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Abstract                                                                                            

Title: Educational drama in the teaching - A qualitative study of what educational drama brings 

to four selected teachers and how they make use of educational drama in the teaching. 

Period: Autumn 2012 

Author: Tatiana Michantiouk 

Tutor: Patric Sahlen 

According to the curriculum for primary schools, pre-school and after-school Lgr11 says that 

students should experience different feelings and moods using different forms of expression 

including drama (Lgr11 2011:10). The purpose of this study was to examine how educational 

drama is used in three elementary schools and for what purpose in teaching. The aim was also to 

examine the four teachers' perceptions of what educational drama means to them. 

I have used a qualitative approach with interviews and contacted four teachers from three 

different schools to get different information for my study. Three of them were educated teachers 

and one of them was an actor.  

 The information provided in the interviews was analyzed using educational drama theory and 

previous research. The interviews with the teachers and the actor showed the use of different 

methods of educational drama in education. It turned out that the teachers even if they have 

different views on educational drama significance they are using the same methods which are 

contained in the work of educational drama. The most dominant purpose of using educational 

drama proved to be the personality development perspective and the students´ learning 

development. The purpose of this perspective is that the students through various role plays to 

develop awareness, self-reflection and learning to work in groups. Through my study I found out 

that the educators are using educational drama in the teaching:  

1. To produce a theater performance and play it in front of an audience  

2. In order to resolve conflicts in the teaching and  
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3. As a tool in the order instruction to teach something to the students.   

My conclusion is that educational drama is used in education for personal development and 

as a tool in the regular curriculum. 

Key words: Educational drama, drama, theater, pedagogy 

Nyckelord: Pedagogiskt drama, drama, teater, pedagogik 
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1. Inledning    

Mitt intresse för drama väcktes tidigt under lärarutbildningen. Under utbildningens gång har jag 

haft estetiska kurser med bland annat drama. Jag upplevde att drama var ett avslappnade moment 

som väckte lusten för kreativitet och nyfikenhet. Under min verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) på en grundskola, använde jag mig av drama övningar i undervisningen för ämnet 

matematik där eleverna med hjälp av olika roller löste matematiska problem. Jag upplevde att 

drama var väldigt uppskattat av eleverna och att eleverna med hjälp av drama lättare förstod 

lektionens innebörd. Detta påminde mig om begreppet ´´learning by doing´´, att lära genom att 

göra, som John Dewey myntade. Han menar att barn främst bör lära sig genom praktiska 

handlingar (Dewey 1999:231).  

1.1 Bakgrund 

Enligt artikel 31 i FN:s konvention har alla barn rätt till fritid, vila och till lek. Barn har även rätt 

att delta i det kulturella och konstnärliga livet och uppmuntras till kulturell och konstnärlig 

verksamhet i skolor och på fritidshemmet (www.barnombudsmannen.se ). 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem Lgr11 började gälla under hösten 

2011.  Jag har uppmärksammat att det finns vissa likheter med den föregående läroplanen lpo94, 

läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Under skolans 

uppdrag i Lgr 11 står det att skolan ska förmedla kunskapen om viktiga frågor som berör livet 

samt skapa en förståelse för eleverna över hur kunskapsutvecklingen sker och vad kunskap är 

(Lgr 11:9). Vidare står det att kunskap inte är ett entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 

olika former som till exempel förståelse, fakta, förtrogenhet och färdighet. Dessa kunskaper 

samspelar med varandra. Skolans uppdrag är att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 

skapa ett lärande där olika formerna blir till en helhet (Lgr11 2011:9).  

I läroplanen kan man se att ordet drama nämns bland de olika estetiska uttrycksformerna. Ändå 

tar det inte lika stor plats i skolans verksamhet som andra ämnen gör, till exempel svenska och 

matematik. Läroplanen menar bland annat på att elever ska få uppleva olika känslor och 

http://www.barnombudsmannen.se/
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stämningar genom olika uttrycksformer som rytmik, drama, dans text och form och skapande 

(Lgr11 2011:10).  

Men vad är pedagogiskt drama egentligen? Drama och teater är två estetiska uttrycksmedel som 

ingår i begreppet estetik. Estetik kommer från grekiskan och betyder ”förnimmelse”, det vill säga 

att uppleva genom sinnena (Erberth och Rasmusson 1996:12). Dramalärare och lärarutbildare 

Viveka Rasmussons ger en definition av begreppet drama i boken DRAMA – konst eller 

pedagogik (2000). Jag väljer att citera definitionen från boken eftersom jag tycker att den ger en 

bra och tydlig beskrivning av drama: 

´´DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform. 

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

teaterformer. 

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 

social verklighet. 

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap. 

DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället´´ (Rasmusson 2000:161). 

 

Enligt Nationalencyklopedin definieras pedagogiskt drama som hjälpmedel inom skola och 

fritidsverksamhet, det kallas ibland "skapande dramatik" eller helt enkelt "drama". Syftet är 

personlig utveckling och att utveckla tillit i gruppen genom dramatiska improvisationsövningar. 

Genom pedagogiskt drama tränar deltagarna sin fantasi, vågar utrycka sig och uppnår social 

mognad. Deltagaren utvecklar även sin medvetenhet om sina emotionella spänningar lika mycket 

verbalt och som ett kroppsspråk (NE 2012-10-12).   

I boken Skolan och den radikala estetiken (2004) skriver Jan Thavenius att många pedagoger och 

kulturpedagoger har gjort ett flertal insatser med det ´´praktiskt- estetiska´´ arbetet i sin 

undervisning, men föreställningen om estetiska ämnen har inte förändrats nämnvärt och det 
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saknas i skolans uppdrag. Vidare skriver Thavenius att de teoretiska praktikerna fortfarande 

dominerar i dagens skola och förklarar att detta beror på att de praktiskt- estetiska ämnena som 

musik, bild och drama under lång tid sågs som något extra, vid sidan av skolans egentliga 

uppdrag (Thavenious 2004:13).  

