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Sammanfattning 

 

I denna studie har vi valt att granska hur förskollärare respektive lärare uppfattar drama som 

metod, deras val eller bortval av detta arbetssätt samt hur drama kombineras med barns och 

elevers språkutveckling. Kvalitativa respondentintervjuer är det metodval som denna studie 

baseras på vid undersökandet av syfte och frågeställningar. Resultaten har sedan bearbetats 

genom Sternudds dramapedagogiska perspektiv för att urskilja förskollärarnas och lärarnas 

synsätt på drama. 

 Slutsatsen som baseras på den insamlade datan är att förskollärare har en bredare 

uppfattning på drama som metod medan lärarna i större utsträckning uppfattar drama som 

teater. Dock är samtliga av Sternudds perspektiv representerade av båda 

verksamhetsformerna där förskollärare och lärares uttalanden i viss mån kan 

sammankopplas med flera av perspektiven. 

 

 

Nyckelord: Pedagogik, förskola, skola, drama, språk, intervju. 
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Inledning 

 

Drama är ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat och därmed valde vi att under vår 

utbildning på lärarprogrammet läsa kursen Drama, teater och kommunikation. Där fick vi 

både praktiskt och teoretiskt tillägna oss olika metoder för att arbeta med drama inom 

skolväsendet. Ett av de moment som kursen innefattade var integrationen mellan drama och 

språkutveckling vilket väckte vårt intresse för hur detta kan te sig i pedagogisk verksamhet.  

 Denna studie är därför inriktad på att studera hur lärare i förskolan och skolans tidiga 

skolår uppfattar drama som metod samt hur de använder sig av detta verktyg.  

 I och med att vi är två som genomför denna studie är ansvarsfördelningen uppdelad. 

Emma Hising ansvarar för intervjuer, transkribering, resultat och analys av förskollärarna, 

delstudie 1, och Anna Orre ansvarar för motsvarande delar berörande lärarna i tidiga skolår, 

delstudie 2. En frågeställning har vi bearbetat gemensamt. 
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Bakgrund 

 

Man kan definiera drama på olika sätt, det är en pedagogisk metod samt en konstnärlig 

uttrycksform. Inom dramaverksamhet finns det olika metoder, inriktningar och 

målsättningar men det mest betydelsefulla är aktörernas egna erfarenheter och upplevelser. 

Drama handlar om gestaltning, att förflytta sig i tiden, återskapa händelser eller se in i 

framtiden men främst handlar det om vår relation till omvärlden. Man kan bete sig ”som 

om” man vore någon annan och gå in och ur olika världar tillsammans med andra (Schuldt, 

1994, s. 11-13). 

 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama […] ska vara inslag i skolans 

verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande 

hör till det som eleverna ska tillägna sig (Skolverket, 2011, s. 10). 

 

Enligt läroplanen ska alla skolverksamheter arbeta med estetiska ämnen, så som drama, för 

att eleverna ska nå kunskaper genom olika uttrycksformer. Drama är en viktig metod då 

eleverna kan få möjlighet att uttrycka sina känslor samt använda kroppen relaterat till 

skolans kunskapsämnen (Skolverket, 2011). 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom […] drama […] liksom 

med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 

barns utveckling och lärande (Skolverket, 2010, s.7). 

 

Läroplanen för förskolan har som uppdrag och mål att använda drama i sin verksamhet för 

att hjälpa barn i sin utveckling av olika förmågor som t.ex. språk.  Denna koppling mellan 

drama och språkutveckling är viktigt för att barnen på ett lustfyllt sätt ska lära sig språket 

(Skolverket, 2010). 

1977 definierades drama som ett estetiskt ämne på ett seminarium med dramapedagoger. 

Denna definition gäller i Sverige:  

 

DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform  

DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra 

teaterformer  
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DRAMA är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet    

DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan 

människor  

DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande  

DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, 

intressen och sociala verklighet  

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap  

DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället 

(Rasmusson & Erberth, 2008 s. 28). 

 

Enligt Rasmusson och Erberth (2008, s. 11) är dramats olika metoder väl anpassade till 

skolans verksamhet och kan användas inom det sociala arbetet såväl som till de flesta 

kunskapsområden. Inom språkutveckling så hjälper drama bland annat till att konkretisera 

begreppsförståelsen. 

 Sternudd (2000) förespråkar dramats funktion i relation till elevernas demokratiska 

fostran. Hon anser att drama som metod är relevant för eleverna samt kan vara behjälplig vid 

uppbyggandet av bland annat sociala kompetenser, elevernas utveckling, värderingar samt 

kommunikativa kompetenser.   

Barns språkutveckling sker successivt under deras första levnadsår och det utvecklas från 

kroppsspråk till muntlig kommunikation till förståelsen av ords innebörder osv. En viktig 

sida av barns språkutveckling är den språkliga medvetenheten som innebär att vara 

uppmärksam på språket man använder sig av och det man hör andra uttrycka. Genom att se 

språket som ett objekt det vill säga att utifrån uppleva språket innebär att barnen successivt 

blir medvetna om talets uppdelningar i ord, meningar och språkljud som också är en 

grundsten till den skriftspråkliga utvecklingen (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 53-58). 
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Litteraturöversikt 

 

Tidigare forskning 

Drama som metod 

 

Beträffande drama i kombination med undervisning ska deltagarna nå skolämnena ”inifrån” 

istället för utifrån färdiga kunskaper. Kunskapsinhämtaren ska inte se sig själv som elev utan 

kunskapen ska inhämtas naturligt i dramat. Med detta menas att läraren frångår den 

traditionella katederundervisningen och istället låter eleverna inhämta kunskaper med hjälp 

av kropp och sinnen. Läraren styr följaktligen skapandet mot sina specifika mål där 

deltagarna ska inhämta vissa kunskaper. Syftet för deltagarna är däremot att vilja ”skapa” 

eller lösa problem av något slag. Detta leder till att läraren har ett mycket stort ansvar för 

elevernas iakttagelseförmågor och begreppsbildning samt bör vara lyhörd och strukturera 

arbetet därefter (Bolton, 2008, s. 13). 

 Dorothy Heathcotes dramapedagogik är utformad efter hur elevernas intressen för olika 

ämnen ska stimuleras. En kvalitativ metod istället för en kvantitativ. Hon anser att det 

viktiga i undervisningen är att få klassen att vilja veta mera om ämnet och därmed söka sin 

egen kunskap i kurslitteratur, ordböcker, samlingsverk och dylikt. Heathcote planerar därför 

sina lektioner på så vis att ett mysterium, beträffande ämnesområdet, ofta är i centrum vilket 

väcker en spänning hos eleverna och intresset för ämnet ökar. Då eleverna har nått en 

vetgirighet kan Heathcote avgöra att dramat uppfyllt sitt ändamål. Det betydelsefulla inom 

denna typ av undervisning är inte hur mycket eleverna läst utan istället att eleverna utvecklas 

samt förändras av innehållet (Wagner, 1993, s. 237). 

Drama kan användas som inspirationskälla till inlärning av kunskap i motsats till att 

eleven endast ska vara en kunskapsmottagare. Då drama som metod praktiseras på detta vis 

befästs enklare ämnesinnehållet hos eleverna, enligt Brennan och Pearce (2008, s. 2-3). 

Drama är en bra tillvägagångssätt för att bortgå från elevernas referensramar för att vidga 

deras strikta uppfattningar beträffande hur inlärning ska ske. Genom detta i kombination 

med rollspel, fallstudier, grupparbeten och dylikt kommer eleverna möjliggöra för sin egen 

utveckling beträffande kritisk reflektion samt självständighet. (Brennan och Pearce, 2008, s. 

2-3)  
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Brennan och Pearce (2008, s. 2-3) beskriver även dramats kännetecken utifrån Dewey, 

Kolb och Andresens discipliner. Dramat utmärks av att (1) människan deltar med hela 

kroppen, alla sina sinnen, känslor och tankar, (2) användandet av deltagarnas erfarenheter 

för att väcka ett personligt intresse vid inhämtande av ny kunskap samt (3) reflektion för att 

skapa en djupare grundad förståelse. 

Drama som metod kan brukas inom varierade arbetsområden och ett sätt är att integrera 

ämnet i undervisningen, där alla ämnen går att dramatisera. Centralt i arbetet med drama i 

sin undervisning är dock att pedagogen måste gå igenom den första fasen med de 

grundläggande dramaövningarna. Detta för att gruppen ska bli trygg med arbetssättet samt 

att eleverna ska våga agera. Sedan kan man gå in på det innehållet man har tänkt sig. Genom 

att börja med denna grund får man ut så mycket mer av sin dramaundervisning då eleverna 

blir mer samspelta och trygga i sig själva. Ett arbetssätt som författarna beskriver är 

dramatisering av sagor och texter. Att välja sagor och texter efter elevernas intressen anser 

författarna är av stor vikt. I arbetet med den valda litteraturen kan läraren till exempel 

förflytta innehållet från dåtid till nutid för att göra det mer begripligt för eleverna 

(Rasmusson och Erberth, 2008, s. 76, 138). 

 

Lärares uppfattning av drama relaterat till tidigare forskning 

 

Lärares synsätt på drama har enligt tidigare forskning som gjorts på ämnet beskrivits som en 

metod: 

 

 för utvecklandet av kreativa och kommunikativa förmågor med utgångspunkt i 

lärandet,  

 som ökade motivationen kring elevernas eget ansvarstagande om sitt lärande,  

 som kan medverka till ett livslångt lärande, 

 samt en process där individen ser sig själv utifrån den egna personen och andra 

(Öfverström, 2006, s. 115). 

 

Då eleverna ska utveckla sin kreativa förmåga görs detta lämpligast i samband med 

utvecklandet av fantasin. Kreativa aktiviteter grundar sig närmare bestämt i fantasin vilket 

medför att även skapandet inom olika ämnesområden, så som vetenskapligt, konstnärligt och 

tekniskt, är bundet till elevernas fantasiförmåga (Vygotskij, 1995, s. 13). 
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 Utveckling som berör elevernas kommunikativa förmågor kopplar Rasmusson och 

Erberth (2008, s. 94) till övningar som även medför framsteg inom gruppdynamiken, 

samarbetet samt fysiskt kontakt. Drama som berör dessa aspekter är av vikt då de ska 

medföra ett klimat där gruppen känner sig trygg samt där samtliga deltagare ska acceptera 

att till exempel någon gör fel eller är nervös.  

