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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är en studie som handlar om hur elever i tidigare år uppfattar att ha 
teater/drama i undervisningen. Syftet med studien var att undersöka elevers erfarenheter av att 
ha ett undervisningsmoment med teater/drama. Frågeställningarna som författaren utgick ifrån 
var vad barn i de tidigare åren tyckte om att vara med och spela teater/dramatisera i 
undervisningen, vad eleverna och läraren menade att eleverna lärde sig av att det och om det 
fanns några skillnader mellan elevers uppfattningar av sitt lärande och lärarens avsikter. 
Studien var en fallstudie där eleverna gruppvis fick en fråga i ett givet ämne och sedan skulle 
spela upp lösningen. Det viktiga var här att eleverna skulle få prova på teater, och sedan 
intervjuades några både före och efter teaterframträdandet. Kontentan var att ta reda på hur de 
hade upplevt att använda sig av teater/drama. Klassföreståndaren blev också intervjuad om 
vad hon tyckte om teater/drama. Det författaren kom fram till var att momentet var populärt 
hos eleverna samt att genom detta övade sig eleverna bland annat att samarbeta och våga stå 
inför andra och agera. Slutsatsen blev att lärare bör ge teater/drama en chans, då det kan 
tillföra mycket i skolan.  
 
Sökord: pedagogisk, estetik och inlärning. 
 
 



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning __________________________________ 1 
            1.1 Syfte med undersökningen ___________________________________ 2 

1.2 Frågeställningar ___________________________________________ 3 
1.3 Disposition av arbetet _______________________________________ 3 

 
2. Metod _______________________________________________ 3 
          2.1 Urval _____________________________________________________ 3 
            2.2 Datainsamlingsmetoder _____________________________________ 5  
            2.3 Procedur__________________________________________________ 6  
            2.4 Reflektion av procedur ______________________________________ 8 
 
3. Litteraturgenomgång ______________________________________ 9 
          3.1 Definitioner av begreppen drama, teater samt pedagogiskt drama __ 11  
            3.2 Koppling lek och drama _____________________________________ 12 

3.3 Olika sätt att använda sig av drama/teater i undervisningen _______ 14 
                  Spela en pjäs _______________________________________________ 14 
                  Dramatisera en text __________________________________________ 15 
                  Improvisationer _____________________________________________ 15 

      Rollspel ___________________________________________________ 16 
      Forumteater ________________________________________________ 16 
      Dramaövningar _____________________________________________ 16 
3.4 Historisk överblick över drama och teater ______________________ 17 
      Historisk överblick i Sverige___________________________________ 17 

            3.5 Våra sinnen och vår inlärning ________________________________ 19 
                  Estetik ____________________________________________________ 19   
                  Olika inlärningsstilar _________________________________________ 20 

      De multipla intelligenserna ____________________________________ 20 
      Inlärning __________________________________________________ 21 

 
4. Resultat och analys ________________________________________ 22 
          4.1 Intervjusvar före teaterframträdandet med årskurs 2 och 3 _______ 22 
            4.2 Intervjusvar efter teaterframträdandet med årskurs 2 och 3_______ 24 
            4.3 Intervjusvar med klassföreståndaren __________________________ 26 
            4.4 Teaterframträdanden _______________________________________ 28 
            4.5 Sammanfattning ___________________________________________ 29 
 
5. Diskussion __________________________________________________ 32 
 
6. Källförteckning_____________________________________________ 37 
     
Bilagor 
     



   
 

1

1. Inledning 
Då jag funderade på vad jag skulle skriva om i examensarbetet, kom jag rätt fort fram till att 

det skulle handla om något som jag är intresserad av. Det dröjde inte länge förrän jag 

beslutade mig för att skriva om teater/drama i skolan. Eftersom jag själv finner det så 

utvecklande och roligt så skulle jag vilja veta hur elever känner kring det. Det är min 

uppfattning att elever i dagens skola tycker att teater/drama i undervisningen är roligt och en 

annorlunda metod att använda sig av. Detta tycker jag att jag har fått belägg för då jag har 

varit ute på praktik och provat på teater/drama i undervisningen. Detta gör att jag känner det 

ännu mer spännande och intressant att verkligen se och undersöka vad ett antal elever 

egentligen tycker om drama och teater. Stämmer min uppfattning om vad eleverna tycker 

kring ämnet överens med verkligheten? Jag är nyfiken på att höra vad de har för uppfattningar 

och tycker, om att vara med och spela teater och dramatisera i skolan. Jag vill också se vad de 

kan lära sig av att spela teater och vad läraren anser om teater i skolan.  

 

Eftersom jag alltid har haft ett stort teaterintresse och nu spelar teater på amatörnivå, är det 

något som ligger mig varmt om hjärtat. Dessutom har jag gått en kurs på universitetet som 

innehöll drama, och i andra situationer under utbildningen har jag varit med och framfört 

övningar eller dylikt inom området. Jag har insett att teater är viktigt för mig och eftersom jag 

snart är klar lärare, vill jag ta med mig det in i klassrummet och låta mina elever få ta del av 

teater som undervisningsmetod. Under mina praktikperioder har jag med eleverna haft olika 

drama- och samarbetsövningar som de tyckt har varit så roligt att de inte velat sluta.  

 

Då jag kommer ut som nyexaminerad lärare vet jag att jag kommer att använda mig av 

teater/drama i undervisningen. Både på så sätt att eleverna får träna på att spela och agera 

inför andra men meningen är också att man ska kunna välja teater som ett alternativ, istället 

för att läsa och skriva. Till exempel om man ska jobba med stenåldern, kan eleverna spela 

teater eller dramatisera hur en stenåldersfamilj lever istället för att till exempel läsa och skriva 

om det. Jag vill att eleverna ska få testa på det, som ett alternativ till annan undervisning eller 

integrering med andra ämnen. I teater, sägs det att barn utvecklar sin förmåga att agera inför 

andra, något som är viktigt eftersom de under hela sitt liv kommer att stöta på situationer där 

de måste stå inför andra. Deras självförtroende kan då öka genom att de får agera och de 

kommer förhoppningsvis då att upptäcka om teater är något för dem samt om teater och 

drama är en intressant metod.  
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Jag tror alltså att teater/drama är någonting som är viktigt att trycka på i skolan. Jag är 

medveten om att alla inte tycker det är kul med teater, både elever som lärare, men det kanske 

är ett sätt för vissa barn att då lättare kunna uttrycka sig och lära sig genom teater. Sedan är 

det roligt att använda sig av något annat än de klassiska metoderna som att läsa, skriva och 

räkna. Det är absolut inget fel på de metoderna, men jag tycker att de förekommer för mycket. 

 

Eftersom jag i min undersökning tänker mig att eleverna såväl skall få prova på metoden att 

spela teater, som att de ska få arbeta med att stärka gruppsammanhållningen i klassen, så 

mynnar det ut i att eleverna ska få vara med om pedagogiskt drama.  

 

Jag har insett att det inte kan vara lätt för en lärare idag om denne inte känner sig bekväm i 

teatervärlden eller tycker att det är roligt, då är det tufft att göra något sådant. Men gillar man 

det man gör, så är det oerhört inspirerande att använda sig av teater i undervisningen.  

 

Jag tycker att det är av stor vikt att ha med teater/drama i sin undervisning, men under 

utbildningen har det inte fokuserats särskilt mycket på teater. Man måste i så fall välja 

särskilda kurser som är mer inriktade på detta område, men problemet är att det finns många 

kurser inom andra områden som också är intressanta och som man skulle vilja läsa, men det 

finns inte plats för allt. Det finns några kurser att välja, till exempel Lek, drama, dans och 

rörelse, 10 poäng. Den har jag läst och fann den mycket rolig och intressant. En del av den 

kursen handlade om drama och hur man kunde ha med det i undervisningen. Jag vet också att 

om man läser Svenska 20 poäng så är en del av den kursen också inriktad på just drama. Men 

mycket mer än det, finns det inte. I de obligatoriska kurserna har det varit väldigt snålt med 

drama/teater. Det är väldigt trist, eftersom jag finner att det är av stor vikt som man ska visa 

på olika metoder för barn att lära sig och för oss blivande lärare att prova på för att se om det 

är något för oss. Man får helt enkelt ta fram sina egna erfarenheter kring detta ämne och 

använda sig av det. Men också titta på informationskällor som Internet och läromedel samt 

rådfråga och få tips från kolleger.  

 

1.1 Syftet med undersökningen 
Mitt övergripande syfte med denna studie är att undersöka elevers erfarenheter av att ha ett 

undervisningsmoment med teater/drama. 
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1.2 Frågeställningar  

• Hur uppfattar barn i de tidigare åren i skolan, att vara med och spela teater och 

dramatisera i undervisningen? 

• Vad menar eleverna och läraren att eleverna lär sig av att spela teater/dramatisera? 

• Finns det skillnader mellan elevers uppfattningar av sitt lärande och lärarens avsikter? 

 

1.3 Disposition av arbetet 
Detta examensarbete är lagt upp på så sätt att först kommer inledningen där jag skriver varför 

jag ville skriva om detta ämne. Därefter kommer syftet och frågeställningarna som preciserar 

mitt mål. I metoden kan man läsa om hur jag gått tillväga i min studie, sedan kommer 

litteraturgenomgången där jag går lite djupare in på ämnet genom att ta hjälp av olika 

författares syn på teater och drama. Därefter kommer resultatet där jag beskriver vad jag fått 

fram då det gäller intervjuerna och vad jag själv sett då det gäller teaterframträdandena.  

Sista delen är diskussionen där jag diskuterar mina frågeställningar samt andra funderingar 

och slutsatser som kommit upp då jag arbetat med detta examensarbete. På slutet kan man 

titta på vilka källor och bilagor jag använt mig av och refererat till.  

 

 

2. Metod 
2.1 Urval 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod i examensarbetet. Studien är en fallstudie och där 

kvalitativa intervjuer och observationer används. Med en fallstudie menas en undersökning av 

en speciell företeelse t ex en person, en händelse, en institution, ett skeende eller en social 

grupp, beroende på intresse (Merriam, 1994). Fallet jag undersökte var en lektion där drama 

användes som pedagogisk metod och där eleverna fick spela teater tillsammans. Jag använde 

mig av kvalitativa intervjuer med elever och läraren i klassen, för att få reda på deras 

uppfattningar om att använda drama och teater i skolan som undervisningsmetod. Den 

kvalitativa intervjun gjordes genom att ställa ett antal frågor inom ett fast frågeområde till 

dem som deltar i intervjun. Man låter de intervjuade styra utvecklingen i samtalet, och den 

som intervjuar håller sig i bakgrunden (Johansson & Svedner, 2006).  
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Jag skapade mina grundfrågor genom att jag var nyfiken på vad eleverna och läraren tycker 

om teater och har för erfarenheter kring det. Dessutom ville jag veta om och vad de tycker att 

man lär sig av teater/drama. Jag ville veta om det fanns någon skillnad mellan vad läraren 

hade för avsikter, samt vad eleverna tyckte att man lärde sig. Under elevernas arbete 

observerade jag dem och försökte studera processen så noga jag kunde. 

 

Jag valde observationer och kvalitativa intervjuer för att jag tyckte att det passade för mina 

frågeställningar i mitt examensarbete. Intervjuer valde jag eftersom jag ville veta vad eleverna 

tyckte om teater både före och efter dem hade haft sitt framträdande. Jag ville veta om 

eleverna hade ändrade åsikter kring teater/drama före respektive efter de hade framträtt med 

sitt uppspel. Med intervjuer kan man få öppnare svar från de intervjuade, samt kan man lägga 

in nya frågor om man känner för det. Det är bättre än enkäter som ofta har en fastare form. 

Observationerna valde jag för att jag tyckte det var bra att själv observera eleverna för att se 

hur de agerade och betedde i förhållande till drama och teater i skolan. 

 

I studien använde jag mig av en åldersintegrerad klass med 17 elever på en skola i en 

mellanstor stad i Sverige. 16 elever deltog i undersökningen genom att spela teater i ett givet 

ämne. En elev deltog inte på grund av att dennes föräldrar inte godkänt informationsbrevet (se 

bilaga 1), något som föräldrarna måste göra för att deras barn skulle få delta i undersökningen. 

 

Varför jag valde att använda mig just av dessa elever beror på att jag gjorde min senaste 

praktik i denna klass och tyckte att det var ett lämpligt tillfälle att göra min studie där då jag 

ändå var på plats i klassen. Men också eftersom jag ville att eleverna skulle känna sig trygga 

och avslappnade med mig då jag gjorde studien, vilket jag tror de gjorde eftersom jag varit i 

klassen ett bra tag innan jag utförde min studie. Det var även intressant eftersom denna klass 

hade arbetat så lite med teater och drama, så det kändes spännande att prova detta i klassen. 

