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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att genom tidigare forskning och verksamma dramapedagoger ta reda på och 
åskådliggöra fenomenet drama. Fokus ligger på elevernas åsikter gällande drama som en alternativ 
undervisningsmetod i språkundervisningen. Samtidigt har jag tittat närmare på hur drama inverkar 
på deras skriftliga produktion (fri skrivning), där ord, fraser och grammatik ingår. Jag har undersökt  
en grupp elever som går sista året på samhällsprogrammet inriktning språk. Undersökningarna har 
genomförts genom löpande observationer i klassrummet, eleverna har skrivit sina reflektioner i 
loggböcker (de har läst berättelsen om Pinocchio på italienska), enkäter, för-och eftermätning i 
form av prov samt att eleverna har satt upp en skolpjäs om Pinocchio på italienska. För att studera 
processen och elevernas åsikter mera ingående, har jag använt mig av ett undervisningsförsök, där 
de ”utforskade” deltar. Jag har tillämpat både en kvantitativ och en kvalitativ metod för min 
undersökning. I resultatet kommer jag fram till att de flesta eleverna anser att drama är en bra metod 
i språkundervisningen. Däremot är det några som hade gärna arbetat mer med grammatiken.  Alla 
elever ansåg att skriva är den färdighet som de minst har utvecklat genom drama. Dock är tala och 
lyssna de språkfärdigheter som de mest har utvecklat. Många elever tycker att de har fått ett utökat 
ordförråd och att uttal och intonation har förbättrats betydligt när de har tränat på replikerna till 
pjäsen. Sammanfattningsvis har deltagarna i undersökningen förbättrat sig i någon av de fyra 
färdigheterna och alla kan tänka sig att ha drama på språklektionerna i framtiden. 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning  
Drama är kanske inte det första jag tänker på som lärare i moderna språk. Att jag 
har valt detta ämne för mitt examensarbete, är inte på grund av min egen 
erfarenhet utan snarare min nyfikenhet och vilja att pröva nya arbetssätt i 
språkundervisningen. Jag upplever att språkundervisningen fortfarande idag 
handlar om en massa ”rabblande” av verb, utantillinlärning och klichéartade 
fraser. Det är vanligt att använda sig av tillrättalagda dialoger med tillhörande 
gloslista från läroboken.  Genom drama kan elever istället lära sig att använda ord 
och fraser på ett mer lekfullt och stimulerande sätt. Att få uppleva en situation 
(precis som i det verkliga livet), där känslorna kan få tala fritt är svårt att lära ut. 
Kommunikation är en viktig del i språkundervisningen och därför så tror jag att 
drama lämpar sig ypperligt som en pedagogisk undervisningsmetod. Att kunna 
uttrycka sig  både skriftligt och muntligt i meningsfulla sammanhang, är av stor 
vikt i undervisningen. Kunskaper bör förmedlas på ett sådant sätt att eleverna ser 
sambandet mellan vad de lär sig i skolan och utanför skolan. Om sambandet 
saknas, är det lätt att exempelvis en språkelev lär sig grammatik, lärobokstexter 
eller ord, för språkundervisningens skull istället för att lära sig målspråket för att 
kunna kommunicera med människor som talar språket, framhåller författaren 
Ulrika Tornberg (1997:17).  

Världen har krympt och vi lever i ett mångkulturellt samhälle. I det postmoderna 
samhället, går allt i ett rasande tempo där gamla hierarkiska arbetsformer har 
ersatts av kunskapssamhället. Begreppet postmodernitet, är ett socialt system som 
är föränderligt både historiskt och geografiskt, där olika faktorer såsom ekonomi, 
kultur, politik osv har en stark påverkan på människors handlanden 
(Hargreaves,1998).  

Lust och kreativitet är viktiga ingredienser för god undervisning. Med hjälp av 
drama kan elever få chansen att agera andra personer och på så sätt få förståelse 
för andra människor i olika kulturer och situationer. I dagens skola så lär sig 
elever nog så viktiga ämneskunskaper men man får inte glömma den sociala biten, 
d v s social kompetens. I 1994 års läroplan för de frivilliga skolreformerna står 
det: 

...Det svenska samhället internationalisering och den växande 
rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Skolan är social och kulturell mötesplats, som har både 
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möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som 
arbetar där (Lpf  94:3).   

Drama som ämne kan finnas både på grundskolan och på gymnasiet. På 
gymnasiet, där jag undervisar, så finns drama som estetisk verksamhet just nu och 
är alltså ett individuellt val. Med den nya skolreformen som träder i kraft från och 
med 1 juli 2011, så kommer den estetiska verksamheten  såsom bild, musik, dans 
och drama att skäras ner betydligt på många gymnasieskolor. Teoretiska ämnen i 
skolan har fortfarande idag hög status jämfört med estetiska ämnen, där kreativitet 
och fantasi får flöda. Olika uttrycksformer står i interaktion med och bygger på 
varandra. Drama kan fungera som ett forum där elever kan uttrycka sina känslor 
och åsikter fritt.  Eftersom vi är alla olika individer och vi lär oss olika, så är en 
rik och varierande läromiljö oerhört viktig för meningsskapande i mötet med 
andra människor (Myndigheten för skolutveckling, 2007: 8f). I Lpf  94 s. 3 står 
det att ”låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer”. Vi är alltså sociala 
individer och vi lär oss med alla sinnen.  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur jag kan använda mig av 
drama som metod i språkundervisning. Jag vill också utreda om det är möjligt att 
lära sig främmande språk på ett mer lekfullt och okonventionellt sätt. Fortfarande 
idag handlar mycket av språkundervisningen om att ”nöta” in de fyra 
färdigheterna: läsa, lyssna, tala och skriva. Den  undervisningsmetoden är 
naturligtvis befogad och nödvändig. Men det skulle vara intressant och se om 
språkundervisningen kan bli mer levande med andra arbetssätt som t ex drama.  

Mina frågeställningar utgörs av: 

• Vilka fördelar och nackdelar finns med drama som metod i 
språkundervisningen? 

• Hur inverkar drama på elevernas lärande vad gäller fri skrivning, där 
ord, fraser och grammatik ingår? 

3 Metod 

Jag valde att dela in mitt examensarbete i tre olika delar- en litteraturdel, en 
beskrivning av ett projektarbete i form av en teateruppsättning och en 
undersökningsdel. I litteraturdelen förklarar jag närmare vad drama är och hur 
drama används i skolan och i undervisningssyfte. Vidare presenterar jag olika 
företrädare inom dramapedagogiken som t ex Brian Way, Dorothy Heathcote och 
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Gavin Bolton. Utifrån dramapedagogiken som menar att drama berikar 
språkinlärningen, så främjar den även den sociala och individuella utvecklingen 
hos individen. 

I min undersökning har jag valt att applicera det jag har läst om drama i 
verkligheten s k Learning by doing (Dewey). Jag undervisar italienska på ett 
gymnasium i mellersta Norrland. Eleverna som jag har undersökt, går sista året på 
samhällsprogrammet inriktning språk. Det är en liten språkgrupp på tolv elever 
(en pojke och elva flickor) och de läser moderna språk steg 4 på en termin d v s 
100 poäng, dubbel fart. Att läsa steg 4, innefattar bl a att eleven ska läsa och 
tillgodogöra sig enkel skönlitteratur och utveckla sin förmåga att kommunicera 
muntligt och skriftligt (Skolverket-Moderna språk). Eftersom det ingår i kursen att 
läsa en enklare roman, så har jag tänkt att språkeleverna kan läsa klassikern 
Pinocchio av författaren Carlo Collodi. Eleverna har läst Pinocchio på italienska 
vissa delar (alla elever har läst kapitel 1 och sedan har eleverna parvis valt olika 
kapitel allt eftersom tills boken har tagit slut). De har dessutom haft en svensk 
version av Pinocchio som bredvidläsning för att underlätta helhetsförståelsen. 
Efter att eleverna läste ut Pinocchio (både den italienska och svenska versionen), 
så har de gestaltat/dramatiserat delar av berättelsen. Genom löpande observationer 
i klassrummet och dagboksanteckningar, har jag följt noggrant deras 
arbetsprocess. Jag har tittat närmare dels på den språkliga utvecklingen men även 
om det har skett en mera personlig utveckling (social och individuell utveckling). 

Elevernas slutproduktion blev en pjäs om Pinocchio (de har läst och tolkat själva 
berättelsen) i aulan med publik (andra elever som studerar italienska men även 
andra studenter som läser samhällsprogrammet inriktning språk). Eleverna 
samarbetade med musikläraren på skolan för att få hjälp med ljussättning och 
musik. För att eleverna skulle reflektera över sitt arbete, skrev de ner sina tankar 
och funderingar i en loggbok (som vi kallar läslogg). Jag har läst loggböckerna 
och gett feedback kontinuerligt. 

För att få svar på vad eleverna tillgodogjort sig på lektionerna, så har jag samlat in 
allt  material (loggböckerna) systematiskt och genomtänkt. För att mäta dessutom 
elevernas  kunskapsnivå, har jag gjort både för- och eftermätningar i läsförståelse, 
ordförståelse, idiomatiska uttryck (som jag kallar för ”stående uttryck” - 
idiomatisk betyder säregen för visst språk enligt Svenska akademins ordlista sid. 
367 och friskrivning (Johansson & Svedner, 2010:57f). Vid sidan av provet, har 
eleverna fått reflektera över sin egen språkinlärning genom en enkät (se bilaga 3) 
som kallas för ”Feedback questionario” (Malmberg m.fl, 2000:38). Som jag 
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tidigare har nämnt, så vill jag främst titta på den egna produktionen (fri skrivning) 
d v s hur eleverna uttrycker sig skriftligt i form av ord, fraser och grammatik.  

Samma prov gjordes några veckor senare (ca 5 veckor) för att se om det är någon 
skillnad på elevernas språkliga färdigheter (särskilt fri skrivning). För att få reda 
på vad eleverna själva ansåg sig ha lärt sig och vilken inställning de har till den 
alternativa undervisningsmetoden (drama), så fick eleverna göra en eftermätning i 
form av en enkät, en skriftlig utvärdering.   

