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Forskning har visat på att barns inlärning tillgodoses bäst i integrerad samvaro med andra 
barn då de får möjlighet att lära av varandra genom att prata, diskutera och skapa. Läroplanen 
säger att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Forskning 
visar på att drama som undervisningsmetod har förmågan att fånga upp elevernas intresse, öka 
deras självförtroende och få dem att lättare lära och minnas genom att de får integrera kroppen 
med sina sinnen. Dagens skola verkar ändå utgå från den traditionella undervisningsformen 
där eleverna huvudsakligen sitter stilla på sina platser för enskilt arbete. Syftet med denna 
studie tar en hermeneutiskt kvalitativa ansats att undersöka hur pedagoger praktiserar 
pedagogiskt drama i de teoretiska ämnena i skolorna. Mina forskningsfrågor är: Vilka 
erfarenheter har lärarna till drama som metod? Vilka faktorer påverkar lärarens val att 
använda eller inte använda sig av drama, integrerat i skolundervisningen? Resultatet av 
studien som utfördes genom intervjuer av sex olika pedagoger visar att alla har en positiv 
inställning till pedagogiskt drama och drama som undervisningsmetod. Anledningen att de 
inte praktiserade metoden i den utsträckning som de skulle önska är den ökade 
arbetsbelastningen som den nya läroplanen, Lgr.11 medfört. Den största delen utgör 
kunskapsbedömning och dokumentation. Slutsatsen av studien är att pedagogerna behöver 
mer resurser ifråga om tid, lokaler och personal för att bedriva pedagogiskt drama i 
undervisningen. 
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1	  Inledning	  
Utgångspunkten till denna studie tar sin ansats dels från min egen skolgång på 70–80-talet 
och dels från uppmaningar och rekommendationer från föreläsare och lärare under min 
lärarutbildning på Umeå Universitet. När jag praktiserat på olika skolor har jag 
uppmärksammat att lärarna på skolorna inte tillämpar drama som metod i undervisningen i 
den utsträckning som vi studenter blivit förevisade om på universitetet. Huvuddelen av 
undervisningen på dessa skolor praktiseras utifrån den traditionella klassrumsundervisningen 
med läroböcker och enskilt arbete eller arbete i par med bänkkamrat. Instudering av fakta med 
avslutande frågor kring det enskilda ämnet, forskning och faktasökning sker via böcker och 
internet i klassrummet. I mina egna observationer kring Svenskämnet förekommer mycket 
egenläsning och högläsning utan någon större efterbearbetning i läsförståelse. Detsamma 
gäller i ämnet matematik, där eleverna arbetar sig genom kapitel för kapitel i sina matteböcker 
utan komplement eller variation på undervisningsmetoder. Under en praktikperiod skulle jag 
ansvara för och planera ett nytt kapitel i matematik. Inför introduktionen av geometriavsnittet 
rådfrågande jag handledaren om användandet av konkret material som skulle ge eleverna mer 
praktiska metoder att lära sig än den traditionella matematikboken, men jag blev avrådd. 
Förklaringen var att ämnesinnehållet för matematik i Lgr.11 (Läroplan för grundskolan, 
förskolan och fritidshemmet 2011) var så stort att det inte fanns tid för annat än så snabbt som 
möjligt avklara kapitlet på två veckor.  

Under mina praktikperioder har jag noterat att mycket av undervisningstiden går till fostran av 
eleverna för att försöka upprätthålla en godtagbar arbetsmiljö i klassrummet eller att lösa 
konflikter som uppstår mellan elever. Elever som pratar med varandra om andra saker än 
skolarbetet eller rastlösa elever som går runt och stör andra elever är exempel på vanligt 
förekommande lärandesituationer i klassrummet. På de skolor jag praktiserat vid har detta 
förekommit från årskurs 1 till 5. Vid sådana situationer valde lärarna undervisningsmetoder 
som skapade lugn och ro i klassrummet i form av mer traditionell klassrumsundervisning. 
Detta visade sig genom att eleverna arbetade enskilt med olika former av uppgifter vid sin 
bänk istället för att praktiskt fick använda kroppen, rörelse och fantasi integrerat med 
kamrater. En annan orsak till den strikta klassrumsundervisningen var det höga elevantalet i 
klasserna, mellan 25-30 elever på en lärare, vilket gjorde att lärarens förutsättningar till 
alternativa undervisningsmetoder begränsades. I Lärarnas tidning skriver Stefan Helte (nr10-
11/2014) en artikel om lärarnas höga arbetsbelastning i Örnsköldsviks kommun. 
Fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund anmälde i januari kommunen till 
Arbetsmiljöverket efter en enkätundersökning där det framgick att en majoritet av lärarna i 
kommunen inte hann med sina arbetsuppgifter de är ålagda. Flera kommuner i Sverige har 
tidigare blivit ålagda vite av Arbetsmiljöverket för hög arbetsbelastning bland lärare. 

Tryggheten i klassrummet är viktig för lärandet, att kunna och våga prata inför klassen utan 
kommentarer och skratt. Det sociala förhållandet till klasskamrater och andra kompisar där 
grupptryck lätt uppstår kring utseende, kläder, fritidsaktiviteter och språkbruk är viktiga 
aspekter att ta hänsyn till när det gäller inlärningsmiljön i skolan och klassrummet. Lillemor 
Anterot- Johansson (1998) menar att genom utövandet av pedagogiskt drama utvecklar 
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eleverna sitt självförtroende, personlighet och den kommunikativa förmågan. Olika övningar 
som skapar trygghet, koncentration, iakttagelse, rörelse och kontakt tillsammans med andra. 

Jag har genom drama och teater omedvetet bearbetat mitt eget dåliga självförtroende, blygsel 
och tillit till mig själv under min uppväxt och skolgång. Min grundskoleklass hade samma 
grundkonstellation under alla de nio åren och hade bra en social sammanhållning. Det fanns 
många grupperingar och kamratgäng, men där ingick jag aldrig utan jag kände mig ganska 
ensam. Detta kändes extra tydligt när vi elever, själva skulle välja grupper till grupparbeten 
och varje gång var det alltid samma tre killar kvar till sist och en av dem var jag. Vi valde 
aldrig varandra utan vi blev en restgrupp. Statiskt använde sig lärarna av samma metoder och 
reflekterade inte över hur detta påverkade oss negativt, både i den personliga utvecklingen 
som starka individer och i socialisationen med alla elever i klassen. I klassrummet kände jag 
utanförskap men på rasterna spelade vi fotboll och där fick alla vara med på lika villkor. 
Genom att vara spelevink, det vill säga skoja och spela apa på roliga timmen eller delta i en 
skolpjäs verkade för att jag blev bekräftad och sedd av mina klasskamrater och lärare. Spela 
teater har jag fortsatt med i olika former sedan dess. 

Under mina lärarstudier på universitet har vi studenter fått uppmaningen att integrera drama 
och andra estetiska ämnen med andra kärnämnen i undervisningen för en ökad förståelse hos 
eleverna. Exemplen är många från olika kurser. I all form av bokläsning är det viktigt att 
bearbeta bokens innehåll och text för att utveckla läsförståelsen, fantasin, förhållandet och 
kopplingar mellan det fiktivt skrivna, samt vår egen personliga vardag såsom även den 
samhälleliga. Detta kan gestalta sig genom eget skrivande, dramatiseringar, konst och samtal. 
I matematik behövs inga läroböcker. Ämnet kan utövas genom egna praktiska exempel ur 
vardagen, i naturen och omgivningen. Matematiska tal kan läraren konstruera själv eller 
hämta från internet. Biologi lär man bäst i sitt rätta element, naturen, där eleverna kan 
undersöka växter och spår av djur.            

Lärare och föreläsare har, i likhet med Olga Dysthe (2003) förespråkat om de sociokulturella 
teorier som bland annat utgår från Lev S. Vygotskij, George Herbert Mead och John Dewey 
olika teorier kring psykologi. Hon skriver att deras oberoende av varandra, fristående texter 
har tolkats och bearbetats av sociologer och pedagoger till vad vi idag kallar de 
”sociokulturella teorierna”, vilka består av olika riktningar och perspektiv på lärande. De 
sociokulturella inlärningsteorierna menar att kunskap uppstår genom samarbete med andra i 
en kontext och inte i första hand genom individuella läroprocesser (Ibid. 2003). Genom att 
samtala, lyssna, härma och samverka med andra, tar barn till sig kunskaper och detta kan ske 
genom lek och spel där både kropp och språk integreras (Ibid. 2003). Mellan de 
sociokulturella teorierna och pedagogiskt drama finns tydliga paralleller kring läroprocessen. 
Enligt Viveka Rasmusson & Bodil Erberth (2008) ligger kärnan i undervisning av 
pedagogiskt drama på elevernas sociala och kreativa utveckling. I arbetet med dramaövningar, 
improvisationer, rollspel och teater utvecklar eleverna sin förmåga att uttrycka sig, både 
genom sin fantasi och genom sitt språk ta ställning och samarbeta med andra elever då allt 
arbete sker i grupp. Detta genomsyras även i läroplanen Lgr.11, där det står att skolans 
uppdrag är att ”undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov” 
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(Skolverket 2011), samt att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande” och 
att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Ibid. 2011).  

Under min studietid har jag tänkt att just så ska jag arbeta när jag börjar min profession som 
lärare. Eleverna ska ges möjlighet att lära genom pedagogiskt drama och andra olika estetiska 
uttrycksformer. Hur ser då verkligheten ut på dagens skolor? Har lärarna tid, kunskap och 
energi att utöva pedagogiskt drama integrerat med teoretiska ämnen? Kräver all 
dokumentation och bedömning av elevernas färdigheter och förmågor så mycket av lärarnas 
engagemang och tid att det inte finns utrymme för detta? 

2	  Syfte	  och	  frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers inställning, förhållningssätt och 
förutsättningar kring arbetsprocesser där pedagogiskt drama som metod integreras i 
undervisningen i de teoretiska ämnena. Ur syftet har följande forskningsfrågor konstruerats: 

Vilka erfarenheter har lärarna av pedagogiskt drama som metod? 

Vilka faktorer påverkar lärarens val att integrera eller inte integrera pedagogiskt drama i 
skolundervisningen? 

3	  Bakgrund	  
Jag har valt att dela in undersökningens bakgrund i fyra delar. Först redogör jag för begreppet 
drama och dess olika betydelser. Efter det kommer en historisk bakgrund om dramats 
utveckling och pedagogiskt drama i skolundervisningen, för att sedan koppla in de teoretiska 
aspekterna kring drama som metod i skolundervisningen. Avslutningsvis redovisas de delar i 
Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Lgr.11) som denna studie 
bygger på. 

3.1	  Drama	  
Begreppet drama har många olika betydelser och tolkas olika, beroende på person och 
sammanhang. Ordet drama kommer från grekiskan och betyder ”att handla” eller ”handling”. 
Hägglund & Fredin (2011) delar in ordet drama i tre kategorier, teater, vardagsliv och 
pedagogik. Inom teater definieras ordet drama som pjäs eller skådespel. Dramatiker benämns 
den som skrivit pjäsen och en dramatisering är en pjäs som bygger på en roman eller novell. I 
vardagligt tal väcker begreppet drama associationer till en spännande eller omskakande och 
våldsam händelse eller tragedi som hotar de inblandades liv och hälsa. En person kan 
uppträda dramatiskt när det gäller känslor och gester och inom idrotten och sport utspelas 
mycket dramatik, både för åskådare och för deltagare (Ibid. 2011). Pedagogiskt drama är 
sammankopplat med skolan, allt från förskola till teaterutbildningar. Drama är en metod som 
kan användas integrerat med alla de teoriska ämnena och även inom terapi. Drama har som 
ämne många olika namn, skapande dramatik, dramatisk verksamhet, pedagogiskt drama och 
dramatik (Ibid.2011). 
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3.2	  Historisk	  bakgrund	  om	  drama	  och	  pedagogiskt	  arbete	  
Redan ”de gamla grekerna” spelade teater. 500 år f.Kr. spelades skådespel och teater i 
Antikens Grekland, bl. a. Sofokles och Aristofanes. Den kristna kyrkans inställning till 
dramatik och teater ändrades under Medeltiden från förbud till att kyrkan anordnade egna 
arrangemang av med teaterföreställningar i kyrkan för att berätta om bibliska historier. Ofta 
användes skolpojkar som skådespelare. Under renässansen, 1400-1500-talet, upptäckte 
pedagogerna att eleverna lärde sig främmande språk lättare med hjälp av dramatiska 
läroformer. Intresset för dramatik från antikens Grekland återupptäcktes. Från 1600-talet och 
framåt använde sig lärarna av olika pjästexter i undervisningen och i slutet av 1800-talet 
börjande drama få sin moderna form. I sin roman Émile hyllar Jean-Jacques Rousseau leken 
och han skriver att leken är barns naturliga sätt till lärande enligt Hägglund & Fredin (2011). 

Caldwell Cook var engelskalärare på Perse School i Cambridge, England i början av 1900-
talet och han skrev en bok om sin pedagogik, ”The Play Way”. Hägglund & Fredin (Ibid. 
2011) menar att han talar om några grundsatser om lärande och menar att leken är barns 
naturliga sätt att inhämta kunskaper. Verksamhet som bottnar i spontanitet och intresse ger ett 
bättre resultat än en verksamhet som tvingar och pressar eleven. Kunskaper och lärdomar får 
man genom aktivt handlande och konkreta erfarenheter, inte genom att läsa och lyssna. Cooks 
elever fick skriva egna pjäser och framföra dem och det viktigaste var att eleverna var 
kreativa och engagerade i arbetsprocessen (Ibid 2011). 

Den brittiske pedagogen Brian Way beskriver i sin bok ”Utveckling genom drama” (1971), 
bland annat om skillnaden mellan drama och teater. I drama är det deltagarnas upplevelser 
som står i centrum och något som alla människor kan ha glädje och nytta av medan teatern har 
fokus och tonvikt på samspelet och kommunikationen mellan skådespelare och publik. Teater 
är någonting som några få personer har intresse och läggning för. Way räknas till 
föregångarna av pedagogiskt drama och menar att det är skillnad på drama som metod och 
drama som ämne. Enligt Way är drama som metod ett viktigt verktyg för lärande i skolan 
(Hägglund & Fredin 2011) och genom praktiserande av drama utvecklas personligheten via 
sinnena, känslorna och kroppsmedvetenheten, samt även språket, talet, koncentrationen och 
intellektet. Improvisationsteaterns upphovsman kan man kalla den engelsk/kanadensiske 
läraren och dramatikern Keith Johnstone (1979). Han beskriver i sin bok ”Impro” att 
människans kreativa fantasi har hämmats av stel uppfostran och nedtryckande och återhållen 
pedagogik i skolan. Detta har gjort att människan har svårt att agera spontant och avvikande. 
Han ger exempel på lärare som skällt ut elever som varit alltför kreativa och spontana i sina 
skoluppgifter. Johnstone menar att arbete i trygga grupper, där man kan slappna av, våga göra 
bort sig, känna sig säker i och bli uppskattad av andra är avgörande för lyckade läroprocesser. 
Ledaren skapar ramarna och förutsättningarna till lyckade övningar och ansvarar för alla 
misslyckanden som sker i gruppen och den ledarrollen är viktig. Hörnstenarna i arbetet är 
begreppen högstatus och lågstatus och hur statusförhållanden påverkar agerandet i samspelet 
mellan människor (Ibid. 1979). 