 

Klassen bestod av både tvåor och treor, som jag blandade för att få fyra grupper. Jag tog hjälp 

av klassläraren då jag gjorde grupperna, eftersom det, enligt klassläraren var en strulig klass 

och jag inte ville att vissa elever skulle hamna i samma grupp, för att då kunde det bli kaos. 

 

För intervjuerna valde jag att ta ut tre elever från årskurs två och tre elever från årskurs tre, för 

att intervjua med frågor. Dessa intervjuer var så kallade gruppintervjuer där de uttagna 

eleverna besvarade mina frågor tillsammans i gruppen. Antalet bestämdes av att jag ville 
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intervjua lika många från varje årskurs och tre stycken tyckte jag var lämpligt. Då jag valde ut 

intervjugrupperna så tittade jag inte på vilken teatergrupp de tillhörde utan om de gick i 

årskurs två eller tre. Det fanns inte tid och möjlighet att intervjua alla elever, även om det 

hade varit väldigt intressant. Jag tog nämligen rätt mycket av undervisningstiden i anspråk. 

Jag blandade flickor och pojkar i intervjuerna.  

 

Vilka som blev intervjuade bestämdes genom att jag tillsammans med klassläraren tittade på 

vilka som var ”duktiga på att prata” och som klassläraren visste kunde och vågade svara på 

mina frågor. Detta för att jag ville ha några som vågade säga något och inte de som bara 

svarade ja och nej. Kanske färgade detta mitt resultat? Detta ansåg jag vara viktigt för att 

annars skulle jag inte få så bra underlag till mitt examensarbete. 

 

Jag gjorde en intervju med läraren i klassen. Den skedde efter att eleverna hade gjort sina 

framträdanden. Hon hade varit lärare i många år och hade erfarenhet av att använda drama i 

sin undervisning, men i denna klass hade hon inte använt sig av den metoden. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Inför teaterframträdandet använde jag mig av fyra frågor (se bilaga 2) varav varje grupp fick 

varsin fråga att lösa. Frågorna handlade om hur man ska bete sig mot varandra, hur man gör i 

olika situationer, kompisrelationer, samt hur man själv tar ställning i en situation.  

 

I intervjuerna ställde jag tio grundfrågor till eleverna före teaterframträdandet och tio 

grundfrågor efter teaterframträdandet (se bilaga 3), som de tillsammans fick svara på. Det var 

samma elever jag tagit ut från respektive årskurs, som fick svara på mina frågor före och efter 

framträdandet. Jag hade intervjusamtal med eleverna både före och efter att de hade redovisat 

sin lilla dramauppvisning för klassen. Jag hade några ja´ och nej´ frågor men också andra 

frågor, där jag fick mer omfattande svar. Frågorna jag ställde fick de svara på i grupp och de 

kom alla i samma ordning för både tvåor som treor. Frågorna handlade om erfarenheter kring 

drama och teater, uppfattningar hur det kändes och var att spela teater samt vad de lärde sig. 

Jag ville se om de skett förändringar kring vad de tyckte, både före och efter att de fått prova 

på att använda sig av drama och teater i undervisningen.  
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Intervjun med läraren bestod av sju grundfrågor (se bilaga 4) som handlade om hur hon 

ställde sig till drama i klassen, vad hon tyckte om det och vad hon trodde eleverna lärde sig. 

 

2.3 Procedur 

Här följer proceduren hur allt gick till och jag ska förklara så noga att läsaren får en känsla att 

han/hon har varit där, vilket rekommenderas av Christer Stensmo (2002). Studien 

genomfördes på så sätt att jag började med att skriva ett informationsbrev (se bilaga 1) till alla 

föräldrarna, där jag berättade vem jag var och att jag skulle göra en undersökning till mitt 

examensarbete och behövde elevernas hjälp. Jag berättade också att en del av undersökningen 

skulle filmas. Detta gjorde jag för att eleverna är minderåriga och jag måste ha deras 

föräldrars godkännande för att jag skall kunna dokumentera det genom inspelning.  

 

Jag blev uppringd av en förälder som undrade vad jag skulle göra. Föräldern var orolig att det 

skulle komma i orätta händer samt att eventuellt läggas ut på nätet. Men också att jag skulle 

dokumentera bilder och videoinspelningen med namn, klass, skola och stad. Jag informerade 

föräldern att så inte var fallet. Jag skulle bara använda inspelningen för min egen skull och allt 

skulle vara anonymt, inga namn, skola, klass eller stad skulle skrivas så att man förstod vilka 

det handlade om. Detta var föräldern nöjd med och tyckte att det hade varit jättebra att denne 

fått prata med mig och att jag hade förklarat mer noggrant. Det jag lärde mig av detta var att 

man måste alltid vara beredd att man kan få sådana här samtal som ifrågasätter det man ska 

göra. Samt att man kan förklara och vet vad man ska göra. Jag tyckte att informationsbrevet 

var enkelt att förstå, men man måste vara medveten om att allt kan tolkas annorlunda. 

 

Sedan informerade jag eleverna om vad vi tillsammans skulle göra och tog sedan ut varje 

grupp och informerade de om vilken frågeställning deras grupp fick och hur jag ville att detta 

skulle gå till. Bland annat att alla skulle vara med, om de kom fram till flera lösningar av 

frågan och inte kunde enas, så kunde de spela upp olika lösningar. Även att det handlade om 

samarbete, att de skulle få träna innan de spelar upp och att jag skulle filma det. Det gjorde 

heller inget om något blev fel, huvudsaken att man gjorde sitt bästa. När man var publik, 

skulle man också sköta sig. Alla grupper fick varsin frågeställning som handlade om något 

som klassen hade jobbat med en tid innan, svaren de kom fram till skulle gestaltas genom att 

de fick dramatisera svaret inför klassen.  
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De fick sedan sätta sig ner i olika utrymmen utanför och i klassrummet och fundera ut vilket 

svar de tyckte. Sedan fick de börja lista ut hur de skulle gestalta detta för klasskamraterna. Jag 

gick runt och hjälpte de grupper som behövde hjälp eller som inte hade kommit igång. Jag 

berättade för alla grupperna att de inte skulle avslöja för någon annan grupp vad de hade för 

fråga, eftersom det skulle klasskompisarna få lista ut senare.  

 

De fick träna så mycket de behövde och sedan en eftermiddag så hade vi redovisning av 

frågorna i klassrummet. Här poängterade jag igen hur man skulle sköta sig om man var publik 

och att jag inte ville vara med om något trams. Varje grupp fick gå upp framför klassen och 

spela upp sin lösning. Jag dokumenterade deras framträdande, genom att spela in det med en 

videokamera. Efter att varje grupp hade spelat upp sin lösning, frågade jag gruppen hur det 

kändes samt hade en diskussion med resterande klass om vad som hade spelats upp. Därefter 

gav vi gruppen en stor applåd för bra framträdande. Från att jag introducerade allt, till att det 

avslutades så försökte jag observera och anteckna allt som var viktigt och som var intressant.  

 

Dramaövningarna gjordes under flera tillfällen, sammanlagt var det fyra till fem gånger 

beroende på hur mycket de ville träna samt hur mycket tid vi hade till förfogande. Det fanns 

ingen möjlighet att ta alltihopa under samma dag. Tidsmässigt så rörde det sig om ca en 

halvtimme varje tillfälle. Förutom då de skulle uppträda, då handlade det om cirka 40 minuter.  

 

Intervjuerna utfördes så att jag valde ut eleverna från andra och tredje klass, både pojkar och 

flickor, och hade intervjusamtal med dem. Intervjuerna som jag gjorde före framträdandena 

tog cirka 15 minuter, medan intervjuerna efteråt tog lite längre, cirka 25 minuter. Vi gick ut 

från klassrummet och satte oss i allrummet utanför klassrummet och jag frågade de frågor 

som jag hade formulerat tidigare och som eleverna fick svara på. Elevernas svar antecknade 

jag med papper och penna i ett block. Jag fotograferade också varje intervjugrupp med 

digitalkamera. Det jag observerade höll jag i minnet, men förde också anteckningar. 

 

Intervjun med läraren gick till på så sätt att jag på en avskild plats ställde ett antal frågor till 

henne, som hon fick svara på. Detta skedde efter att eleverna hade visat sina framträdanden. 

Hennes svar antecknade jag med papper och penna i ett block.  
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2.4 Reflektion av procedur 
Under intervjuerna med eleverna och läraren använde jag mig av papper och penna för att 

dokumentera det sagda. Detta för att jag tyckte att det var mest praktiskt och att jag inte ville 

att eleverna skulle ”störas” av att jag spelade in dem. Så här i efterhand inser jag att jag nog 

istället skulle ha använt mig av bandspelare, så att jag kunde ha spelat in vad de svarade. Jag 

försökte verkligen att få med allt eleverna och läraren sa, men det finns en sannolikhet att jag 

missade något, kanske något av värde. Jag hade dessutom kunnat lyssna på intervjuerna om 

och om igen, om det nu var något som jag velat lyssna på igen.  

 

Då eleverna sedan uppträdde med deras skådespel, filmade jag det med videokamera. Något 

som jag gjorde efter jag insett mitt misstag med ”papper och penna incidenten”. Videokamera 

är en bra teknik att använda sig av, eftersom den precis som Wehner-Godée (2000) menar, ger 

möjligheter att koncentrerat återuppleva rörelse, ljud och bild på en och samma gång.  

 

Då jag gjorde undersökningen dokumenterade jag det på videofilm. Jag filmade eleverna då 

dem spelade upp för klassen lösningen på deras fråga. Men jag använde mig också av 

digitalkameran, på så sätt att jag knäppte ett kort på de grupper som jag intervjuade. Detta 

gjorde jag för att jag tänkte ha med dessa i mitt examensarbete. Men såhär i efterhand, har jag 

insett att om jag använder mig av dem så är inte eleverna anonyma. Examensarbeten är 

offentliga handlingar och jag har ju lovat att alla ska få vara anonyma, så därför har jag valt 

att inte använda mig av några egna tagna digitalfoton i mitt examensarbete.  

 

I intervjuerna valde jag att ta tre elever från varje årskurs både före och efter teateruppspelet 

för att intervjua dem. Man kan fråga sig varför jag inte tog ut alla elever i klassen och 

intervjuade dem, men det var avhängt tid som fanns till förfogande för studien. Det skulle ha 

tagit för mycket tid att ta alla. Den information jag fick var tillräcklig för mig att arbeta med.  

 

Jag valde ut några elever som var ”duktiga på att prata” i klassen för att få ett bra underlag till 

examensarbetet. Så här i efterhand så har jag förstått att det kanske inte ger en riktigt sann bild 

av verkligheten. Eftersom jag valde ut vissa elever så finns det en möjlighet att resultatet hade 

blivit annorlunda om jag valt ut andra att intervjua. Det är inte säkert att de som är duktiga på 

att prata säger mera i detta fall, än de som inte pratar lika mycket. De elever som är mer tysta 

säger kanske saker som är mer intressanta för mig? 
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Jag hade valt ut två killar och en tjej i treornas grupp för att intervjua dem. Men den ena killen 

vägrade att delta, då fick jag välja en tjej till istället. Detta gjorde att jag hade två tjejer och en 

kille i både treornas och tvåornas grupp. Kanske det blev lite ojämnt fördelat? I intervjun med 

tvåorna var en tjej bortrest, då jag skulle göra intervjun efter teaterframträdandet. Därför fick 

en annan tjej som fick ersätta den bortresta tjejen. Samma sak hände i treornas grupp, en tjej 

var borta då jag skulle intervjua dem efter teaterframträdandet, så jag ersatte henne med en 

kille. Det kan funderas om det påverkade resultatet något, att två elever byttes ut? 

 

Jag gjorde min undersökning då jag var ute på praktik. Jag fann det svårt att få stunder som 

jag ville ha för att kunna genomföra min undersökning med eleverna. Skolschemat var väldigt 

fullt av viktiga moment, så det var svårt att få in mina pass. Läraren gjorde allt för att jag 

skulle kunna genomföra min undersökning, så vissa lektioner blev eleverna lite konfunderade 

vad lektionen skulle handla om. Eftersom många lektioner var uppdelade på så sätt att årskurs 

två och tre var åtskilda, så ställde det till det lite för mig. Jag behövde alla elever i min 

undersökning. Men efter en del organisatoriska förändringar av det obligatoriska schemat gick 

det till slut, och undersökningen med intervjuer och teaterframträdande lyckades.  

 

 

3. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången kan man läsa om andra författares tankar och idéer om teater och 

drama. Det tas upp om läroplanen och kursplanen i svenska, där estetisk verksamhet 

poängteras. Därefter följer definitioner av begreppen drama, teater och pedagogiskt drama 

samt hur lek kan kopplas till drama. Det fortsätter med olika tips på hur man kan använda sig 

av drama/teater i klassrummet. En historisk överblick i Sverige över hur drama/teater vuxit 

fram under 1900-talet, speciellt under 1940-talet, beskrivs här närmare. I sista delen så står det 

om våra sinnen och hur vi fungerar då det gäller inlärning. Den amerikanske psykologen 

Howard Gardner nämns som en viktig och betydelsefull person i forskandet kring våra sinnen. 

