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Sammandrag 

En pedagogisk metod som på vissa håll förekommer i sfi-undervisning är dramapedagogik. 

Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning. 

Materialet har inhämtats genom fokusgruppsamtal. Transkriptionerna har analyserats till inne-

håll och sekventiell organisering. Resultatet visar på att dramapedagogisk undervisning skiljer 

sig från den övriga undervisningen så till vida att deltagarna övar mer på att prata och upplever 

större verklighetsförankring i dramat. Några deltagare känner sig tryggare att prata svenska 

under dramalektionerna. Det framkommer också att deltagarna socialiserar mer med varandra 

på dramalektionerna och att dramapedagogens relation till gruppen har stor påverkan. De 

känslomässiga upplevelserna är varierade om än till största delen positiva och inkluderar bland 

annat glädje och motivation men också nervositet. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, andraspråksundervisning, drama, dramapedagogik, sfi, 

elevperspektiv  
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1 Inledning 

Min ingång i det här ämnet kommer sig av att jag är utbildad dramapedagog och har erfarenhet 

som lärare på sfi. Jag har sett att dramapedagogiken har stor potential i andraspråksunder-

visning. När jag har tillämpat dramapedagogiska metoder i andraspråksklassrum har jag sett 

grupper leva upp och engagera sig i ämnet; jag har sett deltagare släppa elev-rollen och ta plats 

som personer, varpå ärliga möten följer. Och mitt i detta finns språket, som både mål och medel 

för aktiviteten. Men det är ju bara min – pedagogens – upplevelse, inte elevernas. I den här 

uppsatsen vill jag därför närma mig elevers upplevelse av andraspråksinlärning genom drama.  

 Det finns en del tidigare forskning om drama i andra- och främmandespråksundervisning, 

vilken visar på goda effekter. Både elevers och lärares upplevelser har undersökts samt effekter 

på inlärning. Dock är mycket lite forskning gjord i Sverige. Men det finns goda skäl att göra 

det.  

 Många tidigare studier av drama i språkundervisning har utförts i Asien. Som Galante och 

Thompson (2017:132) menar kan den typiskt lärarcentrerade undervisningen där göra att större 

skillnader syns mellan dramapedagogisk undervisning och övrig språkundervisning. Utbildning 

i Sverige kan antas se lite annorlunda ut. I kursplanen för sfi står att läsa att ”Kommunal vuxen-

utbildning i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ 

språkförmåga” (Skolverket 2018:8). Därför är det intressant att se om elever som deltar i sfi 

ändå ser skillnader mellan dramapedagogisk undervisning och övrig undervisning, och i så fall 

vilka.  

 En annan intressant aspekt är att min undersökning inriktar sig på vuxna inlärares upplev-

elser, medan många tidigare studier rör barn eller unga. Kanske skiljer sig vuxnas upplevelser 

av drama från barns. Då och då möter jag uttalanden, från vuxna, om att drama verkar läskigt. 

Jag blir till och med nervös själv om jag ska delta i en workshop. Därför var jag nyfiken att se 

om den typen av upplevelser återfinns hos sfi-eleverna.  

 Ett ytterligare skäl till att jag gärna velat prata med sfi-elever är att de utgör en så heterogen 

grupp. Deltagarna kommer från olika delar av världen. Åldrarna är spridda1 och utbildnings-

bakgrund skiljer sig mycket bland sfi-eleverna2. Personer med väldigt olika erfarenheter av 

utbildning, yrkesliv och kultur i största allmänhet deltar alltså i sfi-undervisningen, vilket borde 

kunna påverka upplevelser av en så kulturellt betingad verksamhet som undervisning.  

 

1 2018 var 13% yngre är 25 år och 31% över 39 år (Skolverket 2019:3). 
2 2018 hade 19% av sfi-deltagarna 0–6 års tidigare utbildning, 42% hade 7–12 års tidigare utbildning medan 34% 

hade minst 13 års tidigare utbildning (Skolverket 2019:3). 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka elevers upplevelser av att delta i dramapedagogisk under-

visning på sfi. Jag utforskar upplevelser av lärande och utveckling samt vilka känslor som upp-

står vid deltagande i drama. Jag belyser också ämnet utifrån skillnader mellan dramaundervis-

ningen och den övriga undervisningen och vilka förändringar som sker över tid.  

1.2 Frågeställningar 

- Vilka känslomässiga upplevelser förekommer och vad i dramaarbetet kopplar deltag-

arna till dessa?  

- Vilka upplevelser av lärande förekommer och vad i dramaarbetet kopplar deltagarna till 

dessa? 

- Har upplevelserna av drama förändrats över tid? I så fall, på vilka sätt? 

- Ser eleverna skillnader mellan dramaundervisningen och den övriga undervisningen? I 

så fall, vilka? 

2 Teoretiska utgångspunkter 

Hela undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I följande avsnitt redo-

görs först för några generella utgångspunkter inom perspektivet. Sedan tas några mer specifika 

aspekter inom andraspråksinlärning upp. Därefter redogör jag kort för dramapedagogik innan 

jag beskriver ett par tidigare studier av drama i andraspråksundervisning. Det enda som hämtats 

utanför det sociokulturella perspektivet är en kort passage om den effekt fysisk aktivitet kan ha 

på inlärning.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan individuella och sociala processer inte helt 

separeras från varandra eftersom individen lär i samspel med andra (Lindberg 2013:491). van 

Lier liknar social interaktion vid en motor som får övriga komponenter i inlärningsprocessen 

att sätta igång (van Lier 1996:42).  

 Ofta omnämns Vygotsky och den proximala utvecklingszonen inom det sociokulturella 

perspektivet. Vygotsky (1978:85–86) definierar den proximala utvecklingszonen (eng. zone of 

proximal developement) i kontrast till den faktiska utvecklingsnivån (eng. actual development 
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level). Den faktiska utvecklingsnivån bestäms av vad barnet klarar av att göra på egen hand 

(Vygotsky 1978:85). Men Vygotsky tycker inte att det räcker med detta mått. För att få syn på 

pågående och kommande utveckling måste man också beakta den proximala utvecklingszonen, 

det vill säga utrymmet mellan det ett barn klarar av att göra på egen hand och det barnet klarar 

med hjälp av en vuxen eller i samarbete med mer kapabla jämnåriga (Vygotsky 1978:86–87).  

 Ett begrepp som relaterar till Vygotskys idéer är scaffolding – på svenska oftast stöttning – 

som myntades av Jerome Bruner. Stöttningen i undervisningssammanhang kommer ofta från 

läraren som temporärt stöttar elever för att de ska kunna utveckla begrepp, kunskaper och 

färdigheter (Lindberg 2013:494). Två kriterier som används för begreppet stöttning är att hjälp-

en leder till en lösning på uppgiften och att den leder till ökad självständighet hos eleven 

(Maybin, Mercer & Stierer 1992 i Lindberg 2013:494). Detta kan bland annat innebära att 

läraren ställer öppna frågor och uppmuntrar elever att utveckla och motivera sina svar (Lindberg 

2013:496). Stöttning kan också förekomma mellan elever, så kallad kollaborativ stöttning. 

Detta sker ofta när elever samarbetar i små grupper (Lindberg 2013:499).   

2.2 Känslor i andraspråksundervisningen 

Två känslor som har stor påverkan vid andraspråksinlärning är språkängslan och motivation 

Teimouri m.fl. (2019:377). Nedan presenteras kort om språkängslan och dess påverkan samt 

om motivation och hur den kan främjas i klassrummet.   

2.2.1 Språkängslan  

Teimouri m.fl. (2019) har genom en metaanalys av studier om språkängslan kartlagt sambandet 

mellan andraspråksängslan (L2 anxiety) och språkprestation i andraspråksundervisningen. De 

såg att forskare mer och mer har antagit synsättet att språkängslan är ett tillstånd som före-

kommer i vissa specifika situationer över tid, snarare än att vara ett inneboende karaktärsdrag 

hos vissa individer (Teimouri m.fl. 2019:364).  

 Utifrån sin analys kunde Teimouri m.fl. (2019:377) bekräfta ett negativt samband mellan 

språkängslan och språkprestation. Betydelsen av språkängslan kan jämföras med faktorerna 

motivation och arbetsminne. I sin framställning visar Teimouri m.fl. (2019:377) att språk-

ängslan kan ha nästan lika stor påverkan som motivation och lite större påverkan än arbets-

minne, även om de medger att den typen av mått kan vara missledande.  
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 Starkast påverkan hade språkängslan på självupplevd prestation (Teimouri m.fl. 2019:378) 

och påverkan på förmågan att lyssna var större än på förmågan att tala (Teimouri m.fl. 

2019:379).  

2.2.2 Motivation 

Motivationens betydelse och form har diskuterats en hel del i förhållande till andraspråks-

inlärning. Norton (2000 i Dörnyei & Ushioda 2009:4–5) ifrågasätter antaganden om att inlärare 

skulle kunna kategoriseras som antingen motiverade eller omotiverade eftersom motivation 

konstrueras socialt och är beroende av såväl maktrelationer som tid och rum. Dessutom lämnar 

hon möjligt att båda dragen på ett motsägelsefullt sätt kan förekomma hos en och samma 

individ. 

 Dörnyei och Ushioda (2009:2) lyfter fram identitet och frågor om jaget som centrala i 

forskning om motivation till andraspråksinlärning. Dörnyei (2019) föreslår en tredelad modell 

för att förstå motivation till andraspråksinlärning. Modellen innehåller komponenterna Ideal L2 

Self, Ought-to L2 Self och L2 Learning Experience (2019:21). Av dessa är den senare mest 

relevant i förhållande till min undersökning. 

2.2.2.1 En motiverande klassrumsmiljö  

I en text om hur man skapar en motiverande klassrumsmiljö menar Dörnyei att uttråkning 

visserligen inte skadar kortsiktig inlärning. Men han framhåller att då andraspråksinlärning är 

en så långvarig process krävs en undervisningssituation som inspirerar och skänker glädje för 

att motivation ska uppehållas (Dörnyei 2007:719).  