Från São Paulo reste en teatergrupp på 50-talet runt i Brasilien och spelade en ny form av 
diskussionsteater inför folket, där de tog upp aktuella samhällsproblem i sina pjäser. Mitt i 
pjäsen stannade de upp och publiken fick ge förslag till en försatt handling som skulle lösa 
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problemet. Ledaren för teatergruppen hette Augusto Boal och detta var början på forumteater 
och forumspel (Hägglund & Fredin 2011). Skillnaden är att i forumteater har de agerande 
repeterat scenerna i förväg med tanke på att nå en större publik, medan forumspel bygger på 
improvisation. Dessa former är en utvecklande metod för att lära sig hantera konflikter och ta 
ställning till olika värderingar i vardagen (Rasmusson & Erberth 2008). Storyline är ett 
temaorienterat arbetssätt som kommer från några lärare i Skottland och bygger på att integrera 
flera estetiska uttrycksformer med teoretiska skolämnen. Läraren väljer ett passande 
temaområde ur läroplanen som en berättelse utgår ifrån och läraren är även själv aktiv i 
rollspelet. Det kan handla om en kärnfamilj, innevånarna i en stad eller besättningen på ett 
vikingaskepp och innehåller ett persongalleri som handlingen utspelas kring. Eleverna får 
gestalta de olika rollerna i både dramaform som genom bild eller dockspel. I berättelsen finns 
olika problem och hinder som eleverna måste lösa och krävs det nya kunskaperna får eleverna 
söka fakta via böcker, internet eller studiebesök. Den pedagogiska kunskapssynen utgår från 
skapande, kreativa och aktiva elever som bygger på deras engagemang och utmaningar att 
söka nya kunskaper (Ibid. 2008).   

Pedagogiskt drama är en arbetsform där eleverna utgår från sina egna erfarenheter och sitt 
autentiska liv för att med fantasi, sinnen och känslor, skapa och förverkliga fiktiva händelser 
via agerande i samspel med andra. Genom lekar, gruppövningar, improvisationer och 
forumspel skapas ett lustfyllt lagarbete, där arbetsprocessen är överordnad resultatet. 
Utgångspunkten för verksamheten ligger i varje grupps och enskild deltagares förutsättningar, 
intresse och sociala verklighet som gemensamt i gruppen övar beslutsfattande för kreativt 
skapande arbetsprocesser.  

3.3	  Lgr.11	  
I första kapitlet, i Skolverkets Skolans värdegrund och uppdrag (2011) står att läsa att 
”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” och ”skapande arbete 
och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper” och vidare ”skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva egna idéer och lösa 
problem” (Ibid. 2011). ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva 
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet” (Ibid. 
2011). Detta kan tolkas att drama som metod integrerat i de olika teoretiska ämnena är en 
viktig del i lärandet, alla barn har olika metoder att ta till sig kunskaper och alla metoder 
behövs i undervisningen för att tillfredsställa alla elever.  

Under rubriken Övergripande mål och riktlinjer säger Lgr.11 att ”varje elev efter 
genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, 
bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” och 
”läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 
uttrycksmedel” (Ibid. 2011). 

I ämnet Engelska står det under syfte att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla en allsidig 
kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att 
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kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk 
till olika situationer, syften och mottagare” (Ibid. 2011). 

I Centralt innehåll, åk.1-3, ska undervisningen innehålla ”sånger, ramsor och dramatiseringar” 
och i åk.4-6 ska” olika former av samtal, dialoger och intervjuer” förekomma (Ibid. 2011). 

Syftet i ämnet Svenska säger att 

[…] genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom 
olika typer av media. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar 
förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 
Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 
uttrycksformer (Ibid. 2011).  

I Centralt innehåll, åk.4-6 ska undervisningen innehålla ”muntliga presentationer och muntligt 
berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Hur gester och 
kroppsspråk kan påverka en presentation”. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
praktisera olika former av presentationer där både språk och kroppsspråk samverkar. Olika 
betoningar i språket av en och samma mening kan ge olika innebörd av en mening. 
Kroppsspråket speglar vad personen berättar och förtydligar, i styrdokumentet ”ord och 
begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” (Ibid. 2011), vilket 
förstärker budskapet till den som lyssnar. Eleverna ska även äga kunskaper att relatera och 
beskriva egna känslor och åsikter utifrån ett enskilt ämne vilket kräver övning. Alla elever har 
olika uttrycksformer och metoder att ta in kunskaper och att beskriva dessa på ett personligt 
sätt. Därför behövs olika metoder behövs i undervisningen för att tillgodose alla elever i detta 
arbete, däribland drama. I kunskapskravet för betyg E i slutet av åk.6 ska eleven ”genom att 
kombinera texter med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande 
sätt kan eleven förstärka och levnadsgöra sina texters budskap” (Ibid. 2011).  

4	  Teori	  
Under denna rubrik beskriver jag olika teorier som jag utgår ifrån i denna studie. Jag inleder 
med att förklara de Sociokulturella teorierna som har sitt ursprung från bland andra 
Vygotsky, Dewey och Mead olika tankar kring lärande. Under Ramfaktorer redogör jag för de 
yttre faktorer som inte är påverkbara för lärarna i sin profession. Avslutningsvis behandlas hur 
kontakter och samarbeten mellan människor inte uppfattas och värderas på samma sätt i olika 
kulturer. Det blir under rubriken Öppna -, personliga -, privata – och intimzonen. 

4.1	  Sociokulturella	  teorier	  
 I min studie utgår jag från de sociokulturella teorierna som kan härledas ur Vygotskij, Dewey 
och Meads idévärldar, vilket omnämns i inledningen. De var alla lärare och verkade inom 
psykologin. Vygotskij var verksam i Ryssland och Europa (Dysthe 2003), John Dewey och 
G.H. Mead var lärarkollegor på Michiganuniversitetet och Chicagouniversitet, USA (Mead 
1976). Genom åren har pedagoger, filosofer och psykologer tolkat och vidareutvecklat deras 
texter till vad vi idag kallar sociokulturella teorier. Lev S. Vygotskij (1995) menade att 
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barnens lek skapas i fantasin utifrån intryck från verkligheten, de härmar vuxna i en kreativ 
bearbetning av upplevda intryck. Leken blir en dramatisering av ett skapande ur fantasin och 
ju mer erfarenheter från verkligheten barnet har, ju mer material förfogar barnets fantasi över. 
Fantasin är ett verktyg för att vidga erfarenheterna och genom sin fantasi och sina 
verklighetsintryck vill barnet förverkliga detta i handling, vilket ofta blir en dramatisering i 
form av lekar som ”Mamma, pappa och barn”, leka rövare, cowboys och indianer eller Star 
Wars. Det finns ett samband mellan lek och dramatisering, som står varandra nära i 
skapandeformen i språk och handling. Även Dewey och Mead uttryckte lekens centrala roll i 
barnens läroprocess att öka intellektet, språket, kommunikationen i gemensamma sociala 
samspel tillsammans med andra barn (Dysthe 2003). 

De sociokulturella inlärningsteorierna menar att kunskap uppstår genom samarbete med andra 
i en social kontext och inte i första hand genom individuella läroprocesser. De sociokulturella 
teorierna grundar sina teorier på sex olika aspekter på lärande: situerat, socialt, distribuerat, 
medierat, deltagande i gemenskapen och språket (Ibid. 2003). Enligt Dysthe ansåg Dewey att 
lärande var situationsbundet, situerat, vilket betyder att människans lärande utgår från den 
kultur och omgivning den lever och samverkar kring. Dewey är även förknippad med 
uttrycket ”learning by doing”, vilket kan beskrivas som en relation mellan kunskap och 
handling och lärandet av aktiviteten som är i fokus. I fokus står också lärandet i ett socialt 
sammanhang, där lärandet är distribuerat mellan deltagarna i en interaktion med språket som 
en central faktor. Det var Vygotskij som införde begreppet mediering, vilket kan förklaras 
som förmedling (Ibid. 2003). Med mediering menas verktyg eller artefakter, både fysiska och 
intellektuella som en människa tar till hjälp i en läroprocess. Det viktigaste medierande 
redskapet är språket, genom kommunikation med andra människor kan vi förstå och beskriva 
världen i en interaktion med andra människor i olika aktiviteter (Säljö 2000). Genom språket 
kan vi uttrycka, förklara och beskriva alla de ting och företeelser som finns i vår omgivning. 
Exempel på andra medierande redskap är alla de artefakter som finns till vårt förfogande, så 
som penna, dator, böcker och et cetera.  

4.2	  Ramfaktorer	  
Ett begrepp som kommer att belysas i denna undersökning är ramfaktorer inom skolvärlden . 
Alla skolor i landets kommuner har olika förutsättningar att bedriva sin verksamhet som 
påverkar både lärarnas och elevernas arbete. Ramfaktorer bildar grundförutsättningarna för att 
bedriva skolverksamhet inom ett geografiskt område. Dessa ramfaktorer kan undergrupperas 
som tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, skolans ledning och 
organisation, betygsystem, närsamhälle och kultur samt föräldrar (Gunnar Lindström & Lars-
Åke Pennlert 2006). 

Tid är en resurs och hur används den i form av undervisning, skolschema, planering, 
utvärdering och reflektion så att tiden utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Välutbildad och 
engagerad personal som garanterar kvaliteten på undervisningen. Gruppstorlekarna har 
betydelse för elevernas möjligheter att lära sig. Den fysiska skolmiljön i form av lokaler är 
viktiga delar för ett stimulerande lärande, antalet skolsalar, skolgårdsmiljön, ventilation, 
bullerdämpning och städning. Ultimat utnyttjande av lokalerna är också viktigt. Detta är 
sammanknutet med de ekonomiska resurser som skolan och kommunen har att förfoga över. 
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Möjligheterna att anställa personal, köpa läromedel och utrustning påverkar direkt och 
indirekt undervisningen och lärande. Skolans ledning och organisation är ett kommunalt 
ansvar och förutsättningarna varierar mellan olika kommuner och är starkt sammanknutna 
med de ekonomiska resurserna. Det nya betygsystemet som infördes med Lgr.11 (Skolverket 
2011) medför och påverkar undervisningen och lärandet på flera plan. Detta verkar för en 
ökad arbetsinsats från lärarna i form av bedömning av elevernas kunskaper. Närsamhälle, 
kultur och föräldrar är sammanknutna till varandra och inom ett skolområde eller 
rektorsområde påverkar det elevernas förutsättningar till lärande. Skillnaden i vilket 
skolområde du bor på, påverkar starkt din skolgång, engagemang och inställning beroende på 
den lokala kulturen, innevånarnas utbildning och förhållande till skolan. Samverkan mellan 
skolan och föräldrar och det lokala närsamhället är avgörande för skolans verksamhet enligt 
Lindström & Pennlert (2006). 

4.3	  Öppna	  -‐,	  personliga	  -‐,	  privata	  –	  och	  intimzonen	  
I alla kulturer finns olika etiska och moraliska förhållningsregler hur vi bemöter varandra i 
olika situationer. Ekstrand & Janzon (1995) beskriver att varje människa har olika 
kontaktzoner eller revir beroende på hur väl vi känner den vi möter. Enligt författarna finns 
det fyra olika zoner; den öppna -, personliga -, privata - och intimzonen och de beskriver hur 
mycket av vår personlighet och integritet vi förmedlar i möten med andra människor och i 
vilken relation vi har till den personen. Dessa zoner är i hög grad personliga och ser 
annorlunda ut från individ till individ. En person kan vara tämligen innesluten och privat i 
möten med andra människor trots lång bekantskap medan en annan person kan vara öppen 
och delge sina privata tankar till okända människor vid första mötet. 

I den öppna zonen befinner sig alla människor vi möter oavsett om vi känner dem eller inte 
menar Ekstrand & Janzon (Ibid. 1995). I den zonen agerar vi neutralt och förväntar oss att inte 
bli tilltalade. För att skapa kontakt går vi in i den personliga zonen där vi är mer öppna mot 
varandra och samtalar utan att visa några djupare känslor eller värderingar. Den personliga 
zonen ingår vänner, klasskamrater och arbetskamrater där vi känner varandra men håller en 
viss distans känslomässigt och kontaktmässigt. Nästa zon är den privata där vi är förtrogna 
med varandra och vågar visa känslor och tankar till varandra. Den innersta zonen är 
intimzonen där bara de personer som vi håller kära finns till exempel den vi är förälskad i 
eller våra barn.  

Med hjälp av pedagogiskt drama kan läraren praktisera enkla namnövningar där alla leker sig 
fram och efteråt diskuterar känslor och värderingar. Deltagarna lär känna varandra bättre och 
bättre och de får en ökad förståelse för hur de andra reagerar och responderar i olika 
situationer. Allteftersom gruppen blir tryggare med varandra kan läraren bygga på 
dramaövningarna med att deltagarna får beröra varandra för att skapa djupare relationer inom 
gruppen. Att bedriva undervisning i pedagogiskt drama och vara förtrogen till ämnet kräver 
utbildning och erfarenhet för ett lyckat resultat (Ibid 1995). 	  
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5	  Metod	  
Här beskriver jag vilka metoder, förhållningssätt och processer som ingått i denna studie. 
Först kommer Metodval där jag förklarar varför jag valt denna metod till studien. Efter det 
kommer Intervju som beskriver den intervjuform jag valt att använda och sedan följer Urval 
som handlar om hur och varför jag valde dessa skolor och informanter. Under Procedur 
redovisas tillvägagångssättet i urvalet av informanter. Avslutningsvis redogör jag för de 
Forskningsetiska regler jag utgått ifrån till denna studie och i Tillförlitlighet beskrivs 
trovärdigheten i mitt förhållande till informanterna och till studien som helhet.  