På hemsidan Lärarnyheter kan man läsa en artikel av läraren och författaren Jan Thavenius som 

heter Skolan och den radikala estetiken i vilken han talar om hur den modesta och den radikala 

estetiken har förändrats och fått en ny betydelse i samhället genom medier och 

konsumtionskultur. Thavenius menar att estetiken under senare år har tagit en stor plats i 

samhället, och att det skett en enorm utveckling i elevernas liv han menar att livsstilen och 

medier lever till stor del på estetiken. Därför påpekar han att skolan inte borde utesluta det som 

intresserar eleverna. Han menar att om skolan utestänger det som intresserar eleverna så finns en 

risk att skolan vidmakthåller en bakåtsträvande traditionalism som befäster en traditionell syn på 

de gamla konstformerna. Thavenius menar att skolan måste förhålla sig kritisk eftersom 

samhället utvecklas och går framåt (Thavenius 2002).  

Anders Järleby skriver i boken Spela roll- kreativt lärande med teater och drama (2005) att de 

estetisk-praktiska ämnena upplevs som mer frivilliga företeelser i dagens skola men han menar 

vidare på att det positiva är att metoderna i skolan håller på att förändras och att de har blivit mer 

kreativa genom att inriktningen alltmer pekar mot inslag av musik och drama. Han menar att 

elever lär sig också om ett ämne genom sina sinnen och erfarenheter och inte bara genom 

läroböcker. Han menar vidare att synen på människan håller på att förändras eftersom den 

estetisk- praktiska verksamheten uppfattas som ett sätt att skaffa sig kunskap och inte bara 

fungerar som ett medel för underhållning (Järleby 2005:7-9). 

Precis som Thavenius framhåller att drama ofta ses som ett ämne utanför skolans ordinarie 

undervisning och därför inte läggs så stor vikt vid, så undrar jag också hur ofta pedagogiskt 

drama används i skolans verksamhet och i vilket syfte? Jag undrar om drama bara används under 

skolans högtider, så som skolavslutning och jul, eller om det också används som ett hjälpmedel i 

den ordinarie undervisningen.  
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1.2 Perspektiv på pedagogiskt drama 

Enligt Hägglund & Fredin föddes dramatiken i det antika Grekland på 300-talet f. Kr.  Både 

filosofen Platon (427-347 f.Kr.) och Aristoteles (384-322 f.Kr.) påstod att man lär sig inte lika bra 

och djupt om man blir tvingad till att lära sig, som om inlärningen sker på ett lustfyllt sätt. Många 

pedagoger har genom århundraden använt sig av pedagogiskt drama i undervisningen som ett verktyg 

för att fostra och utforma elevernas personlighet. Under 1900-talet introducerades pedagogiskt drama 

i modern mening av amerikanska och engelska dramapedagoger (Rasmusson 1996: 16-17).  

En amerikansk teater – och dramapedagog Winifred Ward (1884-1975) skapade en dramametod 

Creativ dramatics. Metoden bestod av sinnestränande övningar, pantomim, rytmisk dans, rollspel, 

improvisationer och dramatiseringar av sagor och historier. Wards syfte var att använda sig av 

metoden som ett pedagogiskt redskap för att göra undervisningen mer meningsfull och mer levande 

för eleverna (Rasmusson 1996: 20). Skådespelerska Dorothy Heathcote (f. 1926) började undervisa 

drama i mitten av 1950- talet på ett universitet i Newcastle. Heathcote använde sig av pedagogiskt 

drama som metod för inlärning. Hon påstod att genom att själv leva sig in i situationer och problem, 

väcks en djupare förståelse hos eleverna. Denna metod menar hon vidare kan användas i så väl 

historia, litteratur som sociala frågor (Hägglund och Fredin 2011: 96). 

Engelsmannen Peter Slade (f. 1912) skrev boken ”Child drama” där han beskriver sina idéer och 

metoder för pedagogiskt drama. Han menar att den dramatiska verksamheten i skolan måste utgå 

ifrån elevernas egna skapande process genom leken. Han menar vidare att pedagogens roll är att 

stimulera och hjälpa eleverna att utveckla leken istället för att bestämma och styra. Slades 

medarbetare, Brian Way (f. 1924) brittisk pedagog, skrev boken ´´Utveckling genom drama´´ där han 

framhävde pedagogiskt dramas möjligheter för personlighetsutveckling framför den konstnärliga 

sidan. Hans syfte var att öva sig att leva och att utveckla hela människan. Way har betytt mer i 

Sverige än Slade då hans bok gavs ut i svensk översättning 1971 medan Slades bok inte gavs ut i 

svensk översättning (Rasmusson 1996:20–21).  

En av pedagogerna som spelat störst roll för dramats utveckling i Sverige är Elsa Olenius. Hon 

var inte utbildad dramapedagog utan hon jobbade som bibliotekarie vid ett bibliotek i Stockholm. 

På bibliotekets sagostunder lät hon barnen göra charader och pantomimer. Detta ledde till att hon 

så småningom fick en egen lokal i biblioteket. Elsa Olenius använde sig av sina 
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barndomserfarenheter eftersom hennes föräldrar var teateramatörer. Syftet med hennes sätt att 

använda drama står förklarat på följande sätt i Erberth & Rasmusson: Göra litteraturen levande, 

levandegöra alla skolämne, utveckla hela människan, öka förståelsen för det som rör livet, både 

verkligheten och fantasi, lära barnen att lyssna, ge barnen självförtroende, öva koncentrationen, 

ge barn ord och därmed öka deras förmåga att kommunicera (Rasmusson 1996: 23- 24). 

År 1947 fick Olenius ett resestipendium av Stockholms stad. Detta gjorde det möjligt för henne 

att åka till USA i sex veckor och där träffa många teaterpedagoger. Hon fick chansen att lära sig 

mycket av deras arbetsmetoder. I Sverige använde hon sig av dessa metoder med barnen och 

hennes barngrupper växte och blev större, till slut hade hon organiserat en fungerande 

teaterverksamhet med många aktiva barn. År 1955 omvandlades Olenius teaterverksamhet som 

fungerade inom stadsbibliotekens ramar till en självständig verksamhet och fick namnet Vår 

teater. Elsa Olenius var ledaren av Vår teater och fick utbilda många teaterledare och många 

barnteatrar byggdes i olika stadsdelar i Sverige (Hägglund & Fredin, (2011:107–108).  

 1.3 Styrdokument  

Här kommer jag ta upp olika delar från läroplanen grundskolan, förskoleklass och fritidshem 

Lgr11, som jag tror är relevanta i arbetet med pedagogiskt drama. 