Delar av Heathcotes dramaundervisning bygger på att deltagarna går in i varierade 

miljöer och situationer som berör ett på förhand valt ämne. I gestaltningen använde hon sig 

av olika former av frågor för att öka elevernas ansvarstagande beträffande sitt eget lärande. 

Informationssökande frågor är ett sådant exempel och kan formuleras så som ”Vad ska vi ha 

med oss i rymdraketen?” eller ”Hur gör man upp en eld?”. Ett annat exempel är 

kontrollerande frågor som ställs för att se om eleverna följer med i handlingen. Under 

dramat får även deltagarna olika handlingsvarianter där de till exempel får välja vilken 

tidsaspekt de befinner sig i, huruvida könsfördelningen ser ut eller beträffande karaktärernas 

yrken. Det är av vikt att deltagarna alltid ska vara med och skapa gestaltningen då detta 

öppnar till motivationen att söka nya kunskaper, före eller efter dramatiseringen. Heathcote 

använder sig även av faktabaserade frågor i sin undervisning för att öka denna motivation. 

(Wagner, 1993, s. 80-86). 

Enligt Heathcote syftar drama även till att eleverna ska få en tydligare bild av världen 

runtom med fantasin som verktyg för att utvecklas i det livslånga lärandet. Inom drama kan 

man gå in och ur fantasins värld som man vill och tillsammans med gruppen får man också 

möjlighet att reflektera kring dramaupplevelserna som då blir mer äkta. Denna kollektiva 

dramaupplevelse i kombination med reflektionen är en hjälp till hur man ska agera i 

vardagen och det rådande samhället (Wagner, 1993, s. 292) 

Genom rollspelet kan individen få möjlighet att reflektera över sin syn på den egna 

personen och på andra. Rollspelet ska knytas till verkliga händelser som berör olika 

problem kopplat till bland annat familjen, skolan, fritiden eller dylikt. Detta ska medföra en 

djupare förståelse för hur olika människor kan handla och tänka. Värderingsövningar är en 

typ av rollspel där individerna specifikt får begrunda sina egna uppfattningar och därmed 

skapas potential att stärka individens självuppfattning (Rasmusson och Erberth, 2008, s. 

147-159). 

 

Val eller bortval av drama som metod 
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I en studie om pedagogiskt drama under lärarutbildningen finns beskrivet olika orsaker till 

varför inte lärare i tidiga skolår använder sig av drama.  Lärarna tyckte bland annat att det 

inte fanns passande lokaler, att storleken på gruppen var för stor och/eller att de antingen var 

osäkra på sin egen lärarroll eller hade få kunskaper inom ämnet. Andra orsaker var att de 

inte hann med drama i förhållande till andra skolämnen samt att de inte hade några positiva 

upplevelser inom området. De ansåg även att dramalektioner ofta blev stökiga och de flesta 

lärare var oroliga för att tappa kontrollen över eleverna. En annan omständighet som 

påverkade var att lärarna kände att de hade för stora förväntningar från skolledare och 

föräldrar men också från sig själva. Detta ledde till att de då prioriterar andra ämnen. 

Lärarna anser dock att man framförallt har användning av drama när man etablerar gruppen i 

början av årskurs 1 då insikt, förståelse och social kompetens är betydelsefulla delar 

(Erberths, 1993, s. 148 - 150). 

 Lärarna i Öfverströms (2006, s. 91-94) avhandling beskriver positiva faktorer som avgör 

deras val att använda drama som metod i undervisningen. De ansåg bland annat att drama 

kan användas för inhämtande av teoretiska kunskaper. Ett exempel var att gestalta olika 

historiska scenarion vilket gör lärandet lustfyllt för eleverna. Genom dramatiseringarna får 

även eleverna möjligheten att göra kunskapen personlig och konkret. Det är också en träning 

i att uttrycka sig kroppsligt och muntligt. När det gäller både kunskaper och färdigheter får 

de tillfällen att känna sig sedda och behövda. Drama underlättar dessutom för de elever som 

har svårt att lyckas rent teoretiskt att nå framgång. 

 

Språkutveckling 

 

Malmgrens (1996, s. 69-91) studie, som behandlar svenskundervisningen i grundskolan, 

resulterar i slutsatsen att svenskämnet kan organiseras i tre olika ämnen: svenska som 

färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. 

 I svenska som färdighetsämne ligger fokus i att träna språket samt den studieteknik som 

anses viktig vid inlärning av specifik kunskap. Denna repeterande träning syftar till att 

eleverna ska lära sig en språklig teknik som går att tillämpa i liknande övningar. Tekniken 

som eleverna lär sig medför att de kan klara denna typ av programmerande uppgifter men 

denna betoning gör även att ämneskunskaperna blir sekundära. Svenskan som ämne blir 
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genom denna sorts arbete inte kopplat till omvärlden då de repeterande övningarna syftar till 

att träna på en viss teknik istället för elevernas erfarenhetsvärld (Malmgren, 1996, s. 86-88). 

 Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne har som syfte att förmedla kunskap om 

både språket (grammatik) och litterära verk med tillhörande författare. Därmed har detta 

område ett bestämt innehåll som ska bilda eleverna beträffande det nödvändiga, svenska 

kulturarvet. Det finns två bakomliggande orsaker till att denna del av svenskämnet 

förmedlas. Den ena är att det anses att klassisk litteratur kan vara utvecklande för elevernas 

personlighet och det andra är att skolan ska ansvara för förmedlandet av den svenska 

litteraturkulturen samt se till att samtliga elever tar del av de viktiga svenska författarna 

(Malmgren, 1996, s. 86, 88).  

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne innebär att man utgår ifrån den nuvarande 

elevgruppens förutsättningar. Man väljer teman utifrån elevernas erfarenheter så att de ska 

kunna koppla dem till sin egen person. Eleverna ska bland annat utveckla sin historiska samt 

sociala förståelse och då är litteraturläsningen av stor relevans. Detta i och med att den valda 

litteraturen ofta avspeglar människors erfarenheter. En förutsättning för utvecklande av 

språk är bland annat nyfikenhet och intresse för omvärlden. Sammanfattningsvis kan man 

säga att det erfarenhetspedagogiska ämnet går att använda inom alla skolämnen (Malmgren, 

1996, s. 86, 88-89).  

Som lärare är det vanligt att man lär ut kunskaper genom dessa tre inriktningar men ofta 

väljer läraren en inriktning som är den mest dominanta i relation till dennes synsätt 

(Malmgren, 1996, s. 86-89). 

I en studie som genomförts under två års tid i en klass i grundskolan har det undersökts 

olika metoder kring tematiskt arbete kopplat till litteraturläsning. En metod de kommer i 

kontakt med är dramatisering. Denna metod användes i relation till språkarbete och är mer 

lärarstyrt än rollspel, vilket också användes i klassen. Enligt författarna är rollspelet mer 

kopplat till den fria leken medan dramatiseringen av texter har som syfte att eleverna ska få 

en nära kontakt med texternas karaktärer och på så sätt förstå dem på ett djupare plan 

(Malmgren och Nilsson, 1993, s. 145). 

Holm och Laursen (2010) beskrev olika språkliga former de mötte på en förskola i syfte 

att belysa ”relationen mellan barns språkliga utveckling och förskolans språkliga praxis” 

(Holm och Laursen, 2010, s. 14). 

 Där skildrades barnens möte med det skriftliga språket som en process där kunskapen 

fick betydelse i interaktionen med de skrivna symbolerna samt i den sociala situation den 

inhämtades i. Interaktionen skedde bland annat då barnen observerade läskunniga personers 
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användande av det skrivna språket samt då de själva imiterade och försökte uttrycka sig på 

ett likvärdigt vis. Med hjälp av barnens observationer och egna försök att skriva kan de 

utveckla en uppfattning för vad skriftspråket är, hur det används och hur det är uppbyggt 

med symboler, mellanrum och dylikt. Förskolan är en viktig förutsättning beträffande 

barnens läs och skrivutveckling då den kan bidra med positiva erfarenheter. Ett exempel på 

hur positiva erfarenheter kan byggas upp är då Josefin, som gick på förskolans 

småbarnsavdelning, använde sig av ett gammalt tangentbord för att imitera en skrivande 

process. Hon uppvisade då en stolthet, med rak rygg, och betydelsefullhet när hon skrev med 

tangenterna och samtidigt berättade att ”nu är jag stor och skriver på en dator” (Holm och 

Laursen, 2010, s. 57). Det är av stor vikt att intresset hos barnen, beträffande det skrivna 

språket, tas seriöst och att det ges möjlighet hos samtliga barn att utveckla detta engagemang 

i kombination med olika uttrycksformer (Holm och Laursen, 2010, s. 57-58). 

I en interventionsstudie som berör barns språkutveckling i förskolan beroende av 

språkstimulansen hemifrån. Studiens metoder har varit enkätundersökning samt olika tester i 

uttal och språkbruk. Föräldrarna har även fått möjlighet att påverka barnen genom olika 

metoder så som sagoläsning, lekar, dramainspirerade övningar, ritsagor, språkövningar, 

handdockor m.m. Relevant att nämna är att dessa metoder ska medföra ett lustfyllt lärande 

hos barnen då de ska vilja arbete vidare. Resultatet av studien i relation till tidigare forskning 

visade på att barn som fått lite stimulans hemifrån hade sämre språkutveckling och de barn 

som fått mycket stimulans hemifrån hade bättre språkutveckling (Svensson, 1993, s. 183-

185,230-23). 
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Teoretiska perspektiv 

 

Mia Marie F. Sternudd (2000) skildrar i sin avhandling om dramapedagogik som 

demokratisk fostran fyra olika dramapedagogiska perspektiv. Dessa perspektiv är det 

konstpedagogiska perspektivet, det personlighetsutvecklande perspektivet, det kritiskt 

frigörande perspektivet samt det holistiska lärandeperspektivet.  