3.1 Begränsninga, urval och etik 
Fokus för min vetenskapliga undersökning kommer att ligga på drama som ett 
pedagogiskt verktyg i språkundervisningen. Eftersom tiden för uppsatsskrivande 
är begränsad, så valde jag att koncentrera mig på att göra undersökningen på den 
gymnasieskola där jag jobbar. Jag undersökte min egen språkklass med tolv 
elever. Elevernas slutproduktion blev en pjäs om Pinocchio och därför föll valet 
på en mindre grupp som är mer lätthanterlig men även med tanke på 
rollsättningen. När det gäller den språkliga aspekten som jag har undersökt hos 
eleverna, så har jag valt att koncentrerat mig på fri skrivning. Eleverna läste först 
Pinocchio på italienska (vissa kapitel) och sedan har de gjort sin egen tolkning 
och skrivit eget manus (repliker till pjäsen). Jag kommer alltså främst att titta på 
det skrivna språket, där ord, fraser och grammatik ingår. Med hjälp av en för- och 
eftermätning, så hoppas jag kunna se elevernas faktiska kunskaper i speciellt fri 
skrivning. I boken Examensarbete i lärarutbildningen står följande: 

Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som 
deltar. Deltagarna får inte föras bakom ljuset beträffande 
undersökningens syfte, de skall ha fått tillfälle att ge ett informerat 
samtycke till sin medverkan och de skall när som helst kunna 
avbryta sitt deltagande, utan att oroa sig för några negativa 
konsekvenser (Johansson & Svedner, 2010:20). 

Jag har informerat alla inblandade i undervisningsförsöket att det är frivilligt att 
delta och att det är okej att avbryta undersökningen när som helst eleven själv 
önskar. Eftersom alla inblandade är över 15 år (de är 18 år eller skall fylla i år), så 
har jag inte bett om samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Vidare har jag 
informerat om att deltagande vad gäller enkäter och läsloggar också är frivilligt 
och sker anonymt. Jag har valt att inte nämna kommun eller den skola som jag gör 
undervisningsförsöket på, för att skydda elevernas identitet i största möjliga 
utsträckning och min egen anonymitet som lärare.     
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3.2 Vetenskapliga metoder 
Det finns ett antal vetenskapliga metoder som man kan använda sig av för att 
undersöka ämnet. Det finns två huvudinriktningar inom metod-kvalitativ data och 
kvantitativ data. Den kvantitativa data riktar sig mot hårdvara och mätbara 
kunskaper hos något som skall undersökas t ex siffror. I en sådan undersökning 
ser man företeelsen som  undersöks som isolerad och avgränsad/kontextfri. Den 
kvalitativa data avser i stället mjukvaran inom forskningen  och handlar om 
faktiska och väsentliga egenskaper. Här handlar det om allt som inte är siffror 
exempelvis text, bilder eller ostrukturerade observationer. Kvalitativ data ser till 
helheten (holism) där sammanhanget (kontexten) ofta har betydelse. Kritik har 
riktats mot kvalitativ data för att vara för subjektiv. Forskaren kan ha svårt att 
hålla sig objektiv samtidigt som den deltar i det som pågår samtidigt i 
undersökningen. Kvantitativ data i sin tur anses sakna djup, då den täcker en stor 
yta men generaliserar (Johansson & Svedner,1998:26f).  

Jag har använt mig av både kvantitativ och kvalitativ data. Genom dessa två olika 
metoder,  vill jag titta närmare på drama som en alternativ undervisningsmetod i 
språkundervisningen men även hur drama inverkar på elevernas lärande, särskilt 
fri skrivning. Jag har försökt åstadkomma en förändring genom ett 
undervisningsförsök. Efter att jag har genomfört undervisningsförsöket, så 
utvärderade jag resultatet (elevernas svar). Aktionsforskning ligger nära till hands 
när man pratar om undervisningsförsök. Skillnaden är att i ett 
undervisningsförsök, så deltar forskaren i förändringsprocessen men även 
försökspersonerna deltar. I aktionsforskningen är inte eleverna delaktiga på 
samma sätt i fråga om uppläggning och genomförande. Nackdelen med 
undervisningsförsök är att det kan vara svårt att uppfatta vad i processen som 
skapade de resultat man fick. Det positiva är att alla är involverade och att det är 
inriktat på problemlösning (Johansson & Svedner, 1998:56f). 

4 Litteraturgenomgång 

När det gäller litteratur som berör ämnet drama som verksamhet finns det mycket 
litteratur men däremot om just drama i språkundervisning, har det varit desto 
svårare att hitta relevant litteratur. Jag har bl a hittat ett examensarbete inom 
lärarutbildningen som heter Vägen till en bättre språkundervisning-med drama 
som metod (Ati & Hansson, 2009). De gjorde en kvalitativ undersökning på en 
förskoleklass samt tre gymnasieklasser, om vad de tycker om drama i sin 
språkundervisning. Vidare har de även undersökt varför lärare väljer (eller inte)  
att använda sig av drama under språklektionerna. De har kommit fram till att de 
flesta elever, som redan har prövat på drama, är positivt inställda. Lärarna 
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däremot använder inte ofta metoden eftersom de upplever bl a tidsbrist. En annan 
problematik enligt författarna, är att drama nämns knappt i styrdokumenten för 
grundskolan och gymnasiet. En annan intressant studentuppsats som jag har läst är 
Barns språkinlärning och utveckling genom drama som metod (Markovic, 1998). 
I denna uppsats är syftet att ta reda på hur och varför drama används i 
språkinlärning. Drama gynnar inte bara språkinlärningen men även vår 
individuella och sociala utveckling. Författaren kommer även fram till att många 
lärare saknar kunskaper om drama och därför är det svårt att använda sig av drama 
som metod i undervisningen. Avslutningsvis att drama är lika användbart i alla 
skolämnen och behöver inte vara ett eget ämne. Andra böcker som berör ämnet 
drama och som jag har använt mig av är framför allt Undervisa i pedagogiskt 
drama (Rasmusson & Erberth, 2008), Drama i undervisningen (Wagner, 1993) 
som är en bok om Dorothy Heathcotes pedagogik och Drama för lärande och 
insikt (Bolton,1998). För forskningen kring den språkliga aspekten i mitt 
examensarbete, har jag speciellt tagit fasta på I huvudet på en elev-projektet 
STRIMS och Språkdidaktik (Tornberg,1997). Projektet STRIMS (Strategier vid 
inlärning av moderna språk), handlar om hur elever använder sig av olika 
strategier kring inlärning av ord och grammatik, hörförståelse, läsförståelse och 
skrivning. Boken Språkdidaktik vänder sig till blivande språklärare och andra som 
är intresserade av språkundervisning. Syftet med boken är att belysa 
språkundervisningen i ett didaktiskt helhetsperspektiv. Boken Examensarbetet i 
lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 2010), har fungerat som ett gott stöd för 
själva uppsatsskrivandet men också för att läsa om olika vetenskapliga metoder 
som kan användas vid undersökningar som t ex undervisningsförsök. Sist men 
inte minst, har jag fått värdefull hjälp av min handledare Anna Lindqvist under 
arbetets gång. 

4.1 Teorigenomgång 

4.1.1 Drama, dramapedagogik och dramapedagoger 
Drama är liksom bild, musik och dans en estetisk uttrycksform. Ordet drama 
kommer från grekiskan och  betyder handling och ordet estetik kommer också 
från grekiskan och betyder från början sinnesförnimmelse eller sinneskunskap 
(Rasmusson & Erberth, 2008:9). Men vad är egentligen drama?. En definition 
som fortfarande gäller än idag är vad dramapedagoger diskuterade på ett 
seminarium i Storvik 1977 (Rasmusson & Erberth, 2008:28). De enades om 
följande:   

• Är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 
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• Är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer 
och andra teaterformer 

• Är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet 

• Är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan 
människor  

• Tränar gemensamt beslutsfattande 

• Tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, 
intresse och sociala verklighet 

• Är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 

• Utgår från en helhetssyn på människan i samhället                                        
   

Tonvikten ligger alltså både på de estetiska och de pedagogiska aspekterna. Som 
lärare kan man använda sig av drama som ett självständigt ämne eller som ett 
arbetssätt t ex i språkundervisning eller historia (Rasmusson & Erberth, 2008:9). 

I dramapedagogik står handlingen i centrum. Att dramatisera innebär att gestalta 
handlingen i rummet med hjälp av roller och rollspel. Fokus för modern 
dramapedagogik ligger på elevernas sociala och kreativa utveckling. Genom 
dramaövningar, improvisationer, rollspel och teater utvecklar eleverna både sin 
fantasi och förmågan att uttrycka sig, att kommunicera, ta ställning och samarbeta 
i grupp (Rasmusson & Erberth, 2008:9).  

Den moderna dramapedagogiken utvecklades först under 1900-talet inspirerad av 
reformpedagogerna. Elevernas utveckling stod i centrum och det var just 
reformpedagogerna, som influerade den dramapedagogik som infördes i 
läroplanerna från mitten av 1960-talet (Rasmusson & Erberth, 2008:16). Jag 
kommer nu att göra en kort presentation av dramapedagoger, som jag anser knyta 
an till mitt arbete. Dessa är framför allt Dorothy Heathcote, Gavin Bolton och i 
viss mån Brian Way.  

Bryan Way (efterföljde Peter Slade, engelsk dramapionjär) skrev boken 
Utveckling genom drama (på svenska 1971) och skapade intresse för en alternativ 
pedagogik i skolan. Han var särskilt intresserad av hur barns personlighet kan 
utvecklas genom drama. Han tog avstånd från teater och skiljer mellan dessa två. 
Inom teatern finns bestämda rollfigurer och målet för skådespelarna är att spela 
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inför publik. Här sker ingen personlig utveckling och framställningen blir oftast 
konstlad, enligt Way.  I drama är det deltagarnas upplevelse som är det primära 
och där kan alla vara med oavsett ålder och intellektuell förmåga. (Way, 1978: 
13).       