Enligt Lgr11 är skolans uppgift att stimulera varje elevs vilja och lust till lärande. De praktiska 

och estetiska aspekterna ska uppmärksammas i skolans verksamhet. Vidare står det att eleverna 

ska få uppleva känslor och stämningar genom olika uttrycksformer som rytmik, drama, dans, text 

och form och skapande . Läroplanen påpekar även att en harmonisk utveckling är viktig för 

eleverna och att detta kan uppnås genom att eleverna får pröva, skapa själva, utforska och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter (Lgr11 2011:10). 

Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen står det att lek och skapande är 

viktiga delar i lärandet, särskilt i de yngre åldrarna i skolan.  Leken är viktig för att eleverna ska 

kunna tillägna sig kunskaper. Skolans uppgift är även att se till att varje elev använder sig av 

fysiska aktiviteter under skoldagen (Lgr11 2011:9).  
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Det står i läroplanen att skolan ska stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet samt väcka 

lusten till att pröva egna idéer och att lösa problem. Eleverna ska utveckla förmågan att ta egna 

initiativ och ta ansvar, samt att kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra i 

skolan (Lgr11 2011:9). 

 Enligt läroplanen är skolans uppdrag att främja elevernas harmoniska utveckling. Detta kan 

uppnås genom en varierad och balanserad arbetsform i undervisningen. Ett ömsesidigt samarbete 

mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidhem kan främja elevernas 

lärande och utveckling. Det står även att skolan är en social och kulturell värld där gemensamma 

erfarenheter bildar förutsättningar för lärandet (Lgr11 2011:10). 

I läroplanen, under rubriken mål, står det att skolan är ansvarig för att varje elev utvecklar 

förmågan till ett kritiskt tänkande och att de självständigt förmår bearbeta kunskap. Varje elev 

ska utveckla förmågan att leva sig in och förstå andra människors situation och utveckla en vilja 

att hjälpa människor på ett bra sätt (Lgr11 2011:12–13). 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syfte  

Mitt syfte med arbetet är att undersöka hur pedagoger uppfattar begreppet pedagogiskt drama 

och hur pedagogerna beskriver att de använder pedagogiskt drama i undervisningen.  

 

1.5 Frågeställningar 

1. Vad innebär begreppet pedagogiskt drama för pedagogerna? 

2. Hur beskriver pedagogerna sin användning av pedagogiskt drama i undervisningen? 

3. Vilket syfte har pedagogerna med att använda pedagogiskt drama i undervisningen? 
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2. Tidigare forskning  

Jag har inte funnit några studier som har undersökt om pedagogiskt drama används i grundskolan 

som en del av undervisningsmetod. Däremot finns det forskningar som tar upp vilken betydelse 

rollspelet har för inlärning och förståelse. Doktorand och forskare inom pedagogik, Mia Marie 

Sternudd, beskriver i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran 2000 hur 

lärandet ser ut när man använder rollspelsmetoder. Genom rollspel, utgår man från elevernas 

intresse där insikter, tankar och känslor väcks hos eleverna. På det sättet erhåller eleverna en 

kognitiv och känslomässig förståelse för det ämne som man bearbetar (Sternudd 2000:97).  

 

Enligt Mia Marie Sternudd finns pedagogiskt drama med i läroplanerna men hon är kritisk till att 

det begreppen inte får så omfattande plats som andra ämnena gör. Detta kom hon fram till efter 

en analys och granskning av läroplanerna lpo69, lpo80 och lpo94. Sternudd genomförde en 

litteraturanalys för att fånga olika perspektiv på pedagogiskt drama. Dessa perspektiv är 

konstpedagogiska perspektiv, personlighetsutvecklande perspektiv, kritiskt frigörande perspektiv 

och holistiskt lärande perspektiv. Dessa perspektiv kommer jag att beskriva mer tydligt i min 

teori del. Enligt Sternudd finns det bristande kunskap i skolorna för att använda sig av 

pedagogiskt drama. Pedagogiskt drama skriver Sternudd används i skolorna men den 

förekommer mest som pedagogiskt verktyg inom ämnet svenska (Sternudd 2000:170). 

I sitt examensarbete Att våga vara sig själv- en kvalitativ studie om lärarens syn på drama som 

pedagogiskt verktyg 2007 undersöker Jonna Johansson fyra lärares uppfattning om hur drama 

påverkar elevernas inlärning och personlighetsutveckling. Det hon har kommit fram till i sin 

undersökning är att drama påverkar eleverna inlärningsmässigt, socialt och emotionellt. 

Johansson menar att genom det pedagogiska dramat utvecklar eleverna sin kommunikation och 

koncentrationsförmåga. Eleverna använder alla sina sinnen, vågar mer, frågar, problematiserar 

och på det sättet anammar de kunskap. Johansson menar att genom att anpassa undervisningen 

till elevernas olika inlärningsstilar bidrar det till ett ökat intresse och motivation hos eleverna 

(Johansson, 2007:24).  
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3. Teori anknytning  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den teori som berör mitt undersökningsområde. Först 

följer fyra perspektiv inom pedagogiskt drama som visar de arbetsmetoder som finns i arbetet 

med drama, sedan följer definition av begrepp drama och pedagogiskt drama och sist följer olika 

inlärningsstilar. Dessa delar kommer jag att använda mig av när jag analyserar mitt resultat av 

intervjuerna.  

3.1 Fyra perspektiv inom pedagogiskt drama  

Mia Marie Sternudd (2000) skriver om fyra perspektiv som ger en bild av hur pedagogiskt drama 

kan se ut och som även påvisar olika sätt att arbeta med drama inom pedagogiken. Dessa 

perspektiv är konstpedagogiska perspektiv, personlighetsutvecklande perspektiv, kritiskt 

frigörande perspektiv och holistiskt lärandeperspektiv (Sternudd 2000:10). 