Det konstpedagogiska perspektivet innefattar två konkreta mål. Det första målet är att 

individen tillsammans med andra ska utveckla både sin kreativa uttrycksförmåga och sin 

samarbetsförmåga samt finna sin identitet genom agerandet (Sternudd, 2000, s. 76).  Det 

andra målet är att producera en teateruppsättning som kan framföras inför åskådare 

(Sternudd, 2000, s. 63). I det konstpedagogiska perspektivet är processen det centrala och 

teaterföreställningen är slutprodukten. Under processen ska individerna, både i grupp och 

enskilt, förbättra sin förmåga att uttrycka sig inför den kommande teaterproduktionen. Under 

föreställningen är det av vikt att individen tillägnar sig både publikens och sina egna intryck 

av det muntliga och kroppsliga agerandet. Individen förbättrar på så sätt sina förmågor 

genom att beakta olika strategier, den demokratiska värdegrunden samt innehållet. Inom 

detta arbetssätt bör varje individ utveckla rörelse, tal, sinnen, känslor och uttryck (Sternudd, 

2000, s. 56-63). 

Det personlighetsutvecklande perspektivet innebär att individens utveckling är i fokus. 

Man ska utgå ifrån barnen och få dem att vara delaktiga då agerandet är det mest 

betydelsefulla verktyget. Här går verklighet och fantasi sida vid sida. Processen är kärnan i 

det personlighetsutvecklande perspektivet och reflektion är en viktig del i lärandet för att 

öka insikten hos deltagarna. Målet är att individen ska få mer förståelse om sig själv i 

relation till samhället och andra människor. Även gruppdynamiken är viktig här på en 

individ-grupp och samhällsnivå. Detta perspektiv behandlar kommunikation, 

beslutsfattande, värderingar, ståndpunkter samt utgår från deltagarnas egna erfarenheter och 

vardagssituationer. Den huvudsakliga metoden är olika rollspelsformer men även 

improvisationer, gestaltande och teaterföreställningar används flitigt. Dock sker 

teaterföreställningar inom detta perspektiv endast som en del av processen och inte som ett 

på förhand utsatt mål (Sternudd, 200, s. 65-81).  

 

Individens handlingar och värderingar synliggörs och bearbetas i samspel med andra, samtidigt 

utvecklas individernas självförståelse genom olika övningar som både synliggör och utvecklar 

individens olika sidor (Sternudd, 2000, s. 81). 
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Inom det kritiskt frigörande perspektivet agerar individerna först och främst inom forumspel, 

forumteater samt socioanalytiskt rollspel. Deltagarna ska genom dessa metoder bearbeta sina 

egna samt gruppens erfarenheter som berör förtryckta situationer socialt och i samhället. I 

rollspelet får alla möjligheten att inverka på utgången då de övriga deltagarna kan inta en 

roll i spelet vilket medför en reflektion av varandras värderingar. Målet med innehållet inom 

detta perspektiv är att individerna ska öka sina kunskaper beträffande människors olika 

situationer i samhället samt få förståelse över sitt eget inflytande. De fiktiva situationerna 

ska grunda sig i gruppens erfarenheter för ett meningsfullt arbete. Det kritiskt frigörande 

perspektivet är därmed förberedande inför individernas framtid och ska ligga till grund för 

deras demokratiska värderingar (Sternudd, 2000, s. 82-96). 

Det holistiska lärandeperspektivet implicerar att kunskap inom olika ämnesområden ska 

grunda sig på elevernas känslo- och tankemässiga nivå. Kunskap av väsentlig karaktär 

uppstår först då eleven på ett personligt och känslomässigt plan upplever ett problem som 

denne får verktyg att klara på ett kognitivt plan. Det är pedagogen som skapar en fiktiv 

situation för att sedan med hjälp av deltagarna styra den händelse som dramat berör. Det är 

viktigt att pedagogen själv deltar i roll för att kunna inverka på rollspelets riktning mot det 

utsatta målet samt se till att dramat fortskrider. Centrala aspekter inom det holistiska 

arbetssättet är fantasi, symboliskt tänkande, metaforer, känslor samt närhet och distansering 

(Sternudd, 2000, s. 97-108). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att studera förskollärares och lärares uppfattningar om den 

estetiska dimensionen drama som pedagogisk metod. Mer preciserat syftar studien till att 

undersöka hur förskollärare och lärare uppfattar dramats funktion och relation till barns och 

elevers utveckling av språkkunskaper. 

 

Med syftet som grund vill vi i denna studie besvara nedanstående frågeställningar: 

 Vilka intentioner och argument har förskollärare och lärare som påverkar 

planeringen av dramabaserade aktiviteter? 

 Vilka uppfattningar har förskollärare och lärare till drama som metod, generellt 

samt vid inlärning av språk? 

 I vilka avseenden skiljer sig uppfattningar om drama som pedagogisk metod i 

de två skolformerna och hur kan dessa eventuella skillnader förstås? 

 



18 

 

Metod 

 

För att undersöka denna studies frågeställningar och syfte har vi valt metoden intervju. Detta 

val gjordes i och med att tillvägagångssättet var mest lämpat vid insamlandet av data som 

berör lärarnas uppfattningar och attityder. Med utgångspunkt i tidigare forskning och detta 

metodval hoppas vi på att fylla en kunskapslucka beträffande ämnet (Esiasson, 2012 s. 257) 

Vi har valt att göra halvstrukturerade samtalsintervjuer som är utformade med 

huvudteman och underteman. En fördel med denna metod är möjligheten att ställa 

uppföljningsfrågor under samtalets gång för att tydliggöra och utveckla det den intervjuade 

sagt. Denna metod ger även större plats för naturligt samspel mellan den intervjuade och 

forskaren. Ett kännetecken för samtalsintervjuer är om man vill ta reda på hur människor 

tolkar sin värld (Esiasson, 2012 s. 250-253).  Kvale (1997, s.6) har definierat den kvalitativa 

forskningsintervjun som: 

 

En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i av sikt att tolka 

de beskrivna fenomenens mening. 

 

Samtalet är även en respondentintervju i kvalitativt slag i och med att studieobjektet är de 

intervjuade personerna och deras tankar samt arbetsmetoder som är relevant för denna studie 

(Esaiasson, 2007, s. 259; Kvale, och Brinkmann 2009, s. 39-40, 43).   

 Intervjuguiden (se bilaga 1) består av tre stycken huvudteman, dessa är bakgrund, drama 

samt språk.  

Temat bakgrund är relevant då vetskapen om förskollärarnas/lärarnas utbildning, 

yrkeserfarenhet samt vilka elevgrupper som läraren arbetat mestadels med är av vikt vid 

jämförelsen mellan förskola och skolans tidigare år. Dessutom kan dessa omständigheter 

vara bakomliggande anledningar till varför drama som metod inte används. Temat bakgrund 

ligger även till grund för presentationerna av de intervjuade som introduceras nedan. 

 Temat drama utformades i och med att insikten om hur förskollärarna/lärarna använder 

sig av drama, varför de använder drama samt hur dessa uppfattar metoden är centralt vid 

jämförandet om drama sker vid språkinlärning eller endast generellt. Detta tema är även 

avgörande beträffande de förskollärarna/lärarna som inte använder drama som metod då 

omständigheterna till varför detta inte sker kommer att kunna urskiljas.     
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 Temat språk valdes för att undersöka ifall förskollärarna/lärarna använder sig av drama 

specifikt kopplat till språkutveckling. Detta tema är till för att de ska beskriva 

språkutveckling, i denna studie det svenska språket, generellt och sedan själva kunna koppla 

innehållet till drama. Görs inte denna koppling ställer vi en sista ledande fråga som berör 

språkutveckling och drama för att kunna svara på den ena frågeställning.  

Analysmetoden som används för att undersöka de material som samlats in är 

Kartläggningsmetoden. Denna metod är baserad på att kartlägga ett visst fenomen samt att 

sedan finna och klarlägga detta fenomens relevanta aspekter (Esaiasson, 2007, s. 272-273). I 

detta fall är fenomenet huruvida förskollärare och lärare i tidiga skolår (1) uppfattar drama 

som metod, (2) kopplar drama till språkutveckling samt (3) gör val eller bortval av 

arbetssättet. 

 

Urval 

 

Denna studie kommer att behandla tio stycken intervjuer. Fem stycken kommer att vara med 

förskollärare och fem med lärare i tidiga skolår. I kvalitativa intervjustudier är det av vikt att 

antalet intervjupersoner inte över- eller underskrider en viss gräns. Överskrids denna gräns 

inhämtas därmed ingen ny relevant kunskap och det blir svårare att göra någon djupare 

analys av materialet. Underskrids däremot gränsen kan hypoteser och allmänna slutsatser 

omöjligen genomföras (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 129). Kvale och Brinkmann (2009, 

s. 130) hävdar därmed att antalet intervjuer i de flesta studier av detta slag bör ligga på 15 

+/- 10 stycken då en studie ska nå mättnad. Denna mättnad uppnås när forskaren kommer 

fram till ett resultat som redan är bekräftat.  

  Vi har valt att jämföra förskolan med skolans tidiga år, som representerar årskurserna 1-

5. Bortvalet av förskoleklass beror på att detta stadium inte har några konkreta mål i 

kursplanerna. Årskurs 6 valde vi bort för att denna årskurs har betyg. För att vara konkreta i 

resultat och analys har vi valt att benämna förskollärarna med namn på bokstaven F och 

lärarna på bokstaven L. 

 Samtliga förskollärare och lärare har vi tagit kontakt med via mail för bokning av 

intervjuer. Åtta av tio personer har valts ut slumpmässigt och är okända då Esaiasson (2007, 

s. 259) påpekar vikten av att välja främlingar för att bibehålla distans och vetenskaplig 

fokus. Två stycken av informanterna var däremot rekommenderade med ämnet i åtanke, 

dessa var Louise och Fredrik. Rekommendationerna skedde från vår handledare då det var 
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av vikt att införskaffa data med ämnet i åtanke. Utifrån detta sökte vi specifikt efter en 

förskollärare och en lärare som använde drama i större mån i sin verksamhet. Samtliga 

arbetar även i större städer i Sverige. 