 

Läroplanen är lärarens guide, då man arbetar i skolans värld. Där står det vad eleverna ska 

sträva mot och ha uppnått vid olika åldrar, men också vad skolan har för värdegrund och 

uppdrag. Det är en bra hjälp för lärare att kunna plocka fram då det behövs. Det är alltså något 

som är grundläggande för lärarens yrkesutövning (Utbildningsdepartementet, 2002).  
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Tittar man på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94), omnämns de teoretiska såväl som de praktiska ämnena. Det är därför 

av vikt att man fokuserar lika mycket på de praktiska som de teoretiska ämnena i skolan. De 

teoretiska ämnena tar i dagens skola oftast störst plats. Men genom att bli mer medveten om 

de praktiska ämnena, t ex drama/teater, ökar chanserna att få in mer praktiskt i skolan.  

 

Lpo 94 visar på hur man som lärare kan använda sig av skapande verksamhet i skolan: 

      

     I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska  

     aspekterna uppmärksammas. /---/ De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 

     uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild,  

     text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. /---/ Förmåga till eget skapande hör 

     till det som eleverna skall tillägna sig (Utbildningsdepartementet, 2002:12).  

         

Enligt Lpo 94 ska drama och teater finnas med i skolan. Men drama och teater ingår inte som 

ett obligatoriskt eget ämne som t ex (till exempel) matematik och idrott gör. Utan drama och 

teater finns under svenskämnet. I kursplanen för svenska (www.skolverket.se) står det skrivet:  

      

     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, 

     - utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 

     olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 

     kontakt och påverkan, 

- 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. 

 

     Ämnet skall ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter 

     kring dessa. /---/Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning 

     utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet 

     utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. /---/Skönlitteraturen, filmen 

     och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, 

  

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
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     humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig 

     själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger 

     möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för 

     omprövning av värderingar och attityder (www.skolverket.se). 

 

De praktiskt-estetiska ämnena, som till exempel teater och drama, är det väldigt viktigt att 

man som lärare tar hand om och utvecklar den skapande verksamheten och hjälper till i 

processen där elevers lärande sker, samt att deras egen aktivitet sätts i fokus. Det är av vikt 

eftersom det präglar elevernas hela personlighet. Dessa ämnen borde verkligen få större 

betydelse och inflytande i skolan samt samma status som de rent teoretiska ämnena  

(Erberth & Rasmusson, 1996).  

 

3.1 Definitioner av begreppen drama, teater samt pedagogiskt drama. 
Det är inte självklart vad begreppen drama och teater står exakt för. Kärt barn har som sagt 

många namn. Men det är viktigt att man får en förståelse för vad de har för olika betydelser 

eftersom de skiljer sig åt och man kan använda dem i olika syften, beroende på vad man har 

för tanke med det man ska göra. Jag har använt mig av båda begreppen i detta examensarbete. 

Det sista begreppet som jag vill ta upp här är pedagogiskt drama, ett begrepp som nämns 

mycket i litteraturen samt i detta examensarbete.  

 

Drama kommer från det gammalgrekiska ordet dra´o som betyder “att handla” (Hägglund & 

Fredin, 2001). Drama handlar om de agerandes egna upplevelser, där handlingen står i 

centrum och sker i grupp (Gunnarson & Webjörn, 1996). Det är en metod där det ska 

medvetandegöra elevens kreativitet utan tanke eller avsikt att det ska leda till något uppspel 

av något slag. Drama fokuserar på den kreativa aktiviteten hos både individ och grupp, samt 

förmågan att kommunicera med andra människor i situationen (Järleby, 2005). Det viktigaste 

med drama enligt Britta Sjödin (1985) är erfarenheterna och upplevelserna i gruppen samt vad 

som händer med individen. 

Teater kommer från ordet thea, som betyder “att se” (Hägglund & Fredin, 2001). Teater 

handlar om just kommunikationen mellan skådespelarna och publiken (Gunnarson & 

Webjörn, 1996). Teater står för betydelsen av en verksamhet som har sitt fokus på ett inövat 

teaterstycke som ska spelas upp för publik. Publikens upplevelse är här det centrala. Här läggs 

fokus på resultatet och mötet med publiken (Järleby, 2005).  

  

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
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Pedagogiskt drama kan definieras så att man använder sig av drama i skolan i syftet att lära 

sig genom drama. Det är som ett hjälpmedel för lärare att utnyttja då man vill prova något 

annat än den traditionella undervisningen eller då man vill låta eleverna få uppleva och vara 

praktisk i sitt lärande (Järleby, 2005, 2:a uppl.). Med andra ord är det samma sak som då man 

använder sig av drama/teater i ett undervisningssyfte.  

 

Begreppen här ovanför skiljer sig, men de har vissa likheter. Ehnmark (1985) menar att det 

handlar om ett på förhand givet moment som är gestaltad av människor. De handlingar som 

människorna gör, är handlingar som är mänskliga och som de flesta utför i vardagssituationer. 

Det är alltså för många igenkännings bara situationer. Här arbetar man med kommunikation 

och gestaltning, men till skillnad från drama har man en åskådargrupp (Ehnmark, 1985).  

 

3.2 Kopplingen lek och drama 
Då barn dramatiserar i någon form lämnar de sin här- och nu situation, stiger in i en roll och 

agerar och är då med i en handling som egentligen inte är på riktigt. Man kliver in i en roll 

och konstruerar scener med dramatik i (Erberth & Rasmusson, 1996). På samma sätt gör barn 

då de leker. Författarna fortsätter vidare med att påpeka att både inlevelseförmågan och 

förmågan att förstå andra människor övas då man låter elever få använda sig av drama och 

teater. Samtidigt lär de sig om andra och framförallt om sig själva (Erberth & Rasmusson, 

1996). Precis som förskoleläraren Ole Fredrik Lillemyr (1990) också vittnar om att leken är 

väldigt viktig för barnets uppfattning om sig själv och deras identitetsskapande. Läraren 

Friedrich Fröbel (1782-1852) menade på att leken var en viktig del i barns utveckling och i 

och genom den, förstår barn världen runtomkring dem (Hägglund & Fredin, 2001). 

 

Katarina Ehnmark (1985) refererar till Margareta Wirmark där hon skriver att leken har 

mycket gemensamt med drama.  

      

     Lek är ett viktigt redskap med vilket barnet bearbetar sin nu situation. Den ger också goda 

     möjligheter att träna samarbete och kommunikation. Man lär sig lyssna på andra, att själv  

     uttrycka sig tydligt och att fatta gemensamma beslut. Dessutom lär man sig att ta 

     konsekvenserna av besluten (Ehnmark, 1985:6). 
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Hon menar vidare att detta gäller också då man låter elever arbeta med drama, då får de träna 

på att arbeta med det jag precis har räknat upp. Barn kan även i leken bearbeta händelser i 

framtiden, i nutiden i det förflutna och då vidga sina erfarenheter genom att gå in i kända och 

okända situationer (Ehnmark, 1985). Forskaren i pedagogik, Gunilla Lindqvist liknar det med 

att “leken bör ses som en tolkning av det barn är med om, något som skapar mening. /---/ Det 

är fantasi i handling. Det är som om man tittar in i huvudet på ett barn” (Lindqvist, 2000:26). 

 

Läkaren och psykoanalytikern Sigmund Freud (1856-1939) ansåg att leken var den period för 

barn där allting är möjligt. Där kan barnet bestämma allt den vill göra, det den inte får och 

inte kan göra. Barnet kan vara vem han/hon vill samt få allt han/hon vill ha. Något som inte 

fungerar i verkligheten men i barns lek, eftersom där bestämmer barnet. I leken är det fritt att 

leka vad som helst och ofta dyker det upp händelser ur barns liv (Hägglund & Fredin, 2001). 

 

Dramasituationen är en fortsättning på leken, en vardaglig aktivitet för de flesta barn. Drama 

är på så sätt inte främmande för barn och som lärare borde man utnyttja detta på bästa möjliga 

sätt eftersom detta är välkänt i barns värld. Därför säger Hägglund & Fredin (2001) att vi 

måste känna till att leken är betydelsefull i barns liv och deras utveckling. Ett smart sätt är 

därför att utnyttja leken i undervisningen. Både drama och lek utvecklar nya tankar och 

perspektiv genom att barn använder sig av sin kropp och sina sinnen (Bergholtz, 1991). 

 

Den franske upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) påpekade också att 

barn skulle anpassa sig efter oss vuxna eftersom vi vuxna har lätt att skapa metoder för 

undervisning som vi tycker är bättre än barnens lek, något som är fel. Det är mycket bättre att 

utgå ifrån barnens egen lek (Hägglund & Fredin, 2001). Som Järleby (2005) skriver att hela 

vårt liv kan beskrivas som en mänsklig lek, där människan är deltagare tillsammans med olika 

medspelare. I leken finns det olika roller och regler som finns att tillgå beroende på 

sammanhanget i leken då det gäller på skolan, på arbetet, i familjen och på fritiden. 

 

Jag delar uppfattningen att drama och teater hör samman. Hägglund & Fredin (2001) skriver 

om Freud och Fröbel som hade teorier om att barn kan bearbeta känslor och upplevelser 

genom leken, något som man syftar på att man också kan utveckla i drama och teater. 

 

Även Sjödin (1985) menar att drama har att göra med utvecklingen av sig själv men även 

upplevelser och erfarenheter. Hon menar vidare att “vissa övningar siktar på att utveckla 
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känslolivet, det fysiska jaget, fantasin och intellektet. Andra på att utveckla samarbetet, 

relationerna och grupptryggheten” (Sjödin, 1985:31).  

 

3.3 Olika sätt att använda sig av drama/teater i undervisningen 
Då man som lärare väljer att använda sig av drama eller teater i undervisningen och som jag 

har gjort i detta examensarbete, pedagogiskt drama, har man ett syfte med detta. Antingen 

låter man eleverna spela och agera i en pjäs, just så att de får testa på att agera. Här är syftet 

att de ska få testa att få spela teater och få vara med om hur det går till. Det spelar egentligen 

ingen roll vad ämnet i pjäsen är, utan det viktiga är att de får testa att spela teater.  

 

Syftet kan också vara att man vill lära dem att samarbeta, arbeta i grupp, ta gemensamma 

beslut, enas i någon fråga, lita på varandra, jobba med kommunikationen, våga uttrycka sig, 

visa känslor, bli mer självständig, komma med olika förslag, arbeta med en viss situation till 

exempel mobbing samt träna att jobba individuellt genom att uttrycka sig med kroppen, 

fantasin, inlevelsen, rösten, koncentrationen och kreativiteten (Ehnmark, 1985). Eftersom det 

bland dagens elever förekommer mycket grupptryck på så sätt att många inte vågar säga vad 

de tycker eller är rädd att inte få något stöd och medhåll från kompisar om de skulle säga vad 

de tycker. Av den anledningen är det bra att låta elever träna på att trygghetsövningar i grupp 

som kan ge elever ökat mod för att våga stå för vad man tycker. Man kan till exempel 

fokusera på olika dramaövningar, där sådant kan stärkas (Wiechel, 1985). Som Birgitta Garcia 

(1995) menar på att drama är en bra metod och möjlighet som man kan använda sig av då 

man vill hjälpa eleverna att arbeta med sig själva, till exempel stärka självförtroendet, våga 

vara den man är, kunna säga ifrån samt bli bättre rustad för det som väntar.  

 

Pedagogiskt drama är en metod som används då man vill få kunskaper i mänskligt beteende 

och gör detta genom drama av något slag. Här är det av stor vikt att man pratar och reflekterar 

över sina egna handlingar efter att man dramatiserat. Detta för att få förståelse och lära sig om 

sig själv och sin omvärld (Ekstrand & Janzon, 1995). 

 

Det finns olika sätt att använda sig av teater/drama i undervisningen. Här följer exempel: 

Spela en pjäs 

Om man väljer att producera en teaterpjäs i klassen måste man som lärare inse att det krävs 

mera arbete med det, än med teater- och dramaövningar. Man kan välja att använda sig av 
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antingen färdigskrivna pjäser där eleverna får lära in sig de repliker som redan finns och följa 

scenanvisningarna. Eller kan de få skriva sitt eget manus. Då får eleverna hitta på egna 

repliker och de blir då mer naturliga och personliga, än om man tar ett redan färdigskrivet 

manus (Erberth & Rasmusson, 1996). De fortsätter att påpeka att en teaterpjäs kan vara ett 

utomordentligt tillfälle om man vill involvera flera ämnen och klasser samt också andra 

lärare. Därför är det en bra idé att ha “experter” med, som är expert just på sitt område och 

som man kan ha nytta av. Eftersom det lätt drar iväg och blir för stort, för en enda klass.  