 3.1.1 Konstpedagogiskt perspektiv  

Målet inom det konstpedagogiska perspektivet är att individen ska utveckla sin personlighet i 

interaktion med andra samt med hjälp av agerande skall utveckla sin sociala samarbetsförmåga 

och uttrycksförmåga i syfte med att slutligen sätta upp en föreställning. Utifrån dessa mål är 

teatern den dominerande metoden där rollspel och improvisationer blir hjälptekniker. I dramat 

utvecklas individen med hjälp av olika övningar där individen vågar använda sin kreativa 

förmåga, sin röst, talet och kroppsspråket. Sternudd menar att genom att använda myter, sagor 

och pjäser kan individen undersöka livet utifrån en rollkaraktär (Sternudd 2000:63–64).  

3.1.2 Personlighetsutvecklande perspektiv  

Målet inom det personlighetsutvecklande perspektivet är att individen ska utveckla sin 

medvetenhet om sina egna resurser i samspel med andra. Syftet med det 

personlighetsutvecklande perspektivet är självreflektion och gruppdynamik. Här är själva arbetet 

och processen viktigare än att producera en föreställning. Detta till skillnad från det konstnärliga 

perspektivet med sin betoning på agerande. I det personlighetsutvecklande perspektivet ges 

utrymme till själv- och gruppreflektion (Sternudd 2000: 65-66).  Sternudd menar att genom 
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dramatiseringar och rollspel ska individen utveckla sin medvetenhet om vad som sker mellan 

människor i olika sociala situationer; detta för att individen ska kunna vara delaktig i ett 

demokratiskt samhälle. Syftet är att rollspelet ska utgå från individens egna erfarenheter och 

beskrivningar men olika textformer kan också användas som underlag (Sternudd 2000:80).  

3.1.3 Kritiskt frigörande perspektiv  

Målet med ett så kallat kritiskt frigörande perspektiv är att individen ska genom drama lära sig 

vara ifrågasättande och självreflekterande (Sternudd 2000:84). Sternudd menar att inom detta 

perspektiv bearbetas händelser och värderingar som är både verklighetstrogna och förankrade i 

deltagarnas egna erfarenheter. Detta för att individen lättare ska kunna relatera till handlingen. 

Bearbetningen sker utifrån olika former av agerande, till exempel forumspel. Dessa spel sker inte 

inför en publik, utan alla som befinner sig i lokalen deltar genom att spela en roll (Sternudd 

2000:96). Förmågan att reflektera utifrån ett logiskt och abstrakt tänkande är en förutsättning för 

att individen skall kunna bilda sig föreställningar om alternativa situationer. Detta är en 

grundförutsättning för att bli en kritisk och ifrågasättande människa (Sternudd 2000:85).  

3.1.4 Holistiskt lärandeperspektiv  

Målet med holistiskt lärandeperspektiv är att individerna ska utveckla insiktskunskaper. Med 

detta menar Sternudd, att kunskap måste uppnås genom emotionell och kognitiv förståelse för 

det innehåll som bearbetas. Mycket kunskap finns i böcker men alla barn kan inte ta till sig men 

alla barn däremot kan undersöka grundläggande aspekter i historien genom att agera i ett spel 

(Sternudd 2000:97 -107). För att skapa en djupare kunskap hos deltagarna måste en pedagog 

delta i ageringsprocessen så att arbetet styrs framåt mot en djupare kunskapsnivå, menar 

Sternudd. Det finns annars en risk att deltagarna inte utvecklar någon kunskap (Sternudd 

2000:99).  
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3.2 Drama och pedagogiskt drama 

Doktoranden i pedagogik, Kent Hägglund och läraren i drama Kristen Fredin skriver i boken 

Dramabok (2011), att ordet drama kommer från det gammalgrekiska ordet dra´o som betyder 

´´att handla´´ . De menar att ordet drama ofta skapar förvirring eftersom vi finner ordet i tre olika 

områden; i teater, i vardagsliv och i pedagogik. I teater används ordet för pjäs, i vardagslivet 

finner vi ordet drama i situationer där starka känslor kommer upp, som när människans liv hotas 

eller när någon överdriver sina känslor. I pedagogik är drama en verksamhet inom förskola, skola 

och fritidsverksamhet. Drama är även ett ämne inom gymnasiet och högskolan. Som ämne har 

drama många olika namn, till exempel dramatiskt skapande, skapande dramatik, dramatik, 

dramapedagogik och pedagogiskt drama. Författarna menar att när drama används inom 

förskola, skola och fritidshem kallas det för pedagogiskt drama (Hägglund & Fredin, 2011:9). 

Enligt Brian Way är skillnaden mellan teater och drama att i drama är det deltagarnas 

upplevelser genom sitt eget agerande som är det viktigaste, medan det viktigaste i teater är 

kommunikation mellan skådespelare och publik (Brian Way 1976:13–17). 

Enligt Erberth och Rasmusson står elevernas handlingar i centrum inom pedagogiskt drama. De 

menar att genom att eleverna själva får dramatisera rollspel och gestalta olika roller tränar 

eleverna på att uttrycka sig på många olika sätt, samspela med andra i gruppen och öka deras 

självförtroende och säkerhet som är viktigt för alla (Erberth och Rasmusson 1996:7). 

Enligt Erberth och Rasmusson kan pedagogiska uttrycksformer som t.ex. rollspel stödja 

undervisningen så som läs och skrivinlärning gör, samt vara hjälpmedel till att lösa matematiska 

uppgifter. De menar t.ex. att en del elever har svårt att förstå och att koncentrera sig på att räkna 

matematiska uppgifter från boken men som kan lösa samma uppgifter genom lekar och rollspel 

(Erberth och Rasmusson 1996:13). Enligt Erberth och Rasmusson är det pedagogiska målet i en 

improvisation att eleverna själva får välja de repliker och händelser som de vill spela upp. De 

menar vidare att genom improvisation så engageras både kroppen, intellektet och känslorna. 

Kunskap fastnar på ett annat sätt än om man bara hör eller läser sig till den. Att leva sig in i hur 

andra människor känner och tänker ger en förståelse för sociala sammanhang (Erberth och 

Rasmusson 1996:101). 
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 3.3Olika inlärningsstilar  

Enligt Hägglund och Fredin har individer fem sinnen, känsel, hörsel, smak, lukt och 

syn(Hägglund och Fredin 2011:41). I pedagogiska magasinet nr3 som publicerades i augusti 

2006 står det om Howards Gardner multipla intelligenser. Det står att Gardner intelligenser först 

var sju och idag blev det åtta och en halv detta på grund av den sista inte har blivit vetenskapligt 

bekräftad ännu. De intelligenserna är språkliga, musikaliska, logisk-matematiska, reflekterande, 

rumsliga, sociala, kroppsliga, naturintelligenserna och den sista är den existentiella 

intelligensen(Pedagogiska magasinet 2006:12).   