 

Presentation av intervjupersonerna 

Förskollärare 

 

Felicia 

Felicia arbetar sedan ett och ett halvt år tillbaka på en förskola med judisk profil. Där 

ansvarar hon över en grupp med 1-3 åringar. Detta är hennes första arbete sedan hon tog 

examen vid Malmö högskola med kombinerad förskollärare och grundskollärare i tidiga år. 

Där hade hon inriktningen kultur, medier och estetik där drama ingick i några av kurserna. 

 

Fredrik 

Fredrik blev färdig förskollärare 2010 vid Uppsala Universitet. Han har läst en kurs estetisk 

inriktning varav en delkurs innehöll drama. Just nu arbetar han sedan 2010 på en förskola 

där han ansvarar för åldrarna 3-5. Under utbildningen arbetade han även extra på en förskola 

som vikarie. 

 

Freja 

Freja har arbetat som förskollärare sedan augusti 2012. Tidigare har hon dock arbetat som 

barnskötare i många år. Hon är utbildad förskollärare vid Uppsala Universitet och under 

utbildningen fick hon en liten del drama under en delkurs. Just nu arbetar hon med 4-5 

åringar på en mobil förskola där hon ansvarar för 4 åringarna varannan vecka och 5 

åringarna varannan då de som inte är på förskolan är ute med förskolans buss. 

 

Filip 

Filip blev färdigutbildad förskollärare januari 2013 och har sedan 4 månader tillbaka arbetat 

på en förskola. Han har läst en kurs på utbildningen som innehöll 7,5 högskolepoäng drama. 

Utbildningen gjorde han på Uppsala Universitet. På förskolan ansvarar han för barn i 1-3 års 

ålder. 

 

Fiona 
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Fiona studerade Lärarprogrammet med inriktningen pedagogiskt arbete med yngre barn vid 

Stockholms Universitet. Efter utbildningen som slutfördes i mars 2012 har Fiona arbetat på 

en förskola där hon ansvarat för en grupp med 1-5 åringar. Förskolan har utomhuspedagogik 

som profil där de flesta aktiviteter sker i utomhusmiljöer.  

 

Lärare i tidiga skolår 

 

Lena 

Lena är utbildad grundskollärare i årskurs 4-9 med inriktning språk med engelska, franska 

och svenska som andra språk. Hon utbildade sig på Lärarhögskolan i Stockholm. I 

utbildningen ingick ingen dramakurs. Som utbildad lärare har hon arbetat under 12 år i 

årskurserna 4-6 och innan dess några år som outbildad. Skolan har internationell och 

matematisk profil. 

 

Lillemor 

Lillemor tog sin examen vid Uppsala Universitet år 1972. Sedan dess har hon arbetet både i 

låg- och mellanstadiet och nu har hon en årskurs 5. Hon har ingen utbildning inom drama 

men gått flera fortbildningar inom ämnet under sina 40 år som lärare.  

 

Linnea 

Hösten 2010 blev Linnea färdig lärare i grundskolans årskurser 1-6. Hon har därefter arbetet 

i mellanstadiet och har även tidigare erfarenheter från de åldrarna vid vikariatarbete. Inom 

Linneas utbildning vid Uppsala Universitet läste hon kursen Kultur, Kommunikation och 

Samhälle och integrerat i den fanns inslag av teater och drama. 

 

Lisbeth 

Lisbeth arbetar i dagens läge på en skola med entreprenöriellt lärande som inriktning i 

årskurs 3. Hon har varit verksam inom läraryrket sedan 15 år tillbaka och har mesta delen av 

denna tid arbetat i årskurserna 1-3 och endast lite i årskurserna 4-5. Detta beror på Lisbeths 

utbildning som är inriktad mot lågstadiet som hon läste vid Uppsala Universitet. Lisbeth har 

även studerat en termin Montessori pedagogik i Stockholm under sitt yrkesliv. Hon har inte 

läst några kurser som berör ämnet drama. 
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Louise 

Louise har arbetat som lärare på samma grundskola i 21 år och innan det arbetade hon som 

timanställd på olika skolor. Från början var hon enbart anställd som dramapedagog men har 

under tiden tagit mer och mer läraransvar. Hon har ingen lärarutbildning men har 

dramapedagogutbildning i grunden samt gått olika fortbildningar. Hon är nu lärare i en 

årskurs 5 tillsammans med en behörig kollega på en skola med Natur och Skapande profil. 

 

Genomförande 

 

För att våra intervjuer skulle nå bästa resultat genomförde vi provintervjuer, med två bekanta 

vid universitetet, för att säkra att våra frågor var tydliga och rätt formulerade. Intervjuerna 

genomfördes under 45-60 minuter på en tyst plats vald av den intervjuade, vilket var på 

skolan/förskolan eller i hemmet. Esiasson m.fl. (2007, s. 302) betonar vikten av att välja en 

miljö som den intervjuade känner sig trygg i. 

I denna studie spelads samtliga intervjuer in på diktafon. Bjørndal (2007, s. 98) tar upp 

olika fördelar med inspelning under intervju. En stor fördel är att det inte krävs lika mycket 

tid som vid antecknande. Att spela in bidrar också med att intervjun blir mer som ett 

naturligt samtal då man inte behöver anteckna allt som uttrycks. En annan fördel med att 

spela in är att man kan vara säker på att allt i samtalet blir explicit och även att man får 

möjlighet att transkribera materialet. 

 Vid transkriberingen av våra intervjuer har vi valt att skriva efter den noggranna muntliga 

stilen kombinerat med skriftspråklig karaktär. Med detta menar vi att skrivandet kommer ske 

ordagrant med bortseende från pauser, betoningar, suckar och dylikt (Kvale och Brinkmann, 

2009, s.197). 

 Materialet analyserades genom att vi bearbetade varje frågeställning var för sig. Detta 

gjorde vi med hjälp av markeringspennor i olika färger för att få en tydligare bild över vilka 

svar som hörde till vilken frågeställning. Därefter gjorde vi sammanställningar i form av 

tabeller för att tydliggöra resultatet ytterligare. Utifrån dessa tabeller har vi utgått från de 

teoretiska perspektiven för att analysera den insamlade datan. 

 

Etiska överväganden 
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För att undersöka objektet i denna studie är metoden intervju bäst lämpad då vi ska studera 

förskollärare och lärare i tidiga skolårs uppfattningar beträffande drama. Med denna metod 

tillkommer även vissa etiska aspekter som forskaren måste ta hänsyn till gentemot den 

intervjuade (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Informationskravet kommer vi ta hänsyn till då vi informerar samtliga deltagare om 

undersökningens genomförande, syfte samt metoder. Vi ska även framföra att deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas på deltagarnas önskan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-

8). 

 Vi har beakta Samtyckeskravet genom att vi ska fråga deltagarna om deras samtycke till 

medverkan samt att deltagarna själva får bestämma hur mycket eller lite de vill medverka 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11).  

 Konfidentialitetskravet tar vi hänseende till genom att se till att deltagarens personliga 

uppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte under några omständigheter kan 

ta del av dem. Vi ska även se till att uppgifter som kan identifieras ska omvandlas så att de 

medverkande blir anonyma, detta gäller specifikt de uppgifter som är etiskt känsliga 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 

 Hänsyn kommer även tas till Nyttjandekravet då vi endast kommer att avvända de 

uppgifter, som behandlar deltagarna, i vårt forskningsändamål. Vi kommer även se till att de 

uppgifter som samlas in beträffande de medverkande endast används i vetenskapliga syften 

och inte nyttjas i kommersiella situationer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13) 

 

Reflektion över metoden 

 

I arbetet med att transkribera valde vi på förhand en gemensam metod. Detta gjordes då vi 

ville öka reliabiliteten och validiteten beträffande vår studie. Reliabiliteten och validiteten 

ökar genom att vi valt att skriva efter den noggranna muntliga stilen då tolkningar av 

intervjuerna, vid transkribering, bortgår eftersom att vi då skriver ut samtliga ord som 

spelats in (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 200, 201, 267). 

När vi har genomfört våra intervjuer har vi haft frågeställningar och syfte i åtanke för att 

höja validiteten samt sett över om intervjudesignen är lämplig för ändamålet. Vi har även 

diskuterat val av metod för att syftet ska kunna besvaras på ett tillförlitligt sätt (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s.267). 



24 

 

I en studie av detta slag när man gjort ett slumpmässigt urval av intervjupersoner bör man 

vara försiktig med hur man uttrycker sig i resultatet och analysen. Det är även av stor vikt att 

vara medveten om att man inte kan göra några allmänna generaliseringar på enbart tio 

intervjuer (Esaiasson, m.fl, 2007, s. 180). Vi har därmed reflekterat över ordval och varit 

bestämda med att uttrycka oss utifrån de personer som medverkat i studien och inte utifrån 

allmänna slutsatser.  

I och med att vi har spelat in intervjuerna på diktafon har vi även reflekterat kring vad 

detta kan ha för påverkan på validiteten. Intervjupersonerna kan nämligen känna en 

osäkerhet inför inspelning vilket kan medföra ett negativt utfall på svaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.267). 

Intervjuerna som vi genomfört har alla varit relevanta för våra frågeställningar och syfte. 

Oavsett om alla förskollärare och lärare inte använt sig av drama som metod är detta ett 

resultat i sig och det har medfört betydelsefulla insikter. 
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Resultat och analys av intervjuer 

 

Utgångspunkten i resultatet är de frågeställningar som denna studie bearbetar och de 

behandlas genom de relevanta delarna av den insamlade empirin. Analyserna av resultaten 

stödjs genom litteraturöversikten och ska stärka det som intervjuerna berör. En översikt av 

resultat och analys presenteras i slutet. 

 

Delstudie 1 – Förskollärare 

 

Förskollärares intentioner och argument som påverkar planeringen av dramabaserade 

aktiviteter 

 

Samtliga förskollärare använde sig av drama i varierande utsträckning i sin verksamhet. De 

ansåg bland annat att drama var ett uppskattat verktyg anslutet till ämnesbaserade 

kunskaper, där hade bland annat språkutvecklingen stor betydelse.  