5.1	  Metodval	  
I denna studie har jag valt att utgå från lärarnas perspektiv, deras förhållningssätt, attityd och 
erfarenheter kring drama som metod i undervisningen, kopplat till Lgr.11 och jag gör det i 
kvalitativ intervjuform. I mitt metodval väljer jag att utgå från hermeneutisk analys av studien 
då tolkningen utgår från pedagogernas enskilda livserfarenheter och upplevelser som 
praktiserande pedagoger. Tolkningen av empirin ska därmed inte behandlas som pedagogers 
generella upplevelser och erfarenheter (Stensmo 2002). Hermeneutik menas tolkning av alla 
typer av texter och det inkluderar talat text. Vid en hermeneutisk textanalys analyseras texten i 
en process som startar i texten som helhet. Intervjuaren bildar sig en helhetsbild av vad 
informanten delgivit under intervjun. Sedan granskar intervjuaren detaljerna i varje enskilt 
svar och delar upp meningarna och antydningarna för att analysera detaljer, känslor och 
erfarenheter. Genom att analysera delarna och helheten var för sig för att sedan pendla mellan 
dessa i analysen kan intervjuaren utröna skillnader och likheter i en djupare granskning. 
Avslutningsvis analyseras helheten en gång till för att få en fördjupad förståelse av hela 
empirin (Ibid. 2002). 

5.2	  Intervju	  
Till denna studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod, där 
frågeområdena är förutbestämda men frågorna har en fri formulering. Frågorna kan varieras 
beroende av informantens svar, detta för att intervjupersonen ska ges möjlighet till så 
fullständiga och utförliga svar som möjligt. (Johansson & Svedner 2006). Jag valde en 
halvstrukturerad intervju där det även fanns möjlighet att ge följdfrågor, detta för att kunna 
förstå informanterna och hitta mönster. Jag utgick från elva fasta frågor till alla deltagare för 
att detta gav en struktur och ram att förhålla sig till när bearbetningen av empirin skulle 
behandlas och efterarbetas. Enligt Jan Trost (2010) finns flera tolkningar av strukturerad 
intervju vilket gör det enklast att författaren förklarar sin egen tolkning. Den vanligaste 
tolkningen av halvstrukturerad intervju, enligt Trost (Ibid. 2010) är att frågorna är fasta med 
en hög grad av standardisering. Intervjun saknar då variation i form av tonfall, frågeföljd eller 
kommentarer. Jag valde fasta frågor med en låg grad av standardisering vilket betyder att, allt 
eftersom intervjuerna fortlöpte anpassade jag frågeföljden till informantens egen formulerade 
svar. På detta sätt kunde denne ge så utvecklande och grundliga svar som möjligt. Jag ställde 
även för studien anpassade följdfrågor för att informanten skulle få möjlighet till 
kompletteringar och vidareutveckling av sina erfarenheter. Frågeformuläret (bifogad bilaga 
nr.2) använde jag som en strukturerad mall för intervjun. Jag bandade intervjuerna för att 
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aktivt kunna delta i och leda intervjun men även för att inte gå miste om värdefull 
information.	  

5.3	  Urval	  
Min utgångspunkt i denna studie är två kommunala skolor i en mellanstor stad, någonstans i 
mellersta Norrland och båda skolorna är F-9 skolor med ca.350-400 elever på varje skola. På 
båda skolorna har jag kontakter som jag använde mig av till denna studie och jag har valt att 
intervjua sex lärare, tre stycken från var och en av dessa två skolor. 

När Lgr.11 trädde laga i kraft 2011, ändrades undervisningsförhållandena för lärarna, från att 
en lärare hade huvudansvaret för de teoretiska ämnena i en klass, till att läraren blev 
ämneslärare i två ämnen. Detta gjorde att klassen fick tre olika lärare med en av lärarna som 
klassföreståndare. Anledningen var de ökade kraven som Lgr.11 ställde på lärarnas 
behörighet, i form av vederbörandes utbildningsinriktning i skolämnena, för att äga 
behörighet och legitimation att sätta betyg i åk.6.  Grundstrukturen för lärartjänsterna på de 
båda skolorna är likvärdiga men skiljer sig något på grund av ämnesbehörigheten, vissa lärare 
har Hemkunskap eller Slöjd som huvudämne tillsammans med de samhällsorienterade 
ämnena. På den första skolan arbetar nio lärare inom åk.4-6, varav tre stycken i varje årskurs. 
Indelningen inom varje årskurs arbetslag skiljer sig något mellan årskurserna, men mönstret är 
likartat, en lärare har matematik och No, en annan har svenska och engelska eller So och den 
tredje har något av ämnena svenska eller So, kombinerat med andra ämnen i andra årskurser, 
t.ex. åk.7-9. Indelningen på den andra skolan är jämförbar lärarstrukturen på den första 
skolan. 

Min grundtanke för att få informanter till studien var att alla deltagare skulle vara engagerade 
och positiva till medverkan, inte på grund av medkänsla eller tvång. I den mån lärarna 
praktiserade eller var förtroliga och utbildade i pedagogiskt drama ansåg jag ovidkommande, 
då min studie avser att spegla den vardagliga och normala verkligheten i dagens skola. 

5.4	  Procedur	  
Jag utgick från att ta muntlig kontakt med rektorerna för att informera om min studie och få 
tillstånd till intervjuer, samt att jag skickade dem ett Missivbrev (bilaga nr.1) och 
intervjufrågorna (bilaga nr.2) per mejl. På den första skolan fick jag genast tillstånd av rektorn 
att ta direktkontakt med lärarna, vilket jag gjorde omgående. Tyvärr var flera lärare 
frånvarande på det första inplanerade mötet, vilket gjorde att jag fick åka tillbaka en vecka 
senare för att få medgivande av tre lärare till intervjuer. På den andra skolan ville rektorn 
kontakta lärarna, vilket fick till följd att en vecka gick utan att jag kom i kontakt med någon 
lärare. Till slut ringde jag upp tre lärare och fick deras godkännande till medverkan i studien. 
Vid dessa samtal beskrev jag hur jag hade planerat hur intervjuerna skulle gå till. Jag 
informerade att jag hade för avsikt att spela in intervjuerna på band vilket alla informanter 
godkände. Genom att banda intervjuerna kunde jag aktivt lyssna på informanten och delta 
med följdfrågor för så uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna har skett i en miljö efter 
önskemål av respektive lärare i enrum på den skola där de verkar.  
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5.5	  Forskningsetiska	  principerna	  
Mitt förhållningssätt till intervjupersonerna i studien utgår enligt Vetenskapsrådets etiska 
principer för den utbildningsvetenskapliga forskningen. Information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande är fyra krav som redovisar att en studie uppfyller individskyddet 
i forskningen. Deltagarna har rätt till all information kring studien som gäller deras 
medverkan och som kan påverka deras villighet att medverka. Personen skall upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan personliga följder för dem. 
Personen får inte utsättas för påtryckningar eller påverkan och deltagaren ger sitt samtycke till 
medverkan helt frivilligt eller om denne väljer att avbryta deltagandet. Personer under 16 år 
skall ha föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke för medverkan. Alla deltagares 
uppgifter och utsagor som lämnas till studien är konfidentiellt material och skall under inga 
omständigheter kunna spåras och identifieras i studien. Nyttjandet av uppgifterna kring varje 
enskild deltagare som innefattar studien, får inte användas eller utlånas i kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften. Alla personuppgifter får inte användas för beslut eller 
åtgärder som påverkar den enskilde deltagaren (Stensmo 2002). 

Jag har inför studien skickat ut ett Missivbrev (bilaga nr.1) till informanterna där jag beskrivit 
mitt förhållningssätt under studien enligt de forskningsetiska råden. Jag har även i 
telefonkontakt eller den personliga kontakten informerat varje enskild deltagare att intervjun 
är frivillig och kan avbrytas när som helst utan påverkan eller personliga följder för dem. 
Deltagarnas identitet, uppgifter och utsagor är konfidentiellt material och kommer inte att 
kunna spåras eller lämnas ut i något annat syfte än i denna studie.  

6	  Tillförlitlighet	  
När jag sökt efter informanter till denna studie har jag utgått från mina kontakter inom skolor 
i min närhet där jag är bekant med både skolan, ledning, lärare och elever. Jag har vissa 
förkunskaper kring skolornas verksamhet och organisation och jag är bekant och känd hos 
informanterna, vilket har underlättat i kontakterna inför denna undersökning. Intrycket jag fått 
från mina informanter är att deras deltagande i studien har utgått från att de anser att jag på ett 
objektivt förhållningssätt speglar deras vardag som pedagoger, samt att de anser att deras 
profession tar så mycket tid och kraft i anspråk att de inte mäktade med det engagemang, 
reflektion och självutblottning som en intervju av detta slag utgör, om det inte vore för att de 
hade vetskap om mina avsikter och min person. Detta har inneburit ett ömsesidigt förtroende 
och respekt inför uppgiften att bidra till denna studie med ärliga och innerliga intentioner för 
ett trovärdigt slutresultat. 

Intervjuerna har skett helt i enlighet med det Johansson & Svedner (2006) skriver om 
kvalitativa intervjuer, informanten lämnar ut sina personliga ställningstaganden, vilket gör att 
det krävs ett förtroende mellan intervjuaren och informanten. Deltagaren måste känna 
förtroende och tillit till intervjuaren och respektera syftet med intervjun. Trost (2010) menar 
att intervjuer med bekanta personer inte bör ingå i en studie, att det kan vara svårt att ställa 
frågor om man tror sig veta eller vet svaret. Jag har inte den nära bekantskapen med 
deltagarna i min studie för att jag ska kunnat förutse deras svar eller åsikter. Reliabiliteten och 
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stabiliteten (Stensmo 2002) gäller den enbart för de deltagande pedagogerna i denna studie, 
utifrån den verksamhet de verkade under våren 2014.   

7	  Resultat	  	  
Jag har sammanställt resultatet utifrån de olika resonemang som informanterna delgav under 
intervjuerna. Informanternas åsikter och uppfattningar redovisar jag under olika rubriker. 
Först beskriver jag informanternas bakgrund för att sedan redogöra för informanternas 
uppfattningar och tankar kring begreppet drama. Under fördelar med pedagogiskt drama 
delges informanternas synpunkter kring fördelarna med metoden och deras erfarenheter i 
ämnet talas om under egna erfarenheter av pedagogiskt drama. Över tid har skolan förändras 
mycket och det skildras under före och efter Lgr.11 och ramfaktorer. Den sista rubriken 
handlar om informanternas egen utbildning för att praktisera ämnet. 

7.1	  Informanter	  	  
Jag inleder med en kort beskrivning av informanternas bakgrund inom lärarprofessionen. 
Informanterna på den första skolan har skiftande bakgrund och erfarenheter. Jag väljer att 
döpa lärarna på den första skolan efter bokstaven F, som i första skolan. Filip gick 
mellanstadielärarutbildningen på 70-talet och har 40 års praktiserande på en och samma skola. 
Han delar spontant med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring hur omorganisationer 
och samhällsutvecklingen påverkat skolarbetet över tid i form av ändrade läroplaner, 
pedagogiska filosofier och synen på lärande. Från att ha praktiserat alla ämnen i en klass 
ansvarar han numera för undervisningen i Matematik och de naturorienterande ämnena (No). I 
fortsättningen kommer jag att skriva de naturorienterande ämnena Biologi, Kemi och Fysik 
som No. Vid fyrtioårsåldern omskolade Fanny sig genom grundskollärarutbildningen åk.4-9 
till lärare och har huvudsakligen arbetat på samma skola i 13 år med huvudämnena Svenska 
och Engelska i åk.4-6 med undantag av en period i åk.7-9. 2009 tog Frida examen i 
grundskolans senare år och efter olika lärarvikariat som bland annat hemkunskapslärare i 
åk.7-9  och svenskalärare för nyanlända analfabeter på Komvux, fick hon i oktober 2013, en 
tjänst som engelska och svenskalärare på den första skolan. Hon är den informant med minst 
erfarenhet från lärarprofessionen.  

På den andra skolan är lärarnas bakgrund mer lik varandra än på första skolan i form av ålder, 
utbildning och arbetslivserfarenhet och jag väljer att kalla alla lärare på den andra skolan med 
namn som börjar med bokstaven A. Alice är utbildad grundskollärare åk.1-7 och har arbetat i 
17 år mestadels som mellanstadielärare. Hon har precis som Filip, ansvarat för alla teoretiska 
ämnen i en klass. Efter genomförandet av Lgr.11 blev Alice och Filip ämneslärare i 
Matematik och No. Även Anette har grundskollärarutbildning åk.1-7 och har arbetat 19 år 
som ämneslärare i Svenska, Engelska och de samhällsorienterande ämnena (So). De 
samhällsorienterande ämnena Samhällskunskap, Religion, Geografi och Historia kommer jag 
i fortsättningen att beskriva som So. Sedan ett år tillbaka praktiserar hon sina ämnen på andra 
skolan i åk.4-6. Anna har arbetat som Svenska- och Engelskalärare i 16 år, varav fyra år i 
åk.7-9, resterande tid har tillbringat i åk.4-6 och sedan ett år tillbaka på den andra skolan. 
Anna har en grundskollärarutbildning för åk.4-9 samt gymnasieämneslärarutbildning i 
Svenska och Engelska upp till åk.3 på gymnasienivå. 
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I utfallet av intervjufrågorna har det överlag framträtt olika generella uppfattningar hos 
informanterna som utgör studiens grundresultat med vissa avvikelser. Genom hermeneutisk 
tolkning redovisas resultatet nedan. Flertalet intervjufrågor redovisas genom en inriktning på 
att urskilja olika grupper bland de intervjuade. Någon fråga tolkas enbart utifrån 
informanternas utsagor. Empirin sammanställs i olika teman under lämpliga rubriker utifrån 
intervjusvaren. 	  

