare kan dra stor nytta av dem i undervisningen. 

Med det menar vi att lärarna kan fortbildas av dramalärarna. Får lärarna bara en liten grund i 

vad arbetet innebär kan de lätt fortsätta sitt arbete med drama, det gäller bara att få en viss 

kunskap om varför och hur man arbetar med drama.   
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På grund av att det inte finns så många dramalärare ute i skolorna idag och att tiden inte 

räckte till har vi behövt reducera en del av våra mål. Istället för att skapa en lärarhandledning 

har vi valt att fokusera på hur dramalärare och lärare arbetar. 

  
Vi övervägde till en början att dela ut enkäter till Umeå kommuns dramalärare, men efter en 

stunds funderande kom vi fram till att vi inte kunde gå så djupt som vi ville i en enkät. En 

enkät ger ofta korthuggna svar, vi ville ha mer ingående svar på de frågeställningar vi hade. 

Så därför beslutade vi oss för att använda oss av en kvalitativ intervjumetod. Vi har i samtliga 

intervjuer samlat in materialet på samma sätt, det vill säga inspelade telefonintervjuer. 

Intervjuer genom telefon ansåg vi var ganska svårt, detta på grund av att det var svårt att veta 

när informanten berättat klart om en fråga så att nästa fråga skulle ställas. Det blev ofta så att 

man avbröt informanten eftersom man trodde att frågan var färdigbesvarad när det blev tyst, 

men i själva verket satt informanten och funderade vidare på samma fråga. Det skulle på 

grund av detta ha varit lättare att göra en intervju i möte med informanten, men när detta inte 

var möjligt var detta vår sista utväg. Det som även var negativt med telefonintervju var att vi 

enbart fick det berättat för oss hur läraren arbetade, vi fick inget konkret dramamaterial 

uppvisat för oss, som till exempel en bra övningsbok i drama eller ett lektionsupplägg.   

 

De frågor vi ställde under intervjuerna har knutit samman vårt syfte med detta arbete och 

frågeställningarna har blivit besvarade. Innan intervjuerna hade vi förberett elva grundfrågor 

att utgå ifrån, men under intervjuernas gång fick vi klarhet i att dessa frågor gick in i varandra 

så att några frågor inte behövde ställas. Av dessa elva grundfrågor var det ungefär åtta som 

var relevanta. Vi anser att trovärdigheten av vårt arbete inte har förändrats på grund av att det 

har försvunnit några av våra tidigare valda grundfrågor, eftersom frågorna ändå blev 

besvarade på ett genomgående sätt.  

 

Samtalen under intervjuerna tog ofta vägar ut från grundfrågorna, detta resulterade i att fler 

frågor uppstod eftersom samtalen var intressanta. Frågorna som uppstod allt eftersom har vi 

inte tagit med i sammanställningen av våra intervjuer. Detta på grund av att vi vävt in svaren i 

grundfrågorna.  

Vad det gäller validiteten kan fyra intervjuer anses vara få. Detta beror på att det inte finns så 

många verksamma dramalärare i skolorna. Det finns många lärare som är aktiva inom 

dramaarbetet, men vi ville med vårt arbete få en jämn vikt i antalet lärare och dramalärare 
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som vi valt att intervjua. Här gäller det att studera syftet och resultatet och se på kvaliteten av 

arbetet och inte kvantiteten på intervjuerna vi har gjort.  

Vi valde att ta med mycket litteratur i vårt examensarbete eftersom det ger en bra grund för 

läsaren att stå på innan resultatdelen tar vid. Vi lade upp arbetet som en röd tråd, med detta 

menar vi att vi började med en historik kring drama för att sedan fortsätta med läroplaner och 

hur arbetet med drama ser ut i dag. Denna röda tråd resulterar i att arbetet blir lätt att läsa. Vi 

fann mycket information om drama, hur drama utvecklats historiskt och vad målet är i arbetet. 

Detta har gett oss en klarare syn för vad drama står för och hur arbetet har förändrats. Genom 

litteraturen har vi skapat oss en bredare uppfattning och djupare tankar om hur vi kan använda 

drama i undervisningen. Den information som vi fått genom litteraturen har vi sedan fått 

bekräftad genom våra intervjuer.  

Många av informanterna talar om hur viktigt det är att använda drama vid nya 

gruppsammansättningar, vi anser därmed att lärarutbildningen borde använda sig mer av 

drama som metod eftersom studerande på lärarutbildningen ofta byter grupp var tionde vecka 

och på grund av detta inte hinner lära känna alla studenter på kursen. Under utbildningen 

arbetar studenterna mycket med grupparbeten och då borde det finnas möjlighet att lära känna 

varandra innan arbetet tar vid. Detta skulle kunna ske genom enkla dramaövningar i början av 

kurserna. I någon enstaka kurs har vi fått möjlighet att träna varandras namn genom lek, men 

detta anser vi är för få tillfällen för att skapa kontakter. 

Är dramalärare en titel eller är det något som egentligen alla som är intresserad av drama och 

använder det i undervisningen kan kalla sig för? Denna frågeställning har vi ställt oss efter de 

intervjuer vi gjort eftersom vi inte sett någon klar skillnad mellan dramalärare och lärares 

arbeten. Vi har inte funnit att dramalärarna har mer kunskap i dramaarbetet än vad lärarna har, 

men det vi upptäckt är att de har liknande tankegång och arbetssätt i sin undervisning.  

Vad det gäller vårt syfte och de frågeställningar vi ställt har vi genom litteratur och intervjuer 

svarat på dessa och svar som ger tyngd i arbetet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

11 grundfrågor 
 
Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat? 

Varför ska eleverna ha drama?

Varför arbetar du som du gör och vilka mål har du med dramaundervisningen? 

Har du någon terminsplanering? 

Hur motiverar du dina elever? 

Vad tycker eleverna om drama? 

Vad säger kollegierna om ditt arbete? 

Arbetar du ensam? 

Var får du dina idéer ifrån? 

Hur arbetar du med drama? 



Bilaga 2 

 

Mål för ämnet Drama 
Målet för undervisningen i ämnet är att eleven skall  

• tillägna sig kunskap om hur sceniska gestaltningsmetoder och uttryck kan användas i 

pedagogiska syften,  

• utveckla sin förmåga att använda dramaövningar i gruppdynamiska sammanhang,  

• utveckla ökad självförståelse och därigenom förståelse för andra genom användande 

av dramapedagogiska metoder  

• utveckla sin förmåga till samspel,  

• utveckla sin färdighet i att leda övningar inom det dramapedagogiska fältet ,  

• utveckla sin förmåga att reflektera över grupprocesser.  
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