 

Om man bestämmer sig för att utföra detta så är det ett utmärkt tillfälle att lära sig hur ett 

kreativt lagarbete kan organiseras. Det är mycket som måste ordnas, därför kan eleverna dela 

in sig i olika grupper som har hand om olika uppgifter. Exempel på saker som måste fixas är 

kulisser, manus, ljus och ljud, scen samt rekvisita. Som lärare kan man låta eleverna fixa detta 

men man har sitt vakande öga över allt (Erberth & Rasmusson, 1996).  

 

Dramatisera en text 

Man kan också använda detta ämne på så sätt att man kan dramatisera en text. Detta är ett bra 

komplement att använda sig av för att skapa lite variation. Man kan välja nästan vilken text 

som helst, från en sagobok till en lärobok. Erberth & Rasmusson (1996) menar att det viktiga 

i texten, är att det finns med någon slags handling som går bra att dramatisera. Först läser man 

bara texten och sedan diskuterar man med eleverna vad texten vill mena och vilket budskap 

den har. Därefter dramatiseras den och huvudsaken är inte att handlingen följs till punkt och 

pricka, utan att själva budskapet kommer fram till åskådarna (Erberth & Rasmusson, 1996). 

 

Improvisationer 

Enligt Ekstrand & Janzon (1995) är improvisation en övning där man ska säga saker så 

spontant som möjligt. Det viktiga är processen att våga vara spontan, inte vad man kommer 

fram till för resultat. Man ska alltså bygga vidare på andras spontanitet genom sin egen 

spontanitet och det ska helst inte finnas med något bestämt.  

  

Enligt Erberth & Rasmusson (1996) görs vanligtvis en improvisation på så sätt att man 

bestämmer sig för ett tema/problem och sen delas klassen upp i grupper som bestämmer de 

fyra förutsättningarna (handling, roller, spelplats och tidpunkt) samt lite förberedelse. 

Repliker och händelseförlopp bestäms då man börjar improvisera. Därefter spelas det upp för 

de andra grupperna och man diskuterar dem. Efterarbetet är mycket centralt både här och i 
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rollspelet. Det viktigaste med improvisationsövningar enligt författarna är att man inte 

bestämmer repliker, rörelsemönster och händelseförloppet i detalj. Det ska komma spontant 

(Erberth & Rasmusson, 1996). 

 

Rollspel  

Med rollspel menas Erberth & Rasmusson (1996) att man gör improvisationer som liknar en 

verklig situation ur den sociala omvärlden. Rollspelet ska alltså vara verklighetsanknutet. Det 

kan vara något som verkligen har hänt eller som skulle kunna hända. Deltagarna skall titta på 

verkligheten runt omkring oss genom att spela upp aktuella problem från sin närhet så att de 

får inlevelse och förståelse av hur de själva och andra handlar och tänker. Till exempel kan 

man titta på konflikter och då träna på hur dessa kan lösas. Detta gör att eleverna får ett vidgat 

perspektiv och får på så sätt insikt i vilka möjligheter som finns att tillgå (Erberth & 

Rasmusson, 1996). Uppspel och samtal efter, görs på samma sätt som då man improviserar. 

Det är väldigt viktigt att det läggs mycket fokus på samtalet eftersom det är bra att diskutera 

erfarenheter av det som nyss har spelats upp (Erberth & Rasmussson, 1996). 

 

Forumteater 

Forumteater är en bra övning att använda då man vill ta itu med konflikter, problem eller 

något annat de vill arbeta kring. En grupp gestaltar en vardagssituation som har en konflikt 

eller ett problem och när problemet har tydliggjorts, har publiken chans att stoppa spelet och 

gå in och ta över, för att rätta till vad de tycker är fel. Förhoppningsvis kommer de på en 

vettig lösning på konflikten/problemet som kan förbättra situationen (Ehnmark, 1985). Spelet 

fortsätter för att sedan eventuellt avbrytas igen och andra deltagare kan fortsätta och förändra 

så att det blir så bra som möjligt. Det leder i slutändan till att en massa olika lösningar 

kommer fram som man då i klassen/gruppen kan diskutera (Erberth & Rasmusson, 1996).  

 

Dramaövningar 

Det finns en uppsjö av olika övningar så det är bara att välja och vraka. Det är här mycket 

viktigt att verkligen fundera ut vad man vill ha ut av övningen. Exempel på övningar: 

 Kroppsmedvetenhetsövningar (rörelseövningar, förflyttningsövningar, musikövningar, 

       rumsuppfattningsövningar och avspänningsövningar). 

 Kommunikationsövningar (namnlekar, tillitsövningar, trygghetsövningar,  

                    gruppdynamiska lekar, konflikt- och samarbetsövningar. 
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 Kreativitetsövningar (avslappningsövningar, sinnestränade övningar genom hörsel, 

              känsel, lukt, smak, syn samt vår intuition och förmågan att  

              kombinera sinnen, koncentrationsövningar, associationsövningar 

           och minnesövningar). 

De olika dramaövningarna är tagna från Erberth & Rasmusson (1996), Gunnarson & Webjörn 

(1996) samt Hägglund & Fredin (2001). 

 

Som läraren Eskil Nilsson menar att “drama är att vinna insikt och upplevelse genom 

handling och att använda hela kroppen som instrument” (Nilsson, 1985:44). 

 

3.4 Överblick över drama och teater  
Historisk överblick i Sverige 

Att ha teater och drama som en del av undervisningen startades tidigt i Sverige. Vi fick vår 

första skolordning år 1571. Där slogs det fast att eleverna skulle spela pjäser på svenska och 

latin, något som latinskolorna i Sverige redan börjat med. Det var också populärt bland våra 

svenska kungar och drottningar att spela teater och skriva pjäser (Hägglund & Fredin, 2001).  

 

I slutet av 1860-talet börjades det använda sig av mer rollspel och dramatiska inslag i skolan. 

Det använde sig av det i olika ämnen som samhällskunskap, historia och modersmål. Tyringe 

Helpension var en internatskola för flickor under första delen av 1900-talet, som använde sig 

av alla former av dramatiskt skapande i undervisningen. Flickorna där fick använda sig av 

dramatiskt skapande i många ämnen på så sätt att de fick skriva pjäser, improvisera och 

framföra pjäser av de stora dramatikerna då det var fest på skolan. Ester Boman som var 

ledare och ägde internatet, proklamerade att den dramatiska verksamheten var väldigt bra och 

utvecklande för personligheten (Hägglund & Fredin, 2001). 

 

Man kan säga att då Elsa Olenius (1896-1984) klev in i drama och teaterns värld på 1940-talet 

fick vi vår svenska dramatradition på riktigt. Erberth & Rasmusson (1996) menar att “hon var 

den första som introducerade dramapedagogik i modern mening, inte bara i vårt land utan 

också runt om i hela Norden” (Erberth & Rasmusson, 1996:24). Hon började 1928 som 

barnbibliotekarie och inte långt därefter introducerade hon drama tillsammans med barnen. 

Det blev så populärt, att hon fortsatte med detta och grundade sedan och blev ledare för 

teatergruppen; Vår teater (Erberth & Rasmusson, 1996). Hon fick tillfället att åka till USA 
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och träffa bl.a. drama- och teaterpedagogen Winifred Ward som hade skapat begreppet 

“creative dramatics“ (Hägglund & Fredin, 2001), något som hon anammade och tog med sig 

hem till Sverige och använde sig av. Creative dramatics var en förberedelse för att spela teater 

(Hägglund & Fredin, 2001). Elsa Olenius jobbade som dramalärare vid Sofia flickskola samt 

som kursledare runt om i Norden. Hon tyckte att teater var något positivt och att teaterarbete 

hade en fostrande effekt på barn samt fungerade som ett utmärkt hjälpmedel i undervisningen 

(Erberth & Rasmusson, 1996). Hon gick i pension från ledarskapet i Vår teater 1961, men 

fortsatte med att ha kurser runt om i Norden (Hägglund & Fredin, 2001).  

 

Dan Lipschütz (1929-2002) jobbade med drama med fängelseinterner i Stockholm. År 1955 

åkte han till USA och tog en Master of Arts-examen och blev på samma gång inspirerad av 

Winifred Ward. Efter fem år i USA, kom han hem till Sverige och började arbeta på Vår 

teater och blev efterträdare till Elsa Olenius (Hägglund & Fredin, 2001). Denne man tyckte att 

drama inte hörde ihop med teater och menade att det viktigaste var att deltagarna utvecklar sig 

själva genom arbetet i gruppen (Erberth & Rasmusson, 1996). Vissa ansåg detta som bra 

medan andra tyckte det var helt fel (Hägglund & Fredin, 2001). År 1966 avgick han från Vår 

Teater men tyckte att hans idéer var så pass bra att han utvecklade dem och startade samma år 

Kordainstitutet. Lipschütz ansåg att lekar och övningar var viktigt och det räckte ofta i många 

situationer och grupper att bara använda sig av det för att utveckla kreativiteten. Man kan gå 

vidare och utveckla det till teater, men slutmålet är inte teater (Hägglund & Fredin, 2001). 

 

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet började man att införa pedagogiskt drama som 

ämne i olika pedagogutbildningar. Hägglund & Fredin (2001) menade att läroplanen för 

grundskolan från år 1962 (Lgr 62), slog fast att “fritt skapande dramatik bör ägnas stor 

uppmärksamhet under hela skoltiden“ (Hägglund & Fredin, 2001:118). Drama kom så 

småningom in på grundskollärarutbildningen. Dramatisk verksamhet sattes då in i skolans alla 

stadier under svenskämnet från och med läroplanen för grundskolan 1969 (Ehnmark, 1985).  

I början av 1970-talet kom en stor efterfrågan på dramapedagoger och vidareutbildning i 

drama. Därför startades yrkesinriktade dramatikutbildningar vid olika universitet, samt på 

några folkhögskolor (Hägglund & Fredin, 2001).  

 

Inte bara i Sverige, utan även ute i världen finns och fanns det människor som har arbetat med 

teater/drama för att kunna öppna dörrar för oss andra, då det gäller att använda sig av dessa 

som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan. Dessa betyder och har betytt mycket för världen och 
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dess utveckling av drama/teater. Några viktiga personer är Winifred Ward, Peter Slade, Brian 

Way, Dorothy Heathcote, Konstantin Stanislavskij samt Berholt Brecht. Deras arbete är en 

stor inspirationskälla för många inom detta område. Alla deras idéer och metoder har hjälpt 

många skådespelare, regissörer och dramapedagoger genom tiderna. Den som är intresserad 

att läsa mer om dessa, kan läsa Hägglund & Fredin (2001) och Erberth & Rasmusson (1996). 

 

3.5 Våra sinnen och vår inlärning 
I Erberth & Rasmusson (1996:101) står det att: 

       ”Det jag hör glömmer jag. 

        Det jag ser kommer jag ihåg. 

        Det jag gör begriper jag”. 

    (Ett kinesiskt ordspråk). 

 

Estetik 

Vad tänker man på då man hör begreppet estetik? Många skulle nog säga ämnen i skolan som 

förknippas med de praktiska ämnena, som bild, musik, drama, teater och slöjd. Det är precis 

vad det är. Betydelsen av begreppet har alla att göra med estetik, men man kan styra 

betydelsen åt lite olika håll, beroende på vad man vill ha ut av det.  

 

Drama och teater är som sagt två estetiska uttrycksmedel som finns under detta begrepp 

estetik. Estetik kommer från det grekiska språket och betyder förnimmelse, dvs. att uppleva 

genom sinnena (Erberth & Rasmusson, 1996). Människan är utrustad med fem stycken 

sinnen, det är synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. Vi har också ett sjätte sinne, som 

kan definieras som vår intuition och förmågan att kombinera dem (Hägglund & Fredin, 2001).  

 

Det är med dessa sinnen man upplever världen, tar in en massa intryck och möter livet och 

verkligheten. Vi klarar oss inte utan våra sinnen. Det är också nödvändigt att använda dessa 

då man ska lära sig och ta in kunskaper, eftersom det är genom våra sinnen som vi lär oss 

(Steinberg, 1985). Steinberg fortsätter att mena att det är större chans att vi minns och att 

kunskap fastnar, om vi engagerar fler sinnen vid inlärningstillfället. Precis som Erberth & 

Rasmusson (1996) skriver “att verkligen med egna ögon se hur något ser ut, att höra hur något 

hörs, att känna hur något känns, luktar och smakar är det mest ursprungliga sättet att tillägna 

sig kunskap“ (Erberth & Rasmusson, 1996:12).  
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Olika inlärningsstilar 

I dagens skola använder elever vissa av sinnena mer än andra. Självklart beror det på läraren, 

vad denne är intresserad av för inlärningsstil/inlärningsstilar och vad den själv använder för 

inlärningsstil. Som lärare bör man vara medveten om att alla elever lär sig på olika sätt, så 

även det är en orsak till att använda sig av så många sinnen som möjligt i skolan. Precis som 

Howard Gardners efterliknar detta med sina intelligenser (Grünbaum & Lepp, 2005). Då 

täcker det upp de flesta elever, eftersom man som lärare ger alternativ med olika inlärningssätt 

för att lära eleverna ett visst innehåll.  