7.2	  Begreppet	  drama	  
Den generella uppfattningen kring betydelsen av begreppet drama bland informanterna i 
studien är entydigt. Drama är detsamma som teater, pjäs och skådespel. Agerande inför en 
publik på en scen med scenografi, rekvisita, scenkläder och ett manus med repliker. Både 
Fridas och Anettes reflektioner av ordet drama stannar där, medan de övriga har mer 
utvecklande tankar kring drama. Alice kopplar in rollspel och dramaövningar, där till exempel 
elever använder kroppen till att förmedla någonting. Samarbete och agerade i sketcher i 
begreppet drama. Liknade tankar har också Fanny som ser drama som en del i Svenskämnet i 
skolan. Ett exempel på detta är en berättelse med en konflikt som har en lösning. Hon 
sammankopplar även begreppet drama med gestaltning av olika slag, gruppövningar och 
improvisationer. ”Att dramatisera en händelse, saga eller faktatext, där eleverna skriver en 
egen text eller bearbetar en befintlig text som de framför i någon agerande form”, är för Filip 
en definition av drama. Han menar att andra olika medier kan bli drama som till exempel 
photostory. Genom datorn sammanför eleverna musik och bilder med egenskriven text. ”Det 
blir dramatiskt när man spelar upp filmen med dramatisk musik och dramatiska bilder 
tillsammans med den inlevelse eleverna hade i rösten, när de läste texten till” (citat Filip). 
Anna pratar om rollspel, storyline och Riddarskola när hon beskriver begreppet drama. 
Riddarskola är ett temaprojekt där eleverna aktivt får praktisera olika övningar i 
värdegrundsfrågor såsom samarbete, ärlighet, hjälpsamhet. Sammanfattningsvis blir 
reflektionen att informanterna definierar begreppet drama till ytterligare dimensioner än 
”bara” teater och skådespel. Gemensamt för alla som utvecklade begreppet, kopplade drama 
till lärandesituationer och undervisning. De har erfarenheter från lärarprofessionen som de 
återkopplar till begreppet drama. Alla informanter har likvärdiga utbildningar och erfarenheter 
av drama.  

7.3	  Fördelar	  med	  pedagogiskt	  drama	  
Alla informanter är eniga om att eleverna tycker drama är roligt och då kan de utnyttja glädjen 
hos eleverna för att utföra ett arbete. De är även eniga om att det är en bortglömd och 
underskattat metod som aldrig diskuteras inom arbetslaget. Det är en inlärningsmetod som 
kan hjälpa elever som har någon form av svaghet, till exempel läs- och skrivsvårigheter. En 
inlärningsmetod som ökar elevernas förståelse genom att använda kroppen och alla sina 
sinnen. Utöver detta har alla informanter utom Anette och Anna, uttalat olika aspekter som de 
anser som fördelar med pedagogiskt drama. Detta redovisar jag individ för individ. Anette och 
Anna anser sig båda ha praktiserat pedagogiskt drama för lite för att kunna ge en ärlig 
bedömning kring dess fördelar som metod.  Alice menar att ”den stora fördelen med drama är 
att du får koppla in många sinnen kinetiskt, använda kroppen och ta på saker i agerandet. 
Kombinationen läsa, skriva och agera gör att du kommer ihåg bättre. Genom att arbeta på 
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många olika sätt och genom att använda kroppen och sätta ord på det i rörelse i 
sammanhanget ökar inlärningen. Det är personutvecklande att agera och interagera med andra 
människor.” Vidare säger hon att ”drama kan vara ett bra komplement bland 
inlärningsmetoder i ett temaarbete i ett ämne eller integrerat med flera ämnen.” På den första 
skolan anser Filip att ”drama som redovisningsform gör att eleverna ibland kan lyssna mer 
engagerat på klasskamraterna och man släpper fram kreativiteten hos eleverna när de agerar.” 
”Vanligtvis blir elever blyga när de ska redovisa något inför klassen och drama som 
redovisningsform är en bra metod för att öva sig i detta. Det blir på ett annat sätt, när eleven 
kan agera som någon annan än sig själv”, tillägger han. Lärandeprocessen fram till 
framförandet eller redovisningen, där dramametoden ingår kan vara nog så läroinbringande.  
Alla elever har olika förmågor att ta till sig kunskap och drama kan vara ett bra komplement 
eller lärometod för många elever. De får ökad förståelse i ett ämne och lektionerna kan bli 
mer levande och vardagsnära den verklighet som eleverna befinner sig i. Drama som metod 
kan utveckla och stärka individen på det personliga planet genom lärandeprocesser i den 
kommunikativa förmågan och genom att våga agera inför andra människor påpekar han.  

Fanny nämner drama som ett medel att nå målen i flera ämnen än i Svenskämnet genom att 
titta och tolka olika kulturuttryck som till exempel dans och teater. I undervisningen kan 
eleverna lära av varandra i samarbete på ett varierat sätt. Med hjälp av kroppsspråk och 
variation i röstläge ökar förståelsen och förmedlingen av ett budskap. I So-ämnet kan drama 
öka inlevelsen och förståelsen kring den historiska tidsaspekten. ”Många elever blommar ut 
när de får agera, visa känslor och tycker det är roligt, vilket ibland överraskar en” säger hon. 
Frida anser att drama hjälper elever i Engelska genom att vara fysiskt aktiva i dialog med 
andra i olika scener, som till exempel i affären eller på restaurangen. En tolkning av denna 
empiri ger ett vida och varierat spänningsfält över alla informanters utsagor kring fördelarna 
med pedagogiskt drama och det kan bero på erfarenheter kring ämnet.  

7.4	  Eget	  praktiserande	  av	  pedagogiskt	  drama	  
Det övergripande intrycket är att ingen av informanterna anser sig använda pedagogiskt 
drama i undervisningen i den utsträckning de skulle önska. Orsakerna kring detta kommer jag 
att behandla under rubrikerna 6.5 Lgr.11, 6.6 ramfaktorer och 6.7 utbildning. I den mån de 
praktiserar drama som metod i undervisningen finns två kategorier. Den första där några 
informanter medvetet och inplanerat använder sig av metoden drama i undervisningen. Den 
andra kategorin informanter som aldrig eller sällan använder metoden. Det finns en tydlig 
parallell mellan informanterna som praktiserar drama integrerat med språkundervisning. Det 
blir en naturligare koppling som på ett enklare sätt motiverar dem att använda dramaformen i 
ämnet Engelska. 

Fanny på första skolan tillämpar projektarbete i engelska där eleverna samarbetar kring ett 
innehåll. De skriver en scen tillsammans som de framför inför klassen. Scenen eller sketchen 
kan till exempel utspela sig på tågstationen, i affären eller på restaurangen. ”Eleverna 
upplever det olika, men de tycker det är roligt” menar Fanny. Hon använder sig även av 
drama i olika övningar kring värdegrundsfrågor. ”Genom drama kan man synliggöra problem 
inom olika områden till exempel mobbing. Tillsammans gestaltar vi en situation som vi sedan 
har en elevdiskussion kring” beskriver Fanny. ”Olika dramatiska övningar är även bra för att 
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öka samarbetsförmågan i klassen.” Frida använder sig av drama för att förtydliga 
prepositioner i Engelskan, eleverna får stå på bänken, krypa under bänken, sitta i 
pappersåtervinningstunnan för att öka elevernas förståelse. Även Anna på andra skolan 
använder sig av drama som metod i ämnet Engelska. Hon låter eleverna agera utifrån dialoger 
i textboken som handlar om besök i affären eller på caféet men det är också enda tillfället. 
Anette tillämpar väldigt sällan dramametoder i sin verksamhet men hon har antytt en 
förändring under det senaste läsåret. Nu ville några elever redovisa sitt arbete om 
människokroppen i teaterform. De har skrivit manus, målat kulisser och ordnat kläder själva 
till doktorerna och patienterna i dramat. I de övriga teoretiska ämnena omsätter informanterna 
drama i praktiken endast när eleverna själva vill redovisa sitt arbete i form av drama. Vissa 
elever älskar dramatiseringar och vill alltid redovisa genom någon form av drama. Detta är 
inte något som lärarna planerar utan något som de enskilda eleverna önskar sig. 

Alice berättar om ett tillfälle när några elever med resväskor och solglasögon gick runt i 
klassrummet och stannade till vid olika ställen, som var olika städer och beskrev 
sedvärdigheter och andra fakta i det land i Europa som de redovisade efter utfört arbete i 
geografi. Även inom No-ämnena vill eleverna redovisa genom drama, till exempel använder 
sig eleverna av temat Läkare och patient, när de ska beskriva kroppen i redovisningen. Under 
andra lektioner i No har hon medvetet planerat in dramatiska illustrationer med eleverna, då i 
ämnet kemi. Elever fick gå fram till tavlan för att illustrera fast, flytande och gasform i Kemi. 
Eleverna fick i fastform stå bredvid varandra och hålla varandra i handen, för att sedan i 
flytande form röra sig sakta med kroppen, fast de fortfarande höll varandras händer, för att 
slutligen röra sig fritt, utan att hålla någons hand i gasform. Filip på första skolan har liknande 
erfarenheter när drivna elever vill redovisa dramatiskt. ”Jag använder inte medvetet drama 
som metod men samtidigt har man prövat på det för att eleverna tycker om det. Intervjuer, 
väggtidningar eller någon form av sketcher har eleverna använt sig av vid redovisningar av 
grupparbeten.” Han beskriver hur han i No-ämnet använts sig av drama för att eleverna skulle 
få ökad förståelse i hur en atom är uppbyggd, när han upptäckte att flera elever inte förstod 
begreppen, trots flera repetitionstillfällen samt egen faktainläsning. Eleverna fick i grupper 
om sju illustrera en atoms uppbyggnad och hur den fungerar och de blev genast väldigt 
engagerade. Några elever i varje grupp tog initiativet och delegerade ut uppgifter, några stod i 
mitten som atomkärnan i form av neutroner och protoner, sedan fick resten gå runt i en cirkel 
runt atomkärnan likt elektronerna. ”Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser på vad 
man kan göra, i No kan man dramatisera naturens kretslopp; någon är sol, andra är växter, 
nedbrytare och så vidare, barnen skulle spruta av fantasi” påpekar han. 

7.5	  Före	  och	  efter	  Lgr.11	  
Under intervjuerna framkommer att den nya läroplanen, Lgr.11 som introducerades 2011 har 
medfört stora förändringar i lärarnas pedagogiska arbete. Betygskravet i åk.6 och det utökade 
kunskapskraven i form av olika förmågor som ska bedömas i varje enskilt ämne har gjort att 
pedagogerna känner sig mer pressade än förut att anpassa undervisningen till dessa 
kunskapskrav. Betygskravet har även medfört att lärarna i åk.4-6 blivit ämneslärare på grund 
av ämnesbehörigheten i lärarlegitimationen hos varje enskild lärare. En annan bidragande 
orsak till att lärarna blivit ämneslärare är bedömningen av varje enskild elevs kunskaper i de 
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olika teoretiska ämnena. Inom varje ämne finns fem förmågor som ska bedömas och 
betygsättas i årskurs 6. Alice definierar alla informanters problematik bra, när hon säger att 
”allt eleverna gör i dagens skola ska bedömas, vilket har lett till en bedömningshysteri som 
blivit en bromskloss för kreativ lektionsplanering.” Hon upplever att drama är svårbedömt 
som metod, då det kan vara svårt att uppskatta vad eleverna har lärt sig eller hur aktiva de 
varit i en skapandeprocess som dramametoden är. Anna har liknande tankar när hon säger att 
”allt ska bedömas och kan läraren inte bevisa aktiviteten genom bedömning så skippar man 
det i planeringen.” Kan inte läraren motivera aktiviteten i undervisningen genom någon form 
av efterföljande utvärdering i bedömning av olika förmågor hos eleverna, så avstår läraren 
från genomförandet av aktiviteten, oberoende av vetskapen att aktiviteten är till gagn för 
elevernas lärande. Genomförandet av Lgr.11 har medfört att ämneslärarsystemet var en 
nödvändig åtgärd för att pedagogerna skulle kunna utföra all den bedömning av de olika 
förmågor som krävs inom varje teoretiskt ämne. Detta är något som Alice tar upp att ”det går 
inte för en lärare att bedöma alla förmågor som varje elev har i alla enskilda ämnen.” Hon 
menar att en lärare inte kan bedöma alla förmågor som en elev ska äga om läraren praktiserar 
alla teoretiska ämnen i en klass. 

Alice påpekar vidare att ämneslärarindelningen har medfört att lärarna blivit mer styrda i sin 
schemalagda undervisning, där de bara undervisar sina egna ämnen för eleverna i en klass 
under en skoldag.”Förr var det lättare, då man hade alla ämnen och kunde styra eller förskjuta 
tiden i schemat om man kände att eleverna var inspirerade och aktiva i någon uppgift eller 
något temaarbete, särskilt om eleverna höll på med något kreativt som till exempel drama.” 
Både Filip och Anna har liknande erfarenheter kring flexibiliteten i schemaplaneringen, då 
läraren hade ansvaret för alla teoretiska ämnen. ”Idag är läraryrket mer styrt, när det gäller 
lektionsplaneringen och anpassningen till skolschemat” uttrycker de båda. Samtidigt menar 
Filip att ämneslärarindelningen har gjort att förfogandet av antalet lärare ökat på skolan. 
Genom god planering skulle lärarna tillsammans kunna planera olika teman där integrering av 
olika förmågor i flera ämnen samtidigt skulle synliggöras med hjälp av estetiska metoder, 
däribland drama. Detta skulle ge lärarna en gemensam bedömning av elevernas förmågor 
utifrån en kontext där flera teoretiska ämnen ingår samtidig. Han ger exempel som 
kommunikationsförmågan och förmågan att beskriva i Svenska ämnet med förmågan att söka 
fakta och begreppsförmågan i ämnet No med hjälp av estetiska metoder. Genom att 
sammankoppla schematiden från flera ämnen får man tillgång till fler lärare och tid som 
drama kräver för ett genomförande. Tyvärr kräver det mycket planering och timing i 
terminsplaneringen från lärarna. Han menar att det finns olika sätt att se på tidsaspekten och 
planeringen. Det krävs mer schemalagd planering men lärarna får ut mer bedömningsmaterial 
som de gemensamt kan ta del av. Genom att integrera dramametoder i den undervisningen ger 
det lärarna förutsättningar att se fler förmågor hos eleverna, även de ”svaga” eleverna. Denna 
reflektion fick Filip under intervjun och är något som inte genomförts i arbetslaget på grund 
av tidsbrist i planering. Kring dessa åsikter om Lgr.11, ämneslärarindelning och pedagogiskt 
drama går det att kategorisera informanterna efter arbetslivserfarenhet och praktiserande av 
drama i undervisningen. Alice, Filip, Anna och Anette har delgett mig mer information än de 
andra, vilket visar på mer erfarenheter kring skillnaderna i undervisningen i åk.4-6 för tiotalet 
år sedan gentemot idag. De andra deltagarna i studien har antingen en för kort praktiserande 
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erfarenhet i läraryrket över tid eller har huvudsakligen varit verksamma inom andra 
skolverksamheter för att delge erfarenhetsmässiga synpunkter över tid.  