Dorothy Heathcote, född 1926 i Steeton (West Yorkshire), är idag 80 år och är 
fortfarande aktiv, både undervisar och skriver. Hon är vad jag förstår en otroligt 
engagerad dramalärare och jobbar mycket med klassrumsdrama och 
improvisation. Heathcote skiljer sig från andra dramapedagoger i USA på så vis, 
att hon strävar efter att gå på djupet (söka sig under handlingens yta) och söka det 
universella i den mänskliga upplevelsen. Hon är även bestämd i sin uppfattning 
om att ”det är reflektionen som gör dramatiseringen mödan värd. Om du inte kan 
utveckla människors förmåga kan du lika gärna låta bli att undervisa, för 
reflektion är det enda som i det långa loppet förändrar någon” (Wagner,1993:98). 
Genom att läsa Drama i undervisning (Wagner, 1993) så har jag fått konkreta och 
värdefulla råd och tips för hur jag kan använda mig av drama i 
språkundervisningen. 

Gavin Bolton har en traditionell bakgrund och följde i Dorothy Heathcotes 
fotspår. Boken Drama for learning-Dorothy Heathcotes Mantle of the Expert 
Approach to Education (1994) är ett samarbete mellan dramapionjärerna och är en 
dialog mellan dessa två om ”Expertens mantel” (problemlösande dramaform). 
Bolton menar att dramalektioner är ämnesöverskridande. Vem som helst oavsett 
ålder kan förstärka, förtydliga eller förändra bilden av sig själv i relation till 
omvärlden. Dessutom tillägna sig färdigheter som rör social interaktion och 
förmågan att förmedla sin uppfattningar och känslor (Bolton, 1998:79). Det 
betyder i sådana fall, att det är aldrig för sent att börja med drama för att utvecklas 
både personligt  och socialt. 

Jag har kortfattat berättat om vad drama och dramapedagogik är, och har valt att 
endast presentera några av dramapionjärerna som jag anser vara relevanta i mitt 
arbete om drama som metod i språkundervisningen. 

 4.1.2 Kursplaner 
Att jobba med drama som metod i språkundervisning, innebär att eleverna lär sig 
att jobba själva men också i grupp. I styrdokumentet Lpf 94 s. 9 står det att 
”...eleverna utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans 
med andra”.      
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I boken Undervisa i pedagogiskt drama (Rasmusson & Erberth, 2008:11) läses 
följande: 

/.../ ”Drama är ett flexibelt ämne, som i enlighet med läroplanerna, lätt kan 
anpassas till och integreras med olika studieformer i vår moderna skola, både som 
pedagogisk metod och som ett eget valbart ämnesområde”. 

I Drama för lärande och insikt får avrunda denna teorigenomgång med följande 
ord ”...I slutänden handlar alltså drama om att engagera människor i någonting 
utanför dem själva. (…) drama borde placeras i hjärtat av läroplanen (Bolton, 
1998:131f). 

4.1.3 Sociokulturellt perspektiv och Vygotskij  
Det finns olika teorier och uppfattningar om pedagogik och lärande. Den 
pedagogiska metoden som jag har valt att koppla mitt examensarbete till är teorin 
som ser människan i sin sociala kontext, d v s den sociokulturella perspektivet. 
Sociokultur innebär samspel och samarbete mellan människor där en 
sociokulturell individ utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter, d v s 
sin uppfattning om sig själv och andra människor (Nationalencyklopedin). En 
central figur som ser omgivningen som avgörande för utvecklingen är Lev S. 
Vygotskij (1896-1936). Han menar att barns utveckling sker i samspel med deras 
omgivning i högre grad än att det är oberoende individuell process. Vygotskij var 
särskilt intresserad av att se vad barn kan lära sig på egen hand och vad som 
kräver en vuxens hjälp. Denna nivåskillnad definierade han som den proximala 
utvecklingszonen. Barn kan befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå d v s barn lär 
sig av sin egen kraft eller i sin potentiella nivå som innebär att barn lär sig  under 
vägledning av föräldrar eller lärare (Mylov, 2006:136f). Vygotskij anser att att 
alla människor har en kreativ förmåga och denna förmåga kallar han för fantasi 
(Rasmusson & Erberth, 2008:48). I sitt storverk Tänkande och språk skriver han 
om sambandet mellan den omgivande kulturen och individens språkutveckling 
(Rasmusson & Erberth). Den lingvistiska miljön i Moskva i slutet av 20-talet hade 
starkt inflytande  på Vygotskijs intresse för semiotik d v s användningen av 
tecken, både verbala och icke-verbala. Han ansåg att språket var det viktigaste 
verktyg och det lär man sig i ett sammanhang (Mylov, 2006:131). Allt detta 
sammantaget, tolkar jag som att det stöder kopplingen mellan mitt arbete om 
drama och språk och den sociokulturella perspektivet med Vygotskij som 
representant. 

4.1.4 John Dewey-Learning by doing 
 En annan person som har inspirerat den moderna dramapedagogiken är John 
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Dewey (1859-1952). Han myntade uttrycket Learning by doing, som med enkla 
ord betyder att man lär sig genom att göra och på så sätt befästa kunskap. Syftet 
med denna aktivitetspedagogik var att stärka barnens självkänsla och utveckla 
deras aktivitet och förmåga att själva reflektera och ta ställning (Borgnakke, 2006: 
324f). I undervisningssammanhang, så är det de estetiska och praktiska ämnena 
som jag främst tänker på i relationen mellan kunskap och handling. Detta betyder 
att i en metod som drama i kombination med språk, så kan språkinlärningen bli 
mer upplevelsebaserad där eleverna får utvecklas både individuellt och  socialt. 

4.1.5 Språkliga färdigheter och inlärningsstrategier 
Att lära sig främmande språk innebär att öva sig på alla de fyra färdigheterna d v s 
läsa, lyssna, tala och skriva. Det är många olika moment och därför tror jag att det 
är viktigt att skapa både motivation hos eleven och en undervisning som upplevs 
som meningsfull. Varje individ är unik och det betyder också att vårt sätt att lära 
oss skiljer sig mellan varandra. I Lpf  94 s. 3 betonas att:  

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet.  

Det finns fyra olika inlärarpreferenser enligt Reid (1987) i boken Språkdidaktik 
(Tornberg, 1997:19) och dessa rangordnas i: 

• Visuellt lärande (t ex genom läsning av texter och kartor) 

• Auditivt lärande (t ex genom lyssnande på föreläsningar och bandat 
material) 

• Kinestetiskt lärande (t ex genom aktiviteter förknippade med 
kroppsrörelser) 

• Taktilt lärande (t ex genom aktiviteter förknippade med beröring och 
genom egna experiment).     

Att bli medveten om sin egen inlärningsstil och hur man lär sig kan verkligen vara 
ett stort stöd för eleven, enligt min mening. Sedan finns det naturligtvis  olika 
faktorer som påverkar inlärningen hos den enskilde, allt ifrån fysiska, emotionella 
till sociala faktorer.  

Grammatik är något som många elever upplever som både svårt och tråkigt. När 
man frågor en elev vad han/hon vill lära sig i ett främmande språk, så är oftast 
svaret att tala (kommunicera). Men för att kunna tala ett främmande språk, så 
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räcker det inte bara med lösryckta ord. Orden man lär sig måste man sätta in i ett 
sammanhang (kontext) och på så vis kan det bli fullständiga meningar med ett 
innehåll. Det finns två olika strategier för att lära in grammatik, deduktiv metod 
(först läser man regeln och sedan arbetar med exempel och övningar) och induktiv 
metod (eleverna drar själva slutsatser från den ”input” de får). De flesta elever lär 
sig grammatik på ett traditionellt sätt d v s med en deduktiv metod (Malmberg 
m.fl. 2002:16f). 

Ord och fraser brukar elever tycka det är roliga och lättare att lära sig. Många 
elever från grundskolan brukar få i läxa veckans ord (lära sig 20 ord). Det är bra 
att de får lära sig nya ord varje vecka men däremot hade det varit ännu bättre om 
dessa ord sätts i ett sammanhang. Att sätta ordet i ett sammanhang gör att man 
lättare kommer ihåg ordet och dessutom gör man ordet till sitt ”eget”. Bästa 
metoden är om eleverna gör egna meningar med de nya orden och då kommer de 
att fastna, enligt min uppfattning. Obekanta ord som dyker upp i en ny text, så 
finns det också olika strategier hur eleven gör. I en enkät fick 17 elever i engelska 
i årskurs 9 frågan hur de gör när de möter obekanta ord i en text (projektet 
STRIMS). Det gick att urskilja tre olika strategier (Malmberg m.fl, 2002:24f): 
 

• Strategi 1: eleven slår upp ordet direkt 
• Strategi 2: elever utgår från sammanhanget. Om de ändå inte förstår ordet, 

så slår de upp det. 
• Strategi 3: eleven förstår vad texten handlar om, även om de inte vet 

betydelsen av de enskilda orden. 
• Strategi 4: eleven jämför de nya orden med dem i ett annat språk 

(härleda). 
 

Läsförståelse likaså hörförståelse är receptiva färdigheter medan tala och skriva är 
produktiva färdigheter. Att skriva en egen text på ett främmande språk brukar de 
flesta eleverna tycka är ganska svårt. Oftast handlar det om bristande kunskaper i 
grammatik. Många gånger handlar det om att eleven kanske kan regeln men kan 
inte tillämpa den. Vissa elever förlitar sig på om det låter ”rätt” istället för att 
kunna regeln och förstå hur man kan att applicera den rätt (i rätt kontext). Ulla 
Håkansson i boken I Huvudet på en elev menar att eleverna bör uppmuntras att 
”våga och vilja”, ”att ta risker och chansa” (Malmberg m.fl, 2002:195). 
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      5 Resultatredovisning och analys 
 

      5.1 Undervisningsförsök på gymnasium 
Jag har genomfört ett undervisningsförsök på en gymnasieskola där jag undervisar 
italienska. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur jag kan använda 
mig av drama som metod i språkundervisning. Jag vill också utreda om det är 
möjligt att lära sig främmande språk på ett mer lekfullt och okonventionellt sätt.   
Deltagarna i undervisningsförsöket är elever som jag undervisar i italienska steg 4 
och går sista året på samhällsprogrammet inriktning språk. Jag har använt mig av 
enkäten ”Feedback questionario” från STRIMS projektet för att bl a titta närmare 
på elevernas språkutveckling när det gäller de fyra färdigheterna. Jag har  valt att 
redovisa enkätfrågorna ett till sju i resultatdelen men analyserar och tolkar främst  
frågorna fyra, fem, sex och sju i sammanställningen. Jag anser de vara mest 
intressanta och relevanta för mitt examensarbete. Jag har även gjort en för- och 
eftermätning i form av ett prov, för att mäta deras språkkunskaper och då särskilt 
den skriftliga produktionen. Vidare har eleverna skrivit i sina läsloggar och jag 
har gjort fortlöpande observationer (med feedback) under språklektionerna. 
Läsloggarna och observationerna i klassrummet har jag som underlag för min 
forskning och kommer ej  att redovisas i resultatdelen eftersom det blir för 
omfattande. Avslutningsvis har eleverna fått göra en utvärdering i form av en 
enkät. Jag har först gjort en sammanställning av de tio frågorna i 
utvärderingsenkäten. Sedan har jag valt att endast redovisa resultatet från  fråga nr 
nio i sin helhet eftersom den handlar om de fyra språkfärdigheterna och är viktig i 
sammanhanget. Jag kommer nu att redovisa och presentera resultaten allteftersom 
och efter varje resultat följer en analys. 
 