 

Citat 1: Speciellt i vår äldsta grupp kopplar vi det till språket med ord, bokstäver, meningar, 

ord som de får gestalta. De älskar ju att gestalta själva. Bilda egna meningar och göra drama av 

det (Freja)  

 

Av förskollärarna var det två stycken som uttryckte sig angående dramats betydelse för 

gruppens samhörighet. Fiona ansåg att den empatiska förmågan och det sociala samspelet 

kan övas upp med hjälp av drama i gruppen. Freja beskrev drama som ett hjälpmedel för att 

få ihop gruppen, där barnen ska få möjlighet att uttrycka sig inför varandra samt utveckla 

den empatiska förmågan. 

 

Citat 2: Det sociala samspelet är nästan det största och viktigaste uppdraget i förskolan att 

hjälpa barnen att bli empatiska individer som kan fungera i grupp och tillsammans med andra 

(Fiona).  

 

Fantasi är en viktig del i arbetet med drama påpekade två av förskollärarna. Filip 

förknippade drama med att det är ett lustfyllt sätt för barnen att gå in och ur roller inom 
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fantasivärldar. Fredrik underströk vikten av att barnen måste få möjlighet att använda sin 

fantasiförmåga.  

 

Citat 3: Både för att det är kul, roligt, lärorikt och man lär sig mer om man har roligt. Och 

barnen alltså, fantasi behöver de verkligen få utlopp för (Fredrik).  

 

Många av förskollärarna uppmärksammade betydelsen av det lustfyllda med drama samt 

uttryckte sig kring metoden med termer som glädje och humor. Fiona och Felicia menar 

också att drama är en bra metod att väva in i leken. Fiona understryker att barnen hela tiden i 

leken går in i olika rollspel där de väljer roller utifrån bland annat intressen, erfarenheter och 

normer.  Fredrik och Freja ansåg båda att drama är jag-stärkande och används med syfte att 

bygga upp en självkänsla hos barnen. Freja påstod också att drama är bra att använda för att 

få barnen att våga öva på att agera inför en grupp. Användandet av drama var något som 

både Fredrik och Freja påpekade var ett bra komplement vid konflikthantering. 

 

Citat 4: Barnen är i stort behov av bekräftelse och grupperna är stora. Vi hanterar våra problem 

som uppstår på avdelningarna med hjälp av drama (Freja). 

 

Av respondenterna så ansåg samtliga att drama är ett verktyg för att få barnen att uttrycka 

sig muntligt och med kroppen. Endast en nämnde dock kopplingen till läroplanen som en 

central del vid användandet av drama i sin verksamhet.  

 

Citat 5: [...] Man lär sig genom att agera, att uttrycka sig med sin egen kropp. Istället för att 

man ska stå liksom att mata in ord så lär de sig genom att agera och lär sig genom att använda 

sig själva och genom sin kropp (Filip). 

 

Analys 

 

Enligt Vygotskij (1995, s. 13) utvecklas kreativa förmågor med hjälp av fantasin som även 

två av studiens förskollärare uttryckte som positiva argument till att använda drama. 

Heathcote (Wagner, 1993, s. 292) belyser fantasins betydelse för det livslånga lärandet där 

man får möjlighet att gå in och ur olika fantasivärldar som Filip även framhävde vikten av.  

Gruppdynamiken är av stor vikt i förskolan ansåg ett par av respondenterna och då är 

drama ett värdefullt redskap. Rasmusson och Erberth (2008, s. 94) uppmärksammar att barn 

behöver utveckla kommunikativa förmågor och detta görs enklast där gruppklimatet är 
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stabilt och tryggt. Rasmusson och Erberth (2008, s. 147-159) beskriver även hur drama kan 

påverka barn att reflektera och få mer förståelse kring hur andra tänker och handlar. Detta 

sker genom rollspel där verkliga händelser som behandlar olika samhälleliga problem 

gestaltas. Flera av förskollärarna nämnde att drama är bra för att öva den empatiska 

förmågan samt ett verktyg till arbete med konflikthantering där rollspelet haft en stor 

betydelse på vissa förskolor.  

Samtliga förskollärare ansåg att drama var ett bra redskap som komplement till 

ämnesbaserade kunskaper samt att de får agera och uttrycka sig med alla sinnen. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning (Öfverström, 2006, s. 91-94) där lärare har 

beskrivit positiva faktorer till varför drama används i undervisning. De har då bland annat 

betonat vikten av att koppla drama till inhämtande av teoretiska kunskaper. Lärarna i 

Öfverströms studie ansåg även att genom dramatisering så får barnen möjlighet att öva på att 

uttrycka sig muntligt och kroppsligt. 

 

Förskollärares uppfattningar till drama som metod vid inlärning av språk 

 

Av förskollärarna är det fyra som kopplar drama till språk i varierad utsträckning. Samtliga 

av dessa beskriver att barnen får använda sin egen kropp och gestalta för att konkretisera ord 

och bokstäver.  

 

Citat 6: [...] vi har kommit till ett visst ställe i dramaäventyret så måste vi komma vidare och då 

måste vi ha fem saker som börjar på M till exempel så får de leta reda på det och hur ser den 

bokstaven ut så får de prata om de och visa och kanske göra med kroppen (Fredrik). 

 

Fredrik och Felicia uttrycker tydligt att de använder sig av lärare-i-roll när de integrerar det 

språkutvecklande innehållet med sagotema eller dramaäventyr. Fredrik menar att han i sin 

valda roll väver in svåra begrepp som hör till temat som sedan konkretiseras i 

dramaäventyret. Han berättade att han en gång spelade en pirat i ett dramaäventyr och vävde 

in ord så som babord, styrbord och reling i dramatiseringen. Felicia går oftast in i en roll när 

hon vill förmedla en saga till barnen för att fånga deras intresse. När hon vill konkretisera ett 

ords betydelse använder hon även denna metod. Ett exempel på detta var att barnen fick 

använda sina kroppar liggandes på golvet för att bilda olika bokstäver. Även Freja, Fiona 

och Fredrik väljer att arbeta språkutvecklande med hjälp av sagor.  
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Citat 7: Vi skrev en saga jag och några fyraåringar tillsammans som handlade om en riddare 

och ett slott. De fick komma på själva vad som skulle hända i sagan. Och sedan ville de leka 

sagan och då fick de var sin roll i sagan. Det dokumenterades också (Fiona).  

 

Felicia väver även samman drama och musik där ords betydelser tydliggörs genom att 

sjunga och agera med kroppen till låtarna. 

 

Analys 

 

De flesta av förskollärarna använder sig av sagor när de vill arbeta språkutvecklande. 

Rasmusson och Erberth (2008, s. 76, 138) beskriver i sin studie metoden att dramatisera 

sagor. De påpekar då vikten av att välja sagor utifrån barnens intressen. Detta nämner även 

Fiona då hon uttrycker att barnen får vara med och bestämma vad som ska hända i sagan.  

Samtliga förskollärare anser att barnen lär sig lättast genom att använda sin egen kropp 

för att tydliggöra ord och bokstävers betydelse. Kroppen påpekar även Brennan och Pearce 

(2008, s. 2-3) ska vara en väsentlig del när man dramatiserar. 

Två av förskollärarna beskriver att de själva går in i roll vid språkutvecklande arbete. 

Heathcotes teorier påminner om hur dessa arbetar då hon i dramatiseringen ställer olika 

frågor så som informationssökande frågor eller faktabaserade frågor för att lära barnen om 

ett förvalt ämne (Wagner, 1993, s. 80-86). Inom det holistiska lärandeperspektivet är lärare-

i-roll en väsentlig del då pedagogen ska skapa en situation och själv inta en roll. Lärarens 

ansvar är att se till att dramat fortskrider och deltagarna styr innehållet (Sternudd, 2000, s. 

97-108). Fredrik och Felicia planerar ofta drama där de själva är i roll i syfte att arbeta 

språkutvecklande. Barnen får ofta vara med och styra vad som ska ske. 

Laursen (2010, s. 57-58) beskriver barns möte med skriftspråket i sociala situationer där 

skriftspråkets uppbyggnad, symboler och användningsområden övas. Detta påpekar Fredrik 

när han berättar hur han arbetar med språkutvecklande arbete där barnen bland annat får 

gestalta bokstäver och ord i dramaäventyret. 
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Delstudie 2 – Lärare i tidiga skolår 

 

Lärares intentioner och argument som påverkar planeringen av dramabaserade 

aktiviteter 

 

Av de fem lärare som deltagit i studien var det tre stycken som använde sig av drama i sin 

verksamhet och två som valt bort denna arbetsmetod. Däremot tillämpade samtliga lärare 

teater i sin undervisning. De lärare som konstant arbetade med drama gjorde detta i 

kombination med andra ämnesområden för att skapa ett lustfyllt lärande. De ansåg att drama 

var viktigt då eleverna även måste få avbrott från den påfrestning som tillkommer vid 

bedömningar samt vid anpassning till elevernas olika behov. 

 

Citat 8: Jag tycker att det är viktigt att man vågar vara lite barnslig och spela lite teater framför 

gruppen. Därför att man har ju så väldigt olika elever och så har man ju elever som har stora 

svårigheter. Lite grann det där att man kan skoja och ha lite humor och att allt inte är så på 

blodigt allvar jämt. De måste få känna att även om de blir bedömda i allting och de ska prestera 

så måste man ha kul. Så att man kan slappna av ibland och därför bukar vi bryta av med lite 

sådär roliga och enkla grejer lite då och då. Det känns som att de tycker det är uppskattat 

(Lillemor). 

 

Lena och Louise trycker på vikten av att drama som metod ska användas vid utvecklandet av 

elevernas person samt gruppens samhörighet. De menade på att självförtroende, 

relationsskapande, konflikthantering samt trygghet och acceptans skapas genom 

återkommande dramainslag i klassen. De påpekade även att drama som metod medför 

upplevelser där inga rätt och fel förekommer och som leder till lärande utan att studera samt 

som eleverna minns. Lena var även den enda läraren som påpekade vikten av läroplan och 

kursplaner. Lillemor ansåg däremot att drama skulle användas för att bilda en avslappnad 

atmosfär där enklare och oplanerade inslag av drama ofta skulle förekomma. 