 Relationerna mellan klasskamraterna har en stor påverkan på undervisningens och lärandets 

kvalitet (Dörnyei 2007:720). Eftersträvansvärt är grupper som karaktäriseras av acceptans och 

sammanhållning. Acceptans definieras i Dörnyei (2007:720) utifrån Rogers som en icke-

evaluerande känsla som inte berör gillanden utan handlar om en ovillkorligt positiv syn på 

individen. Ett accepterande klimat lägger grund för gruppsammanhållning (Dörnyei 2007:721).  

 Ett antal faktorer som positivt påverkar acceptans och sammanhållning föreslås, varav några 

är: Att lära känna varandra. Närhet, kontakt och interaktion (här nämns bl.a. klassrums-

möblering och grupparbete). Delad grupphistoria. Att de aktiviteter gruppen utför tillsammans 

är givande och lustfyllda. Att läraren är vänlig och stöttande, eftersom lärarens beteende är en 

förebild för gruppen (Dörnyei & Murphey 2003 i Dörnyei 2007:721–722). 
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 Dörnyei (2007:724) slår fast att ledarskap spelar roll och lutar sig mot en klassisk studie av 

Lewin m.fl. från 1939 när han framhåller ett demokratiskt ledarskap som det mest gynnsamma.   

 När väl ett bra socialt klimat åstadkommits bör läraren också etablera en motiverande under-

visning (Dörnyei 2007:726). Detta kan bland annat innebära att man ser till att göra 

undervisningsmaterialet relevant för eleverna, att göra undervisningen stimulerande och lust-

fylld, att presentera uppgifter på ett motiverande sätt och att skydda elevernas självkänsla och 

öka deras självförtroende (Dörnyei 2007:727–728). Dessutom menar Dörnyei att elevers syn 

på sina tidigare prestationer påverkar deras sätt att ta sig an nya uppgifter. Därför behöver lärare 

stötta elever att se sina tidigare prestationer på ett positivt och konstruktivt sätt samt vara 

försiktiga med hur de ger feedback (Dörnyei 2007:729).  

2.2.2.2 Språkklassrum möblerat i cirkel 

Falout (2014) beskriver stora problem med motivation hos japanska studenter som läser 

engelska som främmandespråk. En del av problemet tycks ligga i att studenter känner sig 

distanserade från sin lärare (2014:277). Falout (2014) beskriver hur dynamiken i klassrummet 

förändras när rummet möbleras som en cirkel eller halvcirkel.  

 Ett centralt begrepp är ”action zone”, ungefär aktiv zon, vilket Falout (2014:279) beskriver, 

som den zon i klassrummet där det mesta intresset och deltagandet finns. I klassrum där student-

er är placerade i rader exkluderas de som sitter längre bak och längs sidorna av klassrummet 

från den aktiva zonen. De har mindre kontakt med läraren och blir mindre engagerade i lektions-

innehållet (2014:279–281). I klassrum där elever sitter i cirkel eller halvcirkel har man istället 

sett att alla inkluderas i den aktiva zonen (2014:280).  

 Falout (2014:283) menar att den fysiska närheten i cirkeln kan leda till känslor av direkthet 

som i sin tur kopplas till psykisk närhet och positiva känslor gentemot varandra. Vidare skriver 

han att cirkeln bidrar till studenternas känsla av tillhörighet, vilket i sin tur bidrar till ett 

stöttande klimat i klassrummet. Och i ett klassrum där studenterna ser varandra underlättas 

bildandet av vänskapsrelationer (2014:289). 

 Cirkulära arrangemang kan hjälpa studenter att fokusera och på så sätt skapas förutsättning 

för intresse och engagemang (Falout 2014:284). I Falouts (2014:287) erfarenhet bidrar cirkeln 

också till att studenterna ställer fler frågor, ger mer detaljer när de berättar om sina åsikter och 

dessutom är mer lekfulla. 
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2.3 Dramapedagogik 

Drama eller dramapedagogik är en pedagogisk verksamhet som sker inom och för en grupp. 

Teater är besläktat med drama. Skillnaden är att teater vanligen avser skådespel som sätts upp 

inför publik. Drama innehåller ofta skådespel (eller agering se Sternudd 2000:34), men syftet 

skiljer sig alltså.  

 Dramapedagogik innefattar både estetik och pedagogik (Sternudd 2000:32). Enligt Sternudd 

(2000:41) finns tre faser i dramat: inledning, agering och bearbetning. Vad dessa faser innebär 

skiljer sig mellan olika dramapedagogiska perspektiv (Sternudd 2000). Men inledningsfasen 

kan bland annat innebära övningar med element av rörelse, koncentration, samarbete och fantasi 

(Sternudd 2000:57). Ageringsfasen kan innehålla improvisationer, dramatiseringar, rollspel och 

andra aktiviteter (Sternudd 2000:76). Sternudd (2000:34) ser agering som ett centralt fenomen 

i dramapedagogiken; detta innebär att människor tillsammans skapar fiktiva situationer med 

stöd av en dramapedagogisk ledare. Vidare säger hon följande om det som sker i ageringen: 

I den kollektiva kommunikationen möjliggörs reflexion, lärande och en undersökning av med-

mänskliga situationer, där innehåll och konstnärlig form samverkar för att skapa mening. Arbetet 

är gruppdynamiskt och processinriktad i sin form (Sternudd 2000:34). 

Agering är nära förknippat med att gå i roll. Det vill säga att agera som om man var någon 

annan.  

 Bearbetningsfasen kan exempelvis innebära att deltagare som varit åskådare till agering 

berättar om sina reflektioner kring vad de sett, varefter den agerande gruppen reflekterar ur sitt 

perspektiv (Sternudd 2000:61).  

 Sternudd (2000:109) menar att dramapedagogik handlar om att undersöka verkligheten i 

förhållande till individens handlande och att det därför är logiskt att uttalanden om livet före-

kommer när man talar om drama. Sternudd citerar Slade (1954:25 i Sternudd 2000:109) som 

säger ”Drama is the art of living”. Ett mycket liknande citat förekommer hos Brian Way som 

säger att drama är ”att öva sig att leva” (Way 1978:17).  

 Sternudd (2000:109) belyser det demokratiska i det dramapedagogiska förhållningssättet då 

deltagarna är aktiva medskapare i arbetsprocessen och deltagarnas erfarenheter står för en viktig 

del av innehållet.   
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2.4 Tidigare forskning om drama i andraspråksundervisning 

2.4.1 Engelskundervisning genom processdrama 

To m.fl. (2011) har undersökt lärares och elevers syn på drama som metod i undervisning av 

engelska som andraspråk. Undersökningen gjordes i Hong Kong i samband med ett program 

för yrkesaktiva lärare att lära sig använda drama (specifikt processdrama) i engelskundervis-

ningen i grundskolan. Interventionen gjordes mot bakgrund av svårigheter att få eleverna att 

delta aktivt i engelskundervisning i Asien (2011:517–518).  

 I intervjuer och fokussamtal med lärare och elever framkom att de upplever dramametoden 

som gynnsam på flera sätt. Lärarna tryckte särskilt på att eleverna verkade mer motiverade 

under dramaarbetet (2011:523). Eleverna uttryckte att de pratade mer (2011:527), var mindre 

rädda att göra fel (2011:526) och blev mer motiverade och mer självsäkra i användningen av 

engelska i tal och skrift (2011:525–526). Relationerna i klassrummet föreföll också påverkas. 

Lärarna beskrevs som roligare och mer intressanta samt mindre auktoritära (2011:528). Den 

icke verbala kommunikation som förekom i dramat verkade hjälpa elever både att lära sig nya 

ord och förstå texter (2011:529).  

2.4.2 Affektivt utrymme genom drama i italienskundervisning 

Piazzoli (2011) har genomfört en studie om drama som metod i undervisning av en kurs i 

avancerad italienska på universitetet i Brisbane. Studien inriktar sig på flyt i talet och motivation 

att tala (2011:558). Materialet i studien innefattar videoinspelningar av lektioner, forskar-

dagbok, intervjuer och fokusgruppsamtal, vid vilka fokusgruppen också tittat på delar av in-

spelningen från lektionerna (2011:559).  

 Piazzoli (2011:562) talar för att det i drama kan uppstå vad hon kallar ”affective space”, 

affektivt utrymme, ett utrymme med en trygg och stöttande atmosfär i gruppen. Hon ser att det 

affektiva utrymmet är en nyckelfaktor i studien (2011:563). I fokussamtalen uttryckte deltagare 

på olika sätt att de känt sig trygga att prata under dramat och att detta åtminstone för vissa skiljt 

sig från övrig undervisning (2011:563–564). Mest nytta av dramakursen hade de deltagare som 

i början av kursen hade mest språkängslan (2011:565).  

2.4.3 Dramapedagogikens effekt på flyt i tal, begriplighet och brytning 

Galante och Thomson genomförde 2017 en studie där de testade dramapedagogikens effekt på 

flyt och begriplighet i talet samt brytning hos unga brasilianska studenter som läste engelska 
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som främmandespråk. En grupp fick dramapedagogisk engelskundervisning under fyra måna-

der. En kontrollgrupp deltog samtidigt i traditionell kommunikativ engelskundervisning. 

Grupperna testades före och efter interventionen och 30 engelsktalande fick bedöma flyt, 

begriplighet och brytning.  

 Vid andra testtillfället hade dramagruppen signifikant bättre flyt än kontrollgruppen. I 

kontrollgruppen hade ingen signifikant förändring skett (Galante & Thompson 2017:128). 

Gällande begriplighet verkade dramagruppen också ha förbättrats mer än kontrollgruppen, men 

där var skillnaden mycket mindre (2017:129–130). Man såg ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande brytning (2017:131). 

2.4.4 Muntlig färdighet och dramapedagogiskt ledarskap  

Dunn och Stinson (2011) redogör för och diskuterar två studier av drama i engelskundervisning 

på gymnasieskolor i Singapore. I den första studien utfördes dramaundervisningen av erfarna 

”drama educators” medan den andra undersöker dramaundervisning av erfarna engelsklärare, 

som dock var oerfarna inom drama.  