 

Som Steinberg (1985) menar att man gör då man till exempel ska skaffa sig kunskap och lära 

sig grunderna i hur en dator fungerar. Vissa skulle läsa instruktionsboken för datorn, andra 

skulle be någon om hjälp medan det finns ytterliggare andra som skulle testa själv. Som 

tidigare är sagt så är vi alla olika. Hur man gör beror på vilken inlärningsstil man har. Man 

kan vara auditiv, då lär man sig bäst genom hörseln eller så kan man vara visuell, då har det 

med synen att göra. Kinestetisk kan man vara och då handlar det om att man lär sig bäst 

genom att göra saker och prova själv medan om man är taktil så handlar det om att man måste 

använda sin känsel för att lära sig (Mellberg, 1993).  

 

Dessa visar sig också då man som lärare är mer inriktad åt en viss inlärningsstil, något som 

man kanske inte är medveten om, utan man gör det helt omedvetet. Man är bara en lärare som 

lär sig enklast på ett visst sätt och då är det klart att man lär ut på det sätt man tycker är 

enklast. Ett sätt kan vara att göra som Steinberg (1985). Han menar att som lärare bör man ta 

och använda sig av de tre primärsinnena (att visa, berätta och att göra) vid varje 

undervisningstillfälle, det är då större chans att man når alla elever, oavsett inlärningsstil. 

 

De multipla intelligenserna 

Howard Gardner (f. 1943) har konstruerat sin teori om de multipla intelligenserna. Han menar 

i Grünbaum & Lepp (2005) att alla människor har särskilda intelligensprofiler. Alla har inslag 

av samtliga intelligenser, men någon intelligens är alltid extra framstående, något som hos 

andra inte alls är lika framstående.  

 

Elisabeth Precht skrev en artikel om Howard Gardner i Pedagogiska magasinet nr 3 augusti 

2006. Där beskriver Gardner sin teori om intelligenser. Först var de sju stycken, blev sedan 
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åtta och idag är det åtta och en halv. Dessa är logisk-matematiska, språkliga, musikaliska, 

rumsliga, reflekterande, kroppsliga, sociala och den naturintelligensen. Den sista är den 

existentiella intelligensen. Varför den sista är en halv intelligens beror på enligt honom själv i 

denna artikel, att den inte är vetenskapligt bekräftad än. Han fortsätter med att skriva att 

“forskarna har inte kunnat bevisa att den existentiella intelligensen har `en särskild plats´ i 

hjärnan” (Pedagogiska magasinet, 2006:12). Men han tror och hoppas att det kommer att ske, 

inom en ganska nära framtid (Pedagogiska magasinet, 2006). 

 

Gardner har nu gått vidare till tankar om fem nya sinnen som människan har. Dessa är tre 

kognitiva sinnen (ämnes/disciplinsinnet, syntessinnet och kreativitetssinnet) och två humana 

sinnen (respektsinnet och etiksinnet). Skillnaden mellan de multipla intelligenserna och 

sinnena är att alla dessa fem sinnen bör utvecklas hos alla individer, något som inte är lika 

utvecklat i intelligenserna (Pedagogiska magasinet, 2006). 

 

Skolorna idag har vänt sig till främst två av intelligenserna, den språkliga och den logisk-

matematiska intelligensen. Den första står för förmågan att läsa, tala och skriva, medan den 

andra står för matematik och naturvetenskap. Tyvärr gynnas bara de barn som har dessa två 

intelligenser som de mest framträdande intelligenserna, de som är traditionella för skolan. De 

barn som inte har dessa som de mest utvecklade, blir hämmade av att inte få utveckla just sina 

intelligenser, som åsyftas i skolan (Grünbaum & Lepp, 2005). 

 

Inlärning 

Steinberg (1985) menar att rörelseaktiviteter och drama är de ämnen som lättast engagerar 

flest sinnen, och underlättar inlärningen. Samt att “i ett drama eller en rörelseaktivitet ser man, 

hör man och gör man”, hela kroppen engageras. Det är lättare att minnas vad man har gjort 

när man har agerat med kroppen än om man bara tittat på, läser eller lyssnar” (Steinberg, 

1985:26). Han skriver vidare att hjärnan inte kan ta hand om flera saker samtidigt, därför kan 

man flytta hjärnans uppmärksamhet ifrån det svåra och istället agera i drama och minnas 

viktiga kunskaper (Steinberg, 1985). 

 

Gunnarson & Webjörn (1996) menar att det är viktigt att utveckla sina sinnen, fantasin och 

den skapande förmågan. På så sätt har man en uppgift som lärare att låta elever träna på att 

utveckla dem, eftersom de är så viktiga i vårt liv och i allt vi gör. Men det är också lika viktigt 

för läraren att själv träna på att utveckla dem. Precis som små barn som lär man sig genom att 
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man undersöker sin värld med hela kroppen. Då är alla sinnen i full verksamhet. Vi vuxna 

registrerar halvt omedvetet all den kunskap vi tar in, det går automatiskt. Men tyvärr är vi 

dåliga på att använda oss av alla sätt man kan ta in kunskap. Vi tänker ofta att kunskap är 

sådant som vi läser i böcker, då vi är på kurs eller det vi hör någon berätta. Vi håller istället 

tillbaks för kunskapsinhämtandet (Hägglund & Fredin, 2001). 

 

Hägglund & Fredin (2001) menar att i undervisningen är de skapande ämnena av mycket stor 

betydelse enligt den amerikanske psykologen Howard Gardner, den engelske filosofen Louis 

Arnaud Reid och den finske fysiologen Matti Bergström. Vidare skriver de att det finns större 

valfrihet att göra som man vill i de skapande ämnena (musik, bild och form, dans, teater, 

skapande skrivning och drama) än de traditionella och teoretiska skolämnena.  

Hägglund & Fredin skriver vidare att herrarna ovan menar att “inlärning av fakta och regler är 

mindre viktigt än elevens eget aktiva utforskande av världen” (Hägglund & Fredin, 2001:88). 

 

 

4. Resultat och analys 
Vad svarade eleverna i årskurs 2 och 3 på intervjufrågorna? 
Intervjuer med tre stycken andraklassare (två tjejer och en kille) och tre stycken tredjeklassare 

(två tjejer och en kille).  

 

4.1 Intervjusvar före teaterframträdandet med årskurs 2 och 3 
Det första eleverna frågade mig om då jag berättade vad de skulle få göra var: hur ska detta gå 

till? Eleverna var överens att det kändes spännande, annorlunda och roligt att vara med om att 

spela teater, men samtidigt tyckte de att det kändes pirrigt, eftersom det kunde hända precis 

vad som helst. De var lite rädda för att de skulle glömma bort vad de skulle säga, samt vad 

man skulle göra i teater. Eleverna i tredje klass tyckte att det kändes ok att spela teater, 

eftersom det inte är samma som då man ska lära sig något som är tråkigt. Det kunde vara rätt 

jobbigt men de tyckte att det här bara kändes kul. Två av eleverna tyckte inte att det kändes 

bra att spela teater. Den ena tyckte att det kändes rätt så otäckt att spela teater på grund av att 

denne elev var blyg, och den andra eleven tyckte att det skulle bli tråkigt och sa att denne inte 

gillade att spela teater. Både var också väldigt nervösa att stå inför kamraterna. Alla elever var 

ängsliga att de skulle göra fel, säga fel eller om någon skulle skratta. 
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Alla elever hade spelat teater en gång förut. Det var då eleverna gick i den så kallade 

miniettan och ettan. Det var en teater som hette Spökteatern. Hela lågstadiet var med, 

miniettor, ettor, tvåor och treor. Det var ett måste delta och eftersom alla klasser var 

hopblandade, så fick alla hjälpas åt. Spökteatern innehöll fyra olika stationer. På station 1 fick 

alla göra dräkterna och rekvisitan de behövde för teatern. Station 2 var dansstationen där de 

fick lära sig danser och träna på de danser som de skulle uppträda med i teatern. Vid station 3 

lärde de sig att sjunga olika sånger som hörde till teatern och där fanns även “mörka rummet”, 

där de fick gå runt i ett mörkt rum och skrämma varandra. Station 4, som var den sista 

stationen fick de träna på teatern och även i grupper hjälpa till och ordna i matsalen inför 

framträdandet med kulisser och rekvisita. Spökteatern avslutades med en föreställning, där 

föräldrar och syskon samt andra klasser fick komma och titta på. Eleverna tyckte att det hade 

varit roligt att vara med i den teatern men de var överens om att det också varit fjantigt. 

 

Eleverna skiljde sig åt lite grann då det gällde vad som kändes extra bra med att spela teater. 

Eleverna i andra klass beskrev att det kändes roligt och kul. Varför de tyckte så var för att det 

kändes spännande. En av eleverna i andra klass sade något i likhet med att det pirrar sådär 

extra i magen av att det känns så roligt och spännande. Treorna däremot fokuserade mer på att 

det som kändes så bra, var att de skulle få möjlighet att träna på deras framträdande innan de 

skulle spela upp på riktigt. Annars var det så lätt att det skulle bli fel, någon kanske skulle 

glömma något eller säga något som inte var tänkt att vara med i pjäsen, påpekade treorna. 

 

Det som eleverna tyckte kändes otäckt och oroade dem var, att de var rädda att de skulle göra 

fel, samt att de inte skulle komma ihåg vad de skulle säga eller göra, trots att de hade tränat in 

det. De ville inte att det skulle bli fel när de spelade upp det för kompisarna. Den elev i trean 

som inte gillade teater, tyckte att det skulle bli jobbigt och tråkigt att spela teater. Dessutom sa 

denna elev att det inte var roligt att spela andra roller. “Jag tycker det är mycket bättre att vara 

mig själv”, sade eleven direktciterat. 

 

På frågan om vad de trodde att man kunde lära sig av att spela teater, svarade de att de trodde 

att man lärde sig att samarbeta och att komma överens och enas om saker och ting. Att våga 

stå inför klassen och agera var något som alla eleverna var överens om att man kunde lära sig. 

Att få bort sin scenskräck alltså. Det är inte alltid så självklart alla gånger att våga, det kan 

vara ganska otäckt att stå framför klassen. Men man lär sig också att helt enkelt spela teater. 

De tyckte att det var viktigt att man inte tramsar då man ska uppträda, för då förstör man för 
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alla andra. De hoppades att man skulle lära sig det med. Tvåorna tyckte att man kan lära sig 

mycket om själva frågan som de skulle få i grupperna. Skulle dessa frågor hända på riktigt så 

kunde de komma ihåg dessa frågor och veta hur man skulle göra för att det skulle bli bra.  

Det var bra att veta detta då man blir stor. En elev menade att det är bra att prova på att spela 

teater, eftersom då kan man komma på om man tycker det är roligt att spela teater eller inte.  

 

Att stå inför klassen och samarbeta var något som alla var överens om att de trodde de kunde 

bli bättre på, genom att spela teater. De menade att eftersom man i teater spelar ihop, då får 

man träna på att komma överens. Det var i alla fall mycket bra att träna på, menade eleverna. 

En elev anmärkte i likhet med att det kan vara svårt att vara ovänner på riktigt då man spelar 

teater, eftersom då går det inte att få till någon pjäs.  

 

4.2 Intervjusvar efter teaterframträdandet med årskurs 2 och 3: 
Efter att eleverna hade framträtt med sin pjäs var de flesta positiva och tyckte att det hade 

varit jättekul. Eleverna tyckte att det både var roligt och tråkigt att spela teater. De menade att 

det var så kul att det inte kändes som att de lärde sig, men det gjorde dem. “Att lära sig brukar 

ofta vara jobbigt och tråkigt” sade en av eleverna direktciterat och de andra nickade 

instämmande. Eleverna i andra klass tyckte att det hade varit pirrigt precis innan de skulle 

spela, om de skulle glömma vad de skulle säga, men när de väl hade ställt sig framför klassen 

och börjat spela gick det jättebra. Det kändes inte alls nervöst att stå inför klassen. Eleverna i 

tredje klass höll med eleverna i andra klass men erkände också att de hade tyckt att det varit 

pinsamt att spela framför klassen. 