Alla informanter återkommer ständigt till Lgr.11’s högt satta kunskapskrav och ämnesinnehåll 
i varje enskilt ämne när de beskriver sitt förhållningssätt till att praktisera drama i 
undervisningen. Lektionstiden räcker inte till att praktisera drama om de ska uppfylla 
läroplanens alla delar i undervisningen. ”Förr gjorde vi mycket mer roliga saker, allt ifrån 
skogsexpeditioner, utflykter till att sätta upp en teaterpjäs” är en återkommande kommentar 
från flera deltagare under intervjuerna. I studiematerialet framkommer det att under den förra 
läroplanen, Lpo.94 och tidigare läroplaner fanns mer tidsutrymme för kreativitet i 
lektionsplaneringen. Lärarna kunde styra skolschemat mer flexibelt, då de ansvarade för den 
mesta undervisningen själva i klassrummet. Både Alice och Filip beskriver hur de i 
temaarbeten kring Vikingatiden, Europas länder eller Gustav Vasa. De gjorde dramatiseringar 
tillsammans med eleverna och andra parallellklasser och deras lärare. Dramatiseringar kring 
hur Vikingarna levde i sin vardag, ute på resor till andra länder eller deras religiösa tro. I 
geografiämnet Europas länder fick eleverna läsa in sig på ländernas fakta och dramatisera 
utifrån eget skrivet manus, där de fiktivt reste runt och beskrev det specifika med det landet. 
”Eleverna var klädd i sommarkläder med resväskor, solglasögon och pass när de gick runt i 
klassrummet för att beskriva olika sedvärdigheter i det specifika landet” berättar Alice. 
Dramatiseringar i form av sketcher som beskrev de viktigaste delarna i Gustav Vasas kamp 
mot danskarna och övertagandet av Sverige, berättar Alice. Detta gjorde hon återkommande 
varje gång hennes klasser gick i årskurs fem. Filip gjorde liknande dramatiseringar från 
Bibeln, till exempel Den barmhärtige samariten.  

Alice nämner ”färdiga manus som lärarna hade som eleverna dramatiserade och handlade om 
olika tidsepoker bland annat stenåldern, medeltiden och renässansen.” Det fanns mer tid och 
frihet att skapa olika projekt som tillfredsställde elevernas entusiasm och engagemang på ett 
annat vis än idag menar hon. Filip beskriver hur han i den dagliga undervisningen använde 
charader och pantomimer i Svenska ämnet. Eleverna fick bearbeta och dramatisera utifrån 
någon klassisk saga som till exempel Rödluvan. Även egenskrivet material och manus fick de 
dramatisera. På Engelsklektionerna förekom dramatiseringar av olika vardagshändelser 
exempelvis i affären, på restaurangen och tågstationen. ”Det var en bra metod att få 
lektionerna mer levande och alla elever kunde delta. Intresset och inlärningen påverkas 
positivt då det liknar verkligheten - något som eleverna gillade” menar han. Olika 
grupparbeten i olika ämnen var betydligt vanligare för tio år sedan. Detta utmynnade i fler 
redovisningar där eleverna var kreativa i sina redovisningar genom dramatiseringar, intervjuer 
eller väggtidningar, minns han.  

Tid för lektionsplanering, tid för genomförandet av lektionen, tid för dokumentation och 
bedömning är aspekter som alla informanter återkommer till under intervjuerna när de 
försöker förklara orsakerna till att de inte använder sig av mer kreativa metoder som till 
exempel drama i undervisningen. Anna beskriver situationen väl när hon belyser att 
”kunskapsinnehållet i Lgr.11 är så stort att man inte hinner med allt. Det gäller att sålla och 
prioritera det viktigaste för elevernas nästa steg i kunskapsutvecklingen. Detta tar tid och ork 
på bekostnad av den kreativa lusten att utföra undervisning utanför klassrummet.” ”Vad skönt 



18	  
	  

det vore att bara skippa all bedömning och ta klassen till en äng där vi lägger oss i gräset. Vi 
lyssnar till naturen och eleverna skriver en dikt kring iakttagelserna de känner och ser runt 
omkring sig” fortsätter hon. Anna påpekar vidare att det tar tid att omsätta Lgr.11 i praktiken. 
Hela undervisningspraktiken har blivit så komplex att det kommer att behövas tre år till innan 
alla lärare har landat i alla rutiner och förhållningssätt för hur undervisningen ska praktiseras 
till fullo för att tillgodose alla kriterier som ligger i Lgr.11. Alice beskriver detta genom att det 
ständigt tillkommer nya direktiv och idéer från Riksdagen, Skolverket eller den lokala 
skolledningen som ska instuderas, praktiseras och utvärderas. När lärarna fått in arbetsrutiner 
för detta, kommer nya direktiv från dessa instanser. Anette upplever situationen som ett 
”moment 22”1 där lärarna ständigt ska praktisera nya metoder men verkligheten ser 
annorlunda ut.  

7.6	  Ramfaktorer	  
Ramfaktorerna har stor inverkan på lärarnas förutsättningar att bedriva undervisning i en 
skola. I detta begrepp ingår allt ifrån tid, personal, gruppstorlek, lokaler och ekonomi till 
ledning och organisation, föräldrar och samhället och dess lokala kultur där pedagogerna 
verkar. Den generella uppfattningen hos alla informanter är att lokalbristen på skolorna är en 
stor anledning till att de inte praktiserar pedagogiskt drama i undervisningen. Detta vid sidan 
om tidsbristen i planering och schematiskt, som tidigare nämnts. Båda skolorna är inte 
anpassade efter dagens behov utifrån elevantalet på skolorna. Kommunens ekonomi tillåter 
inga nybyggnationer, vilket gör att pedagogerna får improvisera för att verksamheten ska 
fungera. Det finns inte tillräckligt med lediga grupprum på skolorna till förfogande för att 
bedriva lektioner när eleverna vill arbeta i enskildhet i olika grupper. Lektioner av detta slag 
måste planeras långt i förväg vilket gör att det begränsar det spontana kreativiteten hos 
eleverna inte finns tillräckligt med grupprum till flexibelt förfogande och detta begränsar 
möjligheterna till eventuella repetitioner när eleverna vill dramatisera något arbete eller göra 
något annat skolarbete i enskildhet. Enbart tanken på att praktisera drama gör att lärarna 
känner begränsningar i utövandet då det gäller lokalerna, förutsättningarna finns inte. 
Elevantalet är mellan 22 till 28 elever i varje klass och ska en pedagog praktisera drama i en 
klass med fyra, fem olika grupper samtidigt blir det svårt att genomföra. Det finns inte 
tillräckligt många grupprum till förfogande för planering och repetitioner.  

”Eleverna använder kapprum och korridorer när de ska öva in något inför en redovisning, för 
alla kan ju inte vara i klassrummet samtidigt och det är inte roligt för någon” säger Anette. 
Eleverna vill vara ifred för att inte avslöja sitt arbete för kamraterna. ”En förutsättning när 
man ska arbeta med drama eller någon annan fysisk aktivitet är att man kan arbeta i halvklass, 
med färre elever på den golvyta som finns tillgänglig” påpekar Fanny. Tillgång på lediga och 
anpassningsbara lokaler är inte det enda område inom verksamheten som styrs av ekonomin. 
Det framkommer under intervjun att Alice under flera år känt av den allt sämre ekonomin 
inom skolverksamheten. ”Det känns som vi får mindre och mindre pengar att röra oss med för 
varje år, ständigt nya besparingar från kommunen” upplever hon. ”Förr åkte skolan iväg för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Moment 22 har i dagligt tal blivit allmängiltigt med cirkelresonemang efter en roman av Joseph Heller (1961). 

	  



19	  
	  

att se på teater i en helt annan utsträckning än idag” fortsätter hon, ”men det har blivit mindre 
och mindre av det för varje år och nuförtiden händer det väldigt sällan, det kostar för mycket 
pengar” konstaterar hon. Staden har ingen egen professionell teater och det kostar för mycket 
pengar för att anlita turnerade teaterförställningar, även skolteater som brukar vara 
subventionerade för att öka tillgängligheten för skolorna att anlita dem.  

Grupparbeten när elever arbetar självständigt i olika grupprum utan att lärare är ständigt 
närvarande, har både Alice och Filip egna erfarenheter kring. ”Finns det bara en lärare på 
fyra-fem grupper, är risken stor att eleverna gör andra saker, som lek och skoj, än det tänkta 
skolarbetet” menar de. Lärarna menar att ett grupparbete kräver en lärare i varje grupprum för 
att eleverna ska arbeta fokuserat. Det är sällsynt förekommande att eleverna är så engagerade 
och fokuserade på uppgiften att de arbetar självmant. Anna tar upp en annan infallsvinkel i 
elevernas eget ansvar i skolarbetet och det är de elever som inte klarar av att arbeta 
självständigt, utan ständigt behöver ramar och struktur för att kunna fokusera på uppgiften. 
”Många elever är okoncentrerade och omogna, vilket gör det svårare att använda kreativa 
metoder som till exempel drama i undervisningen” uppger hon. De eleverna klarar inte av att 
arbeta självständigt i grupp utan en lärares närvaro. Varje klassammansättning är unik genom 
sin speciella kemi av olika personligheter, behov och förutsättningar som läraren måste ta 
hänsyn till i det pedagogiska arbetet. Alice nämner elever med samarbetssvårigheter som 
också begränsar möjligheterna till fritt skapande i grupp. Lärarna måste hela tiden anpassa 
gruppindelningen utefter elevernas särskilda behov och även önskemål, vilket inte är ett lätt 
pussel att lösa. ”När jag började min lärarprofession för fyrtio år sedan fanns inte begreppen 
ADHD, Aspergers syndrom eller någon annan störning, nu för tiden verkar var och varannan 
elev ha den diagnosen” menar Filip som har svårt att förstå den utvecklingen och hur den har 
uppkommit.   

Frida har bara arbetat sedan oktober på första skolan och situationen i de båda klasserna som 
hon praktiserar i var kaotiskt när hon började arbeta. På grund av flera omorganisationer bland 
lärarna fick det följden att eleverna agerade väldigt stökigt och högljutt i klassrummet. I 
klasserna fanns flera elever med särskilda behov och diagnoser som ADHD och Aspergers. 
Denna omorganisation skapade en otrygghet hos eleverna i form av struktur och ramar för 
undervisningen. ”Vi lärare fick gå tillbaka till katederundervisning för att få tillbaka 
disciplinen och strukturen i klassrummet, vilket gjorde att all kreativ och skapande 
undervisning plockades bort i planeringen för att skapa arbetsro i klassrummet” berättar hon.  

Parallellt med omorganisationen pågick en konflikt i en av klasserna där flera flickor hade 
samarbetssvårigheter och dessa konflikter gick flera år bakåt i tiden. Frida berättar att vissa 
flickor inte kunde samarbeta eller vara i närheten av varandra under skoldagen. Detta 
medförde att det praktiska skolarbetet i klassrummet blev ohållbart. Det gick inte att para ihop 
vissa elever i grupparbeten eller de kunde inte sitta i närheten av varandra i klassrummet. Två 
dominanta flickor tävlade om tre-fyra andra flickors vänskap och dessa flickor var periodvis 
kamrat med den ena flickan ena dagen för att nästa dag vara kamrat med den andra. Av denna 
anledning påbörjade lärarna ett temaarbete, Riddarskola som handlade om samarbetsövningar 
och förhållningssätt mot andra människor. Det var olika rollspel och dramaövningar där 
eleverna fick agera och diskutera olika påhittade situationer från vardagen. Det blev 
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diskussioner om förhållningssätt mot andra människor, hänsyn och respekt. Samtidigt med 
Riddarskolan fördes möten med föräldrar och alla flickor fick enskilt och gemensamt träffa 
skolkuratorn för olika samtal och övningar. Flickorna fick en ökad tolerans mot varandra och 
kunde respektera varandra bättre efter detta. ”När klassrumsklimatet blev bättre efter några 
månader, vågade jag inte släppa eleverna fria och kanske berodde det på feghet från min sida 
men det var en väldigt arbetsam period” fortsätter Frida. Hon vågade inte ge eleverna 
förtroende till egna initiativrika och egenproducerande uppgifter där eleverna blev mer rörliga 
och fria i sitt skolarbete. 

När jag lyssnar till informanterna erfarenheter och observerar skolverksamhetens utveckling 
under de senaste åren verkar detta exempel vara en situation som blir allt mer förekommande i 
dagens skolor. Normer och attityder mellan eleverna i klasserna spelar en allt tydligare roll till 
hur lärarna planerar sina lektioner. Många elever har samarbetssvårigheter med vissa av sina 
klasskamrater och detta gäller huvudsakligen flickorna. Det är gamla konflikter som inte går 
att lösa på grund av flickornas personligheter och förhållningssätt till varandra. Det finns 
hierarkiska mönster inom flickgrupperna som är svåra att bryta. Resultatet av detta är att 
lärarna inte låter vissa elever samarbeta med varandra eftersom de vet att samverkan inte 
skulle fungera. Utan framgång har läraren flertal tillfällen samtalat med berörda elever för att 
hitta en lösning.  

Tre av lärarna nämner det ständiga arbetet med värdegrundsfrågorna när de reflekterar kring 
pedagogiskt drama. De ser det som en användbar metod i diskussionen med eleverna i 
anknytning till frågor rörande etik och moral. Fanny beskriver hur hon använder olika 
dramaövningar för att tydliggöra problematiken och öka förståelsen hos eleverna kring 
värdegrundsfrågor. ”Genom drama kan man synliggöra problem eller ämnen, till exempel 
mobbing genom att göra en liten gestaltning av problemet för en elevdiskussion” framför hon. 
Fanny använde sig av forumteater i övningarna kring mobbing, där eleverna i grupper fick 
skriva sketcher utifrån några förutbestämda teman, utfrysning, verbal mobbing, fysisk 
mobbing, vuxna som inte bryr sig och elevgrupptryck. Efter uppförd sketch följde en 
gemensam diskussion kring dilemmat bland alla eleverna i klassen och de fick ge förslag på 
hur man kan gå vidare och eventuellt lösa problemet. Alla elever ska vara delaktiga och 
godkänna förslaget. Fanny menar att det är viktigt att diskussionerna och problemlösningen 
förs i trygghet och demokrati gemensamt i helklass. Om den ansvarande gruppen själva eller 
några andra elever i klassen fick bestämma en lösning av problemet som inte responderades 
av resterande klassen som godkänt skulle detta kunna medföra att dessa elever kände sig 
utpekade. Det skulle bli pinsamt och självutlämnande som ett misslyckande. Utifrån det nya 
demokratiska förslaget fick den ansvarande gruppen för sketchen spela upp scenen en gång 
med de nya förutsättningarna. 