 I den första studien såg man tydlig positiv påverkan på testresultaten för muntlig 

kommunikation hos de klasser som fått tio timmar drama under loppet av en termin, i jämförelse 

med kontrollgrupper som deltagit i ordinarie undervisning (2011:620). Förmågor som testades 

var: tydlighet, vokabulär, relevans för ämnet, interaktion med examinatorn och behov av 

sufflering. Kontrollgrupperna hade utvecklats mycket lite, medan dramagrupperna hade 

utvecklats på alla testade områden.  

 Den andra studien initierades av rektorn på en av de skolor som varit värd för den första 

studien. Den inkluderade tio engelsklärare varav endast en hade tidigare erfarenhet av drama. 

Lärarna fick fortbildning inför studien samt stöd av forskarna under det år som studien genom-

fördes. Ändå uteblev det tydliga positiva resultat som visats i den första studien. Elevernas 

förmåga förbättrades på ett par områden, men inte alla och inte jämnt distribuerat över klasserna 

(2011:622–624). Dunn och Stinson diskuterar ledarskapet i förhållande till en typ av konstnär-

skap. En förklaring till resultaten är att engelsklärarna hade svårt att planera lektioner med 

samma dramatiska spänning som pedagogerna i det tidigare projektet (2011:626–627). En 

annan förklaring ligger i att lärarna hade svårt att hantera det speciella ledarskap som drama-

formen kräver. Detta inkluderar att snabbt kunna byta mellan rollerna manusförfattare, skåde-

spelare, regissör och lärare, samt att kunna känna av gruppen och frångå sin plan när man 

märker att det krävs. Dessutom måste pedagogen våga ta risker (2011:628–629). 
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2.5 Fysisk aktivitet och lärande 

Måttlig fysisk aktivitet, exempelvis en rask promenad, har visats ha positiv effekt på kognitiv 

förmåga hos unga vuxna (Esteban-Cornejo m.fl. 2015 i Ericsson, 2017:72). Schmidt-Kassow 

m.fl. (2013) har specifikt undersökt inlärning av vokabulär i samband med fysisk träning. 

Deltagarna var kvinnor i åldrarna 18–30 år (2013:2). De fann att lätt till medelintensiv träning 

under tiden deltagarna pluggade in ord hade positiv effekt på inlärningen (Schmidt-Kassow 

m.fl. 2013:7). 

3 Metod  

Detta är en kvalitativ, fenomenologisk studie där jag undersöker upplevelser av deltagande i 

dramapedagogisk undervisning. Kvale och Brinkmann (2014:44) beskriver det såhär:  

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är.  

Deltagandet i dramapedagogisk undervisning är ett socialt fenomen och genom fokusgrupp-

samtal med deltagare i undervisningen söker jag beskriva fenomenet ur deras perspektiv.  

3.1 Deltagare och urval 

Deltagarna i min undersökning är elever på sfi, kurs D. Eleverna studerar på en skola som valt 

att delvis lägga upp undervisningen dramapedagogiskt för ett antal av sfi-klasserna. En lektion 

i veckan har de dramapedagogisk undervisning med en dramapedagog. Resterande tid har elev-

erna vanliga svensklektioner. De dramapedagogiska lektionerna går under benämningen 

”teater”. För att dela terminologi med liknande forskning använder jag fortsättningsvis begrepp-

et dramapedagogik för att benämna pedagogiken och begreppet drama för att tala om 

aktiviteten. I utdragen från intervjuerna använder deltagarna däremot begreppet teater som 

synonym till drama.  

 Valet av skola att göra undersökningen på baseras på min tidigare kännedom om skolor som, 

i någon större utsträckning, tillämpar dramapedagogik i SVA-undervisning, samt praktiska 

aspekter. Jag har valt att tala med elever som studerar på D-kursen eftersom det är den sista av 

sfi-kurserna och därmed bör de gemensamma språkliga resurserna mig och eleverna emellan 

vara störst i de grupperna. D-kursen på sfi ska motsvara B1-nivå enligt GERS (Sfi-utredningen, 

2013:190). Intervjuerna har till största del genomförts på svenska, med inslag av engelska. 
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Ibland har deltagarna också talat andra språk sinsemellan, detta har dock inte inkluderats i mitt 

material, men har säkert influerat påföljande uttalanden på svenska eller engelska. 

 Just gemensamma språkliga resurser utgör ändå en viss begränsning i undersökningen. 

Deltagarna har troligtvis inte haft möjlighet att uttrycka allt de tänker och känner på ett sätt som 

just jag haft möjlighet att förstå. Denna begränsning hade dock varit svår att komma runt genom 

ett annat urval eftersom det är just sfi-elevers upplevelser jag velat undersöka. Ett alternativ 

hade varit att endast tala med elever som också talar engelska (det enda språk jag behärskar 

förutom svenska). Men det hade antagligen dels gett ett mindre representativt urval, dels inne-

burit en knepig gränsdragning för vad ”talar engelska” ska innebära.  

 Den kommunala utbildningen svenska för invandrare, sfi, är indelat i tre studievägar. De 

beskrivs i kursplanen såhär: 

De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. […] 

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 

3 till dem som är vana att studera. (Skolverket 2018:9).  

På skolan där undersökningen genomförts finns alla tre studievägarna. Men det visade sig att 

D-klassen på studieväg 2 inte hade drama den här terminen av schematekniska skäl. I under-

sökningen deltar därför tre elever från studieväg 1 och fem elever från studieväg 3. Jag har 

alltså talat med elever från två olika klasser. Klasserna undervisas i drama av två olika drama-

pedagoger.  

3.2 Fokusgruppsamtal 

Valet av fokusgruppsamtal vilar delvis i samma teoriram som den pedagogik jag undersöker, 

en sociokulturell sådan. Eftersom deltagande i studien utgör en språklig utmaning, ville jag ge 

deltagarna möjlighet att stötta varandra för att på så vis komma så långt som möjligt i sina 

utsagor. Jag var dessutom intresserad av ett par av de effekter som Wibeck (2010:53) lyfter 

fram som fokusgruppmetodens fördelar. Hon menar att intervjuarens styrande roll minskar i 

gruppsamtal, eftersom hen behöver ta färre initiativ för att hålla samtalet igång. Hon tillägger 

också att deltagarnas större antal i sig medför en förskjutning maktbalansen mellan deltagare 

och forskare. Detta ansåg jag viktigt eftersom deltagarna befinner sig i en skolmiljö vilken 

många gånger kan vara hierarkisk. Mitt syfte och min förhoppning när jag valde fokusgrupp-

samtal var alltså att deltagarna därigenom skulle kunna stötta varandra språkligt, inspireras av 

varandra och hämta viss trygghet för att kunna uttala sig.  
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 I Trosts (2010:39–42) terminologi kan samtalen sägas ha en låg grad av standardisering men 

en högre grad av strukturering. Med låg grad av standardisering menas att frågorna i intervju-

guiden (se bilaga 1) har fått komma i den ordning och med den formulering som passat i varje 

samtalssituation, därtill har även följdfrågor kommit. Samtalen har varit strukturerade i det 

avseendet att de hela tiden rört sig runt temat drama på sfi. Frågorna har varit öppet formulerade, 

utan svarsalternativ. Varje samtal började med att jag bad deltagarna att i tur och ordning be-

svara bakgrundsfrågor om hur länge de studerat och om de tidigare deltagit i något som liknar 

dramalektionerna. Som Trost (2010:97) föreslår utgick jag sedan ifrån frågor om vad de gör på 

lektionerna vilket sedan ledde vidare till att vi talade om hur det känns. Under samtalens gång 

ställde jag följdfrågor i syfte att få förtydliganden eller mer information. Ibland fördelade jag 

ordet genom att uppmuntra någon som inte hunnit uttala sig på ett visst tema att göra det. Nya 

teman introducerades av mig i enlighet med intervjuguiden eller spontant av deltagarna.  

 Tre fokusgruppssamtal ligger till grund för undersökningen. Grupp 1 kommer från en klass 

medan grupp 2 och 3 kommer från en annan. Deltagarnas tid på sfi skiljer sig mycket mellan 

grupperna, men mindre inom dem. Endast en deltagare uppgav sig ha tidigare erfarenhet av 

något som liknade teaterlektionerna. De fingerade namnen är valda från en lista över köns-

neutrala namn. Varje grupp har fått namn med gemensam begynnelsebokstav. Se tabell 1 för 

mer information om samtalen och grupperna.  

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om fokusgrupperna 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 

Samtalets längd i minuter 

Studieväg 

Deltagarnas tid på sfi 

Deltagarnas tid på teaterlektioner 

Fingerade, könsneutrala namn 

37 

1 

ca 2–6 år 

ca 2–4 år 

Ayo 

Adel 

Amine 

37 

3 

ca 1 år 

ca 3–5 månader 

Bram 

Billy 

47 

3 

ca 1–5 månader 

ca 1–5 månader 

Charlie 

Cleo 

Camille 

3.3 Etiska överväganden  

Eleverna tillfrågades om de var intresserade av att delta i undersökningen av respektive drama-

pedagog ett par veckor i förväg. Då fick de också skriftlig information om undersökningen och 

en blankett för informerat samtycke (se bilaga 2). Elever som inte närvarade vid dramalektionen 
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den veckan hade alltså inte möjlighet att delta i undersökningen. Språket i den skriftliga in-

formationen hade anpassats till målgruppen i samarbete med en av pedagogerna. Pedagogen 

som undervisar studieväg 1 åtog sig också att gå igenom informationsbrevet tillsammans med 

eleverna. Elever på studieväg 3 antogs kunna ta till sig informationen själva. Men vid varje 

intervjutillfälle upprepade jag informationen och inhämtade påskrivna blanketter för informerat 

samtycke. 

 Samtalen innebar att vi talade om personliga erfarenheter och känslor. Det är inget jag frågat 

om lättvindigt, utan för att jag tror att deltagarnas egna upplevelser är så viktiga att synliggöra. 

En förhoppning från min sida var att det också kunde vara givande att delta i undersökningen, 

då jag som blivande lärare tror att det är utvecklande att reflektera över sitt eget lärande. 

 I uppsatsen är eleverna avidentifierade på så sätt att inga person- eller ortsnamn nämns, samt 

att könsneutralt pronomen används för samtliga.  