 

Nästan alla var överens att ämnet kompisar, var ett bra och givande ämne att göra teater på, 

men också lite svårt. De skulle gärna vilja göra det igen, men då kanske byta tema till något 

annat. Inte för att det ämne de fick var tråkigt, men det finns så många andra teman som man 

kan göra teater på. Exempel var vinterteater, riddartiden, historiehändelser, teater om skolan 

eller göra en teaterpjäs om någon saga eller situation. Dessa elever tyckte att det hade varit 

roligare än vad de trodde att det skulle vara.  

 

Den elev som innan framträdandet tyckte det kändes otäckt och var blyg, tyckte inte att det 

hade varit roligt att spela teater. Eleven ville helst inte göra det igen. Den elev som inte tyckte 

om teater innan teaterframträdandet, tyckte fortfarande inte om det. Det var något som eleven 
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hade kommit fram till. Det var tveksamt om eleven ville göra det igen, det var tråkigt att låtsas 

vara någon annan, sa eleven. Det var lika tråkigt som eleven hade trott att det skulle vara.  

 

Eleverna var nöjda med de grupper som de hade blivit indelade i. Speciellt eleverna i årskurs 

två trivdes i sina grupper och de tyckte att det var bra att det var blandat både killar/tjejer och 

tvåor/treor. De var alla överens om att tre av fyra grupper skötte sig bra då de tränade och 

spelade upp pjäsen. Där togs uppgiften på allvar och man gjorde sitt bästa. Men i den fjärde 

gruppen flamsades det hela tiden. De fick nästan inget gjort och allt bara överdrevs på ett 

flamsigt sätt. Några i gruppen förstörde hela tiden för de andra i gruppen, som försökte göra 

detta så bra som möjligt, men då blev ingenting gjort i stället. Eleverna sade att denna grupp 

inte samarbetade bra tillsammans och skulle behöva träna på att arbeta med andra. 

 

Alla elever som intervjuades var missnöjda över att vissa elever förstörde för resten av 

gruppen. De var överens om att det fanns några i klassen som “apade“ sig för att de trodde att 

de var roliga. Eleverna i årskurs två tyckte att vissa i klassen var konstiga, de pratade med 

konstig röst och en annan var jättetyst. Men det var bara då de spelade upp, för när de tränade 

var de som vanligt. Orsaken trodde eleverna berodde på att eleverna var nervösa då de spelade 

upp. De förstörde inte, men det skulle ha varit bättre om de var som vanligt. 

 

Alla var enade om att de inte skulle glömma att de hade spelat teater. Vissa skulle komma 

ihåg det för att det hade varit roligt men pinsamt, medan andra för att det hade varit så tråkigt 

och otäckt. Eleverna i årskurs tre, som tyckte att det hade varit pinsamt att stå inför klassen, 

menade att det därför var viktigt att träna flera gånger på att spela teater framför klassen. Det 

skulle medföra att eleverna blev vana vid det och då kommer det inte att kännas lika pinsamt.  

 

På frågan vad de nu efteråt har lärt sig så var det ungefär samma saker som de innan 

framträdanden trodde att man skulle lära sig genom teater/drama. De menade att de lärde sig 

att samarbeta med varandra, komma överens i gruppen och därför var de också rätt nöjda med 

grupperna. En sak som eleverna i årskurs tre poängterade var att gruppsammansättningen 

innehöll kamrater som man inte jämt och ständigt umgås med. Det gjorde att de fick lära 

känna andra i klassen mera. De hade också fått mera kunskap om själva frågorna och hur man 

kunde göra i olika situationer. Det innefattade hur man ska vara emot varandra, att man inte 

ska vara dum utan snäll mot andra, samt att det är väldigt viktigt att tänka sig för i sådana 

situationer. Det som eleverna i båda klasserna hävdade mest var att de nu tyckte att det inte 
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gjorde något om man gjorde fel då man spelar teater, eftersom alla gör fel ibland. De tyckte 

också att det kändes rätt bra att stå inför andra, trots att det fortfarande var en aning pinsamt. 

De visste inte riktigt vad de hade blivit bättre på, men de kom fram till att de inte var lika fega 

nu som innan då de står inför andra. En elev i årskurs två sade något i likhet med att det 

egentligen är inte så farligt att stå inför andra, man måste bara få träna några gånger på det. 

Det höll de två övriga i gruppen med om. 

 

Eleverna tyckte att det inte var särskilt nervöst att stå inför publik eller att det fanns en 

videokamera uppställd i klassrummet. De hade inte tänkt på att det fanns publik och 

videokamera, de hade nästan glömt bort det. En elev i andra klass berättade att om denne hade 

tänkt på det, så hade eleven nog blivit väldigt nervös och inte kunnat spela. 

Att själv vara publik gick bra, eftersom det hade varit roligt att se de andra pjäserna tyckte alla 

eleverna. De var också överens att det var viktigt att de inte skrattade på “fel ställe” eller för 

att vara taskig, eftersom de själv inte skulle vilja att någon skrattade åt dem då man inte 

skulle. De tyckte att det skulle kännas jobbigt om någon gjorde det.  

 

Eleverna var överens om att det inte var så lätt att förstå vad alla spelade upp och vilken fråga 

de hade. Eleverna menade att de förstod tre grupper bra, men den sista gruppens teater var rätt 

svårt att förstå. Men med lite hjälp om vilken fråga de hade, så förstod de.  

 

4.3 Intervjusvar med klassföreståndaren 

Eleverna i denna klass, som har fått varit med om min undersökning, har aldrig tidigare 

tillsammans med henne som klassföreståndare haft teater eller några dramaövningar på något 

sätt. Inte för att hon inte velat utan mer att hon inte tänkt på att hon kan använda teaterdrama 

med denna klass. Något som hon nu känner att hon ska använda sig mera av. Hon tror att 

eleverna tyckte det var kul att använda sig av teater som en alternativ undervisningsmetod. 

Eftersom de inte har någon vana i att spela teater vare sig då det gäller att prova på just teater i 

skolan eller använda det som ett sätt att arbeta med själva klassens gemenskap, så är det 

verkligen något nytt för dem. Läraren tyckte att eleverna i klassen tog teatern på allvar och 

gjorde sitt bästa. Hon menade att eftersom de frågor som användes för framträdandena är 

situationer som kan hända i verkligheten så var det ett mycket bra och realistiskt ämne att 

använda sig av. Flera av klassens “tuffingar” var i dessa situationer inte länge särskilt tuffa, 

t.o.m. så blev en “tuff” kille nästan gråtfärdig då han skulle agera som den utsatte.  
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Han vägrade. Läraren såg hur lätt vissa elever påverkas av att vara med vissa personer. En 

“tuffing” i allt annat men tillsammans med den grupp han var med, så syntes han knappt.  

 

Personligen tycker hon om att använda sig av drama/teater i undervisningen. De flesta barn 

tycker att det är roligt att spela teater och det ger mycket bra träning genom att de får 

samarbeta med andra och att stå inför publik menar hon. I tidigare klasser har hon använt sig 

av det rätt så ofta. Ibland har hon bara läst en saga t ex Rödluvan och Vargen och sedan låtit 

eleverna fått dramatisera den i helhet eller i delar. Eller har hon haft dramaövningar av olika 

slag. Dessa var också väldigt smidiga att använda sig av, då man vill prova på teater. 

 

Ibland har eleverna använt sig av drama och teater på klassens timme. Då har de spelat upp 

något som har varit svårförståeligt och de har nästan inte haft någon aning om vad som har 

varit början, mitten eller slut. Så det har varit väldigt svårt att förstå vad teatern/dramat har 

handlat om, både för elever och henne som lärare.  

 

Läraren kommenterade att det finns alltid elever som lär sig bättre genom att använda sig av 

skapande metoder som teater/drama. I denna klass visste hon inte exakt vilka som kan lära sig 

mest av detta, men hon trodde att det fanns ett par stycken som skulle ha teater/drama som 

hjälp i deras inlärning. Men det var inga elever i denna klass som skulle kunna använda sig av 

drama/teater helt och hållet. Hon anser att för de flesta elever så spelar det ingen roll om man 

tar till teater eller inte i undervisningen. De är så mottagliga för all kunskap så hur det än lärs 

ut så fångar de upp kunskapen. Vare sig om det är teater, att läsa en bok eller att lyssna. De lär 

sig i alla fall, oavsett hur man som lärare lär ut det. Men hon poängterar att det inte får vara 

för abstrakt utan det ska vara mest konkret, många lär sig bäst i denna ålder (8-9 år) genom 

“att göra”. Läraren menade att nya saker är alltid roligt för barn i den här åldern. Därför 

trodde hon att teatern blev så uppskattad eftersom det var något som de inte testat tidigare.  

 

Det viktigaste som läraren i klassen menar att eleverna lär sig är att agera inför andra. Det är 

något som man måste lära sig eller åtminstone klara av eftersom det är situationer som man 

alltid ställs inför. Det stärker också självförtroendet, något som är av stor vikt också för små 

barn. Det är viktigt att börja i tidig ålder att stävja det faktum att många tycker att det är 

jobbigt att stå inför andra. Det gör att det inte ställs lika höga krav på en om man börjar med 

det tidigt och gör det till en vana. Då man blir äldre och ska spela teater känns det då inte lika 

främmande. Man lär sig också att samarbeta med varandra, något som är viktigt. En annan sak 
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är att man lär sig en ny inlärningsmetod som kan vara bra att känna till. Det är som sagt ett 

sätt som skulle passa vissa bäst. I teater använder man sina sinnen, kroppen och agerar på 

olika sätt. Många kommer lättare ihåg saker och ting om de gör saker. Man lär sig om sig 

själv. Det är bra att veta hur man reagerar i olika situationer och hur man tacklar händelser.  

 

Klassläraren använder sig av teater/drama i undervisningen av två skäl. Antingen är det för att 

hon vill låta dem prova på just teatermomentet. Att prova att agera och spela upp för andra. 

Istället för att lära sig om något kan man hitta på en teater/drama kring det. Det andra skälet är 

att hon som lärare känner och vill att de ska samarbeta, att komma överens, få bättre 

gemenskap, lita mer på varandra, ha roligt tillsammans, enas om beslut eller att bli bättre 

kompisar. Detta är för att klassrumsklimatet ska bli bättre menar läraren.  

 

Man kan inte alltid använda sig av teater som undervisningsmetod. Allting är alltid roligt då 

det är nytt, men använder man det för mycket så blir det tillslut en vana för eleverna. Metoden 

blir inte lika inspirerande att använda sig av då. Är man en lärare som tycker om att använda 

sig av denna metod, är det en god idé att använda sig av det.  Men känner man tvärtom så ska 

man ändå ge den en chans, eftersom den kan utveckla mycket hos eleven. Framförallt brukar 

elever tycka att teater är något roligt. Gör man något roligt lär sig elever bättre, än om det är 

tråkigt. Ofta är det så roligt att de inte ens märker att det lär sig, avslutar hon intervjun.  

 

4.4 Teaterframträdanden 

Då det meddelades till klassen att de skulle få spela teater så möttes det beskedet av elever 

som inte ville vara med, många frågor, nervositet att stå inför andra, skeptiska miner och ett 

fåtal leenden. Men det förändrades under processens gång till förtjusning och positivism.  

 

Teaterframträdandena fungerade i grupperna. Tre av grupperna ordnade allt, från att de hade 

fått sin fråga till att de hade framträtt. Den sista gruppen fungerade inte lika bra som de andra, 

gruppsammansättningen var inte bra och det bara flamsades. Men till slut klarade dem det.  

Lite uppmuntran och stöd behövdes i grupperna då de fått veta vilken grupp de skulle vara i 

samt för att de skulle komma igång med gruppens fråga. Men när de väl hade kommit på en 

idé vad de skulle göra, så ordnade dem det helt själva.  
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Under mina observationer av eleverna i klassen förändrades flera elever. Vissa elever 

förändrades positivt, de tog verkligen över rodret medan andra bleknade nästan bort då de 

skulle spela teater. Vissa njöt av situationen medan andra avskydde det. 

 

De spelade alla upp sin pjäs kring sin fråga och alla, eller de flesta, gjorde detta seriöst. 

Publiken lyssnade och tittade på gruppen som framträdde och inget flams fanns där. Det hade 

påpekats redan då eleverna fick veta grupper och sin fråga, att man inte skulle skratta åt något 

som man tyckte var fånigt eller liknande, alltså i en situation där skratt inte passade in. För hur 

roligt skulle det vara för den person som hade skrattat då denne själv stod på scen? Detta tog 

eleverna till sig och det var ingen som skrattade på “fel ställe”. Eftersom det både var publik 

som tittade på samt en videokamera som videofilmade, togs det hela på allvar. Visst fanns där 

nervositet med i bilden men inget så påtagligt att eleverna inte klarade av framträdandet.  

 

Efteråt samtalade vi om framträdandet och hur det hade känts för gruppen som spelade upp. 

Det diskuterades även kring frågan och om det fanns något fler alternativ för att lösa frågan. 