      5.1.1 Redovisning av undersökning  
Efter att eleverna fick tillbaka sitt prov om Pinocchio, fick de sitta i par och rätta  
provet tillsammans. Jag använde mig av ”kodad rättning”d v s läraren skriver 
kodade anteckningar i marginalen bredvid varje rad där fel hittas utan att stryka 
under själva felen (Levihn & Norman, 2004:52). Här gjorde jag en variant genom 
att stryka under de eventuella felen, för annars var jag rädd för att det kunde bli 
alldeles för svårt för eleverna, enligt min mening. När jag rättade proven skrev jag 
i marginalen t ex: 
 

 G= grammatiskt fel  
 Pr= preposition   
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 V= verbform   
 S= stil 
 S= stavning   
 Vok= vokabulär/ordval 
 I= interpunktion 
 Of= ordföljd 

Efter att rättningen var avklarad, så fick varje elev fylla i en enkät som kommer 
från Projektet STRIMS, en s k ”Feedback questionario” (Malmberg m.fl, 
2002:38). 
Syftet med denna enkät är att låta eleverna reflektera över sin egen språkinlärning. 
Enkäten baseras på ett material som är hämtat från Cohen (1987:68). Att låta 
eleverna själva utvärdera hur bra de lyckas i sina språkstudier är något som mer 
och mer börjat uppmärksammas, bl a inom Europarådets språkprojekt s k 
selfassessment (Malmberg m.fl, 2002:33). 
 

5.1.2 Redovisningens uppläggning 
Enkäten består av åtta frågor i relation till de fyra färdigheterna d v s läsa, lyssna, 
tala och skriva (fråga 8 väljer jag ej att redovisa). Samtliga tolv språkelever har 
besvarat enkäten under lektionstimmen. Enkätsvaren är anonyma för att skydda 
deltagarnas identitet s k forskningsetiska principer (Johansson & Svedner, 
2010:20). Likartade uttalanden har jag sammanslagit för att undvika 
upprepningar. Jag kommer först att redovisa resultatet av enkäten och sedan 
analysera och tolka resultatet av enkäten. Jag har valt att analysera och tolka 
frågorna ett till sju men  kommer att titta närmare på enkätfrågorna nr 4, 5, 6 och 
7 i sammanställningen eftersom jag anser de vara mest intressanta och relevanta 
för min uppsats. Jag  ska försöka belysa och knyta an till teorier och tidigare 
forskning kring språk som jag har avhandlat tidigare i min uppsats. För att läsaren 
ska kunna lätt åskådliggöra resultatet av enkäten ”Feedback questionario” har jag 
använt mig av tabeller. 
 

5.2 Enkäten ”Feedback questionario” 
Här nedanför följer redovisningen av utfallet från enkätfrågorna ”Feedback 
questionario”. För varje fråga använder jag mig först av en tabell där jag redovisar 
utfallet i enkäten och sedan följer en kortare analys kring elevernas svar. Resultat 
presenteras i absoluta antal (Johansson & Svedner, 2010:97) förutom fråga nr 6 
(elev sätter ett kryss på skalan). 
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Tabell 1. Vad hade du gjort fel på? 
 

 Många Några Få Inga 

Verbformer  5 7  

Tempus 1 4 4 3 

Ordval  7 3 2 

Ordföljd  4 5 3 

Stavning  2 6 4 

Andra fel (ge 
ex) 

 Prepositioner 
 Reflexiva verbformer 
 Böjningar av verb i olika tempusformer 
 Artiklar och ändelser 

 
Bland de rangordnade tänkbara felen, det vill säga, verbformer, tempus, ordval, 
ordföljd, stavning eller andra fel, så har de flesta, sju av tolv elever, gjort några fel 
på ordval. Intressant att notera att sju av tolv elever hade få fel när det gäller 
verbformer. Utfallet förvånar mig något, eftersom det är just verbformer och 
tempus som elever gör oftast fel på. Under kategorin tempus var det endast en 
elev av tolv som hade gjort många fel. Lika många, fyra av tolv elever, hade några 
eller få fel när det gäller tempus. Detta tolkar jag som att flertalet av eleverna har 
förbättrat sin italienska tack vare att de har jobbat med grammatik i ett 
sammanhang som de upplever meningsfull (till skillnad från deduktiv metod, se 
s.10).     
 
Tabell 2. Förstod du vad som var fel? 
 

Alltid Oftast Ibland Nästan aldrig 

4 7   

 
De flesta eleverna, sju av tolv, förstod vad de har gjort för fel på provet. Ingen 
elev svarade att de nästan aldrig visste vad de har gjort för fel. Jag tolkar detta 
som att eleverna är språkligt medvetna, att de kan reflektera över sin egen 
inlärning. 
En elev svarade ej på frågan. 
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Tabell 3. Hur många fel tror du att du rättade? 
 

Alla De flesta Några Nästan inga 

3 6 2 1 

 
De flesta eleverna, nio av tolv, tror sig ha rättat alla eller de flesta felen på provet. 
Resultatet redovisar ännu än gång att eleverna ifråga ser vilka fel de gör och är 
alltså språkligt medvetna.  
 
Tabell 4. Tycker du att det är bra att jobba i par med sådana här uppgifter? 
 

Ja Nej 

12  

 
Resultatet visar att eleverna är rörande överens om att alla tycker att det är positivt 
att rätta tillsammans provet med en annan kamrat. Eleverna tycker bl a att det är 
bra att kunna ”hjälpa varann och diskutera felen man gjort”. De upplever också att 
de ”lär sig av varandra och använda sig av varandras kunskaper”. En elev menade 
på att ”det kan vara bra att någon tittar på arbetet [provet] med nya ögon”. Det är 
både nyttigt och lärorikt för eleverna att ge varandra ”feedback”. 
 
Tabell 5. Tror du att du skulle lära dig mer om jag skrev rätt svar i stället för att 
bara markera vad som är fel? 
 

Ja Nej 

1 11 

 
De flesta, elva av tolv elever, anser sig lära sig mer om läraren endast markerar 
vad som är fel i stället för att skriva rätt svar. Eleven som svarade ja menade att 
det är ”svårt att förstå vad som är fel och vad man ska ändra”. För en svagt 
presterande elev, kan det vara tillräckligt svårt att rätta de fel han/hon gjort och 
inte behöva gissa vad som eventuellt är fel. De elever som svarade nej, menade att 
man ”lär sig mycket av att aktivt få rätta själv” och ”det är bättre att söka efter 
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svaret, man får ökad förståelse och minskar risken att göra samma fel igen om 
man får en förklaring och inte bara det rätta svaret rakt av”. 
 
 
Tabell 6. Hur bedömer du dig själv som inlärare av italienska? Sätt ett X på 
skalan. 
 
 BRA____________________________________________DÅLIG 
 
Åtta av tolv elever bedömde sig själva som bra/ganska bra inlärare av italienska. 
Fyra av tolv elever bedömde sig själva som lite sämre än lagom men ingen som 
dålig inlärare av italienska. De flesta eleverna upplever att de inte har några större 
svårigheter med att lära sig italienska. 
  
Tabell 7. Hur graderar du dig själv när det gäller dessa fyra färdigheter? 
 

 Bra Ganska bra Så där Svag 

Skriva 2 9 1  

Läsa 2 7 3  

Lyssna 1 7 2 2 

Tala  6 1 3 

 
Av resultatet kan man utläsa att de flesta, nio av tolv elever, graderar sig själva 
som ganska bra i färdigheten att skriva. I färdigheten att läsa och lyssna är det lika 
många, sju av tolv elever, som anser sig vara ganska bra. Hälften av eleverna 
anser sig att de är ganska bra i färdigheten att tala. Generellt sett, är de flesta 
eleverna ganska bra på att skriva, läsa, lyssna och tala. Få elever graderar sig så 
där eller svaga på de fyra färdigheterna. 
  
5.2.1 Sammanställning av ”Feedback questionario” 
Att använda sig av kodad rättning i provsammanhang är en arbetsform som enligt 
författarna Levihn och Norman (2004:52) är att: 
 
 föredra framför mer traditionella varianter där läraren rättar och 
 lämnar tillbaka till ”passiva” elever eller där eleverna arbetar   
 ensamma med sin egen text. Här främjas samarbete och  
 medvetandehöjning. 
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I enkäten fråga nr 4 ”Tycker du att det är bra att jobba i par med sådana här 
uppgifter?” så svarade alla eleverna samstämmigt ja. De kommenterade alla 
frågan. Eleverna är positiva och anser att det främjar bl a samarbete och ser nyttan 
med att sitta i par och diskutera felen som man eventuellt gjort.  
 