3.4 Analysmetod 

Innehållsanalysen påbörjade jag som Wibeck (2010:100) föreslår genom att gå tillbaka till 

syftet med undersökningen. Jag genomsökte transkriptionerna och markerade de delar som var 

relevanta för mitt syfte. Därefter påbörjade jag arbetet med att koda materialet (Wibeck 

2010:100). Detta gjorde jag genom att formulera teman och underteman och infoga alla före-

kommande exempel på dessa i en tabell med olika kolumner för varje grupp. Utifrån tabellen 

har jag sedan kunnat analysera frekvens och omfattning (se Wibeck 2010:107). 

 Temana skapade jag med tanke på de första två frågorna: Vilka känslomässiga upplevelser 

förekommer och vad i dramaarbetet kopplar deltagarna till dessa? och Vilka upplevelser av 

lärande förekommer och vad i dramaarbetet kopplar deltagarna till dessa? Temana mot-

svarande dock inte frågorna direkt utan var lite mer specifika samt tog hänsyn till frågornas 

koppling till varandra. Vid en andra läsning besvarade jag de två andra frågorna: Har upp-

levelserna av drama förändrats över tid? I så fall, på vilka sätt? Ser eleverna skillnader mellan 

dramaundervisningen och den övriga undervisningen? I så fall, vilka? Dessa är ju snarare är 

perspektiv på de tidigare frågorna och blev därför inte egna teman.  

 I analysen har jag förstås tagit hänsyn till varje uttalande i sitt sammanhang (se Wibeck 

2010:106). Att analysera och tolka andraspråksinlärares berättelser kräver lite extra försiktig-

het. Exempelvis kan citatet ”läraren står på oss” inte tolkats bokstavligt när deltagaren precis 

innan sagt att läraren är jättesnäll och att det känns bra att prata med läraren. En möjlig tolkning 
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av citatet ovan kunde vara ungefär engelskans ”stands by us”. Men i så oklara fall har jag bort-

sett från den delen av uttalandet och fokuserat på det som varit tydligare.  

 Att titta på var i samtalskontexten temana uppträder har också gett information om vilken 

stimulans (Wibeck 2010:107) som påverkat uttalandena. Uttalanden som uppträder spontant 

har därmed kunnat tillmätas större betydelse än de som följer på en specifikt formulerad fråga 

eller som medhåll till en annan deltagare.  

 Förutom innehållsanalysen har jag även tittat på sekventiell organisering för att se vilka 

teman som associeras till varandra (Wibeck 2010:110–111). Jag har alltså försökt se hur temana 

relateras till varandra i samtalen och på så sätt se samband som kan föreslå förklaringar till vissa 

fenomen. 

3.5 Resultatredovisning 

I resultatet har jag till stor del beskrivit vad som framkommit med egna ord. Jag har organiserat, 

sammanfattat och tolkat det som sagts i fokusgruppsamtalen. Dessutom har jag sökt förklara 

vissa fenomen. Då har jag också visat att detta rör sig om tolkningar av samband och så långt 

som utrymmet tillåtit, har jag också redovisat vad som legat till grund för mina tolkningar.  

 I resultatet finns också citat och utdrag ur samtalen. Dessa nedtecknade citat kan omöjligen 

vara en fullständig återgivning av det talade språket (Ahlgren 2014:46). Vid transkriberingen 

har jag för läsbarhetens skull modifierat talet till skriftspråkets stavningsnormer och efter bästa 

förmåga satt ut skiljetecken. I likhet med Ahlgren (2014:48) har jag också valt att utesluta de 

flesta falska starter och upprepningar när jag redovisar deltagarnas tal. De betydelsebärande 

inslagen i dessa har istället funnits med i min samlade tolkning. Jag har också i likhet med 

Ahlgren (2014:48) valt att behålla de grammatiska normavvikelser som deltagarnas tal själv-

fallet innehåller. Detta för att ge en autentisk bild av samtalen och för att jag inte ansåg att de 

grammatiska avvikelserna påverkade läsbarheten avsevärt. Se bilaga 3 för transkriptionsnyckel. 

3.6 Metoddiskussion 

3.6.1 Positionalitet  

Jag är själv dramapedagog och har egen erfarenhet av att leda drama. Dessutom skrev jag min 

B-uppsats i svenska som andraspråk om dramapedagogiskt ledarskap i andraspråksundervis-

ning. Jag har således valt att åter skriva om dramapedagogik för att jag tror att det är en metod 

som har stor potential. Jag har också velat nyansera och förstå vilka faktorer som bidrar till vad. 
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Jag är medveten om att ingen metod är perfekt och således finns det antagligen negativa faktorer 

inom dramapraktiken. Men min egen grundinställning är hur som helst att jag är positiv till 

dramapedagogik. Därför har jag genom hela uppsatsarbetet varit noggrann med att inte missa 

negativa aspekter. I varje fokusgruppsamtal frågade jag specifikt efter om något kändes jobbigt 

eller svårt under dramalektionerna. När jag analyserade materialet gjorde jag en extra genom-

läsning då jag bara sökte efter negativa upplevelser.  

3.6.2 Urval 

Jag tog kontakt med deltagarna genom dramapedagogerna. Det resulterade i att jag endast fick 

kontakt med dem som närvarade på en specifik dramalektion. Fullt möjligt är också att de som 

valt att delta i undersökningen gjort det för att de är positiva till drama. Detta är troligen den 

faktor som i högst grad påverkat mitt resultat. Samtidigt har jag svårt att se ett annat tillväga-

gångssätt eftersom jag ville tala med dem som faktiskt deltagit i drama, samt att de naturligtvis 

måste delta frivilligt i undersökningen.  

 Det skulle också varit väldigt intressant att prata med dem som inte är med på drama-

lektionerna – varför väljer de att inte delta, har de varit med någon gång, vad önskar de sig av 

utbildningen? Men allt detta låg utanför mitt syfte och därför blir alla de frågorna obesvarade i 

den här uppsatsen. Jag visste heller inte att det förekom ett sådant bortfall från dramalektion-

erna. Hade jag vetat det, hade jag kanske planerat undersökningen annorlunda.  

3.6.3 Fokussamtal 

Jag tycker att mina intentioner med att välja fokusgruppsamtal uppfylldes. Deltagarna stöttade 

varandra språkligt och både instämde i och nyanserade varandras utsagor. En risk jag såg med 

att tala med dem i grupp var att de kanske inte skulle våga tala om sådant som känns jobbigt på 

dramalektionerna. Detta verkar dock inte ha varit ett problem eftersom även jobbiga känslor 

vädrades under samtalen. Det i sig tyder på att det funnits en viss trygghet i fokusgrupperna.  

 Min egen roll under samtalen var svår. Jag balanserade hela tiden mellan att försöka förstå, 

exempelvis genom följdfrågor och att samtidigt inte styra svaren. I båda fallen har jag ibland 

brustit. Kompensationen för detta har i båda fallen legat i att tolka samtalen som helhet. Har ett 

uttalande varit otydligt i sig, har jag tolkat det i ljuset av andra uttalanden. Har jag sett att jag 

varit för styrande vid något tillfälle har jag antingen sökt efter mer spontana förekomster eller 

redovisat på vilket sätt uttalandet tillkommit.  
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3.6.4 Analysmetod 

Den typ av analys jag gav mig på var mycket tidskrävande. Jag ville både få med allt relevant 

innehåll (i form av väldefinierade teman) och se sekventiella samband mellan de olika temana. 

Vad gäller innehållsanalysen har jag fått med alla relevanta teman som förekommer i materialet. 

Vad gäller sambanden däremot, har jag fått med en del, men säkerligen inte allt. De mest uppen-

bara sambanden har jag fångat, men om mer tid kunnat ägnas åt materialet hade säkert fler 

samband framträtt.  

4 Resultat 

Resultatet är på en övergripande nivå uppdelat i ”Aktiviteter på dramalektionerna” och ”Det 

sociala klimatet på dramalektionerna”. Mina olika frågeställningar besvaras löpande inom dessa 

teman. Jag har också sammanfattat resultatet för varje frågeställning (avsnitt 4.3). 

4.1 Aktiviteter på dramalektionerna 

4.1.1 Att prata och att gå i roll 

Ett tydligt resultat är att eleverna säger att de pratar mer på dramalektionerna än på de vanliga 

lektionerna. Cleo säger: ”Vi pratar hela tiden” och syftar på dramalektionerna. Många likande 

citat förekommer i materialet. Temat är vanligt förekommande i alla samtalen. Det tas också 

ofta upp som en skillnad mellan dramalektionerna och de övriga lektionerna. På övriga lektioner 

nämns framförallt att de skriver och lär sig grammatik. Några betonar att det är viktigt att jobba 

med skrivande och grammatik också. Men uppskattningen för att få prata mycket på drama-

lektionerna verkar delas av alla deltagarna i de här samtalen. För flera deltagare verkar tillfället 

att få prata vara den mest motiverande faktorn till att gå på dramalektionen. Ayo önskar att de 

hade dramalektion två gånger i veckan istället för en. Hen säger att de behöver det för att lära 

sig och det verkar speciellt handla om att lära sig prata svenska (vilket verkar vara en prioriterad 

färdighet för Ayo). Här opponerar sig dock Amine, en gång räcker, de behöver träna skrivande 

och grammatik också. I ett annat samtal betonar Cleo att de behöver lära sig konversera, detta 

verkar vara hens starkaste motivation för att gå till lektionen. Ett uttalande från Billy verkar 

också tangera motivation och ställer dramalektionerna i kontrast till de vanliga lektionerna. Hen 

säger att det aldrig kommer kännas tråkigt på dramalektionerna eftersom de inte skriver på 
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dramalektionerna och tillägger: ”För att jag gillar inte att skriva någonting hela tiden.” Mellan 

raderna kan vi läsa att aktiviteterna på dramalektionerna är mer lustfyllda.  

 Efter att jag frågat om något känns jobbigt på dramalektionerna, utspelar sig följande ord-

växling där Camille istället beskriver att hen gillar utmaningar och det adjektiv som kopplas till 

det är ”roligt”, inte ”jobbigt”. 