Att man kan ha olika åsikter och att man ska accepteras även om man inte tycker som alla 

andra, hade klassen fokuserat på i form av fyrahörnsövningar som gjorts tidigare. De flesta 

eleverna tyckte att det hade varit roligt att spela teater och ville gärna göra det igen. De till 

och med tjatade efteråt att de ville göra det flera gånger innan min praktik var slut. Eleverna 

var mycket positiva till att spela teater och även nöjda med sin egen insats. Kontentan utav 

resultatet av teaterframträdandena var mycket positiv trots att de från början varit negativa. 

 

4.5 Sammanfattning 

• Hur uppfattar barn i de tidigare åren i skolan, att vara med och spela 

teater/dramatisera i undervisningen? 

Denna analys bygger på intervjuer med elever och deras klassföreståndare samt egna 

observationer. Min egen tolkning av vad eleverna uppfattade av att vara med och spela 

teater/dramatisera i undervisningen, var att de flesta tyckte att det var roligt. De tyckte att det 

var ett spännande och annorlunda sätt att lära sig saker på. Eleverna jämförde också att lära 

sig, med något som var tråkigt och jobbigt. Men eftersom det var roligt att spela teater så 

tyckte de att de inte lärde sig något. Något som de ändå gjorde, fast helt omedvetet. Men de 

fann också detta som roligt, eftersom de inte var vana att spela teater/dramatisering. 
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Eleverna tyckte att innan framträdandet kändes det nervöst och pirrigt eftersom de aldrig hade 

gjort detta förr. De var rädda att de skulle göra fel eller säga något tokigt och vad skulle då de 

andra säga? Men efter att de hade spelat upp var de mer positivt inställda. De tyckte att det 

inte var så farligt att stå framför klassen och skulle de ha gjort eller sagt fel gjorde det inget, 

eftersom alla ibland gör fel. Garcia (1995) hävdar att genom att man använder sig av 

drama/teater så skapas ett bättre och positivt klimat mellan barnen. Det gör inget om man gör 

bort sig eller något blir fel. Allting kan lösas genom dramat, som blir en lekfull paus i 

verkligheten. Man kan här utnyttja att det blir lite tokigt och använda det i skapandet.  

 

Det syntes på vissa elever att de tyckte det var jätteroligt att spela teater. Där visade vissa 

elever upp sig som annars var väldigt osynliga, men som här levde upp. Till exempel en flicka 

som knappt märktes under lektionerna men under min studie så tog hon tag i situationen och 

styrde upp allt. Eller en pojke som hade det lite tufft i skolan och därför kände sig “dålig”, 

briljerade på teaterscenen och var väldigt effektiv och duktig. Han var en av dem som rodde 

hans grupp i hamn. Det märktes att han sög åt sig allt det positiva och roliga och njöt i 

stjärnglansen. Men det märktes åt det andra håller också. En kille som annars var klassens 

tuffing, men nu på gränsen till att inte klara av att agera inför andra.  

 

• Vad menar eleverna och läraren, att eleverna lär sig av att spela teater/dramatisera? 

Eleverna menade att genom att spela teater/dramatisera lär man sig att samarbeta med andra, 

både med tjejer/killar och olika årskurser. De tyckte att det var viktigt att arbeta i grupp samt 

att träna på att enas och komma överens om saker och ting. Som Erberth & Rasmusson (1996) 

menar på att för att drama ska fungera så måste förutsättningen vara att gruppen har en god 

gemenskap. Författarna fortsätter att skriva att det behövs ett gott samspel mellan 

människorna i gruppen för att kommunikationen skall fungera och man ska få ut så mycket 

som möjligt av gruppen. Man lärde sig också om själva frågorna (se bilaga 2), som de fick 

göra en pjäs på. Det är viktigt att veta hur man ska bete sig mot andra, göra i olika situationer 

och om det händer i verkliga livet. Ytterliggare en sak var att våga stå inför en publik och att 

just spela teater är också en lärdom som de tyckte att man lärde sig.  

 

Läraren ansåg att genom att använda sig av teater/drama i undervisningen lär sig barn att 

agera inför andra. Det tyckte hon var det viktigaste eleverna kan lära sig. Samarbete var också 

något som hon trodde på. Samt att eleverna nu vet om att man kan lära sig genom att spela 

teater. Något som var viktigt eftersom vissa elever lär sig bäst genom skapande ämnen, därför 
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är det bra att de vet om det själva. Hon menade också att elever lär sig om sig själva, hur man 

tacklar händelser och reagerar i olika situationer, då man arbetar med teater/drama. Genom att 

använda sin kropp och sina sinnen så lär man sig lättare och mycket mer i den ålder som 

eleverna är i. Eftersom de fick “göra” saker, alltså spela teater, istället för att läsa och skriva. 

Som Steinberg (1985) menar att gör man saker med kroppen så är det lättare att minnas vad 

man gjort, än om man bara lyssnat, läst eller tittat på.  

 

Om man jämför med vad eleverna tyckte att man lär sig och vad läraren tyckte att eleverna lär 

sig då det gäller att spela teater/dramatisera i undervisningen, så var de rätt överrens. Båda 

tyckte att eleverna lär sig mycket om sig själv, att samarbeta i grupp och framförallt att stå 

och agera inför andra. Något som läraren finner är mycket viktigt och som eleverna tycker 

känns viktigt att lära sig och klara av. Helt enkelt var det ett bra sätt att lära sig på.  

 

• Finns det skillnader mellan elevers uppfattningar om sitt lärande och lärarens 

avsikter?                                                                                      

Enligt vad jag anser så finns det skillnader mellan vad eleverna har för uppfattningar om sitt 

lärande och lärarens avsikter med att ta in teater och drama i undervisningen. Lärare har 

avsikter med sitt handlande. Man spelar inte teater för att det är roligt eller man vill göra 

något annorlunda. Klassläraren berättade för mig att det finns två skäl till varför hon ibland 

använde sig av drama/teater i undervisningen. Det ena var att hon ville att eleverna ska få 

testa på att spela teater eller dramatisera. Hon ville att de ska få prova på en 

undervisningsmetod som är annorlunda än andra undervisningsmetoder. Detta skäl handlar 

bara om att man vill erbjuda en ny metod/inlärningssätt. Som Steinberg (1983) påpekar i hans 

bok att det är så viktigt att prova på alternativa undervisningsmetoder. Detta ger 

valmöjligheter att ta till då man känner att just denna metod skulle passa i detta sammanhang.  

                       

Det andra skälet var att hon ville att gruppen ska få arbeta ihop sig, dvs. få ihop gruppen mer, 

lära sig enas, komma överens, samarbeta, lära sig att lita på varandra, skapa trygghet, våga 

mera och få ihop sammanhållningen i klassen. Här är det viktiga inte att spela teater eller 

dramatisera utan här är det klassammanhållningen som styr valet av metod. Varför man 

använder sig av teater/dramatisering då man vill jobba med sammanhållningen är därför att 

det är en bra metod som är lätt att gestalta och använda då man arbetar med människor. 
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I denna studie som jag då var lärare i, kan man säga att det fanns avsikter med det också. 

Eleverna placerades i grupper och varje grupp fick en fråga att jobba med. Avsikten var först 

och främst att de skulle få prova på att spela teater eftersom syftet var att ta reda på deras 

uppfattningar kring teater och drama. Vilket ämne de skulle få spela teater kring var inte 

bestämt, men eftersom klassen behövde hjälp med sammanhållningen så var det ett ypperligt 

tillfälle att slå två frågor i en smäll. Här blev det två avsikter med min undervisning/studie. 

 

De flesta eleverna tyckte att det bara var roligt att spela teater, att det inte kände som att man 

lärde sig något, trots att man gjorde det. Nästan som att leka. Medan lärare oftast har en 

baktanke/avsikt då de tar till drama och teater i undervisningen.  

 

 

6. Diskussion 

Jag tycker att man kan säga att genom min studie så har jag fått reda på vad några elever i 

dagens skola har för erfarenheter av att ha ett undervisningsmoment med drama och teater. 

Man kan inte säga att detta gäller generellt alla elever i Sverige, eftersom jag bara undersökte 

ett antal elever och vad deras uppfattningar var då det gäller att spela teater/dramatisera i 

skolan. Men enligt vad jag tror, så har många av dagens elever i Sverige ungefär samma 

förutsättningar som eleverna hade i min studie. Det är intressant att ha fått veta att de flesta 

eleverna som jag intervjuade tyckte att det var roligt att ha teater/drama i skolan. Detta var 

något som jag trodde kunde komma fram i studien, eftersom jag tidigare provat på liknande 

med andra elever och det har varit något som de verkligen tyckt varit roligt att göra. Frågan är 

varför de uppskattade det så mycket? Personligen tror jag kan vara att det var något nytt för 

dem och något som skiljde sig mycket från resten av undervisningen. Allt som är nytt är oftast 

riktigt roligt att göra. Ett skäl kan vara att det var en klass som gillade att synas och höras. 

Eleverna tyckte att teater/drama har varit roligt, annorlunda och något som varit nytt för dem.  

 

Eftersom de flesta nu tyckte att det var så positivt tycker jag att man som lärare ska 

uppmärksamma och ta till sig sådant och använda sig av det i skolans regi. De skapande 

ämnena i skolan tar absolut inte stor plats, och inte heller lika stor plats som de ”traditionella 

ämnena”. Dessutom tycker många människor som jag har pratat med i min närhet, att de 

skapande ämnena som till exempel teater och drama inte är lika viktiga som de andra ämnena. 

Det tycker jag är synd eftersom det nu till exempel i denna studie visar på att eleverna tyckte 
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att det var så roligt att spela teater/dramatisera. Detta borde man använda sig av och prova på 

mer i skolan, annars missar man en viktig bit i elevers utveckling till en vuxen människa. 

 

Eftersom det förekommer mindre av de skapande ämnena i dagens skola så undrar jag hur 

man skulle kunna få in mer sådant? De flesta barn tycker att det är så roligt med dessa ämnen 

och det skulle verkligen inte skada att ha mer sådant. Dessutom lär barn sig väldigt bra av 

saker man får göra och pyssla med. Jag menar absolut inte att dessa ämnen ska ta över i 

skolan, men de borde få större utrymme. Elever är olika och vissa skulle nog ta till sig och ha 

det lättare i skolan om de fick ”göra” istället för att sitta still och läsa. Som den pojke jag 

berättade om i resultatet som hade det lite tungt i skolan med de ”traditionella ämnena” men 

då han fick spela teater så klarade han det enkelt. Han tog itu med uppgiften hur enkelt som 

helst och rodde allt i hamn. Detta var bra eftersom han hade tidigare känt sig dålig men nu 

fick vara duktig istället. Detta tycker jag är ett sådant perfekt exempel att ta till för att visa att 

vi är olika och behöver olika sätt för att lära oss saker och ting. Detta är precis som Grünbaum 

och Lepp (2005) menar att de elever som har intelligenserna för att läsa, tala och skriva samt 

matematik och naturkunskap som de mest framträdande gynnas, medan de elever som inte har 

dessa intelligenser, inte får utvecklas. Detta på grund av att de har intelligenser som inte är 

lika framhållna som de här ovanför. Detta tyder på att skolan har fel synsätt att se saker på. 

Ska inte skolan idag se den individuella eleven och rätta sig efter dennes behov? 

Jag tror att man måste släppa lite på de framträdande intelligenserna och se att även de mindre 

framträdande intelligenserna skulle kunna hjälpa många elever idag. Vi måste helt enkelt se 

till eleverna och deras behov, och inte vad man enligt normen helst ska ha för intelligens.  

 

Då det gäller vad eleverna tror att de lärde sig kontra vad läraren ansåg att man lärde sig så 

var de väldigt samspelta och överens vad man kunde lära sig genom att använda sig av teater 

och drama i skolan. Detta tycker jag att man ska använda sig av då man funderar på om man 

vill använda sig av teater/drama. Det är väldigt bra om de har samma tanke på vad man lär 

sig. Då eleverna var med i teatern som vi hade i studien så tror jag att de verkligen lärde sig 

vissa av sakerna som de sa. Jag har undrat om de i intervjuerna har sagt ett svar som de tror att 

jag vill höra, men jag vet inte. Jag hoppas att de inte gjorde det, utan sa vad de verkligen 

trodde att de skulle lära sig. Under observationerna av eleverna så kunde jag även märka att 

vissa saker som de hade poängterat innan de skulle spela upp för klassen, stämde överens med 

hur de uppförde sig. Till exempel att de samarbetade bättre och uppförde sig mot varandra. 

Jag utförde min undersökning i slutet av min sista praktikperiod så jag hade sett dem 
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samarbeta flera gånger. Jag tyckte att de uppförde sig bättre mot varandra efter att studien 

hade genomförts. Något som var väldigt roligt att se. 