Författaren John M Steinberg nämner i boken Den nya inlärningen (1994) tre olika 

inlärningsstilar. De inlärningsstilarna han nämner är bland annat, den visuella inlärningsstilen 

som innebär att man lär sig bäst genom att se bilder, diagram och genom att läsa. Den auditiva 

inlärningsstilen som innebär att man lär sig bäst genom att lyssna och höra och den kinestetiska 

inlärningsstilen som innebär att man lär sig bäst genom att pröva på och känna efter hur man gör 

saker själv (Steinberg 1994:63). Steinberg skriver vidare att lärare undervisar med sin egen 

inlärningsstil. Han menar att om läraren är auditiv, föredrar han eller hon att läsa högt för elever, 

om läraren är visuell, föredrar han eller hon att visa t.ex. hur en ny dansvariant fungerar eller om 

läraren är kinestetisk lagd så föredrar han eller hon att undervisa genom praktiska aktiviteter. 

Steinberg påpekar att det är viktigt för läraren att använda sig utav alla inlärningsstilar i 

undervisningen eftersom barnen har olika inlärningsstilar och lär sig på olika sätt (Steinberg 

1994 63-68). Jag väljer att använda mig av Steinbergs inlärningsstilar i analysen eftersom jag 

anser att de förekommer oftare i arbetet med drama. 
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4. Metod 

Jag har valt att utgå från en hermeneutisk kunskapssyn vilken innebär ett försök att tolka och 

förstå utifrån individens perspektiv. Filosofen Hans- Georg Gadamer (1900-2002) menar att vår 

förståelse av en ny kunskap alltid är beroende av vår förförståelse. Detta innebär att de 

erfarenheter som varje människa bär med sig påverkar hur man förstår och tolkar ny kunskap 

(Thomassen, 2007:95). Motsatsen till hermeneutisk kunskapssyn är positivistism vilken innebär 

att man försöker bevisa och förklara ett fenomen (Thomasson 2007:159). 

 4.1 Val av metod 

Jag har valt intervju som metod för att försöka få svar på mina frågeställningar. Jag intervjuade tre 

pedagoger och en skådespelare i tre olika grundskolor inom Stockholms områden, som använder sig 

av pedagogiskt drama i sin undervisning. Jag använde mig av den kvalitativa metoden som handlar 

om att förstå hur människor tänker och känner samt tolka deras uppfattning utifrån deras perspektiv 

(Dalen 2007:9). Den kvantitativa metoden handlar om att mäta, kartlägga, föra statistik och förklara 

olika fenomen (Larsen 2009:22). Detta passar inte för min undersökning eftersom mitt syfte i denna 

studie är att tolka och förstå det material som jag samlar in och inte kartlägga, mäta eller bevisa 

någonting.  

Det finns för och nackdelar med varje undersökningsmetod. Fördelen med den kvantitativa 

metoden är att forskaren kan begränsa sin information genom att skapa frågeformulär med fasta 

svarsalternativ. Undersökningen ger möjlighet till ärligare svar eftersom deltagarna i denna är 

anonyma och man då är mer öppen med sina svar, menar Larsen. Man kan sammanställa alla 

svar i ett statistikprogram och sedan generalisera dem. Nackdelarna med en kvantitativ metod, 

menar Larsen, är att informationen är begränsad, att det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor 

samt att svaren kan missuppfattas (Larsen 2009:25–26). I en kvalitativ metod är fördelen den att 

forskaren möter deltagaren ansikte mot ansikte och då kan ställa följdfrågor om man 

missuppfattat ett svar. Nackdelarna med en kvalitativ metod är att forskaren inte kan generalisera 

svaren. Det finns risk att deltagarna inte ger ett ärligt svar utan bara berättar det som de tror att 

forskaren vill höra (Larsen 2009:26 – 27). Jag skulle ha kunnat använda mig av den kvantitativa 
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metoden men jag tror då att risken för korta svar blivit stor, vilket då kunnat leda till att jag inte 

fått mina frågeställningar tillräckligt utförligt besvarade. Av denna anledning valde jag den 

kvalitativa metoden. 

Enligt Larsen i en ostrukturerad intervju används ofta en intervjuguide vilket är en lista med 

frågor eller stöd ord som används under intervjun som hjälpmedel. Frågorna ska vara kopplade 

till ämnet som undersöks (Larsen 2009:84). Jag använde mig av intervjuguiden där jag 

förberedde öppna frågor och använde sedan dessa som stöd. Jag föredrog detta framför ett styrt, 

strukturerat upplägg med fråga för fråga. Detta för att jag efter mina erfarenheter under min VFU 

visade sig att intervjuaren kan känna sig stressad över att behöva besvara alla de frågor jag ville 

ställa. Istället ville jag denna gång skapa en lugn och stressfri intervju. Vidare menar Larsen att 

det är viktigt att forskaren inte påverkat intervjuaren i det hon kallar för intervjueffekten. Larsen 

menar att forskaren ska undvika visa till intervjuaren vad man själv tycker och istället ska 

försöka uppmuntra intervjuaren utan att vara dominerande (Larsen 2009:87–88). Av denna 

anledning var jag mycket försiktigt med mitt kroppsspråk och försökte visa stort intresse för att 

inte på något sätt påverka intervjuaren.  

4.2 Genomförande  

Jag började med att söka efter några grundskolor som använde sig av pedagogiskt drama. Jag 

blev förvånad när jag fick så många negativa svar eftersom jag genom min förförståelse trodde 

att det skulle finnas många skolor som använde sig av pedagogiskt drama. Efter att jag kontaktat 

kommunen och ytterligare några skolor hittade jag tre skolor som ville ställa upp.  