Fråga nr 5 ”Tror du att du skulle lära dig mer om jag skrev rätt svar i stället för 
att bara markera vad som är fel?” så svarar elva elever nej och en elev svarar ja. 
Eleven som svarade ja anser att det är ”svårt att förstå vad som är fel och vad man 
ska ändra”. Här tolkar jag det som att det är en elev som kan vara osäker/svag och 
föredrar att läraren rättar i stället. Det kan också handla om att denna elev tycker 
att det är bättre om lärare rättar men om man ska rätta själv är det bäst att vara två.  
 Min egen erfarenhet som språklärare är att när eleverna får tillbaks ett 
”färdigrättat” prov, så tittar de bara på poängen eller betyget de fått. Det händer  
ibland att eleven som misslyckas på ett prov slänger det i papperskorgen. Som 
lärare kan man ställa sig frågan om rättningen i sådana fall,  fyller någon större 
funktion, förutom för betyget, och i vilken utsträckning. Språkinlärningsforskarna 
Schimdt (1990, 1992) och Ellis (1995) hävdar att ”just language awareness är en 
av de viktigaste förutsättningarna för en effektiv språkinlärning” . De påstår till 
och med att utan någon grad av medveten inlärning, så är ingen inlärning möjlig. 
Vid inlärning av främmande språk är det viktigt att ha någon form av insikt om 
detta främmande språks grammatiska struktur (Malmberg m.fl,2002:40). 
 
När det gäller fråga nr 6 ”Hur bedömer du dig själv som inlärare av italienska? så 
ska eleverna bedöma sig själva som inlärare av italienska generellt. De flesta 
eleverna placerade sig, åtta av tolv elever, som bra/ganska bra. Resterande d v s  
fyra av tolv elever, placerade sig som sämre än lagom men ingen som dålig 
inlärare av italienska. Det skulle naturligtvis vara intressant om samma elever 
besvarade enkäten lite längre fram och se om resultatet förändras över tiden.    
 
Fråga nr 7 ”Hur graderar du dig själv när det gäller dessa fyra färdigheter? så får 
eleverna funderar över hur de anser sig som inlärare av italienska i de fyra 
färdigheterna. Oavsett färdighet d v s skriva, läsa, lyssna eller tala så placerar sig   
flest elever under graden ”ganska bra”. Färdigheterna skriva och läsa var det 
ingen elev som ansåg sig vara ”svag”. Både att flest elever placerade sig som 
”ganska bra” oavsett färdighet och att ingen placerade sig som ”svag” i skriva och 
läsa, tolkar jag det som positivt i det stora hela. Däremot är det två av tolv elever 
som anser sig som ”svag” i lyssna och även tre av tolv elever som anser sig vara 
”svag”  i att tala. Lyssna är en receptiv färdighet där lyssnaren måste kunna 
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knäcka den muntliga koden ”crack the code”. I engelska till skillnad från  
främmande språk, är det betydligt enklare för eleverna att höra och förstå vad som 
sägs eftersom   eleverna hör språket både i skolan och utanför skolan (Malmberg 
m.fl, 2002:104). 
Tala som är en produktiv färdighet, anses vara mycket viktig både i 
språkundervisningen och i läroplanerna. Kommunicera på främmande språk 
innebär att man använder sig av de språkkunskaper man har just vid en given 
tidpunkt. Det är först under de två senaste decennierna som internationell 
forskning har börjat att titta närmare på en inlärares språk i olika situationer 
(Malmberg m.fl, 2002). I boken Språkdidaktik läses följande om muntlig 
färdighet: 
 Muntlig färdighet i ett främmande språk är en mycket komplex 
 färdighet. Vad som gör den så komplex är att så gott som 
 samtliga aspekter av den språkliga kompetensen (uttal, 
 intonation, hörförståelse, grammatik, ord- och frasförråd, 
 sociolingvistisk och sociokulturell kunskap) måste aktiveras 
 samtidigt och utan att talaren har särskilt mycket betänketid 
 (Tornberg, 1997:141). 
 
Som språklärare upplever jag att eleven själv måste komma över rädslan att våga 
tala det främmande språket. Det behöver inte vara korrekt från början utan det är 
bättre att ”prata” på. En annan tendens som jag har iakttagit under språktimmarna, 
är att vissa elever skriver ner först det som ska sägas. Det tolkar jag som en form 
av osäkerhet från elevens sida och därmed har huvudsyftet med själva övningen, 
nämligen att tala, förlorat sin kraft.  
Sammanfattningsvis så kan ”Feedback questionario” användas med fördel för att 
aktivera eleverna, medvetandegöra sina eventuella fel och inte minst få eleverna 
att utveckla en säkrare språkbehärskning.  
 
5.3 Redovisning av för- och eftermätning   
För att mäta språkelevernas kunskapsnivå i italienska, så använde jag mig av en 
för- och eftermätning i form av ett skriftligt prov (Johansson & Svedner, 
2010:57f). Provet baserades på boken Le avventure di Pinocchio. Eleverna fick 
svara på tolv innehållsfrågor på italienska och testas på ord och idiomatiska 
uttryck från kapitel ett i boken. Dessutom fick de göra en resumé med egna ord på 
italienska på valfri kapitel från boken. De flesta har även läst den svenska 
versionen av Pinocchio-Historien om en kasperdocka för att underlätta 
helhetsförståelsen. Eftersom deltagarnas anonymitet ska skyddas och det ska inte 
vara möjligt att identifiera dem (Johansson & Svedner, 2010:20), så har jag ersatt 
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deras namn mot bokstäver. Här nedanför följer två tabeller över vad eleverna har 
tillgodogjort under språklektionerna:         
 
 
 
 
Tabell 8. Förmätning (prov 1)  
 

Student Innehållsfrågor 
(12/12) 

Resumé Ordtest 
(20/20) 

Idiomatiska 
uttryck (5/5) 

A 10 G 13 2 

B 6 G 11 1 

C 11 G 18 1 

D 7,5 G 15 3 

E 8 VG 15 2 

F 8 VG 15 2 

G 12 VG 17 1 

H 12 MVG 18 3 

I 12 MVG 19 2 

J 12 MVG 18 4 

K 12 MVG 20 4 

L 9 VG 15  

 
 
 
Tabell 9. Eftermätning (prov 2)  
utan färg=lika resultat; grön= förbättring; röd=försämring 
 

Student Innehållsfrågor 
(12/12) 

Resumé Ordtest 
(20/20) 

Idiomatiska 
uttryck (5/5) 

A 11 VG 19 5 

B 7 G 16 1 

C 12 G 18 3 
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D 12 G 20 5 

E 11 VG 19 5 

F 11 MVG 19 5 

G 12 MVG 20 5 

H 12 MVG 20 5 

I 12 MVG 20 5 

J 12 MVG 20 5 

K 12 MVG 20 5 

L 9 MVG 15 3 

 

5.3.1 Analys av för- och eftermätning  
Nästan alla elever har förbättrat sitt resultat i minst en av kategorierna ovan 
nämnda. Där minst förändring av resultat har skett är under kategorin ”resumé”. 
Där är det fyra av tolv elever som förbättrade sitt resultat från första provet.   Det 
skrivna språket ställer höga krav på eleven att behärska de språkliga 
uttrycksmedlen d v s den rent tekniska sidan av språkfärdigheten. För att eleverna 
ska kunna utveckla sitt skriftspråk, är det  klokt att  träna färdigheten fri skrivning 
tillsammans med andra elever, enligt projektet STRIMS. Då   kan eleverna våga 
sig på gissningar och omformuleringar och använda språket de hunnit tillägna sig 
(Malmberg m.fl, 2002:206). I examensarbetet Ordinlärningsstrategier-en 
nödvändig process för att uppnå ett rikare språk? (Méry, 2005:5) betonas att: 
 

... det är viktigt att eleverna finner ett personligt sätt för att koda in de 
nya orden så att de lagras i långtidsminnet. Detta hjälper dem att ta 
fram orden vid lämpligt tillfälle. Det är när kodningen har varit dålig 
som vi glömmer.  
 

Detta innebär att elevernas ”inkodning” när det gäller innehållsfrågor, ordtest och 
idiomatiska uttryck från boken Le avventure di Pinocchio, har fungerat bra 
eftersom de har lärt sig de ”nya” orden och uttrycken i ett textsammanhang. 
Sammanfattningsvis har eleverna generellt förbättrat sina resultat och cirka 
hälften av eleverna hade redan en bra kunskapsnivå från början. Tre av tolv elever 
har i enkäten ”Feedback questionario”  kommenterat användningen av oförberett 
prov (sebilaga 3, fråga 8). De tycker att det är bra eftersom man kan se hur mycket   
han/hon egentligen kan och hur mycket språket har utvecklats. En annan aspekt 
med oförberett prov, kan vara att bli positivt överraskad. Att få uppleva som elev 
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att man kan mer än vad man tror, är både bra för självförtroendet och 
självkänslan, enligt min mening.   
 

5.4 Utvärdering  
 

5.4.1 Sammanställning av utvärderingen 
För att mäta vad eleverna tycker om den alternativa undervisningsmetoden drama 
och hur språket har utvecklats, så fick eleverna svara på en enkät med tio frågor. 
Frågorna har besvarats anonymt. Fråga nr nio som handlar om de fyra 
färdigheterna, kommer jag i stället att redovisa i sin helhet i en tabell.  
 