 

En sak som jag blev lite förvånad över var att eleverna inte kunde jämföra att spela teater med 

andra sätt att lära sig. Att lära sig var något tråkigt och jobbigt enligt eleverna, men att lära sig 

genom att spela teater var hur roligt som helst. De tyckte till och med att det kändes som att 

man inte lärde sig något genom att spela teater, eftersom det var så roligt. Det är ett litet 

utropstecken och som man ska se upp för då eleverna tyckte att lära sig var något jobbigt och 

tråkigt. Det är det som är A och O i skolan.  Därför tycker jag att skolan måste tänka till lite 

hur de ska får eleverna att känna att det är roligt och lära sig. De måste hitta sätt som teater till 

exempel, där eleverna tycker att det är så roligt att spela teater att de inte ens märker att de lär 

sig. Visserligen var de som blev intervjuade bara en bråkdel av alla elever på den skolan men 

jag tror att de inte var de enda som kan tycka så. Dessutom är det trist att det finns elever som 

känner så om att lära sig nya saker. Kanske måste man tänka om och ändra på kommentarerna 

så att det man lär sig hellre blir roligt, då är det alltid lättare att lära sig saker. 

 

Självklart finns det skillnader mellan vad läraren har tänkt med teater/drama och elevers 

lärande. Som lärare har man ofta tänkt ut en baktanke med saker man gör i skolan, eller jag 

tror det i alla fall. Det är väldigt sällan man låter elever spela teater bara för att det är roligt, 

möjligen händer detta på klassen timme, men inte annars. Som elev ser de nog teater/drama i 

skolan mer som ett lektillfälle, än som ett lärotillfälle som lärare har tänkt sig. För barn är det 

en stund av lek och något som inte har med skolan att göra men som det egentligen har, 

eftersom det görs i skolan och vi lärare använder det som en metod att ge elever kunskap i 

något. Jag tror att eleverna inte kan se lärarens avsikter med momentet. Man jag vet inte, jag 

kan ha fel. Här tror jag att det är smart att kanske göra det som ett teatertillfälle, medan man 

som lärare tänkt ut att de ska träna eller lära sig något.  

 

En sak som jag har funderat mycket på är om man som lärare inte är intresserad av teater, får 

man som elev i den klassen inget av det då? Att inte gilla teater/dramatisering, inte vara 

intresserad av det eller att man känner sig dålig insatt inom ämnet kan jag faktiskt förstå, men 

ska man strunta i det så att eleverna inte får något av denna metod? Jag kan förstå att vi alla är 

olika och att alla inte har lika stort intresse som jag då det gäller teater/drama, men det är 

hemskt tråkigt om man som elev inte får prova på det. Det är ett mycket knivigt problem som 

jag tycker man måste göra något åt, om så är fallet. Jag känner att jag står med en fot på varje 
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sida av detta problem för att jag förstår dilemmat men kanske har jag en lösning på problemet. 

Åtminstone något man kan fundera på i alla fall. 

 

Lösningen är att en teaterpedagog eller en lärare som är intresserad av teater/drama, kan åka 

runt med en teaterbuss som innehåller en massa olika teatersaker till olika skolor som har hyrt 

den tjänsten och spela teater och dramatisera samt ha olika övningar med dem under några 

pass. Man kan välja att passa på att kanske flera klasser på den skolan kan utnyttja detta 

tillfälle. Det är så nyttigt för barn i de tidigare åldrarna men även äldre att få syssla med 

teater/drama. Steinberg (1985) menar på att man minns bättre vad man gjort om man gör 

saker med kroppen än om man till exempel skriver eller läser. Detta håller jag helt med om. 

Barn lär sig av att ”göra” saker och de sitter ändå så mycket och skriver och läser i skolan. På 

detta sätt så slipper och tvingas inte den lärare som inte gillar teater/drama och kan istället 

överlämna det till teaterpedagogen. Denne person som verkligen vill och är intresserad. Finns 

det då någon lärare som då istället gillar det kan då denne få vara med och få en massa tips på 

olika övningar och vad läraren kan göra senare med klassen. Vill man som lärare då införa det 

i klassen men är väldigt dåligt insatt i ämnet, kan man få en bra start genom detta. Detta är en 

lösning som skulle vara perfekt att använda sig av, men frågan är som alltid kostnadsmässig 

och intressestyrd. Men jag lovar, det finns snart en intresserad lärare att tillgå.  

 

Jag har också funderat på om min undersökning kan ha påverkats av vilka grupper jag satte 

samman? Hade jag haft andra grupper skulle jag ha fått ett annat resultat då? Hade resultatet 

blivit annorlunda om jag hade gjort detta i en klass som hade använts sig av teater och drama 

ett flertal gånger? Att det inte var nytt för eleverna alltså?  Eller skulle jag ha valt andra elever 

i intervjuerna? Men också undrar jag hur mycket eleverna påverkas av att jag stod och filmade 

eller antecknade? Om jag skulle ha kommit till en okänd klass för mig och varit en okänd 

person för dem, vad skulle resultatet ha blivit då? Detta kommer jag aldrig få svar på men det 

är frågor som jag har funderat på en del. Det hade varit väldigt intressant att få veta om det 

skulle ha ändrat på resultatet något. Men det kanske får bli min framtida uppgift, att sedan 

någon gång undersöka om resultatet kan påverkas eller ändras.  

 

Den som nu läser detta examensarbete kanske tycker att jag är så positiv till att använda sig av 

teater och drama i undervisningen. Det är jag också, fast jag inser att man kan inte bara 

använda sig av det, självklart måste man ta till andra sätt i skolan. Det fungerar inte att alltid 

spela teater och dramatisera i skolan. Men jag tycker att man till exempel kan integrera det 
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tillsammans med andra ämnen och använda sig av detta ibland. Det blir heller inget bra om 

man alltid använder sig av det jämt för då blir det så monotont för eleverna och det roliga med 

denna metod försvinner och går istället över till något tråkigt och vanemässigt. Det är 

variation som man vill åt, eller det jag vill i alla fall. Men man får här tänka på att jag är 

väldigt intresserad av detta, så detta medför också att jag är så positiv till det. 

 

Att jag inte använde mig av någon slags bandspelare då jag intervjuade finner jag som en 

brist. Det var dumt att använda bara papper och penna, jag kanske missade viktig information 

då jag bara antecknade. Detta är något som jag känner stör i mitt examensarbete. En annan 

sak som jag känner att jag kunnat göra bättre är litteraturgenomgången. Jag tycker att den 

delen är lite för mycket men det var svårt att korta ner det, det fanns så mycket god 

information att ta med där. Jag hade kanske gjort annorlunda om jag fått gjort om det. Sedan 

vet jag inte om litteraturen är relevant med studien som jag har gjort i detta examensarbete. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att den viktigaste slutsatsen jag har dragit av detta arbete är att 

man måste som lärare ge de skapande ämnena, i detta fall teater/drama, en chans. Har man 

inte provat på det så vet man inte vad det är eller hur det går till. Dessutom tycker de flesta 

eleverna att det är jätteroligt och man får både som lärare och elev ut mycket bra av det. Bland 

annat lär man sig mycket utav att ha med teater/dramatisering i olika undervisningsmoment. 

Allt från att samarbeta, stå inför andra och agera, om sig själv, att bara spela teater, till just 

ämnet som man bearbetar för tillfället. Det var något som jag inte tänkte på innan, men nu 

efteråt har jag förstått att användning av teater/drama i skolan gör att både jag som lärare och 

eleverna får så mycket mer kunskap att bära på i ryggsäcken. 

 

Jag tycker att det har varit roligt att undersöka och fördjupa mig i teater och drama. Jag tänker 

då jag själv kommer ut som lärare använda mig av teater/drama i min undervisning, det är 

något som är självklart. Arbetet med detta har gjort att jag har blivit ännu mer intresserad av 

ämnet och att jag verkligen vill arbeta med detta med mina elever. Emellanåt har detta arbete 

varit kämpigt och jag i vissa svaga stunder då jag har varit riktigt less, svurit på att aldrig 

använda mig av teater/drama i mitt yrke. Men ganska fort har jag ändrat mig och funnit 

glädjen med teater/drama igen.  

 

Ett litet råd på vägen, prova på teater/drama, både du och eleverna kommer att ha så roligt och 

även stor användning av det!  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrevet till föräldrarna 
Hej.. 
 
Jag heter Anne-Li Eriksson, är 25 år och läser till lärare uppe i Umeå. Jag är inne på min sista 
termin och har nu min sista praktik under fyra veckor här i klassen. Jag kommer att jobba med 
mitt examensarbete de sista tio veckorna innan jul och det kommer att handla om elevers olika 
uppfattningar om och erfarenheter från undervisningsmoment med drama. 
 
Jag tänkte använda mig av praktiken i mitt examensarbete, dvs. låta eleverna få använda sig 
av och uttrycka sig genom dramatisering och sedan visa upp det för klasskompisarna. Jag 
tänkte dokumentera detta genom att använda mig av digitalfilm eftersom jag vill ha resultatet 
av dramatiseringen som en bra grund att bygga mitt examensarbete på. 
 
Dessutom tänkte jag intervjua och samtala med några elever både före och efter de har 
dramatiserat. Fråga dem om deras förväntningar inför samt vad de tyckte om det efteråt, om 
de har använt sig av drama i skolan förr, hur det kändes och upplevdes, om det var kul, svårt, 
nervöst, tråkigt och om de skulle vilja göra det igen? Jag tänkte också ställa några frågor till 
klassföreståndaren i klassen kring att använda sig av drama i klassen. 
 
Givetvis är deltagandet i detta frivilligt och man har rätt att avbryta när man vill utan närmare 
förklaring. Jag följer också de etiska råd som finns angående forskning och jag kommer att 
anonymisera mitt material vad gäller ort, skola, klass och namn. Ev. bilder och inspelat 
material kommer inte att användas annat än som material till mitt examensarbete. Hela 
dokumentationen kommer att förvaras säkert utan att andra får tillgång till det, det är endast 
jag som kommer att ha tillgång till det. 
 
Jag vore tacksam om jag skulle kunna få genomföra detta i klassen och att du som förälder 
skulle kunna skriva under och godkänna det. Vid frågor, är det bara att höra av sig till mig.  
OBS! Skall lämnas in senast fredagen den 29/9. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar     
 
Anne-Li Eriksson 
 
 
 Jag godkänner. 
 
 Jag godkänner inte. 
 
 
Underskrift:   
 
 



   
 

Bilaga 2 
 

Frågorna som eleverna fick göra teater på: 
1. Om du fått veta en hemlighet av en kompis och han/hon vill absolut inte att du berättar 

den vidare. Men så kommer din bästa kompis och vill att du berättar den. Frågan är 

vad gör du? 

2. Om dina bästa kompisar säger åt dig att göra något du inte vill göra, vad gör du då? 

3. Om du ser en kompis bli retad/mobbad, vad gör du då? 

4. Om en kompis kommer fram till dig på rasten och frågar om han/hon får vara med dig 

och dina kompisar men de inte vill. Hur gör du då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

Bilaga 3 

 

Grundfrågor före teaterframträdandet: 

1. Har ni några förväntningar inför att spela teater? 

2. Vad var det första ni tänkte på då jag sa att ni skulle få spela teater? 

3. Hur känns det nu att få spela teater? 

4. På vilket sätt/varför? 

5. Har ni gjort det förut? 

6. Vad och när i så fall? 

7. Något som känns extra kul, spännande med att göra det? 

8. Något som känns tråkigt, otäckt att spela teater? 

9. Vad tror ni att man kan lära sig av att spela teater? 

10. Kan man bli bättre på något? 

 

 

Grundfrågor efter teaterframträdandet: 

1. Hur känns det nu efter ni har spelat upp? 

Roligt? Otäckt? Tråkigt? Nervöst? 

2. Skulle ni vilja göra det igen? 

3. Var det som ni hade trott? 

4. Skulle ni vilja ha gjort något annorlunda? 

5. Apade sig någon? Förstörde någon? 

6. Vad tror ni att ni kommer att komma ihåg mest av det ni nu har gjort? 

7. Vad har ni lärt er? 

8. Blev ni bättre på något? 

9. Hur kändes det att vara publik samt att bli filmad? 

10. Förstod ni vad de andra grupperna framförde? 

 

 

 

 

  



   
 

Bilaga 4 
 

Grundfrågor till läraren: 
1. Har eleverna i klassen tidigare haft teater/drama i någon del av undervisningen? 

2. Vad tycker du om att ha teater/drama i undervisningen? 

3. Tror du att klassen tycker om att använda sig av teater?  

4. Finns det några i klassen som kanske bättre lär sig med teater? 

5. Vad tror du att eleverna lär sig genom att ha teater/drama i skolan? 

6. Om du har teater/drama på någon lektion/ämne, vad brukar vara ditt syfte med just 

användandet av det? 

7. Skulle du kunna använda dig av teater/drama i fortsättningen? 
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