Jag använde mig av mobiltelefonen för att spela in samtalen. En av pedagogerna kände sig 

stressad och föredrog att det var bättre om jag antecknade. Detta har medfört att jag har gått 

miste om den information jag inte omedelbart antecknat. Av denna anledning kan jag inte 

presentera citat från den specifik pedagog. Efter varje intervju lyssnade jag på samtalen flera 

gånger och skrev ner allt ordagrant medan intervjun ännu var färsk i minnet och därmed lättare 

att förstå innehållet i det insamlade materialet.   
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4.3 Analysmetod  

Jag har i analysen valt att använda mig av metoden innehållsanalys. Enligt Larsen är syftet med 

denna metod att upptäcka mönster i det insamlade materialet, samband eller skillnader. Enligt 

Larsen arbetsgången sker på följande sätt:   

- Data samlas, in och görs om till texter. 

- Texterna kodas. 

- Koderna klassificeras i teman eller kategorier. 

- Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier. 

- Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras. 

- Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, överförbar ny 

kunskap formuleras (Larsen 2009:101–102). 

4.4 Urval  

Jag har valt bort observationer. Detta för att jag var mer intresserad av pedagogernas arbete med 

pedagogiskt drama, utifrån deras beskrivningar. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Innan och under varje intervju berättade jag muntligt om de forskningsetiska principerna och 

startade därefter intervjun. De fyra forskningsetiska principerna är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialsitetkravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet: Jag informerade intervjupersonerna att det är frivilligt att delta i 

undersökningen och berättade därefter om mitt syfte och de metoder jag tänkt använda i 

uppsatsen.   

Samtyckeskravet: Jag informerade deltagarna att de kan avbryta intervjun när som helst om de 

vill och att jag kommer anpassa mig till situationen. Deltagarna fick själva bestämma tid och 

plats för intervju.  
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 Konfidentialitetskravet: Jag informerade deltagarna om att jag hade tystnadsplikt och att allt 

material som jag samlar under intervjun ska försvaras så att obehöriga inte kommer åt det.  

Nyttjandekravet: Jag informerade deltagarna att allt material som jag tar fram kommer endast att 

användas till detta examensarbete (Vetenskapsrådet 2002:7–14).  

4.6Validitet och reliabilitet  

Enligt Larsen handlar validitet om att forskaren samlar in relevant material för sina 

frågeställningar. För att uppnå en högre validitet kan det vara nödvändigt att ändra sina frågor 

(Larsen 2009:80–81). Under varje intervju fick alla intervjupersoner samma frågor. Jag har 

således inte behövt ändra på mina frågor för att få svar på mina frågeställningar.  

Reliabilitet handlar om trovärdighet och precision. Larsen menar att intervjupersoner kan bli 

påverkade av situationen under intervjun, till exempel om jag under intervjun vägleder 

informanter med stödord eller om jag i förväg gett frågorna till mina informanter (Larsen 

2009:42). Jag har inte förberett intervjupersonerna innan och jag försökte vara neutral i 

konversationen så att de inte fick stödord som skulle kunna påverka intervjun. Jag tror därför att 

jag fick ärliga svar. 

4.7Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är inte att ge en generell bild av hur pedagoger använder sig av 

pedagogiskt drama i skolans verksamhet. Det handlar endast om att spegla dessa fyra 

pedagoger/skådespelare som jag valt att intervjua. Att intervjupersonerna blev tre kvinnor och en 

man var inte förutbestämt och jag hade inget syfte med det utan det föll sig så slumpmässigt 

bara. Anledningen att jag valde att undersöka hur pedagogiskt drama används i grundskolan 

beror på att jag upplevde många svårigheter med att hitta förskolor och även grundskolor och 

pedagoger som ville ställa upp för en intervju.  
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5. Resultat och Analys  

I detta avsnitt kopplar jag mitt empiriska material från de informanterna jag intervjuade med min 

teoretiska ram. Resultatet sammanfattas med utgångspunkt på mitt empiriska material som visar 

de begrepp jag kom fram till. Dessa är: pedagogiskt drama som konstämne i skolan, pedagogiskt 

drama vid konflikthantering, pedagogiskt drama i historia och pedagogernas kunskap om ordet 

drama står i läroplanen.  

 5.1 Presentation av intervju personer 

I resultat och analysdelen använder jag fingerande namn till intervjupersonerna och ibland kallar 

jag även dem för pedagoger. Mia jobbar på den ena skolan, Lena och Sofia jobbar på den andra 

och Pedro jobbar på den tredje skolan där jag var och intervjuade.  

Lena är 30 år, och hon är utbildat lärare med inriktning mot yngre åldrar. Hon har jobbat i skolan 

i 5 år och just nu är hon lärare för årskurs tre.  

Pedro är 44 år, och han är utbildad skådespelare. Han har inte en officiell examen som 

dramapedagog och inte heller en officiell examen som lärare. Han har tidigare jobbat som 

skådespelare på teater och på skolan har han jobbat i 6 år. Han jobbar med elever från årskurs 

sex upp till årskurs nio.  

Sofia är 31 år, och hon är utbildad lärare med inriktning mot yngre åldrar. Hon har jobbat i 

skolan i sju år. Under hennes lärarutbildning har hon haft kurser som handlat om drama. Just nu 

jobbar hon med elever i årskurs tre. 

Mia är 31 år, och hon är utbildad lärare med inriktning mot yngre åldrar. Hon har jobbat i skolan 

i nio år. Hon jobbar just nu för årskurs tre. Hon undervisar i ämnen: svenska, matte, engelska, 

SO, NO, musik och bild.  
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5.2 Pedagogiskt drama som konstämne i skolan  

Skådespelare Pedro jobbar på en kulturinriktad skola där eleverna får välja mellan de estetiska 

ämnena som finns i skolan t.ex. drama, musik och dans. Pedagogiskt drama menar Pedro innebär 

att spela teater framför en publik, att gestalta olika roller med hjälp av olika rollspel och 

improvisationer.  

´´Pedagogiskt drama det är så klart att spela teater, att stå inför folk och spela olika pjäser´´ 

(Skådespelare Pedro). 

Pedro berättade att de har drama i skolan för att visa eleverna vilka möjligheter det finns i livet, 

t.ex. musik är en möjlighet och drama är en möjlighet också. Han berättade att han jobbar 

tematiskt med drama i skolan där han tillsammans med eleverna förbereder en föreställning som 

sedan spelas upp i skolan framför en publik. Pedro förklarade att i arbetet med drama använder 

han sig av olika rollspel och improvisationer. Han menar att han låter eleverna själva välja temat, 

händelser och repliker som de vill spela upp i form av pjäs. Detta gör han eftersom han märker 

att eleverna inte har intresset att läsa och gestalta en pjäs utifrån en text eller böcker.  