Generellt så upplever eleverna språkundervisningen i skolan som bra (sju av tolv 
elever). Ingen upplever språkundervisningen som tråkig. De flesta av eleverna 
(nio av tolv elever) har tidigare erfarenhet av drama. När det gäller arbetsmetoden 
drama, så har fem av tolv elever tyckt att det har fungerat bra. Ingen har upplevt 
att det inte är bra, men däremot två har upplevt att det har varit så där. En elev 
uttryckte att ”känner inte att jag har utvecklats så mycket språkmässigt” och en 
annan elev menade att ”man lär sig mycket bättre om man gör något roligt av det, 
så därför har det varit jättebra”. Grupparbetet har fungerat generellt bra. En elev 
skrev ”vi har klarat det bra och jag tror de flesta blev nöjda trots att det finns så 
mycket viljor och förslag” och en annan sade ”i varje grupp finns det dom som 
säger mycket och dom som säger lite. Var och en har oftast någonting att bidra 
med oavsett vad man är bra på”. Eleverna har lärt sig olika saker genom drama 
som metod. De tycker att de har lärt sig bl a (elev kommentarer): 
 

 läsa och förstå 
 uttala och prata italienska 
 samarbeta och fullfölja ett samarbete från början till slut 
 bättre förståelse för språket (kroppsspråk, ansiktsuttryck etc) 
 att använda italienska i ett sammanhang och inte bara rabbla fraser i 

klassrummet 
 Inlevelse 

 
De flesta av eleverna (tio av tolv elever) kan tänka sig att fortsätta med drama som 
metod i språkundervisningen. En elev tyckte att ”det finns, för mig,  andra 
arbetssätt som fungerar bättre och ger mer” och en annan elev gillade helt enkelt 
inte drama. De som var positiva sade bl a ”en rolig och annorlunda metod som jag 
tycker underlättar inlärandet” och en annan elev sade ”det är ett sätt att utvecklas 
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på och man får chansen att stärka sitt självförtroende och sin självkänsla”. Fem av 
tolv svarar att de skulle kunna tänka sig att jobba tematiskt under en längre tid. 
Eleverna valde att göra en pjäs som slutproduktion och   efter att ha skrivit alla 
repliker, vilken rekvisita och musik som skulle vara med, så hade de ca tre veckor 
för att öva inför premiären den 11 maj. Aulan var oftast fullbokad eftersom det 
var både nationella prov och kursprov i språk i början av maj och framåt. Många 
upplevde framför allt att det blev ont om tid och stressigt på slutet. De flesta (åtta 
av tolv elever) tycker att italienskan har förbättrats genom drama som metod i 
språkundervisningen. De upplever att både tal, lyssna och läsa har förbättrats och 
de har utökat ordförrådet.       
 
Tabell 10. (fråga nr 9) Vilken språkfärdighet har du utvecklat mest under 
dramaprojektet ”Pinocchio”? Rangordna från 1 till 4. Siffran 1 står för den 
färdighet som du mest har utvecklat. 
 

 1a plats 2a plats 3e plats 4e plats 

Läsa 2 5 5 0 

Skriva 0 0 2 10 

Lyssna 3 4 4 1 

Tala 7 3 1 1 

 
Av tabellen framgår att eleverna bedömer att färdigheten som de har utvecklat 
mest är ”tala”. På andra plats kommer ”lyssna”. Om man slår samman de första 
två preferenserna, dvs. färdigheterna på första och andra plats, så förändras inte 
resultatet. Eleverna tycker att de har mest utvecklat färdigheten att ”tala” och 
sedan att ”lyssna”. En stark indikation ger sista preferensen där tio av tolv elever 
tycker att ”skriva” är färdigheten som de minst har utvecklat. 
Sammanfattningsvis kan färdigheterna rangordnas på följande sätt, enligt 
elevernas indikationer: 
 

1- Tala 
2- Lyssna 
3- Läsa 
4- Skriva 
 

Här följer några elev  kommentarer på fråga nr 9: 
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 ”vi har inte jobbat så aktivt med skrivningen så just det har jag inte 
utvecklat känner jag. Däremot har jag blivit bättre och säkrare på att lyssna 
och tala” 

 ”man har lärt sig mycket nytt, men att kunna uttala rätt har varit väldigt 
viktigt i pjäsen” 

 ”eftersom jag hade ganska många repliker känner jag att jag under arbetets 
gång fått chans att utveckla talet. Läst är det vi har gjort näst mest, därför 
har jag utvecklat det mer än mitt skrivande och lyssnande osv” 

 
Avslutningsvis så har alla elever i slutändan ansett att drama har varit en rolig och 
annorlunda arbetsmetod. De har även uttryck att inte bara den språkliga processen 
har förbättrats utan en utveckling har skett också på det personliga planet. ”Att 
våga bjuda mer på sig själv” och ”lärt känna mig själv bättre” är två kommentarer 
som får avsluta utvärderingen.      
 

6. Slutdiskussion och slutsatser 
Det finns mycket att diskutera i slutdiskussionen, så därför har jag delat upp 
slutdiskussionen i olika underrubriker som behandlar och problematiserar det jag 
har tagit upp tidigare i uppsatsen. 
 
 
6.1 Traditionell undervisning och motivation 
I den traditionella undervisningen, som är vanligast, jobbar eleverna oftast med en 
kursbok och det är den deduktiva metoden (se s. 12) som läraren främst använder 
sig av i sin undervisning. Jag upplever att svaga eller omotiverade eleven tappar 
lätt fokus och intresse för ämnet när man jobbar på det traditionella sättet. Jag har 
tidigare skrivit i min uppsats, att det är naturligtvis både nödvändigt och befogat 
att ibland jobba på det sättet. Men för att eleverna ska hitta motivation och känna 
meningsfullhet i undervisningen, krävs det något mer, nämligen att få ”bada i 
språket”. I artikeln Möte på perrongen ur tidskriften Pedagogiska magasinet  nr 2 
anser författaren att: 
 
  ...nyckeln till motivation ligger i känslorna, att om man  
  få med känslorna i inlärningen kommer eleverna att minnas 
  vad de lärt sig och de kommer att känna motivation att lära 
  sig mer (Lundberg, 2011:11). 
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Det vill säga, för att få eleverna motiverade att vilja lära sig språk, är det viktigt 
att få dem engagerade och skapa upplevelser kring det som ska läras in. I boken 
Undervisa i pedagogisk drama menar författaren Susanne Langer att i ”istället för 
att ta del av kunskaper i böcker eller genom annan information, lär vi oss genom 
det som presenteras och gestaltas direkt i olika estetiska uttrycksformer” 
(Rasmusson & Erberth, 2008:10). I utvärderingsenkäten, så skriver en elev att 
”man har fått känna på orden, uppleva det man säger”. I min studie, så undrar jag 
om språkundervisningen kan bli mer levande genom en annan 
undervisningsmetod som t ex drama. Detta anser jag vara fullt möjligt och det 
finns flera faktorer som styrker detta.   
 
 
 

6.2 Fördelar med drama  
Det är först nu, när dramaprojektet är avslutat, som jag äntligen kan se hur 
resultatet blev. När jag blickar tillbaks, så har eleverna verkligen gjort ett gediget 
jobb. De har allt ifrån läst på italienska en kortare novell Le avventure di 
Pinocchio, skrivit egna repliker (se bilaga 1), ordnat med rekvisita,  hittat 
lämpliga låtar till pjäsen, lärt sig om ljussättning och till sist spelat upp pjäsen i 
aulan med publik. Så vad har eleverna egentligen lärt sig och är drama en bra 
metod att använda sig av i språkundervisningen?. Att först läsa en bok på 
främmande språk (italienska), sedan tolka, skriva manus och dramatisera den, 
ställer enorma krav på eleven. Allt ifrån att kunna jobba självständigt, samarbeta, 
kunna reflektera och tolka, socialt samspel (interagera med varandra),  använda 
fantasi etc. Ett sådant dramaprojekt, sätter igång många olika processer som 
exempelvis skrivprocessen, grupprocessen och kreativitetsprocessen. 
Varje elev har sin egen inlärarpreferens dvs visuellt, auditivt, kinestetiskt och 
taktilt lärande (Tornberg, 1997:19). När man undervisar på ett mer traditionellt 
sätt, så arbetar man oftast med en inlärarpreferens i taget, t ex lyssna på en cd 
skriva  (auditivt lärande). Däremot när en elev får chansen att dramatisera en text, 
som i denna undersökning, så är det möjligt för eleven, beroende vilken 
inlärarpreferens den har, att inlärningen kan bli mer fruktbar än vid traditionell 
undervisning, enligt min åsikt. När en elev gestaltar någon annan (spelar en annan 
person), så läser den manus (visuellt lärande), lyssnar på andras repliker (auditivt 
lärande), använder kroppsspråket (kinestetiskt lärande) och ”rör varandra” t ex när 
Pinocchio omfamnar Geppetto i pjäsen (taktilt lärande). I teaterarbete så kan alla 
dessa fyra inlärarpreferenser finnas i rummet ”här och nu”. Det måste vara ganska 
unikt och intressant fenomen i undervisningssammanhang, anser jag. 
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När man jobbar med drama innebär det att lära sig att arbeta självständigt såväl 
som att samarbeta med andra och är en av kriterierna i läroplanen Lpf 94 s. 9. 
Majoriteten av deltagarna i undersökningen upplevde att grupparbetet hade 
fungerat bra. Det är ett flexibelt ämne som går lätt att integrera i andra ämnen som 
t ex historia, samhällskunskap, språk osv. Vad jag vet, så är jag den första och 
enda språklärare på denna skola som har använt sig av drama ”fullt ut” d v s inte 
bara ”tillrättalagda dialoger i klassrummet” och som dessutom har samarbetat med 
en annan lärare, nämligen musikläraren på skolan. Detta tycker jag talar sitt 
tydliga språk, att estetiska uttrycksformer har en begränsad plats i undervisningen 
(åtminstone på den skola jag undervisar).    
 
Eleverna har lärt sig italienska genom att leva sig in i en roll, genom ”görandet”   
dvs ”learning by doing” (Borgnakke, 2006:324f). Det finns ett gammalt kinesiskt 
ordspråk som är fortfarande lika aktuellt idag (Rasmusson & Erberth, 2008:127) 
som säger: 
  Det jag hör glömmer jag 
  Det jag ser kommer jag ihåg 
  Det jag gör förstår jag 
 
När både intellekt och sinnlighet samverkar, så väcks lusten och nyfikenheten till 
att vilja lära sig nya saker.  
Dramaprojektet Pinocchio har pågått i  tre månader drygt, och de har verkligen 
fått lära känna sig själva men också varandra ännu bättre. De har fått använda sin 
kreativitet eller som Vygotskij kallar det för fantasi (Rasmusson & Erberth, 
2008:48). Eleverna har fått tillämpa språket i en social kontext (sociokulturellt 
perspektiv). 
Dramapedagogen Bryan Way var intresserad av barns personlighet och 
utveckling. Han tog avstånd från teater eftersom han ansåg att det inte kunde ske 
någon personlig utveckling och framställningen blir oftast konstlad (Way, 
1978:13). Jag håller inte riktigt med Bryan Way i detta. Genom min studie, som 
har genomförts både med kvantitativa och kvalitativa data, så framgår det att alla  
elever har utvecklat sig antingen språkmässigt (främst tala och lyssna) eller på ett 
mera personligt plan (eller både och!). Teater är en uttrycksform som kan kännas 
ibland ”konstlad” om personerna som är involverade inte agerar med inlevelse. 
Men när det gäller större produktioner, i detta fall dramaprojekt Pinocchio, så var 
eleverna verkligen fokuserade inför uppgiften. De spelade med stor inlevelse och 
faktum är att flera ur publiken rördes till tårar. Men däremot så tror jag snarare vid 
improvisation, så kan det vara svårt att ”hålla masken” och leva sig in i rollen. Det 
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ska gå fort och ”aktören” ska hitta känslan och leva sig in i rollen omedelbart. Det 
kan bli konstlat, enligt min åsikt.    
 