Camille: Tror också beror på karaktär lite. Om gillar att genom- Jag gillar att gå igenom, how 

you say? Challenge. 
Cleo: Utmaning. 
Camille: Utmaning på svenska. Jag gillar, därför att gillar vi lär nya, lyssnar nya ämnen varje 

veckor vi tränar vi ska lära oss nya ord, nya diskursen, disku- conversation. Därför att det är 

intressant för mig också.  
Tone: Okej så om det är svårt, så gör det inget- 

Camille: Ja- 

Tone: för det är en utmaning? 
Camille: Ne:ej, jag tror att roligt för mig. Det är bra. Jag gillar det kurs. 
Cleo: (Det är) stort, stort utmaning för att prata en timme. Du behöver hitta många ord, du kan 

hitta inte repetera ett och samma ord. Det är svårt. 

Cleo instämmer i att det är en utmaning men använder också ordet ”svårt”. Att det är svårt 

upprepar Cleo flera gånger i de kommande talturerna. Detta framstår inte som en kritik eftersom 

Cleo vid flera tillfällen uttryckligen säger att det är utvecklande att vara med på dramalektioner. 

Vid några andra tillfällen säger Cleo att det är en lyx att vara med på dramalektioner eftersom 

de brukar vara en mindre grupp vid de tillfällena och på så sätt får mer utrymme att prata. Cleo 

säger heller inget som skulle antyda att hen upplever talängslan, utan beskriver istället sig själv 

som en person som pratar högt och mycket. Därför tolkar jag Cleos användande av ordet ”svårt” 

som ett uttryck för att dramalektionerna är kognitivt utmanande, inte känslomässigt jobbiga. 

Cleo förklarar också vad det är som är utvecklande med dramalektionerna. När de går i roll och 

spelar upp olika situationer behöver de anpassa sitt språk till dessa, Cleo säger att det får hen 

att använda ord som inte används varje dag. Samtidigt tänker hen på grammatik och menar att 

hen på så sätt använder kunskaper från de andra lektionerna på dramalektionerna. Hen berättar 

att de övar på att tänka och tala fort på samma sätt som man gör i vardagen.  

 Över lag verkar övningar då de går i roll vara en av de aktiviteter som genererar mycket tal 

och som också motiverar eleverna att använda språket till vidden av sin förmåga. Charlie säger 

att hen kan tänka mer när hen är i roll. Hen säger sig komma på andra saker att säga och blir 

mer motiverad att säga dem. Hen säger ”Jag kan tänker mer […] [jag] tänker olika saker än när 

jag är Charlie” Flera av deltagarna nämner under samtalen att de provar nya ord under drama-

lektionerna.  
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4.1.2 Att undersöka verkligheten genom fantasin 

I de tre samtalen lyfter deltagarna att det de lär sig på dramalektionerna har koppling till deras 

verkliga liv. I tredje samtalet nämner alla tre deltagarna vid olika tillfällen att dramapassen är 

som verkliga livet. Cleo ger flera exempel på situationer de övar på: att organisera en fest, 

fikarast på jobbet, att ringa Försäkringskassan och anmäla VAB eller Postnord för att fråga efter 

ett paket. Camille berättar om en lektion då de fått spela arbetssökande eller chef vid arbets-

intervju. De säger att det är viktigt att få lära sig prata i sådana situationer. Det verkar som att 

skolan blir mest lik ”verkligheten” när de går in i fantasin.  

 Följande citat belyser allvaret som kan uppstå under dramat, det är Charlie som yttrar sig när 

vi pratar om vilken påverkan pedagogen har. 

We can feel mer lugnt och kanske vi kan bli mindre rädd. Och vi kan öva olika...  Tillexempel 

jag tror att [pedagogen] är empatisk och vi kan öva olika emotions. Eller vi kan öva olika 

situationer. Så på teater vi kan bli, vi kan vara empatisk eller rädd eller arg eller ledsen. Så vi 

kan öva olika känslor. Vi kan öva språk med olika känslor på teaterklass. Det är olika än våra 

andra klasser tror jag. (Charlie) 

Den typ av känslor som Charlie beskriver här verkar vara av en annan sort än att exempelvis 

vara rädd för att prata. Att de kan vara empatiska, rädda, arga eller ledsna i dramat tolkar jag 

inte som känslor som egentligen har med dem själva att göra. Snarare verkar de påminna om 

den typ av känslor vi alla kan uppleva när vi läser en bra bok eller ser en gripande film. Skillnad-

en från att sitta som biopublik och tyst bearbeta de känslor som uppstår, blir att de agerar i de 

här känslorna och på så sätt får tillfälle att utveckla språket.  

 I respektive samtal tar Bram och Charlie spontant upp att de teman de jobbar med på drama-

lektionerna är kopplade till deras verkliga liv. Båda tycker att detta gör dem mer motiverade. 

De verkar tycka att konversationsövningar på de vanliga lektionerna kan bli lite tråkiga. Bram 

säger att om ämnet är ointressant så vill man inte prata, men på dramalektionerna är det intres-

sant eftersom ämnena relaterar till sådant som är viktigt i deras liv. Dock tillägger hen att det 

ibland kan bli lite tråkigt även på dramalektionerna eftersom de jobbar med samma tema i fyra 

veckor. 

 Charlie visar vad hen menar med konversationsövningarna på de vanliga lektionerna och 

säger på ett styltigt och entonigt sätt ”Vad tycker du?”, som om det är så det kan gå till på de 

vanliga lektionerna.  

  Dramalektionerna är viktiga för Ayo. Hen säger att det är som på jobbet, på det sättet att de 

pratar och berättar mycket, på samma sätt som hen gör med sina arbetskamrater. Därför tror 

Ayo att dramalektioner är särskilt viktigt för dem som inte jobbar, eftersom de annars inte har 
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några tillfällen att prata svenska. Amine tar upp att de övar på att prata i sådana verklighets-

relaterade situationer som på arbetsförmedlingen. 

4.1.3 Strukturerade övningar och nya ord 

Förutom aktiviteter då de går i roll och jobbar med fantasi gör de också övningar då de lär sig 

nya ord och övar uttal. Grupp 1 berättar att de lär sig namnen på kroppsdelarna medan de värmer 

upp kroppen. Grupp 2 och 3 berättar om en övning då de kastar en boll3 till varandra och 

samtidigt säger ett ord eller en mening och på så vis upprepar orden så att de lättare kan minnas 

dem (i grupp 1 nämns också att de kastar en boll och lär sig något, det är troligt men inte helt 

tydligt att det rör sig om samma övning). I grupp 2 och 3 nämns också att pedagogen skickar ut 

en ordlista efter lektionen, detta verkar också uppskattat. 

4.1.4 Rörelse, vakenhet och fokus  

Ayo berättar att det är svårt att börja skriva på måndagen, när man har slappnat av under helgen. 

Då är det bra att få börja veckan med en dramalektion där de gör en uppvärmning av kroppen 

för att vakna till. Sedan kan de börja prata tillsammans för att lära sig svenska. Temat rörelse 

plockas upp flera gånger under samtalet och av alla tre deltagarna i grupp 1. Särskilt betonas 

att det är bra att bli varm i kroppen och vakna till i både kropp och huvud. Adel säger att hen är 

glad över att gå på lektionen och väcka kroppen. Jag tolkar det som tillfället att få röra sig, för 

Adel är en motiverande faktor till att gå på dramalektionerna. 

 Grupp 2 berättar också om att få röra på sig, de nämner bland annat en övning där de kastar 

en boll till varandra och samtidigt övar ord och en lek där alla utom en har en stol och man 

utifrån påståenden ska byta plats och försöka hinna ta en stol. Billy tycker att leken är jätterolig. 

Bram tycker också att det känns bra och att hen blir alert av att röra på sig. De jämför med de 

övriga lektionerna och säger att där sitter de bara, därför är det bra att få röra sig på 

dramalektionerna. 

 Cleo berättar att övningen där de kastar en boll till varandra lär dem att hantera stress. Charlie 

inflikar att övningen får hen att byta ”mind set”. Hen berättar vidare att fysisk aktivitet till-

sammans med språkövningen gör att hen kan byta fokus och koncentrera sig mer. 

 En deltagare som generellt verkar mycket positiv till övningar där de få röra sig, tar också 

upp att man inte alltid har lust att röra på sig. Exempelvis vid mens kan det kännas jobbigt. 

 

3 Eller möjligen en kudde, utsagorna går isär, utifrån min erfarenhet är en ärtkudde trolig. 
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4.2 Det sociala klimatet på dramalektionerna 

4.2.1 Roligt och socialt 

”Det är roligt” förekommer som allmänt omdöme om dramalektionerna. Det kopplas sekven-

tiellt till aktiviteterna prata, spela scener tillsammans, att lära sig prata i verkliga situationer och 

det sociala klasskamraterna emellan, att skoja med varandra och skratta.  

 Något som genererar skratt är när någonting blir fel. Adel ger som exempel att om hen 

blandar ihop namnen på kroppsdelarna så skrattar de. Jag frågar om det känns bra och hen 

instämmer och berättar vidare att pedagogen rättar och säger hur det ska vara och Adel verkar 

helt avslappnad inför detta. Amine fyller i och menar att det inte är något konstigt med att man 

skrattar om något blir fel: ”Det är inte konstigt. Det är teater. […] [Då] blir man glada i klassen, 

prata, skratta, skoja.” Ayo säger något liknande, att det inte gör något om andra elever skrattar 

”till mig”. Allt sammantaget målar de en bild av de skrattar med, snarare än åt varandra. Skratt 

omtalas när jag frågar om det sociala i klassen påverkas av dramalektionerna, och de sociala 

aspekterna omnämns som viktiga av två deltagare.  

 Det händer också att deltagare skrattar under fokusgruppsamtalen, bland annat när de 

berättar om olika tillfällen av agering. Grupp 2 berättar att det är roligt när de jobbar med fantasi, 

när de gör lekar och att de gör saker tillsammans. Billy säger att det är jätteroligt på drama-

lektionen eftersom hen inte känner att hen är i klassrummet. Hen berättar också om att de har 

roll-namn i dramat och att de ibland använder rollnamnen till varandra även utanför lektionen. 