 

Citat 9: Det är ett fantastiskt uttryckssätt för eleverna. Man kan få ut så mycket. […] En otrolig 

kick för självförtroende (Lena). 

 

De två lärare som valt bort metoden drama beskrev att detta först och främst grundades i tre 

argument, dessa var bristen på energi, resurser samt tid. Linnea nämnde flera fördelar med 
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drama och att hon själv och eleverna uppskattar denna metod, dock använder hon inte 

tillvägagångssättet då hon ansåg att drama behöver planeras. Hon framställde att tidsbristen 

som finns inom läraryrket medför att planering av undervisning endast sker hastigt vilket 

påverkar huruvida metoder som drama kan inkluderas. Till följd av detta blev även gruppens 

storlek ett problem då fler barn tar längre tid, är mer energikrävande och behöver mer 

resurser. Lisbeth beskrev även positiva aspekter av drama trots att metoden inte 

representerades i hennes klassrum.  

 

Citat 10: Jag skulle önska att jag själv höll på med drama mer. […] Jag har knappt tid att 

planera nästa skoldag så det gör jag med lillfingret för annars hinner jag inte. För att det är så 

mycket möten, omdömen och utvecklingssamtal och vi har så mycket andra arbetsuppgifter 

som man måste göra. […] Det behövs liksom energi och planering och det finns inte riktigt. Då 

skulle man kunna göra lite mer i undervisningen, tycker jag (Linnea). 

 

Analys 

 

Lena, Louise och Lillemor hade som åsikt att drama ska ske integrerat med kunskapsämnen 

då detta medför ett lustfyllt lärande vid inhämtandet av teoretiska kunskaper. De ansåg även 

att drama kan underlätta för elever i svårigheter. Öfverström (2006, s. 91-94) behandlar även 

i sin avhandling dessa positiva faktorer till valet av drama som metod. 

 Erberth (1993, s.148-150) beskriver olika omständigheter i sin studie till varför lärare 

väljer bort drama som metod. Hon nämner även en del fördelar med arbetssättet där hon 

påpekar att lärarna ansåg att drama var användbart vid etablerandet av en grupp, där bland 

annat social kompetens är betydelsefullt. Rasmusson och Erberth (2008, s. 94) skildrar 

vikten av att stärka samarbete och gruppdynamik då målet är att nå en trygg grupp där inga 

rätt och fel finns. Detta kan kopplas till det som lärarna beskrev beträffande utvecklingen av 

gruppens samhörighet och elevernas identitet. Louise påpekade även att en grupp där alla 

känner att det inte finns några rätt eller fel och där alla är accepterade blir en trygg grupp. 

Tiden, påpekade Linnea och Lisbeth var ett avgörande argument som påverkade bortvalet 

av drama. Gruppens storlek, som Linnea nämnde, var även avgörande i detta bortval vilket 

även Erberth (1993, s.148-150) framställer i sin studie beträffande negativa argument till 

metoden drama. 
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Lärares uppfattningar till drama som metod vid inlärning av språk 

 

Vid drama kopplat till språkundervisningen anknöt samtliga respondenter svenskinlärningen 

till teaterframställningar. Detta skedde både i samband med andra ämnen, då svenska 

tränades vid studerandet av repliker, eller till pjäser som utgår från svenska författares verk.  

 

Citat 11: När de spelar teater och de lär sig utantill. Då kanske de lär sig nya ord. Speciellt när 

man spelar lite mer äldre pjäser från någon gammal teaterbok. Astrid Lindgren har ju en del 

gamla svenska ord om man säger så. Då blir det lite så att man lär sig sådana begrepp 

(Lisbeth). 

 

Louise förknippade svenskundervisningen till de flesta dramabaserade aktiviteter. Hon 

beskrev att detta berodde på att skolan där hon arbetar anser att drama och svenska är 

sammanhängande ämnen. Därmed använder Louise ofta metoden Lärare-i-roll då hon till 

exempel pratat både skånska i klassrummet, spelat stavningspolis samt gestaltat olika scener 

i sin undervisning. Hon låter även barnen improvisera och gestalta olika ord för att bilda en 

konkret begreppsförståelse. Eleverna får också öva på att gå in i roll då de får representera 

olika karaktärer i fiktiva miljöer som är baserade på det område som eleverna arbetar med 

inom svenskundervisningen. Detta arbete ska skapa ett erfarenhetsbaserat och lustfyllt 

lärande.   

 

Citat 12: Vi jobbar väldigt mycket med att förklara ord, vi har ordväggar som vi sätter upp 

jättemånga blädderblock på med ord och begrepp som vi jobbar med. Vi skriver upp alla ord i 

faktatexter som dyker upp som barnen inte kan. […]Och sen får dom ibland gestalta orden i 

små scener att de är ute och vandrar i till exempel fjällen och så händer det nånting, någon 

kanske ramlar ner i en glaciär (Louise). 

 

Även Lillemor arbetar med improvisationer när hon låter eleverna agera i rollspel. Detta 

kopplar hon till språkutvecklingen då eleverna övar i muntligt framförande samt 

begreppsförståelse.  

Linnea låter eleverna ofta ta en roll då de skriver olika arbeten inom svenska då eleverna 

ska få förståelsen kring människors olika situationer. Lisbeth ansåg att samtliga sinnen bör 

användas inom språkundervisningen för att stimulera elevernas minnen. 
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Citat 13: Språkutveckling för mig är ju att dels våga sätta ord på vad du känner, tänker och 

tycker. Hade väldigt många tysta flickor som kom från årskurs 3. De kunde inte prata så man 

hörde. Där blir ju drama positivt om man spelar en roll får då är det ju inte jag som säger något 

utan min roll. Öva i muntlig framställning eller öva sig i att våga sätta ord på saker och ting 

(Lillemor).  

 

Analys 

 

Då samtliga lärare ansåg att teater och språkundervisningen är tätt kopplade till varandra 

samt flera även förespråkade elevernas utveckling fram till en föreställning. Det 

konstpedagogiska perspektivet inkluderar dessa två mål där framställning och processen är 

centrala (Sternudd, 2000, s. 56-63).   

 Lisbeth beskrev teaterföreställningar som baseras på svensk gammaldags litteratur vilket 

kan sammankopplas med Malmgren och Nilsson (1993, s. 145) studie som berör 

dramatiseringar av texter där eleverna ska få djupare förståelser kopplat till textens innehåll. 

 Bolton (2008, s. 138) beskriver hur läraren går in i en roll för att förmedla kunskaper som 

deltagarna ska inhämta. Louise använder sig regelbundet av denna metod i sin 

språkundervisning för att skapa olika situationer där eleverna kan lära sig. Hon använder 

även varierade dramametoder beträffande elevernas språkinlärning då ett lustfyllt lärande 

som är förenat med elevernas erfarenheter eftersträvas. Malmgren (1996, s. 86, 88-89) 

beskriver svenska som bland annat ett erfarenhetspedagogiskt ämne som baseras på 

elevernas förutsättningar och erfarenheter. Denna syn kan sammankopplas med Louise 

användning av dramaaktiviteter där språkutvecklingen är i fokus.  

 Lillemor arbetar med rollspel i utvecklandet av begreppsförståelse samt vid muntliga 

presentationer. Detta i syfte att rollen ska bidra till att eleverna vågar uttrycka sig. Sternudds 

personlighetsutvecklande perspektiv syftar till deltagarnas utveckling där bland annat 

rollspel har en betydande funktion. 

Linnea ger eleverna möjlighet att skriva utifrån andra människors situationer i syfte att 

medföra en förståelse av samhället. Detta kan associeras till det som Rasmusson och Erberth 

(2008, s. 147-159) beskriver beträffande rollspelets funktion att medföra en djupare 

förståelse av hur andra människor kan handla. 

Lisbeth utnyttjade sinnena i sin språkundervisning då hon ansåg att arbete med hela 

kroppen är positivt då eleverna ofta minns innehållet. Brennan och Pearce (2008, s. 2-3) 

skildrar dramats kännetecken där arbetet med kropp och sinnen ingår som centrala aspekter.        
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Likheter och skillnader beträffande drama som metod 

 

Samtliga lärare ansåg att teater var ett inslag eller en dominerande metod i undervisning 

kopplat till drama. Denna syn representerades även av fyra av förskollärare. Endast tre av 

lärarna såg däremot teateruppsättningen som slutprodukten av en process där olika förmågor 

övas och utvecklas. Av förskollärarna delades inte denna uppfattning då teater sågs som ett 

inslag i lek eller vid kunskapsförmedlande av pedagogerna. Samtliga respondenter i skolan 

och en i förskolan går på teater som inslag i skolverksamheten.  

 

Citat 14: […] och så sätter vi oss där vid typ som en amfiteater, nästan. De har byggt upp som 

en stor scen där i ingenstans. Det är en teatergrupp som heter Tornet och då spelar de upp en 

teater som de kallar Riddare Papiljott. Den såg vi förra året och det tyckte barnen var jättekul. 

Då tittar de ju och e inte själva med och agerar (Fiona).  

  

Av förskollärarnas tolkningar av drama ansåg två att denna metod innefattar sinnen, 

improvisationer och gruppstärkande övningar. Tre stycken menade att fantasi och 

utvecklande av barnens identitet även representerades. Gestaltningar betraktade fyra av fem 

som ett givande inslag i verksamheten medan en hade åsikten att rollspel bör användas 

regelbundet. Motsvarande antal av lärarna överensstämde om synen beträffande rollspel, 

improvisationer och utvecklande av elevernas identitet. Dock ansåg ytterligare en lärare att 

drama är stärkande för gruppdynamiken och endast en att metoden innefattade gestaltande 

inslag. Emellertid var det ingen av lärarna som sammankopplade fantasi och drama. 

Däremot företrädde två av dem värderingsövningar och framställande av olika slag anknutet 

till elevernas vardag samt en som representerade vikten av reflektion vid dramaaktiviteter. 