Pedro berättar att när eleverna har valt ett tema delas de sedan upp i smågrupper och får hitta på 

repliker och roller själva. Varje grupp får spela upp sina pjäser för varandra och Pedro fixar lite 

musik och belysning för att göra det hela mer spännande. Efter varje improvisation reflekterar 

eleverna tillsammans med Pedro om vad de tyckte var bra och inte bra och vad de behöver 

förbättra t.ex. rösten, kroppsspråket, ansiktsuttryck m.m. Pedro berättade att drama hjälper 

eleverna att våga prata framför en publik, uttrycka sig på olika sätt, stärker elevernas självkänsla 

samt hjälper eleverna att vara sig själva i vardagliga situationer. Pedro menar att syftet inte är att 

skapa en skådespelare genom drama utan det är mest syfte på att eleverna ska få en inblick på 

vad teater är.  

´´ Drama hjälper elevernas självförtroende. Det hjälper att kunna stå inför folk kunna säga det 

man tycker våga vara sig själva. Till exempel kan de som är blyga bli av med den känslan. Det 

är jobbigt att vara blyg ibland.´´(skådespelare Pedro). 
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Just nu förbereder Pedro tillsammans med eleverna en föreställning inför julen. Temat handlar 

om tiden och det kommer eleverna spela upp som en föreställning inför publiken.  Pedro menar 

att eleverna valde upp det temat eftersom de tycker att lärarna alltid har bråttom med tiden.  

 5.3 Pedagogiskt drama vid konflikthantering   

Lena förklarar att pedagogiskt drama för henne innebär att eleverna spelar teater framför en 

publik där de gestaltar olika pjäser t.ex. vid skolavslutning. Två av pedagogerna Sofia och Mia 

förklarade att pedagogiskt drama är en form i undervisningen, där man till exempel med hjälp av 

rollspel anammar eleverna kunskap.  

´´Pedagogiskt drama för mig är att spela olika rollspel i undervisningen. Det är en metod som 

komplement istället för att bara prata och berätta för barnen hur det är´´ (Pedagog Sofia).  

Pedagogiskt drama är en metod att lära elever vad nu är någonting de ska lära sig. En annan 

pedagogiskt metod för mig att lära barnen genom att använda mig av rollspel´´ (pedagogen 

Mia). 

Tre av pedagogerna Lena, Sofia och Mia berättade att de använder pedagogiskt drama vid 

konflikthantering t.ex. mobbning. Pedagogen Mia berättade att hon spelar både upp själv ett 

rollspel för klassen och låter också eleverna agera genom att spela upp sin egen handlade i form 

av rollspel och få syn på sin egen handlade. Efteråt skapar hon en diskussion tillsammans med 

eleverna där de diskuterar och hittar på olika lösningar vid en konflikt. 

´´Ofta är det sociala saker vi använder drama för. Vi vuxna spelar upp ett rollspel för klassen 

det kan handla om någonting som har hänt och sen får eleverna ge förslag på hur vi skulle 

kunna gjort istället och så kan vi spelat upp hur vi kunnat göra istället. Eller kan de få ta våra 

platser och spela upp hur man skulle kunna göra istället´´.(Pedagog Mia).  

Pedagogen Sofia berättade att hon låter enbart eleverna spela upp sitt eget handlande i form av 

rollspel vid en konflikt. Ibland inspireras hon av en konflikt som hon har sett på rasten och tar in 

den i sin undervisning eller när eleverna berättar för henne att det har hänt något. Efteråt får 

eleverna tillsammans med läraren reflektera och diskutera händelsen om vad som var bra, mindre 
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bra och hur de ska göra för att bli bra nästa gång om en liknande konflikt uppstår.  Pedagogen 

Sofia anser att genom att använda sig av pedagogiskt drama vid konflikthantering når hon alla 

elever och de lär sig att bli bättre kamrater. Pedagogen Lena berättade att hon ibland använder 

sig av drama för att lösa en konflikt när hon t.ex. märker att gruppen har attitydproblem. Lena 

berättar att hon själv går in i en roll t.ex. ett troll och spelar upp en rollspel för klassen genom att 

göra tokiga saker och sedan får eleverna diskutera tillsammans med läraren hur hon ska bete sig 

för att hon ska få kompisar.  

5.4  Pedagogiskt drama i historia   

De enda pedagogerna som berättade att de använder sig av pedagogiskt drama som en metod i de 

teoretiska ämnena var Mia och Sofia. Pedagogerna Mia och Sofia berättar att de använder sig av 

pedagogiskt drama i ämnet historia. Sofia berättar att hon använder sig av pedagogiskt drama i 

undervisningen just för att levandegöra undervisningen. Pedagogen Sofia berättar att det kan 

vara olika för olika barn. Hon menar att en del har lätt att lära sig genom att läsa en bok eller 

lyssna på någon som berättar medan andra måste göra för att lära sig. Sofia berättar sin egen 

erfarenhet från en lärare hon hade när hon själv gick i skolan och som brukade undervisa med 

hjälp av rollspel och att detta sätt passade henne bra för att inhämta kunskap.  

´´ för om jag tänker på mig själv i gymnasiet, var min historielärare så teatral, han ställde sig på 

en stol när han undervisade och hade en konstig hatt när han berättade om 

revolutionen´´(Pedagog Sofia). 

Mia berättar att hon använder sig av pedagogiskt drama för att variera och göra undervisningen 

på ett lekfullt sätt. Detta sätt berättar pedagogen är mer effektivt för eleverna än att bara stå och 

prata och hon märker att eleverna är aktiva och har roligt. Detta har eleverna enligt Mia också 

uppmärksammat och berättat för henne att de förstår bättre när hon använder sig av pedagogiskt 

drama i undervisningen.  

´´det gäller att göra undervisningen på ett lekfullt sätt, att jag står och pratar bara är inte så 

givande för eleverna det gäller att variera undervisningen och få barnen intresserade då är 

drama ett väldigt bra sätt. Eleverna är väldigt aktiva och jag märker att de har roligt. Eleverna 
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själva berättar att de förstår bättre när jag använder pedagogiskt drama i 

undervisningen´.(Pedagog Mia). 