Hen tar Bram som exempel och hejar på hen med karaktärsnamn och skrattar. Minnet av olika 

fiktioner som de fantiserat fram tillsammans ter sig, både i den här interaktionen och vid lik-

nande tillfällen i de andra samtalen, som en sammansvetsande faktor för gruppen. Här frågar 

jag om relationerna i klassen påverkas på dramalektionerna. Bram tar vid och säger att de lär 

känna varandra mer på dramalektionen och att de pratar mer med alla i klassen, medan de, på 

de vanliga lektionerna, oftast sitter bredvid och talar med, några få personer. Att de pratar med 

fler olika personer på dramalektionen skulle kunna ha att göra med att de flyttar runt när de gör 

olika lekar (exempelvis en de berättar om i avsnitt 4.1.4). Eller så beror det på det faktum att de 

jobbar i smågrupper vilket Billy berättar om: 

Vi jobbar i grupp tillsammans tre och tre, två och två och sedan vi diskutera någonting, och sedan 

vi byter namnet som teater, ja vi berättade. (Billy) 

Att de ”byter namnet som teater” innebär ganska säkert att de går i roll och spelar upp någonting 

tillsammans. 
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 Två av deltagarna i grupp 3 nämner att det är roligt på dramalektionerna. Cleo nämner det 

vid två olika tillfällen när hen beskriver händelser i roll och kopplar det också till att hen i de 

situationerna behöver tänka och utveckla sitt språk. Camille nämner att en viss övning där de 

kastar en kudde till varandra och övar ord är jätterolig. Hen menar också att de i just den 

övningen också lär sig att hantera stress.  

 Spontant lyfter Camille att möbleringen är viktig. Hen berättar att klasskamraterna känns 

närmare varandra på dramalektionerna. Detta tycker hen skiljer sig från övriga lektioner då de 

lyssnar, skriver och är seriösa. Under dramalektionen, berättar hen, kan de skoja med varandra 

och känna sig närmare varandra. En viktig orsak till detta menar hen är hur de sitter: på drama-

lektionen står stolarna i en cirkel och på de övriga lektionerna sitter de bakom varandra. Camille 

pekar och visar att man då sitter och tittar på klasskamraternas nacke. Här fyller Cleo i och 

säger att på dramalektionerna kan de prata mindre seriöst, men att de samtidigt använder 

kunskaper från övriga lektioner i form av ordförråd och grammatik, detta återkommer hen till. 

 Bram säger något som pekar mot att relationen till klasskamraterna också spelar roll för 

motivationen att prata. Hen har tidigare i samtalet nämnt att det är mer socialt på dramalektion-

erna. När jag frågar hur det var att börja på dramalektioner säger hen: ”Jag kände att jag blir 

mer motiverad att prata svenska och vi blir mer och motiverad att prata med vänner också. Vi 

känner mer vänner.” Jag frågar om hen menar vänner i klassen och hen instämmer. Hen berättar 

vidare: ”Vi pratar mer också. Den är lite skillnad. För jag är, när jag lära svenska brukar jag 

prata inte så mycket. Men jag pratar mer i teaterklass”. Bram har tidigare sagt att hen inte är 

blyg och inte tycker att det är jobbigt att prata på de vanliga lektionerna, men något med den 

sociala aspekten av drama verkar alltså motivera Bram att prata mer. Det är oklart om det 

faktum att klasskamraterna lär känna varandra mer gör att de pratar mer även utanför drama-

lektionerna, exempelvis på raster eller om effekten begränsar sig till dramaklassrummet.  

4.2.2 Att våga prata svenska 

Grupp 1 berättar att man kan prata och lära sig genom drama. Det finns ”ingen stress” på 

dramalektionerna och pedagogen hjälper en om man inte förstår. Här nämns ”confidence”. Jag 

frågar om något känns svårt på dramalektionen. De nekar och jag frågar om de blir nervösa. 

Amine och Adel säger nej och Adel berättar att om hen vill säga något som hen inte minns 

namnet på frågar hen bara pedagogen, så det känns inte jobbigt. Men Ayo berättar att det var 

svårt första gången, att hen var rädd och inte kunde prata. Jag frågar om det blivit lättare och 
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Ayo svarar: ”Ja, vi kan allt, vi kan säga allt”. Det verkar som att det var framförallt den allra 

första dramalektionen som var svår för Ayo.  

 I grupp 2 för jag på tal att många människor blir nervösa när de ska tala inför andra och Billy 

säger genast att det var så för hen i början. Dels för att svenskan var ny men också för att det 

var ovant att gå i en klass med både män och kvinnor, eftersom det inte fungerar så i Billys 

hemland. Att klasserna är könsblandade i Sverige blev extra jobbigt på dramalektionerna 

eftersom de samarbetar mer där, berättar Billy och fortsätter: ”Men när du är annan lektion du 

kan sitter ditt plats, du behöver inte prata annan person.” Hen berättar att det tog tid innan detta 

slutade vara jobbigt och jag frågar vad som gjorde att det ändå förändrades. Det beror på läraren 

säger Billy direkt (detta utvecklas under rubriken ”4.2.3 Pedagogens betydelse för deltagarna”). 

 Jag frågar hur det känns att prata på de vanliga lektionerna. Bram säger att det inte är några 

problem eftersom hen inte är blyg. Men Billy tycker fortfarande att det är svårt att prata på de 

vanliga lektionerna och berättar om ett tillfälle då en lärare frågat hen något som hen egentligen 

visste men ändå inte sa något. ”Jag blev-” säger Billy och visar vad som hände genom att knipa 

ihop läpparna. Men på dramalektionerna går det bättre nu och Billy verkar trivas bra där. Bram 

föreslår tesen att Billy kommer att bli modigare gällande att prata inför andra, av att vara med 

på drama. Billy instämmer. Bram säger också att man blir villigare att prata, om ämnet är 

intressant och att det är det på dramalektionerna eftersom det finns koppling till verkliga livet. 

 När jag frågar grupp 3 vad de övar på dramalektionerna är Camille den första som svarar 

och säger något som påminner mycket om det som sagts i de andra samtalen: ”Jag tror jag, vi 

övar på att få självförtroende att prata. Ja, därför att det finns inte stress på den lektionen. Du 

kan prata.” Charlie berättar att hen gillar dramalektionerna och att man blir mindre rädd och 

därför kan våga pröva nya ord, i nya situationer. Det, tillägger hen, är unikt för drama. Hen 

säger också att hen var lite tyst i början men nu känner sig starkare på dramalektionerna. På de 

vanliga lektionerna är hen fortfarande tyst. Charlie berättar att hen var lite förvirrad första 

gången hen var med på dramalektionen men tycker att det har blivit lättare. Camille och Cleo 

tycker att det har känts ungefär likadant att vara med på lektionerna sedan de började och menar 

att det beror på att nivån har trappats upp i takt med att de lärt sig mer.  

 I slutet av samtalet återkommer Camille till samma tema som hen tog upp i början, att de får 

mer självförtroende att prata och att de kan slappna av på dramalektionen. Hen kommenterar: 

”Det är viktigt för eleverna tror jag”. 

 I grupp 2 och 3 (som alltså går i samma klass) lyfter deltagarna att det verkar finnas andra 

elever som tycker att det är jobbigt att vara med på dramalektionerna. De sluter sig till detta 
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genom att betydligt färre brukar dyka upp på dramalektionerna än på de vanliga lektionerna. 

Men varför det är så kan den här undersökningen inte svara på.  

4.2.3 Pedagogens betydelse för deltagarna 

I alla tre samtalen tar deltagarna spontant upp pedagogens betydelse. Utifrån beskrivningarna 

skulle man kunna tro att det är en och samma pedagog som beskrivs, trots att det i själva verket 

är två personer. Ordvalen varierar lite men bilden som målas upp är den samma: Drama-

pedagogen ler och är vänlig och social, hen är kompetent, hen lyssnar, stöttar och har över lag 

en god relation till eleverna.  

 Citat som pekar på att pedagogerna är kompetenta för uppgiften är bland andra när Camille 

säger ”[Pedagogen] kan ha många bollar i luften på samma tid. Tillexempel, [hen] kan prata 

med dig och [hen] kan lära dig många nya ord, olika nya ord varje vecka.” Och följande ord-

växling som börjar med att Amine spontant kommenterar att pedagogen är duktig: 

Amine: I alla fall [pedagogen] verkligen duktig och på teater faktiskt väldigt duktig och trevlig. 

Tone: Trevlig? 

Amine: Ja, social, det är viktigt att lärare bemötande med eleverna. 

Tone: Tycker ni också att det är viktigt att en lärare är trevlig, social? 

Ayo: Ja. 

Adel: Ja, viktigt. 

Amine: Det är viktigt. 

Här övergår alltså samtalet från att röra pedagogens kompetens i ämnet till att handla om hens 

bemötande. Gruppen fortsätter på samma tema en stund. På ett liknande sätt kommenterar 

Camille, i grupp 3, också spontant att pedagogens bemötande är viktigt:  

Det känns jättebra på teaterklassrummet. Jag gillar mycket när jag började på lektionen för tre, 

fyra månader sedan. Jag kommer varje vecka, varje veckor. Och det är viktigt också läraren. 

Läraren [namnet på dramapedagogen] har jättebra karaktär, [hen] alltid smile. (Camille) 

På olika sätt antyder deltagarna eller säger rakt ut, att om pedagogen inte hade den typen av 

egenskaper, som deras pedagog har, skulle undervisningen inte fungera, eller så skulle de inte 

ens gå på lektionen. Om pedagogen är social vill eleverna mer, resonerar Adel. Att pedagogen 

skrattar tillsammans med eleverna nämns också som något positivt. 

 För Billy, som kan bli nervös av att prata inför andra, är pedagogen orsaken till att det känns 

okej. Billy förklarar: ”Om du känner inte läraren nära dig, du känner alltid svårt att du, du 

känner att du vet ingenting, du behöver inte prata, du måste vara tyst.” Om man däremot känner 

sig nära läraren, känner man sig bekväm säger Billy. Här tolkar jag ”nära” som något mer än 

rumsligt avstånd, det handlar om att ha en god relation till pedagogen. Tidigare i samtalet har 
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Billy, mitt i en generell beskrivning av sina känslor inför dramapassen, sagt: ”Varje gång när 

jag kommer i klassrummet så jag känner det är en glädje när jag ser min lärare leende”. För 

Charlie har dramapedagogen liknande påverkan, denna gör hen lugn och mindre rädd.  