 

Citat 15: Drama, det kan man ju göra i samband med värderingar bara, värderingsövningar. 

Säg att du har ett värdeord som ”omtanke”. Vad betyder det? Så pratar man om det och sedan 

kan man visa omtanke, hur gör ett litet rollspel om omtanke och hur kan man visa ett rollspel 

där inte omtanke finns? (Lillemor). 

 

Tre förskollärare och tre lärare såg metoden drama som ett verktyg där barn och elever får 

möjlighet att gå in i roll. Flera lärare upplevde även att rollspelet är ett bra komplement i 

värderingssammanhang och en lärare använde metoden i konflikthanteringssituationer. 



34 

 

Förskollärarna tolkade däremot inte drama som en metod vid rollspel förenat med 

värderingar utan arbetade istället med andra dramametoder i samband med 

värdegrundsfrågor och två förskollärare även vid konflikthantering. 

 

Citat 16: Om det är någon som alltid kommer och drar i mössan att man då kan förklara genom 

att spela upp den situationen. Då kan den som gör det se: ojojoj vad jobbigt. Ja, varför gör du 

det? Jag vill ju också vara med och leka kanske de säger då. Då får man träna det barnet att 

säga: ”Får jag vara med eller vilket lag ska jag vara med i?” Istället för att komma och riva av 

någon mössan som betyder ”jag vill va med” för det här barnet. Så mycket sådana här 

vardagssituationer har jag jobbat med i samband med konflikthantering (Louise). 

 

Samtliga respondenter med undantag från en förskollärare urskilde drama som en metod 

som kan användas i de flesta kunskapsbaserade ämnen. Drama noterade förskollärarna var 

ett bra redskap vid begreppsförståelse och en av lärarna påpekade även detta. Att som lärare 

gå in i en roll vid dramabaserade aktiviteter samt låta barn och elever uttrycka sig berörande 

känslor såg en liten del av förskollärare och lärare som positiva inslag i undervisningen.  

 

Citat 17: Om jag tar en roll som pirat och har en roll där jag är lite rädd och kaxig och har ett 

mål att hitta en skatt och då kommer barnen in och då får barnen hjälpa mig så åker vi på 

äventyret tillsammans så åker vi till olika stationer med olika problem att lösa för att hitta till 

den där skatten (Fredrik). 

 

Analys 

 

Inom det konstpedagogiska perspektivet ska deltagarna utveckla sin identitet genom att i 

grupp och enskilt agera och öva på att uttrycka sig med hjälp av bland annat kropp och 

sinnen. Resultatet av denna process ska bli en teaterföreställning (Sternudd, 2000, s. 56-63). 

Brennan och Pearce (2008, s. 2-3) skildrar även i sin forskning vikten av att använda 

kroppen och sinnena i agerandet. Respondenternas utsagor beträffande teater och processen 

för att nå ett uppträdande samt tillämpning av sinnena kan förknippas med denna forskning. 

Förskollärarna och lärarna yttrar sig positivt om utvecklandet av fantasi, reflektion, 

gruppdynamik samt identitet vid praktiserandet av dramabaserade aktiviteter. Metodval som 

värderingsövningar, rollspel, improvisationer och gestaltningar är återkommande inslag i 

verksamheterna. Detta sker även ibland i kombination med situationer utifrån elevernas 

vardag. Förskollärarna och lärarnas åsikter överensstämmer med det 
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personlighetsutvecklande perspektivet där dessa centrala aspekter ingår. Reflektionen är 

också signifikant då en djupare förståelse ska nås inom dramat (Brennan och Pearce, 2008, 

s. 2-3). 

Det kritiskt frigörande perspektivet kännetecknas av rollspel där deltagarnas egna 

demokratiska värderingar är en central aspekt. Deltagarna ska även få möjlighet att sätta sig 

in i olika människors situationer och få uppfattningar av sitt eget inflytande (Sternudd, 2000, 

s. 82-96). Respondenternas synpunkter berörande drama i samband med värderingar och 

konflikter kan förbindas med detta perspektiv såväl som till det som Rasmusson och Erberth 

(2008, s. 147-159) beskriver om hur rollspel kan påverka barns och elevers uppfattningar om 

människors situationer i samhället. 

De svarande uttalar det väsentliga med drama kopplat till ämnesbaserade kunskaper, 

begreppsförståelse samt när läraren går in i en roll. Detta kan förknippas med det holistiska 

perspektivet (Sternudd, 2000, s. 97-108) samt Heathcotes teorier där hon betonar vikten av 

att läraren för dramat framåt genom att själv ta en roll och därigenom kunna förmedla olika 

kunskaper i gestaltningen som deltagarna och läraren skapar tillsammans (Wagner, 1993, s. 

80-86). Bolton (2008, s. 138) påpekar även betydelsen av att läraren går in i en roll där syftet 

är att deltagarna ska inhämta kunskaper.   Känslor är någonting som förespråkas av flera i 

studien och Brennan och Pearce (2008, s. 2-3) delar dessa tankar då de anser att känslor är 

ett av dramats utmärkande drag. 

 

Sammanställning av resultat och analys 

 

Denna sammanställning grundar sig i det resultat som kan urskiljas i respondenternas 

uppfattningar och synsätt på drama som metod. De fyra tabeller som presenteras nedan 

behandlar studiens tre frågeställningar i ovanstående ordning. De två första 

sammanställningarna utgår från vad vi som forskare anser vara intentioner och argument till 

förskollärare och lärares val och bortval av drama samt respondenternas uttalade argument. 

Sternudds fyra perspektiv representeras i de två sista tabeller då dessa är de teoretiska 

utgångspunkter som denna studie baserats på.  

 

 

 



36 

 

Val och bortval av drama som metod 

 

Tabell 1: Förskollärarnas positiva och negativa argument till användandet av drama som 

metod. 

Förskollärare Negativa argument: Positiva argument: 

Felicia 

(använder drama) 

 

 Pinsamt med drama i 

mellanstadiet/högstadiet 

 Huvudämne kultur, medier 

och estetik på utbildningen 

där drama ingick i flera av 

kurserna. 

 Gick på teater som yngre 

 Väva samman olika 

uttrycksformer, kombinerar 

drama, musik och bild på 

förskolan 

 Viktig lärandemetod vid 

svenskinlärning samt vid 

inlärning av judiska högtider 

 Väva in i leken 

 Spontant med drama 

 Motivation för barnen 

 Bra komplement till det 

talade språket 

 Konkretisera ords betydelse 

genom ”tala, se och göra”  

Fredrik 

(använder drama) 

 

  En kurs på utbildningen som 

innehöll dram  

 Haft drama i skolan 

 Drama inom 

sportverksamhet 

 Dramaansvar på förskolan 

 Roligt, fantasi, spontant, 

glädje 
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 Utvecklande för både barn 

och pedagog på ett lustfyllt 

sätt 

 Konflikthantering, 

problemlösning 

 Utgå från barnens intressen  

 Bygger upp en stark 

självkänsla hos barnen 

 Lärandemetod vid inlärning 

av ämnen 

 Kul, roligt, lärorikt, utlopp 

för fantasin 

Freja 

(använder drama) 

 

 Inga egna erfarenheter av drama 

 Sökte dramakurs men kom inte 

in 

 Få kunskaper om hur man 

använder drama 

 Stort intresse för drama 

 Humor, glädje, pedagogik  

 Konflikthantering 

 Förskolan har börjat använda 

sig av drama som 

hjälpmedel 

 Få ihop gruppen, jag-

stärkande, känslor, uttrycka 

sig, empatiförmåga, 

matematik och språk 

 Läroplanen 

 Öva på att agera inför grupp 

Filip 

(använder drama) 

 

 Brist på resurser (att gå på 

teater/genomföra teater för 

barnen) 

 Tidsbrist 

 

 En kurs på utbildningen som 

innehöll drama  

 Erfarenheter av drama: 

estetisk verksamhet i skolan 

och teatergrupp 

 Lustfyllt  

 Roligt sätt för barnen att gå 

in i roller och fantasivärldar 
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Tabell 2: Lärarnas positiva och negativa argument till användandet av drama som metod. 

 Språk 

 Värdegrund 

 Barnen lär sig musiskt, lär 

sig genom att agera och 

uttrycka sig med sin egen 

kropp 

Fiona 

(använder drama) 

 

 Ingen utbildning inom drama 

 Erfarenheter förknippat med 

nervositet  

 Den fria leken 

 Samspel med andra, det 

sociala samspelet 

 Språkutvecklande 

Lärare Negativa argument Positiva argument 

Lena 

(använder drama) 

 

 Ingen utbildning inom drama  Positiva erfarenheter 

 Bra uttryckssätt för eleverna 

inom alla ämnen 

 Bygger upp självförtroendet 

 Roligt lärande 

 Står i läroplanen 

 Alla elever mins det man 

arbetet med 

 Ungarna lär sig utan att 

behöva plugga 

Lillemor 

(använder drama) 

 

 Ingen utbildning inom drama 

 

 Kurser och fortbildningar 

på sidan av utbildningen  

 Positiva erfarenheter 

 Intresse av kultur och teater 

 Bra vid arbetet med olika 

elever, speciellt med elever 

i stora svårigheter 

 Roligt lärande 
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 Avslappnad atmosfär  

 Viktig lärandemetod vid 

inlärning av alla ämnen 

 En enkel arbetsmetod som 

egentligen inte behöver 

planering 

 Uppskattad inlärningsmetod 

Linnea 

(använder inte 

drama) 

 

 Tidsbrist 

 Krävs planering 

 Energikrävande 

 Anser att drama är teater 

vilket tar mycket tid 

 Resursbrist 

 Gruppstorlek 

 Läst en kurs som innehöll 

drama inom utbildningen 

 Positiva erfarenheter av 

teater som barn 

 Bra då eleverna ska lära 

känna varandra 

 Uppskattad inlärningsmetod 

 Alla elever mins det man 

arbetet med 

Lisbeth 

(använder inte 

drama) 

 Ingen utbildning inom drama 

 Tidsbrist  

 Energikrävande 

 Resursbrist 

 Positiva erfarenheter 

 Skolans profil, 

entreprenöriellt lärande 

 Bra metod då inlärning sker 

genom hela kroppen 
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Uppfattningar av drama som metod vid inlärning av språk 

 

Tabell 3: Förskollärarnas och lärarnas uppfattningar beträffande drama relaterat till 

språkutveckling kopplat till de teoretiska perspektiven. 