Liknande tankar har även Filip att drama skulle vara en bra metod att förtydliga olika problem 
angående värdegrundsfrågorna som kan uppkomma i en klass. ”Själv har jag inte praktiserat 
det så ofta, det har mest blivit samtal och diskussioner kring etik och moral” berättar han. 
Alice beskriver med hjälp av ett exempel hur skolan hade vid något tillfälle problem med 
konflikter och bråk, både i matsalen och på rasterna och pedagogerna tog olika estetiska 
uttrycksformer till hjälp för att lösa problemen. Dels fick eleverna skriva egna sketcher med 
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anknytning kring de aktuella händelserna i matsalen och på rasterna och dels fick de själva 
dokumentärfilma några skolluncher och raster. Genom att sedan spela upp sketcherna och se 
filmerna tillsammans fick eleverna större förståelse för deras eget och andras beteende under 
måltiderna och på rasterna. De efterföljande diskussionerna blev kreativa då eleverna hade fått 
nya insikter och förståelse för problemen. Hon fortsätter med att nämna dramaövningar hon 
praktiserat för att stärka sammanhållningen i en klass där det funnits flickgrupperingar eller 
pojkgrupperingar som inte fungerat. Alice påpekar att det är väldigt svårt att bryta inövade 
mönster hos eleverna, oavsett hur mycket etik och moral lärarna tar upp i undervisningen. 
Eleverna vet hur de ska förhålla sig och agera utefter värdegrundsfrågorna men lever inte upp 
till dem på rasterna i alla fall. Eleverna intar olika mentala roller i olika sammanhang och 
situationer vilket gör att de agerar fel mot varandra. Grupptryck påverkar även agerandet i 
elevernas handlande i olika situationer. 

7.7	  Utbildning	  
Något som alla deltagare återkommer till under intervjuerna är sin egen utbildning i 
pedagogiskt drama och hur försumbar eller obefintlig den varit. Filip beskriver hur han läste 
alla ämnen på Mellanstadielärarutbildningen i början av 70-talet, inklusive hemkunskap och 
musik men ingenting om drama. Hans enda kontakt med drama under utbildningen var vid en 
redovisning om fjälldjur och en elev valde en redovisningsform där han agerade som björn 
vid namn ”Berra-Björn” Eleven berättade om sitt liv som ”Berra-Björn” med väldig inlevelse 
och alla lyssnade och tog in kunskaperna på ett lustfyllt sätt. Detta blev en aha-upplevelse för 
Filip och som han säger ”som mellanstadielärare får man pröva på att fuska i många ämnen, 
då är det bättre att prova på det än att säga att man inte kan.” Han upplever att ”det är lättare 
att fuska i drama än i Musik, Dans eller Bild som kräver mer kunskaper hos läraren.” 
Pedagogen behöver vara trygg i lärarrollen, våga göra misstag och avbryta övningen när det 
inte fungerar men detta kräver mod menar Filip. ”Hur långt vågar man låta processen fortgå?” 
påpekar han och menar att ömsesidig tillit och förtroende mellan lärare och elever är viktigt 
när det praktiseras olika dramaövningar.  

Även om Fanny praktiserar drama regelbundet i undervisningen talar hon signifikativt för alla 
informanter när hon säger sig vilja ha mer utbildning i dramaämnet. Kunskaper om olika 
dramaövningar som lärarna kan utnyttja i undervisningen är önskvärda att de vill utveckla sin 
fantasi och kreativitet mer i planeringen. Detta är några synpunkter som kommer upp under 
intervjuerna för att öka det egna intresset och förutsättningar för tryggare praktiserande av 
ämnet. Fanny kopplar okunskapen hos lärarna till att många har förutfattade meningar kring 
drama. Generellt verkar lärare tro att drama endast går att utföra i stora teaterprojekt som blir 
svåra och tidskrävande att genomföra. ”Många lärare har en negativ attityd att drama inte ger 
något och teori anses stå högre i rang än praktiskt lärande” påpekar hon. 

Frida har liknande tankar när hon reflekterar över att ”ingen i arbetslaget pratar om denna 
bortglömda metod. Det skulle underlätta om hela kollegiet hade en naturlig attityd att alla 
praktiserade drama i undervisningen. Det skulle bli naturligt för alla och få bort tanken på att 
det behöver bli så stort.” Intrycket från samtliga informanter är att fokuseringen och 
omorganiseringen i och med införandet av den nya läroplanen Lgr.11 gjort att pedagogerna 
fortfarande söker arbetssätt och metoder i arbetslagen för att uppfylla alla nya 
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bedömningskrav och ämneskunskaper som den nya läroplanen medfört. Detta har medfört 
ökad arbetsbelastning i form av nya lektionsplaneringar och bedömningsmetoder som ska 
överensstämma med de nya ämneskunskaperna och kunskapskraven. Det kräver en process av 
förändrade undervisningsmetoder och pedagogiska upplägg. Införandet av Lgr.11 kan vara en 
bidragande orsak till att drama känns som en bortglömd metod som Frida uttrycker det. 
Processarbetet har medfört att lärarna inte haft tid och ork att hittat någon funktion för att 
integrera drama i den nya undervisningen. Generellt upplever Alice att läroplanen lägger 
mycket av undervisningsansvaret på lärarna och deras kompetens. Alla lärare har inte den 
utbildning, kunskap eller intresse som krävs för att genomföra allt som står i Lgr.11 och detta 
gäller inte bara drama. Hon menar att skolledning och kommunen borde stödja lärarna emot 
Lgr.11 för att ge dem möjligheter i form av utbildning och tid att uppfylla dessa krav. 
”Lärarna har hela tiden för många bollar i luften, vi ska vara tusenkonstnärer utan utbildning” 
upplever hon arbetssituationen. Skolverket och den lokala skolledningen kommer ständigt 
med nya direktiv och idéer i undervisningen som lärarna aldrig hinner arbeta in på ett 
strukturerat och invant sätt, förrän ytterligare förändringar ska genomföras, beskriver Alice 
situationen. Informanterna återkommer ständigt till det faktum att de anser att politiker 
ständigt förändrar förutsättningarna för lärarna att bedriva ett kontinuerligt arbetssätt. 

Även om alla informanter önskar utbildning inom dramaområdet, finns en tydlig skillnad 
mellan de som inte använder pedagogiskt drama och de som praktiserar metoden efter egna 
erfarenheter och kunskaper. Denna kategorisering visar att Anna, Anette och Frida anser sig 
varken äga kunskaperna eller intresset för att praktisera drama i någon form. Det har medfört 
att de avstått från att undervisa i ämnet med vissa undantag så som i Engelska. Det blir 
främmande och svårbegripligt vilket gör att drama kan kännas ännu mer svårbemästrad att 
pröva. Rädslan att det kan bli väldigt livligt och aktivt i klassrummet som kan spåra ur i 
fullständigt kaos bidrar också till att de avstår. Elever som aktiveras fysiskt blir lätt uppspelta 
och överaktiva, vilket kräver auktoritet, elevkännedom och självtillit hos läraren och det är en 
synpunkt som delas av alla informanter. De menar att utbildning i olika dramaövningar 
kopplat till olika teoretiska ämnen skulle ge dem nya förutsättningar och verktyg att i trygghet 
praktisera drama i undervisningen. Informanterna har vetskapen om dramametodens fördelar 
och vet att de flesta elever tycker om drama men det är svårt att genomföra. Den andra 
gruppkategorin praktiserar drama men i olika omfattning. Filip och Alice använder endast 
drama sporadiskt medan Fanny utnyttjar metoder mer kontinuerligt. De menar att ökade 
kunskaper genom utbildning i ämnet skulle medföra att de hade förmågor och redskap att 
vidareutveckla undervisningen ytterligare. Både Alice och Fanny framför att drama borde 
ingå kontinuerligt i all undervisningen, dels för lärarnas förtrogenhet i ämnet men mest för 
elevernas lärande. Regelbundenhet ger eleverna trygghet och förtrogenhet i att använda sina 
sinnen och visa känslor inför andra. Det ger även erfarenheter och kunskaper i samarbete med 
andra elever, såsom empati, hänsyn och respekt. ”De få gånger jag använt drama ser jag att de 
elever som tycker drama är kul tar över agerandet medan några andra blyga elever backar. Det 
är synd för det är ju de eleverna som behöver öva sig mest i agerandet” menar Alice. Hon 
antyder att praktiserandet av drama sker så sällan att elevernas osäkerhet och blygsamhet i 
agerandet beror på oregelbundenheten i undervisningen av ämnet. Det gör att med stigande 
ålder ökar motståndet mot deltagande i drama, då elevernas medvetenhet mot omgivningen i 
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form av klasskamrater och deras reaktioner ökar. Medvetenheten av vad som anses pinsamt 
och annorlunda ökar hos eleverna och de blir rädda för att sticka ut över mängden och göra 
sig till åtlöje. Det är viktigt att eleverna får introduceras tidigt för drama i olika former i 
undervisningen för att de ska vara trygga att arbeta med den formen senare i skolåren. Det är 
speciellt viktigt för barn som har svårigheter att prata inför andra människor.  

8	  Analys	  och	  diskussion	  
Min utgångspunkt i analys och diskussion utgår från syftet med studien att undersöka 
pedagogernas inställning, förhållningssätt och förutsättningar att bedriva pedagogiskt drama i 
skolundervisningen. Utifrån dessa tre utgångspunkter har jag sammanställt en analys och 
diskussion. Inställning kan sammanfattas med resultatets dramabegrepp och utbildning. 
Förhållningssätt beskrivs utifrån fördelar med pedagogiskt drama och förutsättningar 
behandlar eget praktiserande av pedagogiskt drama, före och efter Lgr.11 och ramfaktorer. 

8.1	  Inställning	  
Informanternas inställning och intresse till drama är varierande. Begreppet drama tolkas 
generellt av alla informanter som något som är starkt kopplat till teater i någon form och det 
är likhetstecken med stora teaterprojekt med scenografi, rekvisita och scenkläder som visas 
upp på en scen inför andra elever och föräldrar på skolan. I media kopplas ofta begreppen 
samman till en enhet med samma betydelse. Sveriges television har under många år kallat sin 
avdelning för teater och dramatiseringar på film för ”Svt film & drama”. På Sveriges 
televisions hemsida svtplay.se finns denna flik synlig. Begreppet drama blir då för 
allmänheten känt som en synonym för teater. Filip, Alice och Anna berättar alla tre att de har 
genomfört olika stora temaprojekt tillsammans med andra lärare som har avslutats med en 
teateruppsättning med scenkläder, rekvisita och scenografi. Oftast har temat handlat om 
historia, till exempel Vikingar eller Gustav Vasa och varit väldigt tidskrävande och pågått i en 
termin. Lärarna hade stöttat varandra under arbetet då de inte riktigt visste hur de skulle 
planera och leda undervisningen. De ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper inom teater 
och drama men genomförde ändå projekten eftersom eleverna tyckte det var roligt och lärarna 
såg att eleverna fick kunskaper i många olika ämnen, såsom Historia, Svenska, Musik och 
Bild. Från elevernas perspektiv står teaterföreställningen och agerandet inför publiken i 
centrum under ett sådant projekt. Ur lärarperspektivet är teaterföreställningen bara en 
biprodukt av lärande eftersom de inte är utbildade dramapedagoger med kunskaper i 
dramaturgi, regi och koreografi. Lärarnas fokus ligger istället på att bedöma elevernas 
förmågor under hela projektarbetets gång. 

Hägglund & Fredin (2011) menar att dramatiseringar av historiska händelser, företeelser i 
samhället eller naturfenomen kan skapa en djupare förståelse och intresse hos eleverna. 
Många elever har svårt att ta till sig skriven text men får de istället agera utifrån texterna 
skapar detta en tydligare förståelse och inlärning av ämnet. Många elever har svårt att förstå 
och att koncentrera sig men får de använda både kroppen och hjärnan samtidigt ökar det 
inlärningen hos dessa elever. När eleverna använder kroppen som instrument kommer de 
lättare ihåg och kan relatera till dramatiseringen när de ska förklara vad de lärt sig.  
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Pedagogiskt drama är ett begrepp som informanterna inte var bekanta med, trots att flera av 
dem praktiserat detta vid flertal tillfällen under årens lopp. Detta begrepp var även nytt för 
mig när jag började denna studie. Alla informanter har till exempel regelbundet arbetat med 
eleverna i värdegrundsfrågorna, etik och moral och hur man agerar socialt tillsammans med 
andra människor. Undervisningen har oftast utgått från olika rollspel där eleverna fått agera i 
olika situationer och sedan har klassen tillsammans diskuterat ämnet. Enligt Rasmusson & 
Erberth (2008) är teater ett möte där olika aktörer intar rollen som någon annan och agerar 
inför annan utomstående. I drama består processen av utvecklingen mellan deltagarna under 
dramats skeende. Inga andra personer är involverade. Pedagogiskt drama är ett sätt att arbeta 
med drama i undervisningen för att öka elevernas sociala och kreativa utveckling menar 
Rasmusson & Erberth (Ibid. 2008). Redovisning av olika grupparbeten inför andra elever, 
gestaltningar av olika slag, gruppövningar och improvisationer, olika typer av rollspel där 
eleverna får gestalta olika figurer, allt detta är olika former av pedagogiskt drama som 
informanterna först inte reflekterade över som just pedagogiskt drama.  

Alla informanter anser att de har för lite kunskaper i ämnet drama och det är oberoende av när 
de utbildade sig. Filip gick Mellanstadielärarutbildningen i början av 70-talet, Alice, Anette 
och Anna läste till lärare på 90-talet, medan Fanny skolade om sig till lärare för tio år sedan. 
Frida är den av informanterna som studerat nyligast, hon har arbetat som lärare i cirka två år. 
Trots detta spann mellan utbildningstillfällena hos de olika informanterna verkar 
lärarutbildningens utformning densamma när det gäller ämnet drama. Ämnet ingår inte i 
någon fördjupad form i någon kurs utan blir något som nämns i förbifarten när studenten läser 
Svenska eller de Estetiska ämnena. Filip menar att ämnet drama inte behöver samma 
förkunskaper hos läraren som i andra estetiska ämnen, till exempel Musik, Bild eller Slöjd. I 
ämnet Musik är det viktigt att kunna spela något musikinstrument för att bedriva 
undervisning, detsamma gäller för Bild och Slöjd. Det krävs djupare kunskaper i dessa ämnen 
för att kunna förmedla god undervisning till eleverna. I ämnet Drama kan man fuska sig fram 
menar Filip, bara läraren har mod och ömsesidig tillit till eleverna för att bedriva 
dramalektioner. Han har erfarenheter från dramalektioner när elever leker med 
mobiltelefonerna eller sysslar med andra saker än den tänkta uppgiften för de anser att 
lektionen inte känns viktig för dem. Anna, Anette och Frida känner att de varken har intresse 
eller kunskaper för ämnet drama vilket gör att de inte praktiserar ämnet. Äger läraren varken 
kunskaper eller motivation att praktisera ett ämne blir det naturligt att läraren avstår från att 
utöva det. Arbetslagen diskuterar inte denna bortglömda metod, attityden hos lärarna är att 
drama tar för mycket planeringstid, svårt att bedriva i klassrummet och den planerade 
uppgiften kan lätt spåra ur för eleverna. Drama finns inte med som någon förmåga som skall 
bedömas utifrån kunskapskraven i något av de teoretiska ämnena. Det finns i läroplanen så 
många olika förmågor i varje ämne som läraren ska bedöma och att lägga till en förmåga till 
som inte är upptagen i kunskapskraven, gör inte lärarna.  