 I alla tre samtalen lyfts att pedagogen hjälper dem. Det handlar om att pedagogen hjälper till 

när det blir fel eller när man kommer av sig, eller att hen förklarar – både en och två gånger – 

om man inte förstår. Bilden jag får är att deltagarna känner sig trygga med att pedagogen finns 

där och hjälper dem när det behövs. På det sättet verkar hjälpen elevstyrd, de testar och får hjälp 

när det brister eller när de ber om det.  

4.3 Sammanfattning av resultatet 

4.3.1 Vilka känslomässiga upplevelser förekommer och vad i dramaarbetet kopplar de 

till dessa?  

Ett övergripande resultat är att deltagarna verkar ha mycket positiva känslor förknippade med 

drama. Det finns utmaningar, och negativa känslor men den samlade bilden är att deltagarna 

trivs på dramalektionerna. Känslor av motivation berör i de här samtalen främst två saker: 

motivation att gå på dramalektionerna och motivation att prata när de väl är där. Att döma av 

deras samlade omdömen om lektionerna verkar alla deltagarna i undersökningen vilja gå på 

dramalektionerna. De faktorer i materialet som kan kopplas till vilja att gå på lektionen är främst 

bemötandet från dramapedagogen och att få öva på att prata. Motivation till att prata kopplas 

också till pedagogen, samt till verklighetsnära teman och att jobba i roll. Just att gå i roll och 

prata verkar motivera ett tänjande av den språkliga förmågan. 

 Känslor av glädje kopplas till lekar och rörelse, sociala aspekter: att skoja och lära känna 

varandra, att lära sig svenska och att jobba med fantasi.  

 Känslor av trygghet och att våga prata kopplas framförallt till pedagogen och till tid. Språk-

ängslan och förvirring kopplas till tid och till att grupperna är könsblandade och att de behöver 

interagera med varandra.  

 Uttråkning, som nämns av en deltagare förklaras av att de jobbar med samma tema i fyra 

veckor. Att det ibland känns jobbigt att behöva röra på sig kopplas till dagsform.  

 Känslor av fokus och vakenhet kopplas till fysisk aktivitet.  
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4.3.2 Vilka upplevelser av lärande förekommer och vad i dramaarbetet kopplar de till 

dessa? 

Deltagarna upplever att de lär sig mycket på dramalektionerna, framförallt att prata svenska. 

Detta kopplas ofta till att dessa lektioner är som vanliga livet, vilket jag tolkar som att de dels 

övar på att tala spontant i dramat, dels att de gör dramatiseringar av sådana situationer som 

förekommer i deras vardagsliv. I en grupp kopplas också det faktum att de får prata så mycket 

under teaterlektionerna, till att de brukar vara en mindre grupp och på så sätt får mer utrymme.  

 En deltagare säger att de övar på att få självförtroende att prata. Här konstrueras alltså 

självförtroende som något man kan lära sig och detta kopplas till att det ”finns inte stress”, 

vilket jag tolkar som att teaterlektionerna har ett tryggt socialt klimat. Vidare berättas att de 

också lär sig hantera stress genom en övning då de kastar en boll och repeterar fraser.  

 Många nämner att de gör övningar där de lär sig nya ord och repeterar ord. En nämner också 

att den typen av övningar är bra för att lära sig uttal. Att lära sig använda de nya orden kopplas 

istället till agering i roll.  

4.3.3 Har upplevelserna av drama förändrats över tid? I så fall, på vilka sätt?  

För några av deltagarna har upplevelserna av drama förändrats över tid, på så sätt att det blivit 

lättare. Detta verkar framförallt innebära att det blivit lättare att prata. Antingen för att man 

känner sig tryggare eller för att man förstår mer, kanske båda. För två av deltagarna verkar 

förändringen ha skett fort medan det tagit längre tid för en.  

4.3.4 Ser eleverna skillnader mellan dramaundervisningen och den övriga 

undervisningen? I så fall, vilka? 

Alla verkar tycka att det är skillnad mellan dramaundervisningen och den övriga undervis-

ningen. En stor skillnad är att de pratar mer på dramalektionerna och jobbar mer med skrivande 

och grammatik på övriga lektioner. En annan skillnad är att det är mer socialt på drama-

lektionerna, de lär känna varandra mer och några känner sig tryggare. Det de lär sig på drama-

lektionerna verkar också ha en tydligare koppling till deras vardagsliv.  
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5 Diskussion 

5.1 Motivation och glädje 

Norton (2000 i Dörnyei & Ushioda 2009:4–5) menar att man inte kan kategorisera inlärare som 

antingen motiverade eller omotiverade. I min undersökning finns heller inga uttalanden som 

pekar på att deltagarna skulle se sig själva som antingen motiverade eller omotiverade språk-

inlärare, däremot ser de olika saker som påverkar deras engagemang i undervisningen.  

 Enligt Dörnyei (2007:721) är det sociala klimatet i klassrummet grundläggande för att skapa 

en motiverande klassrumsmiljö. Detta kan belysas av Brams citat (s. 24, detta arbete) där hen i 

en och samma taltur nämner ”motiverad” två gånger och ”vänner” två gånger. Flera av de 

faktorer som Dörnyei och Murphey (2003 i Dörnyei 2007:721–722) nämner vara positiva för 

acceptans och sammanhållning i gruppen (och som sedan påverkar motivation) blir synliga i 

resultatet. Deltagarna berättar att de lär känna varandra och att de upplever mer närhet och 

interagerar mer med varandra. Det sätt grupperna berättar om fiktiva situationer och roller de 

spelat tillsammans minner om ”delad grupphistoria” som sammansvetsande faktor. Det relate-

rar också till att som grupp utföra givande och lustfyllda aktiviteter. Dörnyei och Murphey 

(2003 i Dörnyei 2007:721–722) menar också att det är viktigt för gruppklimatet att läraren är 

stöttande och vänlig. Att dramapedagogerna är just detta är också ett av de tydligaste resultaten 

i min undersökning. 

 Det går att se flera likheter mellan mitt resultat och de tidigare studier som presenteras i 

avsnitt 2. I likhet med studien av To m.fl. (2011:523) verkar eleverna mer motiverade att prata 

under dramat. Liksom i deras studie verkar affektiva, sociala aspekter påverka motivationen att 

prata även hos mina deltagare. Men det går också att se paralleller till Dunn och Stinson (2011) 

som trycker på betydelsen av konstnärliga, dramatiska kvaliteter i dramat. Det skulle kunna 

relateras till de erfarenheter mina deltagare har av att känna sig mer motiverade att tala när de 

är i roll.  

 Deltagarna verkar ha roligt på dramalektionerna. Det är ett resultat som blir extra viktigt om 

långvarig motivation, som Dörnyei (2007:719) säger, kräver en undervisningssituation som 

skänker glädje.  
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5.2 Språkängslan  

Enligt Teimouri m.fl. (2019:364) förekommer språkängslan situationsspecifikt vilket kan för-

klara att två av deltagarna ogärna pratar på de vanliga lektionerna medan de vågar mer på 

dramalektionerna. Piazzoli (2011:563–564) såg att elever som vanligtvis var rädda för att tala 

på målspråket vågade mer i dramat och samma sak syns i mitt resultat. Piazzoli (2011) talar om 

affektivt utrymme och mina deltagare talar om att känna sig trygg i förhållande till pedagogen. 

Piazzolis affektiva utrymme handlar om det allmänna klimatet i gruppen. Detta har pedagogen 

självklart påverkan på, men Piazzoli lägger ingen särskild vikt vid lärar-elevrelationen vad 

gäller att överkomma språkängslan. Där finns alltså en skillnad mellan mitt och hennes resultat. 

En skillnad i våra undersökningar är att hon undersöker sin egen undervisning och jag 

undersöker andras. Det skulle kunna vara orsaken till skillnaden i förklaringsmodell. Sägas ska 

också att de inte alls utesluter varandra, men de har olika fokus. Utifrån mitt resultat finns inget 

som pekar på att det sociala klimatet i gruppen inte skulle spela roll för elever med språkängslan. 

Det finns bara inget tydligt samband. Däremot finns det uttalanden som pekar på att de talar 

mer med varandra på grund av ett bättre socialt klimat, men detta relateras inte till ängslan.  

 En av de jobbiga känslor som tagits upp under samtalen rör att tala inför och samarbeta i en 

grupp med både män och kvinnor. Detta är inget jag sett i någon av de tidigare studier jag läst. 

Dessa studier har ofta berört ganska kulturellt homogena grupper. Därför är det intressant att 

tala med en så heterogen grupp som sfi-eleverna utgör. Att den här typen av upplevelser syns i 

min undersökning medan den saknas i andra undersökningar är därför inte förvånande. Extra 

intressant, tycker jag, är att dessa jobbiga känslor kopplade till dramat, varit övergående. Vad 

gäller förändringar över tid är påverkan på trygghet och mod att tala, de enda skillnader som 

framkommit. Detta har jag inte heller hittat någonting om i tidigare studier. Men det säger oss 

att det kan vara värt att lägga en del tid på dramaundervisningen, för att den så att säga ska ge 

avkastning.  

5.3 Förutsättningar för lärande 

Det kan förekomma stöttning (se Lindberg 2013:494) på dramalektionerna. Att pedagogen 

hjälper till nämns flera gånger. Det är svårt att säga om denna hjälp kan definieras som stöttning. 

Men att eleverna verkar få hjälp utifrån de situationer som uppstår, i situationer där de kämpar, 

samt att de verkar uppleva hjälpen som hjälpsam talar för att hjälpen bidrar till att de löser 

uppgifter. Och att de verkar få hjälp utifrån sina behov talar för att de får hjälp som de kan ta 

till sig, vilket i sin tur kan leda till större självständighet (jfr Maybin, Mercer & Stierer 1992 i 
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Lindberg 2013:494). Detta sett tillsammans med att de upplever att de pratar mer och använder 

nya ord samt känner sig utmanade, talar för att dramalektionerna fångar in den proximala 

utvecklingszonen. Deltagarna berättar inte om någon kollaborativ stöttning, däremot före-

kommer det i själva fokusgruppsamtalen, när de hjälper varandra att hitta ord och hakar i varan-

dras tankegångar. Och de berättar om att de samarbetar i små grupper och att de lär känna 

varandra bättre, vilket bör ge både grogrund och tillfälle för kollaborativ stöttning (Lindberg 

2013:499).  