Teoretiska perspektiv Förskollärare Lärare 

Konstpedagogiska 

perspektivet  

 

 Teater  

 Sinnen  

 Teater  

 Sinnen 

Personlighetsutvecklande 

perspektivet  

 

 Improvisationer  

 Gestaltning 

 Rollspel  

 Gruppstärkande  

 Fantasi 

 Improvisationer  

 Gestaltning  

 Rollspel  

Louise 

(använder drama) 

  Utbildad lärarpedagog 

 Positiva erfarenheter 

 Skolans profil, natur och 

skapande 

 Bra vid arbete med elever 

som har annat modersmål än 

svenska 

 Upplevelsebaserad metod 

 Bra vid arbetet med olika 

elever, speciellt med elever i 

stora svårigheter 

 Lekfull arbetsmetod 

 Relationsskapande och 

konflikthanterande metod 

 Det finns inga rätt och fel 

 Skapar trygghet 

 Roligt lärande 
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 Utvecklandet av sin egen 

identitet 

Kritiskt frigörande 

perspektivet  

 

 Gå in i roll  

 Konflikthantering  

 Värdegrunden   

 Gå in i roll  

Holistiska 

lärandeperspektivet  

 

 Ämnesbaserade 

kunskaper  

 Begreppsförståelse  

 Lärare-i-roll 

 Känslor  

 Ämnesbaserade 

kunskaper  

 Begreppsförståelse  

 Lärare-i-roll  

 

 

Skillnader på förskollärare och lärares uppfattningar beträffande drama som metod 

 

Tabell 4: Förskollärarnas och lärarnas uppfattningar beträffande drama som metod kopplat 

till de teoretiska perspektiven. 

Teoretiska perspektiv Förskollärare Lärare 

Konstpedagogiska 

perspektivet  

 

 Teater  

 Sinnen  

 Teater 

 Stärka sin kreativa 

uttrycksförmåga, sin 

samarbetsförmåga och sin 

identitet genom agerandet  

 Sinnen  

Personlighetsutvecklande 

perspektivet  

 

 Utvecklandet av sin 

egen identitet 

 Gruppstärkande  

 Improvisationer  

 Gestaltning  

 Rollspel  

 Fantasi 

 

 Utvecklande av sin egen 

identitet  

 Gruppstärkande  

 Improvisationer  

 Gestaltning  

 Rollspel  

 Värderingsövningar  

 Framställande kopplat till 

vardagssituationer  
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 Reflektion  

Kritiskt frigörande 

perspektivet  

 

 Gå in i roll  

 Konflikthantering  

 Värdegrunden   

 Gå in i roll  

 Konflikthantering  

 Rollspel  

Holistiska lärandeperspektivet  

 

 Ämnesbaserade 

kunskaper  

 Begreppsförståelse  

 Lärare-i-roll 

 Känslor  

 Ämnesbaserade 

kunskaper  

 Begreppsförståelse  

 Lärare-i-roll  

 Känslor  
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Diskussion 

 

Den dominerande synen på drama bland förskollärarna är det holistiska lärande perspektivet 

(Sternudd, 2000, s. 97-108) där samtliga nämner drama som ett verktyg att konkretisera 

begreppsförståelse. De övriga perspektiven är väl representerade men inte bland samtliga 

förskollärare. Lärarnas framträdande uppfattning om drama kopplas till konstpedagogiska 

perspektivet (Sternudd, 2000, s. 56-63, 76) då de ansåg att drama är nästintill detsamma som 

teater. Flera av lärarna påpekar att drama är så mycket mer än bara teater men det 

framkommer ändå i samtalen att de återkommer till teater och det som nämndes som mycket 

mer aldrig kommer på tal. De omständigheter där dessa lärare nämner andra argument är 

dessa tätt sammanhängande med den teaterföreställning som är slutmålet. Därmed kan det 

uttolkas att dessa övningar inte får något egenvärde utan endast är nära sammanbundet med 

teaterproduktionen. Vi tolkar lärarnas yttrande som att de tar hänsyn till vårt syfte och 

försöker därmed uttala sig om drama med för få kunskaper. Av skillnaden på synsätt 

beträffande de olika skolformerna drar vi slutsatsen att det lustfyllda lärandet är mer betonat 

inom förskolan och där de flesta kunskapsförmedlande aktiviteter grundar sig i barnens lek. I 

skolan utgår däremot lärarna ofta från traditionella läroböcker i undervisningen vilket kan 

påverka att drama som metod bortfaller. I denna studie har varje respondent representerat 

lite från de olika Sternuddsperspektiven, dock har vi här valt att beskriva de mest 

förekommande synsätten. Vi understryker dessutom att förskollärarna och lärarnas åsikter 

beträffande drama kopplat till olika Sternuddsperspektiv är vår egen tolkning. 

 Trots att drama har en framträdande roll bland de estetiska ämnena som representeras i 

läroplan för både förskola och skola är det enbart en från varje verksamhetsform som uttalar 

sig berörande styrdokumentens betydelse vid planering av dramabaserade aktiviteter. 

Samtliga lärare sammankopplar drama och teater, som beskrivits ovan, medan Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet skildrar drama som en metod där 

eleverna ska få ”möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter” (Skolverket, 2011, s. 10). Detta anser vi kan kopplas till Rasmusson & 

Erberths (2008 s. 28) definition, som benämns i bakgrunden, som inte nämner formen teater 

konkret utan som ett inslag av en konstnärlig form. Lärarna i denna studie som endast 

använder teater anser vi därmed inte utnyttjar dramats funktion i sin undervisning och 

därutöver inte heller uppnår helheten av målet beträffande denna metod utifrån läroplanen. I 
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förskolan däremot arbetar alla med drama som metod, dock är det en förskollärare som 

använder det i ytterst liten utsträckning. Beträffande dessa inslag av drama uttryckte hon sig 

att metoden är ett inslag i barnens fria lek. Planerade dramaaktiviteter förekom nästan inte 

alls. Detta konstaterar vi beror på förskollärarens bristande kunskaper eller intresse 

beträffande uttrycksformen, att musik var av större intresse och därmed användes denna 

metod istället samt att Läroplanen för förskolan inte har något krav på uppnående mål. 

 Respondenternas erfarenheter och utbildning beträffande drama har enligt oss haft 

varierad påverkan på deras val av att använda denna metod. De flesta förskollärarna har 

utbildning i någon form samt bra erfarenheter kopplat till drama medan två av dem varken 

har något av detta. Några förskollärare med positiva erfarenheter hade även negativa 

upplevelser i samband med drama. Ändå kan vi urskilja att samtliga respondenter inom 

förskolans verksamhet använder drama som estetisk metod i någon mån. Av lärarna är det 

däremot omvänt då två av dem inte har någon utbildning i drama medan de ändå använder 

uttrycksformen samt en har dramautbildning och valt bort metoden. Av de övriga två är det 

en som inte har utbildning och använder inte drama respektive en som har utbildning och 

använder drama. Samtliga lärare hade emellertid positiva erfarenheter av drama och teater. 

Därmed kan vi i denna studie inte dra någon slutsats att utbildning och erfarenheter har 

påverkat respondenternas val eller bortval av drama som estetisk metod. Erberth (1993, s. 

148-150) skriver i sin studie att få kunskaper och brist på positiva erfarenheter beträffande 

drama påverkade lärarnas bortval av att praktisera denna metod. Dessa omständigheter har, 

enligt oss, ingen inverkan på resultatet i denna studie.  
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Konklusion 

 

Vi uppfattar att förskollärarna i denna studie har en bredare syn på drama än lärarna. Trots 

att de flesta respondenter uppfattar drama utifrån flertalet av Sternudds perspektiv har 

förskollärarna nästintill en helhetssyn som berör samtliga synsätt. Lärarna har däremot ett 

uttalat teatertänk i arbetet med drama i undervisningen, med undantag från den utbildade 

dramapedagogen.  

 I den fortsatta forskningen, anser vi, skulle det vara av allmänt intresse att studera varför 

drama försvinner från både lärarutbildningar samt i skolans verksamhet i allt större 

utsträckning.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Undertema 1: Pedagogens utbildning 

Vad har du för utbildning?  

Har du någon utbildning inom drama? 

 

Undertema 2: Arbetserfarenhet/Egna erfarenheter 

Hur länge har du arbetat inom skolväsendet?  

Var har du arbetat inom skolväsendet? 

Vad har du för egna erfarenheter av drama? 

 

Undertema 3: Barngrupp/Skola 

Har förskolan/skolan någon specifik inriktning eller pedagogik?  

Hur ser din barngrupp ut i nuläget? 

Ålder? 

Gruppstorlek? 

Könsfördelning?  

Modersmål? 

Barn i behov av särskilt stöd? 

Vilka åldrar har du arbetat mest med? 

 

Är det något mer du vill framföra berörande detta? 

 

Drama 

Undertema 1: Uppfattning 

Vad tänker du på när du hör ordet drama? 

Vad har du för uppfattningar om att använda drama i förskolan/skolan? 

Hur tycker du att förskolan/skolan ska använda sig av drama? 
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Undertema 2: Tillämpning 

Använder du drama i någon mån i din verksamhet? 

 

Om JA: 

Hur arbetar du med drama? 

Har du några specifika dramametoder som du använder? 

Kopplar du drama till någon annan del av verksamhetens innehåll? (ämnen) 

Varför arbetar du med drama? 

 

Om NEJ: 

Finns det någon anledning till varför du inte gör det? 

 

Har du någonting att tillägga som berör ämnet drama? 

 

Språk 

Undertema 1: Språkutveckling 

Berätta lite kort om hur ni arbetar du med språkutveckling på förskolan/skolan? 

Använder du några estetiska metoder kopplat till språkutveckling? 

 

Använder du drama som metod kopplat till språkutveckling? (Sista utväg) 

 

 

 