Under min lärarutbildning hade vi en kurs, Vidgat språkbegrepp där alla estetiska uttryck 
ingick, Dans, Bild, Drama och Musik. I denna korta kurs var enda kontakten med drama när 
vi gjorde ett grupparbete där alla estetiska uttryck skulle förekomma. Vi gjorde en liten 
föreställning om en cirkus för att vi tyckte om att agera. Vi hade inga föreläsningar eller 
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seminarium om begreppet drama. I Lgr.11 (Skolverket 2011) finns läroplaner för ämnena 
Musik, Bild och Slöjd men ingen läroplan i ämnet Drama. I ämnet Svenska finns begreppet 
Dramatik upptaget vid tre olika tillfällen, alla sammankopplade med skönlitteratur. Under 
kapitel 2; Kunskaper, benämns begreppet drama vid ett tillfälle, ”att varje elev kan använda 
och ta del av många olika uttrycksformer såsom…drama.” I Svenska ämnet finns flera 
begrepp upptagna som kan tolkas till begreppet Drama, såsom ”hur gester och kroppsspråk 
kan påverka en presentation.” Under centralt innehåll och under syfte, ”eleverna ska även 
stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”, samt ”i mötet med olika 
typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att 
utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” 

I litteraturen beskriver författarna hur de arbetar med pedagogiskt drama och arbetssättet är 
genomgående överensstämmande för alla. Gudrun Ekstrand & Ulla-Britt Janzon (1995) 
beskriver pedagogiskt drama som olika övningar där eleverna får träna sig i samarbete och ta 
kontakt med andra, fantisera och vara kreativa med kroppen och språket genom 
improvisationer. Alla övningar är enkla att utföra och behöver ingen scenografi eller rekvisita 
vilket underlättar för läraren. Övningar av detta slag stämmer väl överens med kapitel 2 i 
läroplanen, Lgr.11 (Skolverket 2011) som handlar om skolans och samhällets värdegrund i 
avsnittet: Övergripande mål och riktlinjer. ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och 
stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma 
till uttryck i praktisk vardaglig handling.” 

Genom att använda sig av pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet ger det en ökad förståelse 
för eleverna när de får agera i rollspel eller i en sketch, något som Fanny brukar praktisera. 
Eleverna får då en djupare förståelse känslomässigt och kunskapsmässigt då de själva får 
agera, menar hon. John Deweys tankar om ”learning by doing” (Dysthe 2003) 
överrensstämmer med detta argument, relationen mellan kunskap och handlande utifrån 
aktiviteten. Detta kräver planering från läraren och många lärare väljer hellre en enklare väg 
genom att till exempel visa filmer som tar upp och belyser det aktuella problemet. Ekstrand & 
Janzon (1995) menar att förståelsen ökar om personen själv får agera och använda sina 
sinnen, fantasi och kreativitet i gemenskap med andra människor i till exempel olika rollspel. 
Deltagaren söker och tillägnar sig sin egen kunskap men gör det tillsammans med andra. 
Detta är en fördel med praktiserandet av pedagogsikt drama som flera informanter har 
erfarenhet av. 

8.2	  Förhållningssätt	  
Alla informanter äger många kunskaper kring pedagogiskt drama men anser ändå att de inte 
är förtrogna i ämnet. De är väl medvetna om metodens fördelar särskilt när det gäller elever 
som har problem med läs- och skrivförståelsen. Alla elever tar in kunskap på olika sätt. 
Anledningen till att de inte praktiserar metoden beror på flera orsaker som planeringstid, 
lektionstid och kunskapsinnehållet i läroplanen. Många elever lär sig bättre om de får använda 
kroppen tillsammans med sina sinnen i kombination med att läsa och skriva. En annan fördel 
är att blyga elever vågar agera och redovisa när de får förställa sig i en roll, spela någon annan 
än sig själv. Johnstone (1979) skriver att spontaniteten och kreativitet hos barn motarbetas av 
lärare för att undervisningen ska bedrivas under strukturerade och ordnade former där 
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eleverna förväntas uppträda efter en given mall, gjorda av läraren. Han menar att barnen slutar 
var spontana och vågar inte gå utanför dessa ramar av beteenderegler för att då betraktas som 
störande och stökiga. Detta hämmar barnets kreativitet och gör det svårt för personen att agera 
och improvisera. Får barnet istället vara kreativa, uppfinningsrika och fantasifulla i sitt 
agerande, ger detta dem bättre förutsättningar och lust att lära sig. Lev S. Vygotskij 
förespråkande likvärdiga teorier när han beskrev att leken och dramatisering, skapad från 
fantasin och verkligheten ger erfarenheter och kunskaper (Säljö 2000). 

Ekstrand & Janzon (1995) skriver att alla inlärningsteorier bygger på samma slutsats, eleven 
ska vara aktiv, har ett behov och måste få något tillbaka. I Pedagogiskt drama är eleven aktiv 
genom att ta tillvara på sina impulser och våga framföra dem. Det är eleven som söker och 
tillägnar sig sin egen kunskap, läraren handleder och stöttar eleven. Alla människor har ett 
grundläggande behov att förstå sig själv och sin omvärld. För att förstå min omgivning, måste 
jag först förstå mitt eget agerande i olika svåra som enkla vardagssituationer. Genom olika 
dramaövningar där jag samarbetar och agerar tillsammans med andra, lär jag känna mig själv 
och andra människor samt att reflektera och förstå hur jag och andra människor reagerar i 
olika situationer. När jag möter andra människor med andra värderingar, tro och mål i livet, 
behöver jag förståelse för deras agerande. Genom att praktisera pedagogiskt drama ökar 
förmågan att förstå andras situation, att sätta sig in i hur andra människor har det och hur de 
tänker i olika situationer. Den tredje delen handlar om att få något tillbaka, en belöning. 
Ekstrand & Janzon (Ibid. 1995) menar att belöning är svår att förklara inom undervisning men 
den egna reflektionen och tillfredställelsen när jag lyckats med någonting går inte att mäta, 
utan är en inre stärkande känsla av att jag har lyckats göra något som jag inte trodde var 
möjlig. 

En annan fördel att använda sig av pedagogiskt drama är arbetet med skolans värdegrund som 
jag redan diskuterat tidigare men väljer att ta från ett annat perspektiv som utgår från 
relationer mellan elever. Rasmusson & Erberth (2008) skriver om en lärare som arbetade med 
olika dramaövningar för att stärka flickorna i en klass där pojkarnas dominans var stor. 
Genom olika rollspel och lekar kring vänskap och självförtroende fick flickorna öva sig i att 
stärka den egna självkänslan och sitt mod. De fick skriva ner sina reflektioner och tankar i en 
bok och de hade många gemensamma muntliga utvärderingar efter övningarna. Resultatet 
blev att flickorna lärde känna varandra på ett djupare plan och de fick en djupare relation till 
alla i gruppen än bara till sin bästa vän. Förändringen i helklass blev sedan att flickorna hade 
en starkare grupptillhörighet än tidigare och kunde och vågade säga emot pojkarna på ett helt 
annat sätt än vad de gjorde tidigare. Paralleller från detta finns även i min studie. 

Flera informanter beskrev att dramatiseringar och rollspel är värdefulla verktyg när det gäller 
konfliktlösning. Fridas situation i klassen där vissa flickor inte kunde samarbeta eller vara i 
närheten av varandra under skoldagen är ett bra exempel på detta. De kunde inte sitta i 
närheten av varandra i klassrummet och detta gjorde det praktiska skolarbetet svårt för 
lärarna. Genom temaarbetet Riddarskola fick eleverna möjlighet att diskutera och praktisera 
olika samarbetsövningar och förhållningssätt mot andra människor. Under intervjun framkom 
inga reflektioner eller kopplingar till de fyra kontaktzonerna (Ekstrand & Janzon 1995) som 
jag refererat till tidigare. Under lärarpraktik har jag aldrig deltagit i någon form av diskussion 
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kring ämnet. För att praktisera olika kontakt och samarbetsövningar i pedagogiskt drama är 
det en bra kunskap att känna till dessa olika zoner av revir som människor äger. Det är också 
viktigt att diskutera med deltagarna om deras reaktioner på kontakter med andra människor så 
att de känner trygghet i dramaövningarna (Ibid. 1995). Genom enkla namnövningar där alla 
leker sig fram och efteråt diskuterar känslor och värderingar lär sig deltagarna känna varandra 
bättre och bättre. De får en ökad förståelse för hur de andra reagerar och responderar i olika 
situationer. De sociokulturella teorierna talar om lärande som är situerat (Dysthe 2003), 
människans lärande uppstår i den sociala omgivningen och den kultur vi lever och samverkar 
kring. Allteftersom gruppen blir tryggare med varandra kan läraren bygga på 
dramaövningarna med att deltagarna får beröra varandra för att skapa djupare relationer inom 
gruppen. Att bedriva undervisning i pedagogiskt drama och vara förtrogen till ämnet kräver 
utbildning och erfarenhet för ett lyckat resultat (Ibid. 1995). Bedömning av elevernas 
kunskaper och lärande med denna metod är också en svår process att genomföra. Mycket av 
lärandet sker i en process i varje enskild individ, menar informanterna som anser det är en 
svårbedömd metod.   

8.3	  Förutsättningar	  
Informanterna beskriver dagens förutsättningar att bedriva pedagogiskt arbete som mycket 
sämre än för tio-tjugo år sedan. När diskussionen kommer upp bland lärare verkar dagens 
skola inte tillåta praktiserande av drama som det vore önskvärt bland lärarna. Alla lärare är 
medvetna om fördelarna med pedagogiskt drama men det undervisas inte i klassrummen. 
Faktorerna till detta konstaterande är flera bland lärarna och detta gäller inte bara hos 
informanterna i denna studie. Egen erfarenhet och intryck från olika skolor ger samma 
reflektion som hos informanterna. Dagens skola med de ökade kraven på dokumentation och 
bedömning från lärarnas perspektiv i och med genomförandet av Läroplan för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr.11) har medfört ett ökat arbetstryck för denna 
yrkesgrupp. För att hinna med att dokumentera alla förmågor som varje enskild elev ska äga i 
varje enskilt teoretiskt ämne krävs mycket formativ bedömning i klassrummet samt egen 
dokumentation efter lektionstid från läraren. Varje enskild elev ska i varje enskilt ämne 
undervisas så att hen kan visa sina olika förmågor i ämnet. Dessa förmågor är analys-, 
kommunikativ-, metakognitivförmåga, informationshantering och begreppsförståelse. Göran 
Svanelid (2014) har skrivit om dessa förmågor utifrån Lgr.11 och dessa ska sammanställas i 
ett ämnesbetyg i årskurs 6 som eleven bär med sig till årskurs 7 där en ny kursplan tar vid. 
Frågan är vilken nytta detta betyg i årskurs 6 gör för att hjälpa eleven i sin 
kunskapsutveckling? 

Alice förklarade att skolan infört ämneslärare även i årskurs 4-6 just för denna anledning att 
det är så mycket bedömning av varje enskild elev och ämne. För tio år sedan hade en lärare 
ansvaret för alla teoretiska ämnen i en klass vilket gjorde att läraren var friare att schemabryta 
lektioner för att ägna en heldag för något speciellt ämne, till exempel drama. Det är mycket 
svårare att göra detta i dagens skola rent schematekniskt, då flera lärare är involverade och 
ansvariga för olika ämnen under en skoldag. Jag har själv erfarenheter av detta när jag 
arbetade på en skola där kulturskolan kom in och arrangerade ett musikalprojekt som skulle 
pågå i tio veckor med en avslutande föreställning för elever och föräldrar. Vi var tvungna att 
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flytta om lektioner på två skoldagar i skolschemat för att anpassa oss efter kulturskolans 
önskemål. Det var många ämnen och lärare inblandade för att få schemaändringen att fungera. 
Vi fick ta hänsyn till slöjdlektionerna och idrottslektionerna som eleverna inte ville undvara 
och lyckades med alla lärares samarbetsvilja lösa problemet. De teoretiska ämnena blev 
lidande under denna period när det inte gick att bedriva den inplanerade terminsplaneringen 
som var tänkt från början. Musikalprojektet var uppskattat av eleverna och flera ”svaga” 
elever höjde sina prestationer i även andra ämnen efter detta.   

För att synliggöra olika förmågor hos en elev krävs noggrann lektionsplanering av läraren. 
Detta för att få in alla delmoment som utgör de olika förmågorna i den dagliga undervisningen 
så att en formativ bedömning av elevens kunskaper och förmågor blir rättvis. När 
kunskapskraven hos eleven är så stora har läraren små möjligheter att tidsmässigt hinna med 
en undervisning där pedagogiskt drama ingår. Pedagogiskt drama tar mycket undervisningstid 
och bedömningen av lärandet kan vara svårt att se och utföra. Ramfaktorerna på en skola 
begränsar även undervisningen, såsom ekonomi, lokalytor, lärartäthet och 
undervisningsmaterial. Många skolor är beroende av kommunens ekonomiska resurser när det 
gäller skolskjutsar. För att spara pengar får skolan anpassa timplanen efter turlistan för 
lokalbussarna istället för att sätta in speciella skolbussar som är anpassade för en fungerande 
skoltimplan och skolschemaläggning som gynnar lärandet. Detta gör att det tidsmässigt på 
många skolor blir svårt att hinna med den undervisning som läroplanen och timplanen kräver. 
Det blir då enkelt för lärarna att stryka pedagogiskt drama från schemat.  