Alla elever har varit inkluderade i processen och detta har stärkt både individen  
och gruppen. De elever som inte ville vara med på scenen så mycket (dramatisera) 
skötte t ex ljuset, musiken, rekvisitan eller hade en mindre roll. Att förhålla sig till 
varandra fysiskt har gett en social träning men har också utvecklat både språket 
och kroppsuppfattningen. I läsloggarna har de gett uttryck för sina upplevelser och 
det är fantastiska och djupa reflektioner. De har kunnat se mönster, sammanhang 
och härleda som t ex i Pinocchioboken har en elev skrivit ...”det är så många djur 
som pratar. Därför brukar jag istället tänka att det är människor och att djuren har 
något att göra med deras personligheter”. Jag tolkar det som ”klok som en uggla”, 
”listig som en räv” etc. Vi ger djur mänskliga  egenskaper! (som i fablernas 
värld). I boken Undervisa i pedagogiskt drama menar författarna att på ”livets 
teater” fungerar som en återspegling av det verkliga livet (Rasmusson & Erberth, 
2008:127). Eleverna har tolkat den busiga och olydiga Pinocchio i berättelsen, 
som en skoltrött, omotiverad elev som skolkar. Pinocchio ändrar sitt öde genom 
att till slut välja det goda och blir en ”riktig” pojke till slut. En skoltrött och 
omotiverad student, kan också ändra sin skolsituation, genom att börja studera och 
få bra betyg som resultat (få en ljus framtid). Deltagarna i undersökningen har 
alltså reflekterat på ett djupare plan och hittat  orsaker och sammanhang. 
 

6.3 Nackdelar med drama                   
Den största nackdelen är tidsbristen!. För eleverna blev det stressigt på slutet p g a 
olika omständigheter (sjukdom, aulan fullbokad etc). Att inte kunna repetera så 
mycket och ofta som de ville, var för många frustrerande eftersom de ville 
verkligen göra en bra föreställning. De har slitit och kämpat under flera månader 
och gjort allt själva (hjälp med musik och ljus från musikläraren i början men på 
premiären skötte eleverna allting själva). Jag har försökt stötta och hjälpt eleverna 
med replikerna (språket) framför allt men också med inlevelsen. Det har inte varit 
så lätt alla gånger eftersom jag själv är ingen dramapedagog. Vi har alla gjort så 
gott vi har kunnat efter rådande förutsättningar. Ett annat problem, som i vårt fall, 
blev inte så stort i slutändan, är att ha en elev som kanske inte tycker det är roligt 
med drama. Det var svårt att veta hur jag skulle tackla detta i början. Men tack 
vare läsloggen, så fick jag ta del av elevens tankar och gav feedback omedelbart. 
Eleven i fråga har haft en del frånvaro p g a att denne tycker att det inte är kul 
med drama. När det gäller drama, så behöver inte alla agera på scenen så det är 
egentligen inget större problem. Det finns många andra uppgifter att ta itu med 
som musik, ljus, rekvisita, skriva repliker etc. Det gick bra i alla fall, för denna 
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elev ändrade uppfattning och tyckte att det trots allt hade varit roligt. Det är några 
som tycker att de hade velat arbeta mer med grammatiken men det har tyvärr inte 
varit möjligt p g a tidsnöd. Deltagarna i denna undersökning läser moderna språk 
(italienska) steg 4, 100 poäng på en termin. Detta betyder att de läser dubbelt så 
fort än normalt som är 100 poäng på två terminer. Det har varit stressigt att hinna 
med hela kursplanen med tanke på att det är en ny undervisningsmetod (drama)  
både för mig som lärare men även för eleverna. Med bättre förutsättningar, så är 
jag övertygad om att både kursplan och dramaprojekt, hade varit betydligt lättare 
att hinna med.  
 

6.4 Slutord 
Att planera i god tid ett större dramaprojekt och att samarbeta med andra lärare,  
t ex en musiklärare kan verkligen underlätta arbetet. Eleverna hade stor hjälp av 
en expert att vända sig till när det gällde musik och ljus. En annan insikt är att 
både jag och elever har varit mycket engagerade. Som lärare känner man direkt 
om eleverna är engagerade och är dem det, då kommer motivationen och glädjen. 
Som jag har skrivit tidigare i min uppsats, så finns inte särskilt mycket forskat om  
just drama som metod i språkundervisning. Jag har hittat mycket som behandlar  
ämnet drama i största allmänhet och speciellt om drama där eleven får 
improvisera. Från och med hösten 2011 kommer en ny skolreform att träda i kraft. 
I moderna språk, under ämnets syfte står det: 
   
  Eleverna ska få integrera i tal och skrift samt producera  
  talat språk och olika texter, på egen hand och  
  tillsammans med andra, och med stöd av olika  
  hjälpmedel och medier (Lgr 11:1). 
 
Detta betyder att det kommer att finnas ännu mer utrymme än vad det gör idag för 
att integrera andra estetiska ämnen som exempelvis drama. Språk är levande och 
att få uppleva, känna, använda fantasi och få sätta språket i ett sammanhang är 
betydelsefullt för språkinlärningen. I boken Drama Techniques in Language 
Learning menar författarna att ”correct structures do need to be taught, nobody 
could deny this, but can they not be taught meaningfully from the very start?” 
(Maley & Duff, 1983:9). För mig har min studie, väckt många tankar kring hur 
elever egentligen lär sig och vad som kan motivera dem att vilja lära sig. Ett som 
är säkert, är att både språkeleverna och jag kommer sent att glömma äventyret om 
trädockan Pinocchio som en dag blev en riktig pojke. 
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Bilaga 1 

 

Pinocchio, Öppningsmanus 

 
”C'era una volta” spelas medan publiken sätter sig 
 
 
Någon välkomnar publiken:  
 
Benvenuti a tutti! 
 
Välkomna allihopa till denna föreställning, den första och sista av sitt slag! Det ni nu ska få uppleva 
är vår egen tolkning av klassikern Pinocchio, ursprungligen skriven av Carlo Collodi 1883. 
 
Inledningsvis, en resumé av pjäsen på svenska. 
 
 
 
Nedsläckt scen, röst som säger:  
 
Det hela började en mörk oktoberkväll i Toscana. En till åren gången man vid namn Collodi, satt i 
sitt svagt upplysta arbetsrum och författade med stor passion på sitt mästerverk, som han kom att 
kalla Le avventure di Pinocchio. Då han äntligen hade färdigställt sagan om den busige trädockan 
kallade han på sina tre barnbarn som var ivriga att få höra. 
 
Berättelsen tar sin början hemma hos den gamla snickaren Geppetto, som sitter och finslipar på en 
träbit som ska bli en kasperdocka. Då hände någonting han inte hade kunnat föreställa sig i sin 
vildaste fantasi. Dockan började leva. 
 
Pinocchio visar sig vara allt annat än en lydig pojke, han är en riktig rackarunge som verkligen 
utmanar sin pappa Geppettos tålamod. Det bar sig inte bättre än att direkt efter sin skapelse rymde 
Pinocchio och lämnade sin stackars pappa i förtvivlan.  
 
Efter en tid lyckades Geppetto att övertyga Pinocchio att börja skolan. Pinocchio skulle precis köpa 
sig en lärobok när han stötte ihop med lurendrejarna Katten och Räven. Med list lyckades de nästan 
ta den blåögde träpojkens guldmynt. Men i sista sekund blir Pinocchio räddad av sitt samvete – 
Syrsan. Istället tar en vild jakt sin början och Pinocchio blir tillfångatagen och bunden i väntan på 
döden.  



 
Plötsligt dök den goda fen upp till hans undsättning. Hon lovade att om Pinocchio uppför sig väl 
och är duktig så skulle han en dag få bli en riktigt pojke.  
 
Den naive Pinocchio glömde snart sitt löfte och blev iväglurad på nya äventyr i ett land där skola 
och ansvar inte existerade. På grund av sin dumhet förvandlades han till en åsna som straff, och 
hamnade i händerna på en speleman som ville göra en trumma av hans skinn. 
 
Pinocchio lyckades fly ut i havet där han åter blev en trädocka. Men lyckan varade inte länge då han 
blev slukad av en jättehaj. Väl i hajens mage...ja, vad som hände där, det får ni se! 
 
Avgångsklassen samhälle språk önskar er mycket nöje... 

 

Repliker till scen 1 

 
Berättarröst: …. 
  
(Collodi kommer in, tänder ett ljus)  
Ljud: Skrivljud 
 
Collodi: *mumlar* Pinocchio, sarà… 
              Mhm… 
              No, no! 
(Ljud: skrivljud slutar) 
 
              Finalmente, sono pronto! 
              I miei bambini, allora venite qui. Adesso sono pronto con la mia fiaba su Pinocchio, volete 
ascoltare? 
 
I bambini: (i kör) Si, siiii! 
 
Collodi: Allora! C’era una volta… 
 
(växlar scen) 
 
Geppetto: *nynnar och visslar* 
 
Pinocchio: Ohi!   (Geppetto stannar upp)  Ohi! 



 
Geppetto: C’è qualcuno qui?   (Inget svar, Geppetto rycker på axlarna & fortsätter jobba) 
 
Pinocchio: *skrattar* Babbo, mi fai solletico! 
 
Geppetto: Sto sognando?   (Pinocchio börjar röra på sig)   Sei vivo? 
 