 Falout (2014) skriver om klassrumsmöbleringens betydelse för undervisningen. Precis som 

Falout (2014:283), kopplar Camille cirkulär möblering till ett bättre socialt klimat och känslor 

av närhet. Falout (2014:284) menar också att cirkeln stärker elevernas fokus. Mina deltagare 

kopplar fysisk aktivitet till fokus. Utifrån min erfarenhet och de beskrivningar jag fått av öv-

ningarna är det dock mycket troligt att den fysiska aktiviteten ofta tar plats i cirkel. Om det 

också har påverkan på fokus är förstås omöjligt att säga utifrån min undersökning.  

 Min undersökning strävar inte efter att ta reda på vad de faktiskt lär sig genom drama, men 

vad de upplever att de lär sig. Detta kan dock jämföras med forskning som testat just lärande. 

Studierna av Galante och Thomson (2017) och Dunn och Stinson (2011) fann båda positiv på-

verkan på muntlig färdighet. Detta är också vad mina deltagare framhåller att de övar på och 

lär sig under dramalektionerna. Därtill säger de att de lär sig nya ord, vilket stämmer överens 

med Dunn och Stinson (2011:622) som även sett positiv påverkan på vokabulär specifikt.  

 Dunn och Stinson (2011) diskuterar skillnader i ledarskap mellan två olika projekt, bland 

annat förmåga att skapa spänning i dramat, kunna växla mellan olika roller och snabbt ta 

pedagogiska beslut. Den typ av skillnader i ledarskap som diskuteras av Dunn och Stinson 

(2011) är knappast trolig att få syn på i den typ av undersökning jag gjort. Men ett par saker i 

mitt material pekar på att det är mer än pedagogens bemötande som spelar roll. Amine säger att 

pedagogen är duktig på teater och Camille påpekar att pedagogen kan hålla många bollar i 

luften. Dessutom föreslår Charlies uttalande, om att de jobbar med olika känslor, att pedagogen 

lyckas skapa en dramatisk spänning i dramat. Utifrån Stinson och Dunn (2011) har detta goda 

implikationer för lärandet.  

 Fysisk aktivitet har visats stärka kognitiv förmåga (Esteban-Cornejo m.fl. 2015 i Ericsson 

2017:72) och mina deltagare upplever att övningar med rörelse hjälper dem att fokusera. 

Dessutom berättar de att övningarna är bra för att lära sig ord. Enligt Schmidt-Kassow m.fl. 

(2013:7) skulle just kombinationen av ordinlärning och rörelse kunna vara gynnsam.  

 Slade säger att ”Drama is the art of living” (1954:25 i Sternudd 2000:109) och Way 

(1978:17) definierar drama som ”att öva sig att leva”. Detta är mycket likt hur deltagarna i min 
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undersökning har talat om hur drama påminner om det verkliga livet och att drama ger dem 

möjlighet att öva på vardagliga situationer. De dramalektioner de berättar om verkar precis som 

Sternudd (2000:109) säger handla om ett undersökande av verkligheten och hur de själva kan 

handla i den. Att deltagarna tycker att dramundervisningen bär relevans för just deras vardagsliv 

skulle kunna bero det Sternudd (2000:109) säger om det demokratiska förhållningssätt i drama-

pedagogiken som innebär att deltagarna bidrar med innehåll till dramat. Och lektionsinnehållets 

relevans påverkar ju, som Dörnyei (2007:727) säger, motivationen.  

6 Slutsatser 

De tidigare studier som tas upp i denna uppsats är alla genomförda i andra länder än Sverige. 

Ändå visar min undersökning på liknande resultat, i den utsträckning som resultaten är jämför-

bara. Dramapedagogiken har alltså en poäng även i svensk kontext, den skiljer sig från den 

övriga undervisningen på sfi. Enligt flera av deltagarna utgör dramat ett bra komplement till 

mer strukturbetonad undervisning. Viktiga skillnader inkluderar mer övning i att tala och 

närmare koppling till deltagarnas vardagsliv. Dessutom verkar dramapedagogiken gynna de 

elever som ogärna talar i det vanliga klassrummet. Det kan argumenteras att dramapedagogiken 

är extra bra för just andraspråkselever eftersom den verkar kunna skapa ett tryggt forum att 

använda språket. De känslomässiga upplevelserna under dramalektionerna är varierade, men 

till stora delar positiva. Motivationen till deltagande och den större talproduktionen verkar 

bland annat främjas av pedagogens goda bemötande, det lustfyllda samspelet med klass-

kamrater och upplevelsen av meningsfullt lärande i agering.  

 I inledningen berörs att vuxna ibland verkar ha svårare för drama än vad barn har, att vuxna 

kan uppleva drama som obehagligt. Men i den här studien finns inget som tyder på att 

dramaformen specifikt upplevs som obehaglig. Istället verkar det vara interaktionen som väcker 

jobbiga känslor hos vissa. Interaktion visar sig i och för sig vara ett dominant inslag i drama-

pedagogiken, men ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande är interaktion ett inslag man gärna 

vill ha i undervisningen. Och då verkar dramapedagogiken, enligt deltagarna i den här under-

sökningen, ändå vara en metod som hanterar detta stundom jobbiga inslag relativt väl.  

 Dessa resultat talar för att dramapedagogik inom sfi-utbildningen kan bidra till att stärka 

elevers kommunikativa språkförmåga (jfr Skolverket 2018:8). Det kunde därför vara önskvärt 

att fler skolor tillämpade denna typ av pedagogik. Dock förutsatt att lämpade pedagoger finns. 

Det vore förstås intressant att pröva dramapedagogikens effekter på språkförmåga i framtida 
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forskning och se om resultaten i Sverige skulle likna resultaten hos exempelvis Galante och 

Thomson (2017) och Dunn och Stinson (2011).  

 Den här undersökningen har i ganska låg grad kunnat svara på vilka jobbiga upplevelser som 

kan förekomma i dramapedagogisk undervisning. Och jag har inte alls kunnat förklara varför 

vissa elever inte deltar på dramalektionerna. Båda dessa frågor, samt deras eventuella koppling, 

vore mycket intressant att få besvarade i framtida forskning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du studerat på sfi? 

Hur länge har du varit med på teaterlektioner? 

Hade du varit med på något som liknar teaterlektionerna innan du började på den här skolan? 

 

Innehållsfrågor 

Vad gör ni på teaterlektionerna? 

Vad övar ni på? Hur? 

Vad lär ni er? Hur? 

Hur känns det att vara med? Vad gör att det känns så? Känns någonting jobbigt? 

Skillnader mot de andra lektionerna? 

Skillnader i början och nu?  
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Bilaga 2. Information till deltagare 

Information om undersökning 

Hej, jag heter Tone Grönlund och jag studerar svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. 

I min utbildning ska jag göra en undersökning för en C-uppsats. Informationen i det här brevet 

är till dig som vill delta i undersökningen genom att vara med i en intervju.  

Undersökningens syfte 

Jag ska undersöka hur elever tycker att det är att vara med på teaterlektioner på sfi. Jag vill veta 

hur ni tycker att det känns att vara med och vad ni lär er. Jag vill också veta om det är några 

skillnader mellan teaterlektionerna och de andra lektionerna.  

Intervjusituationen 

Det är helt frivilligt att vara med i undersökningen. Att vara med i undersökningen betyder att 

man är med i en intervju som tar ca 40–60 minuter. Jag kommer att intervjua, ställa frågor till, 

några elever samtidigt. Ni kan hjälpa varandra att svara. Jag kommer att spela in ljud från 

intervjun för att kunna lyssna igen och skriva ner det ni har sagt.  

Efteråt 

Bara jag kommer att få lyssna på intervjun och bara jag kommer att få veta era riktiga namn. I 

uppsatsen kommer ni få fiktiva namn. Jag kommer att sammanfatta vad ni sagt i uppsats i. 

Några citat av vad ni sagt kommer också att vara med i uppsatsen. Uppsatsen kommer sedan 

att finnas på internet.  

 

 

Kontaktuppgifter 

Tone Grönlund 

Tone.Gronlund.3816@student.uu.se 

 

Handledare: Natalia Ganuza  

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 

natalia.ganuza@nordiska.uu.se  
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Ordlista 

en undersökning – när man undersöker något för att få veta mer om det 

en uppsats – en lång text där man beskriver eller förklarar något som man har fått veta i en 

undersökning 

en C-uppsats – en uppsats som man skriver efter att man studerat ett ämne mer än ett år på 

högskola 

att delta – att vara med 

en deltagare – en person som är med  

ett syfte – varför man gör något 

en intervju – när en person ställer frågor och en eller flera personer svarar 

att intervjua – att ställa frågor 

fiktiv – motsats till riktig eller verklig 

en sammanfattning – när man säger något med färre ord än den som sa det från början 

ett citat – när man säger eller skriver exakt vad någon annan har sagt. Man brukar använda det 

här tecknet ” ”.  

frivilligt – om man själv vill 
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Informerat samtycke till att delta i undersökning om teater på sfi 

 

• Jag har fått information om varför Tone gör undersökningen och vad jag ska göra om 

jag är med i undersökningen.   

• Jag vill vara med.   

• Jag vet att det är helt frivilligt att vara med.   

• Jag vet att intervjun kommer att spelas in så att Tone kan lyssna på intervjun igen.   

• Jag vet att intervjun bara kommer att användas för uppsatsen.   

• Jag vet att mitt namn och namnet på min skola inte kommer att finnas i uppsatsen. 

• Jag vet att jag kan sluta vara med när som helst, jag behöver inte förklara varför.  

 

………………………………………………………………  

Deltagares namnteckning  

 

………………………..  …………………………………..........   

Datum   Namnförtydligande  
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Bilaga 3. Transkriptionsnyckel 

or- avbrutet ord eller avbruten mening 

o:rd förlängning av ljud 

ord starkt betonat 

(ord) bästa möjliga hörning 

[ord] mina beskrivningar 

 