Elevtätheten på skolorna är ofta hög vilket gör att tillgången på grupprum är en bristvara, 
vilket både Alice och Filip reflekterade över. Vill en lärare bedriva drama i olika former är det 
nödvändigt med lokaler som har stora fria ytor, flera lediga grupprum där eleverna kan öva 
ostört utan inblick från andra elever. Det är få skolor som tillhandahåller sådana lokaler. 
Enligt skollagen § 35 (Utbildningsdepartementet 2010) ska huvudmannen; kommunen eller 
ägaren av friskola se till att skolan tillhanda har lokaler anpassade till god undervisning men 
det ser inte så ut på flertalet skolorna. När elever vill öva och praktisera drama ostört i ett 
grupprum och klassen är indelad i flera olika grupper blir det svårt för en lärare att övervaka 
och assistera alla eleverna samtidigt. För att genomföra sådana lektioner krävs det att det finns 
tillgång på fler lärare som kan tillgodose alla elever men det är få skolor som har den 
lärartätheten. Vissa elever behöver en lärare närvarande för att arbetet ska bli utfört då de 
annars kan syssla med andra saker som mobiltelefoner, lek och bus istället för att fokusera på 
lektionsuppgiften något som flera informanter har erfarenhet av.  

Informanternas praktiserande av pedagogiskt drama i dagens skola verka förhålla sig till några 
specifika områden. De informanter som undervisar Engelska ämnet använder drama när 
eleverna ska lära sig olika dialoger som utspelar sig i olika miljöer som till exempel 
restaurangen, affären eller på tågstationen. Lev S. Vygotskij menade att språket är det 
viktigaste redskapet när vi ska förstå och tolka världen, genom kommunikation med andra 
människor i olika aktiviteter (Säljö 2000). Det är enkla och konkreta förutsättningar som inte 
kräver någon större planering eftersom eleverna kan direkt gå fram på ”scenen” i klassrummet 
och agera. Ingen rekvisita eller scenkläder krävs för att utföra övningen. Detsamma gäller 
Filips lektion där eleverna fick gestalta hur atomen var uppbyggd. Det räckte att eleverna 
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använde sina egna kroppar och klassrumsgolvet för att tillsammans agera en atom. Rasmusson 
& Erberth (2008) skriver att kreativitet är förknippat med konstnärliga, tekniska och 
vetenskapliga områden. Kreativitet är nyskapande som kommer från nya idéer och fantasier. 
Genom nya idéer och fantasier kan många elever få nya infallsvinklar att lära sig och förstå 
hur saker och ting fungerar. 

Flera informanter beskrev hur de praktiserade drama som en redovisningsmetod men att 
denna metod blivit mer sällsynt på senare år på grund av tidsbrist i undervisningen. Numera 
händer det bara vid de tillfällen då eleverna själva önskar redovisa ett temaarbete med den 
metoden. Dessa elever blir engagerade och entusiastiska inför uppgiften och fångar oftast hela 
klassen när de redovisar så att de lyssnar och tar in det som förmedlas. Detta brukar hjälpa 
elever som är blyga och osäkra att tala inför andra. Får eleven ta på sig en kappa eller en rock 
och bära runt på en resväska kan detta frigöra eleven från att agera utifrån sig själv för att 
istället iklä sig rollen som någon annan, i detta fall en resande person eller turist som besöker 
någon plats. I Lärarnas tidning skriver Lenita Jällhage (1/15) en artikel hur lärare kan hjälpa 
och lyfta blyga elever genom att skapa förtroende mellan lärare och elev. Blygsel är ett 
temperament som bygger på att personen är obekväm och nervös i sociala sammanhang. 
Personen oroar sig för andras värdering av en själv och sitt agerande. Genom att skapa egna 
privata överenskommelser med eleven kan läraren stärka elevens självförtroende att tala och 
agera inför andra människor. Dessa överenskommelser kan vara så enkla att läraren ger 
eleven en fråga när hen vet att eleven kan svaret eller att eleven får redovisa i en mindre grupp 
än inför helklass. I dagens skola är det svårt att hinna hjälpa alla elever för det finns så många 
elever med olika särskilda behov som ska tillgodoses vilket gör att tiden inte räcker till. Detta 
återkommer informanterna till under intervjuerna vid flertal tillfällen. De måste prioritera 
insatserna där behovet är som störst och då kan vissa elever missgynnas eftersom till exempel 
blygsel inte anses som något stort problem.  

8.4	  Varför	  är	  det	  bra	  att	  undervisa	  i	  pedagogiskt	  drama?	  
Utifrån min studie och vad tidigare forskning visat, finns det god fog att anta att pedagogiskt 
drama, som undervisningsmetod har många fördelar. Detta rörande såväl den enskilda eleven 
som klassen i stort. Detta gäller både i inlärningen av enskilda ämnen som i det sociala 
samspelet med andra människor som handlar om etik och moral, hänsyn och respekt till andra 
människor. 

Elever som har inlärningsproblem genom koncentrationsproblem, läs och skrivinlärning eller 
problem med förståelsen kan med hjälp av andra metoder som pedagogiskt drama ta till sig 
olika kunskaper. Genom att använda kroppen och sinnena tillsammans kan eleven få en 
fördjupad förståelse och kunskap inom olika ämnen. Det blir en fördjupad inlärningsprocess 
där kroppsspråket, sinnena och ämnet sammanflätas till en förståelse och förtrogenhet i det 
aktuella ämnet (Rasmusson & Erberth 2008). Andra osäkra och blyga elever som har svårt för 
att tala inför andra människor upplever en trygghet när de får gå in i en roll och vara någon 
annan än sig själva. Genom att dramatisera redovisningar av olika slag inför de andra i 
klassen vågar osäkra och blyga elever agera på ett annat sätt än om de var sig själva. Detta har 
flera i studiens informanter beskrivit under intervjuerna. 
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Pedagogiskt drama är en synliggörande metod när en lärare ska undervisa och arbeta med 
värdegrundsfrågorna och stärka sammanhållningen i en klass. Olika dramaövningar eller 
sketcher kan synliggöra olika aktuella problem som finns i klassen så att ingen elev känner sig 
utpekad eller utsatt. Efterföljande diskussioner tydliggör och ökar förståelsen hos eleverna. 
Detta praktiseras av många av informanterna som anser att det är bra metoder för att eleverna 
ska få en ökad förståelse för andra människors reaktioner och problem. 

En fortsatt forskning inom pedagogiskt drama vore att studera en pedagog som praktiserar 
ämnet i höggrad och följa det pedagogiska arbetet över tid för att forska kring elevernas 
studieresultat. En välutbildad och praktiserande pedagog som tillämpar pedagogiskt drama 
integrerat i alla teoretiska ämnen i skolan. Skiljer sig studieresultatet ifråga om läs- och 
skrivsvårigheter eller den kommunikativa förmågan hos eleverna? Finns det skillnader i 
inlärning för elever med särskilda behov som till exempel elever med diagnos? 

8.5	  Metoddiskussion	  
Den kvalitativa ansatsen som användes i studien, med halvstrukturerade intervjuer, valdes för 
att få en djupare kunskap om hur drama används i skolan och om den praktiseras integrerat 
med de teoretiska ämnena. Jag anser att jag använde rätt metodval då jag ville höra och ta del 
av pedagogernas erfarenheter och praktiserande av drama i undervisningen. Genom den 
kvalitativa ansatsen fick jag möjlighet på ett djupare plan ta del av pedagogernas tankar, 
erfarenheter och engagemang kring praktiserandet av drama som metod eller pedagogiskt 
drama. Vilka enskilda val de gjort under sin lärarpraktik för att bedriva undervisning med 
hjälp av pedagogiskt drama och varför de valt att praktisera sin lärarprofession på detta vis 
eller varför de avstått från denna praktik?  

Trots att jag var bekant med informanterna genom lärarprofessionen ingav de ett ärligt, seriöst 
och professionellt intryck på ett självutlämnande sätt under hela processen från förfrågning att 
delta i studien till genomförande av intervjun. Eventuellt kan detta bero på min trovärdiga, 
fokuserade och neutrala inställning vid den första kontakten att informanterna kände en 
trygghet till att delta. När sedan intervjuerna genomfördes fördjupades vårt förtroende till att 
handla om det rent professionella planet. Varje tillvägagångssätt av materialinsamlande kräver 
givetvis övning och det kan enligt Trost (2010) ta lång tid innan man blir en bra intervjuare. 
Jag har sedan tidigare lite erfarenhet av att agera intervjuare men jag har flertalet gånger blivit 
intervjuad i olika sammanhang vilket gjort att jag kände mig trygg i situationen. Jag styrde 
intervjuerna med mina frågor men kände ändå att varje intervju blev ett gemensamt 
förtroendeingivande samtal där informantens synpunkter stod i centrum. Genom användandet 
av låg grad av standardisering kunde jag anpassa frågeordningen efter informanternas svar så 
att frågorna följde samtalsämnet och ämnesområdet i samtalet. Jag fick på detta vis 
uttömmande svar och informanten fick behålla den röda tråden i samtalet. Ibland gav jag en 
följdfråga när informanten delgav någon intressant åsikt eller erfarenhet.  

Det som störde i intervjuerna var inspelningen där inspelningstiden på kassettbanden var cirka 
30 minuter. Vid ett flertal tillfällen kom intervjun av sig när jag var tvungen att byta 
kassettband och vi inte visste var vi var i diskussionen. Innehållet i samtalet blev ändå mycket 
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användbart då informanterna var engagerade, frispråkiga och generösa när de delgav mig sina 
erfarenheter, tankar och reflektioner kring pedagogiskt drama.  

8.6	  Slutsats	  
Undervisningen i skolan är och har alltid varit ett hett diskussionsämne i samhället och i 
media. Efter införandet av den nya läroplanen, Lgr.11 har fokuseringen och debatten på 
elevers lärande legat på bedömningen av elevernas förmågor. Allt skolarbete ska bedömas, 
betygsättas och dokumenteras i någon form. Vad och hur eleverna inhämtar sina kunskaper 
har inte fått samma uppmärksamhet och relevans i diskussionerna. Under min lärarutbildning 
har jag vid ett oändligt antal föreläsningar blivit upplyst av olika föreläsare vikten av att 
praktisera olika inlärningsmetoder för att alla elever ska äga likvärdiga möjligheter att 
inhämta kunskap utifrån deras egna förutsättningar. En sådan inlärningsmetod är pedagogiskt 
drama. När jag praktiserat i verkligheten har situationen sett helt annorlunda ut. Utifrån denna 
studie praktiserar fåtalet pedagoger pedagogiskt drama, oberoende av vilken skola de arbetar. 
Orsakerna till detta är flera. Ur den personliga aspekten saknar tre informanter intresse för att 
praktisera metoden men huvudorsakerna för samtliga var bristen på tid, lokaler och personal. 
Få pedagoger praktiserar pedagogiskt drama i någon större utsträckning i sin undervisning. 

Min frågeställning till denna studie var: Vilka erfarenheter har lärarna av drama som metod? 
Vilka faktorer påverkar lärarens val att använda eller inte använda sig av drama, integrerat i 
skolundervisningen? Lärarna som ingick i studien har mer eller mindre egen erfarenhet av 
praktiserande av pedagogiskt drama och genomförande av teaterföreställningar av olika slag 
under deras lärarprofession. Denna studie visar att praktiserandet av drama nästan upphört. 
Dagens pedagoger praktiserar inte längre pedagogiskt drama i undervisningen som de 
önskade trots att de är medvetna om metodens fördelar i inlärning för eleverna. Orsakerna är 
flera och där besvaras den andra frågan i min frågeställning. De faktorer som gör att 
informanterna numer nästan upphört med pedagogiskt drama är dels brist på tid på grund av 
all lektionsplanering och bedömning av elevernas förmågor och dels ramfaktorerna i skolan. 
Begränsningarna i ramfaktorerna är lokalbrist och personalbrist de stora orsakerna till att 
metoden inte praktiseras. Vidare anser informanterna i studien att de inte är tillräckligt 
förtrogna i ämnet drama för att praktisera det. Osäkerheten för vad som ska inträffa under en 
lektion gör att de hellre avstår att försöka.   
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Bilagor:	  
Bilaga	  nr.1:	  

Missivbrev	  
Hej! 

Jag heter Christer Wisten och läser just nu min sjunde och sista termin på lärarutbildningen, 
Grundskolans tidigare år, på Umeå Universitet. Nu har jag precis påbörjat mitt examensarbete 
på 15 högskolepoäng och jag har valt att skriva om drama i skolan. 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers inställning och attityd kring arbetsprocesser 
där drama som metod, integreras i undervisningen i teoretiska ämnen. Därför är jag 
intresserad av att intervjua lärare, verksamma i årskurs 4-6, för att ta reda på hur man arbetar 
med drama i olika ämnen, erfarenheter, för- och nackdelar. Det blir en strukturerad intervju 
med bestämda frågor men kvalitativa inslag kan förekomma i form av följdfrågor. Jag 
kommer att spela in intervjun på band för att enklare kunna bearbeta materialet i efterhand. 

Jag kommer i min studie att utgå från de forskningsetiska principer som Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet utarbetat. Detta innebär att deltagarna är anonyma, har 
rätt att när som helst avböja eller avbryta sin medverkan samt hållas informerade och 
delaktiga under arbetets gång. Uppgifterna kommer inte att användas i kommersiellt syfte 
eller till ickevetenskapliga syften. 

Jag hoppas att ni vill delta och ser fram emot att ta del av era erfarenheter och kunskaper i 
ämnet. 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till mig. 

 

xxxx.xxxx@xxx.xxxx 

 

Tel.xxxx 

 

Med vänlig hälsning 

Christer Wisten   

	  

	  

	  



	  
	  

Bilaga	  nr.2:	  

Intervjufrågor	  
	  

Intervjufrågor	  
	  

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilka är dina ämnen? 

3. Vad betyder ordet drama för dig?  

4. Vad ser du några fördelar med att använda drama integrerat i undervisningen? 

5. Vilka nackdelar finns det? 

6. Använder du drama som metod, medvetet i din lektionsplanering? 

(om svar ”ja”) I vilken omfattning? Vilka är dina erfarenheter kring detta? Hur 
påverkar ramfaktorerna valet av metod? Har du observerat skillnader i 
inlärningsförmågan hos eleverna eller deras sociala samspel? 

(om svar ”nej”) Vilka faktorer har påverkat ditt val? Kunskap, tid, intresse, 
ramfaktorer? 

7. Tror du det funnits tillfällen då du omedvetet använt dig av drama i undervisningen 
utan att du reflekterat över det? 
 

8. Tror du det krävs en speciell attityd, förhållningssätt eller erfarenhet till drama för att 
praktisera det interaktivt i undervisningen, i så fall vad kan det vara? 
 

9. Enligt Lgr.11; övergripande mål och riktlinjer: ”skolan ska ansvara för att varje elev 
efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer 
såsom språk, bild, musik, drama och dans, samt har utvecklat kännedom om 
samhällets kulturutbud.” Vidare;” Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att 
själv skapa och använda olika uttrycksformer.”  Vilka tankar har du kring detta? 