Pinocchio: Si, il mio nome è Pinocchio e tu sei il mio babbo! 
 
Geppetto: Ma, è vero? 
 
Pinocchio: Si, è vero!   (Börjar hoppa och springa omkring medan Geppetto jagar honom) 
 
 
(Ljud: Benny Hill-theme, slutar när Geppetto griper tag i Pinocchios arm) 
 
 
Geppetto: Cattivo, già cominci a mancare di rispetto a tuo padre! Male, ragazzo mio, male! 
 
 
(Pinocchio springer ut)  
 
Geppetto: Nooo, Pinocchio ritorna!  
 
 
Nipoti: Perché, nonno? 
 
 
Collodi: Perchè la gente pensa che Geppetto è un uomo cattivo. Pensa che Gepetto picchia suo 
figlio.  
Pinocchio è adesso solo a casa, a cerca cibo. Gepetto toma dalla prigione di notte. Pinocchio 
promette che cominciarà la scuola e sarà un ragazzo buono.  
Gepetto è allegro e dà Pinocchio quattro monete di oro, per comprare un abbecedario. 
 
 
Repliker till scen 2 
 
Collodi: Geppetto va a cercare Pinocchio . Quando lo trova, Gepetto dà una sgridata a Pinocchio 
perché è un ragazzo cattivo. Geppetto è stato preso dal carabiniere. 
 



Nipoti: Perché, nonno? 
 
Collodi: Perchè la gente pensa che Geppetto è un uomo cattivo. Pensa che Gepetto picchia suo 
figlio.  
Pinocchio è adesso solo a casa, a cerca cibo. Gepetto toma dalla prigione di notte. Pinocchio 
promette che cominciarà la scuola e sarà un ragazzo buono.  
Gepetto è allegro e dà Pinocchio quattro monete di oro, per comprare un abbecedario. 
-----BYTER SCEN----- 
 
 
Il gatto: Guarda, un burattino! 
 
La volpe: Si, si! Penso che ha molti soldi.  
 
Il gatto: Ciao ragazzo! Che farai con i tuoi soldi? 
 
Pinocchio: Comprerò un abbecedario. 
 
La volpe: Possiamo fare diventare I tuoi soldi di più. 
 
Il grillo parlante: Pinocchio, sono la tua coscienza! Non dare i tuoi soldi a loro, cerca di 
ricordatelo. Non fidarti della volpe e il gatto.  
 
 
-----BYTER SCEN----- Musik till när han blir jagad; Symphony – The Black Rider 

 

Collodi: E loro corrono, e corrono, e corrono. 
 
Nipoti: Che è succeso dopo? 
 
 
-----BYTER SCEN----- Musik till när fen knyter upp; Alan Wake Soundtrack – Welcome to bright fall? 

 
Pinocchio: Grazie mille! Prometto di essere un ragazzo buono. 
 
La fata: Allora ti prometto che sarai un ragazzo vero.  
 
-----BYTER SCEN----- 
 
Collodi: È andato bene un momento, ma…. 
 



 
-----BYTER SCEN----- 
 
Lucignolo: Ciao Pinocchio, come stai? 
 
Pinocchio: Bene! Dove stai andando? 
 
Lucignolo: Andrò nel “Paese dei Balocchi”. 
 
Pinocchio: Che paese è?  
 
Lucignolo: È un paese bellissimo, è molto divertente! Ti piacerà.  
 
Pinocchio: Posso andare con te? 
 
Lucignolo: Si, certo. Andiamo! 
 
 
Repliker till scen 3 
 
 
Collodi: Come Lucignolo ha detto, il paese dei balocchi era fantastico! Non ci sono scuole, maestri 
e nessun’adulto. Tutto il giorno i bambini giocano e si divertono. 
 
I bambini: È vero? 
 
Collodi: Si! 
 
I bambini: Non ci sono scuole? 
 
Collodi: No… 
 
I bambini: E non ci sono maestri? 
 
Collodi: No… 
 
I bambini: Che un paese meraviglioso! 
 
 
 



Collodi: Non dire cosi, perchè un giorno quando Pinocchio si alza gli sono spuntati due orecchi 
d’assini! Anche il suo amico Lucignolo si sta trasformando in un assino. 
               Pinocchio è molto triste e un giorno è venuto un’uomo che vuole comprare Pinocchio per 
la sua pelle… 
 
(växlar scen) 
 
L’uomo: Mmh, la tua pelle è molto buona per fare un tamburo!  
               Ti voglio e ti compro! 
               Ti porto al mare perchè ti voglio annegerò… 
 
 
(växlar scen) 
 
Collodi: L’uomo getta il povero Pinocchio nel mare.  
              E nel mare Pinocchio è trasformato nel burattino che lui era. 
              Pinocchio cominciò a nuotare al largo. 
              Di colpo, Pinocchio è stato ingoiato da un pesce-cane! 
 
I bambini: Un pesce-cane?! 
                    È vero? 
 
Collodi: Si, è vero! E nello stomaco… 
 
 
(växlar scen)  
 
 
Ljud: ljud av vågor ca 5 sek.  
         Sedan droppljud ända tills nästa scenbyte. 
 
Pinocchio: (kollar sig omkring, ser ett svagt ljus som han går mot) 
                    Babbo? Sei tu? 
 
Geppetto: Pinocchio? Il mio Pinocchio? 
                   Sto sognando? 
 
Pinocchio: Babboooo!  
                    (De båda springer mot varandra och omfamnar varandra) 
                   Ma che fai qui? 



 
Geppetto: Ti stavo cercando… 
 
(växlar scen) 
 
Collodi: Il fatto è che dopo Pinocchio è sparito, Geppetto è se ne andò per cercare suo figlio. 
Durante il suo viaggio a Geppetto è successo tante cose brutte e finalmente lui è andato a finire 
nello stomaco del pesce-cane! 
              Ma adesso hanno un grande problema; Come scaperanno da questo posto cosi buio? 
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STRIMS -FEEDBACK QUESTIONARIO 
 
Du har just fått tillbaka ett prov i italienska. Som du ser har du gjort några fel. Gå igenom provet. 
Rätta det som är fel. Svara sedan på följande frågor. Försök svara så ärligt som möjligt. 

1. Vad hade du gjort fel på? 
Många Några Få Inga 

Verbformer _______ _______ _______ ________ 
Tempus _______ _______ _______ ________ 
Ordval  _______ _______ _______ ________ 
Ordföljd _______ _______ _______ ________ 
Stavning _______ _______ _______ ________ 
Andra fel (ge ex)_________________________________________________________ 

 
 

2. Förstod du vad som var fel? 
Alltid______ Oftast______        Ibland______         Nästan aldrig_______ 
 
 

3. Hur många fel tror du att du rättade? 
Alla_____     De flesta_______   Några_______    Nästan inga_______  
 
 

4. Tycker du att det är bra att jobba i par med sådana här uppgifter? 
Ja______        Nej_______ 
Varför/Varför inte? 
 

 
 
 

5. Tror du att du skulle lära dig mer om jag skrev rätt svar i stället för att bara markera vad som 
är fel? 
Ja_____     Nej______ 
Varför/Varför inte? 
 

 

 
6. Hur bedömer du dig själv som inlärare av italienska? Sätt ett X på skalan. 

BRA_____________________________________________DÅLIG 



 
7. Hur graderar du dig själv när det gäller dessa fyra färdigheter? 

Bra     Ganska bra     Så där     Svag 
Skriva         ____         ____        ____       ____     
Läsa         ____         ____           ____      ____     
Lyssna         ____ ____           ____      ____  
Tala                    ____         ____           ____      ____ 
 

8. Om du har mer att säga om de här frågorna eller provet, kan du väl vara snäll och 
göra det här nedanför. 
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Utvärdering av drama som metod i språkundervisning 
 
 
Årskurs:_______________ 
 
1.Hur upplever du generellt språkundervisningen i skolan? Sätt kryss:  
 

1 tråkig 2 sådär 3 ganska bra 4 bra 5 mycket bra 

 
 
 
2. Har du erfarenhet av drama sedan tidigare? (använt drama i skolan eller på fritiden) 
  
   JA   NEJ 
  
            Om svaret är JA på fråga 1: 
            förklara i vilket sammanhang du har kommit i kontakt med drama: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Hur tycker du att arbetsmetoden drama har fungerat i språkundervisningen? Sätt kryss: 
 

1 inte bra 2 sådär 3 ganska bra 4 bra 5 mycket bra 

 
Kommentar:______________________________________________________________________        
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Hur har grupparbetet fungerat generellt? Sätt kryss: 
        

1 inte bra 2 sådär 3 ganska bra 4 bra 5 mycket bra 

 
Kommentar:______________________________________________________________________ 
 



 
5. Vad tycker du att du har lärt dig genom att ha drama som metod i 
språkundervisningen?Nämn minst en sak (gärna fler): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

6. Skulle du kunna tänka dig att ha fortsättningsvis drama som metod i 
språkundervisningen?Sätt kryss: 
 
             
   JA   NEJ   
  
 Varför/varför inte? 
  
 Om svaret är JA på fråga 6: 
  hur ofta skulle du kunna tänka dig att ha drama på  språklektionerna? Sätt kryss: 
 

1 en gång per 
vecka 

2 en gång per 
månad 

3 jobba tematisk 
under en längre tid 
( t ex pjäs) 

4 eget förslag: 

 
 
7. Är det något som du skulle vilja ändra på när det gäller dramaprojektet ”Pinocchio”? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
8. Tycker du att din italienska har förbättras genom drama som metod i 
språkundervisningen? 
  
  JA   NEJ 
  
 Varför/Varför inte? 
 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ 
 



 
9. Vilken språkfärdighet har du utvecklat mest under dramaprojektet ”Pinocchio”? 
Rangordna från 1 till 4. Siffran 1 står för den färdighet som du mest har utvecklat.  
 
Sätt siffran framför färdigheterna: 
  

    Läsa     Skriva     Lyssna     tala 

 
Kommentar:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
10.Om du har några övriga kommentarer får du gärna skriva de här: 
 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ 
 
 
   TACK FÖR DIN  MEDVERKAN! 
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