Mia berättar att när de läser historia brukar en vuxen komma in i en roll i klassrummet och spela 

ett rollspel, det kan vara en historisk person som berättar om den tiden han kommer ifrån och 

eleverna får intervjua eller ställa frågor till. Pedagogen Sofia berättar att hon arbetar med texter 

och historiska händelser genom att låta eleverna gestalta olika roller i ämnet historia. Hon tror att 

inlärningen ska ske på många olika sätt för att eleverna själva ska inspireras till eget tänkande, 

eget skrivande och eget handlande.  

´´Teoretiskt inlärning tror jag går hand i hand med det praktiskt inlärning och 

agerandet´´(Pedagog Sofia).  

 

5.5 Pedagogernas kunskap om ordet drama nämns i läroplanen   

Utav alla pedagogerna/skådespelare var det endast pedagogen Lena som nämnde att det står 

någonting om pedagogiskt drama i läroplanen men hon minns inte direkt vad. Hon tror att det 

står att elever ska inhämta sig kunskap genom olika uttrycksformer. Sofia menar att det inte står i 

läroplanen att de ska arbeta med drama. Mia säger att hon inte vet vad det står om drama i 

läroplanet och Pedro säger att han aldrig har läst läroplanen och inte vet vad ett läroplan är.  
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5.6. Pedagogerna och fyra pedagogiska perspektiv  

Det visar sig att informanterna har olika uppfattningar om vad pedagogiskt drama innebär. Både 

Pedro och Lena associerar pedagogiskt drama med teater medan pedagoger Sofia och Mia 

nämner att pedagogiskt drama kan användas som en undervisningsform i den ordinarie 

undervisningen. Denna uppfattning tror jag är vanlig eftersom begreppen drama används både 

inom teater och för pedagogiskt drama. Detta har Hägglund och Fredin också uppmärksammat 

och menar att ordet drama ofta skapar förvirring. För att förtydliga användningen av begreppet 

drama har Hägglund och Fredin delat upp ordets betydelse i tre olika områden; vardagsliv, teater 

och pedagogik (Hägglund och Fredin 2011:9). Sternudd nämner begreppen teater i form av det 

konstpedagogiska perspektivet, detta som en del av pedagogiskt drama (Sternudd 2000:63–64). 

Enligt Way och Hägglund & Fredin är skillnaderna mellan teater och drama den att i teater är 

syftet att visa en pjäs för en publik medan syftet i pedagogiskt drama är själva agerandet mellan 

individer och hela den process som sker i barngruppen (Brian Way 1976:13–17).  

Det har visat sig att pedagogerna Sofia och Mia använder sig av pedagogiskt drama i 

undervisningen både för att hantera konflikter och även som en form av alternativ 

kunskapsinhämtning i historia. Till skillnad med Lena som använder sig av pedagogiskt drama 

bara för att hantera konflikter och Pedro för att undervisa teater. Jag uppfattar att pedagogerna 

använder sig av pedagogiskt drama på olika sätt men att alla använder sig av rollspelet som 

metod i sin undervisning. Pedro är den enda av pedagogerna som använder sig av Sternudds 

konstpedagogiska perspektivet. Han använder både rollspel och improvisationer i sin 

undervisning där han låter eleverna själva välja olika händelser och historier som de vill spela 

upp. Detta enligt Erberth och Rasmusson är syftet med en improvisation. De menar att genom att 

gestalta olika roller upplever eleverna hur andra människor känner och tänker och på så sätt 

skapar de förståelse för sociala sammanhang (Erberth och Rasmusson 1996:101). Målet med 

detta perspektiv är att individen ska undersöka livet genom olika rollspel och improvisationer, 

genom att träna på att uttrycka sig och slutligen sätta upp en föreställning. Eleverna i samspel 

med andra utvecklar sin sociala, uttrycks och samarbetsförmåga. (Sternudd 2000:63–64).  
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Det har visat sig att syftet som pedagogerna Lena, Sofia och Mia använder sig av pedagogiskt 

drama är för att utveckla elevernas personlighet. De jobbar mycket med att förebygga negativa 

grupperingar och att få eleverna att se ur nya perspektiv på hur de agerar i vardagen för att bli 

bättre kamrater. Detta gör de vid konflikthantering med hjälp av rollspel som metod för att 

synligöra konflikten som uppstod mellan eleverna och sedan reflektera över den. Denna process 

kan kopplas till det personlighetsutvecklande perspektivet där eleverna genom agering får 

möjligheter att utveckla sig själva och få kunskap om sina egna förmågor i samspel med de andra 

i klassen (Sternudd 2000: 65-66).  Pedro är också inne på Sternudds personlighetsutvecklande 

perspektivet även om det viktigaste i det här perspektivet är själva processen och inte att 

producera en föreställning som det visar sig att Pedro arbetar för. Han låter eleverna jobba i 

grupper och pratar mycket om att genom drama stärker eleverna sin självförtroende (Sternudd 

2000:80).  

Det framgår tydligt att pedagogerna använder sig av pedagogiskt drama på olika sätt. Lena går 

själv in i en roll och spelar upp en händelse för eleverna medan Sofia och Pedro låter enbart 

eleverna agera i klassrummet. Pedagogen Mia använder sig av båda metoderna som Lena, Sofia 

och Pedro använde sig av. Antingen går Mia själv in i en roll eller låter hon eleverna spela upp 

olika roller själva. Jag uppfattar att pedagogen Sofia, Mia och Pedro är mer inne på det 

personlighetsutvecklande perspektivet än vad pedagogen Lena gör. Enligt Erberth och 

Rasmussons teori är det viktigaste i pedagogiskt drama elevernas handling eftersom genom att de 

själva får gestalta olika roller lär de sig att samspela med andra, uttrycka sig på olika sätt och 

stärka sitt självförtroende (Erberth och Rasmusson 1996:7).  

Pedagoger Sofia, Mia och Lena kommer in i det kritiskt frigörande perspektivet eftersom de 

använder sig av situationer utifrån verkliga livet vilket hjälper till att eleverna lättare relaterar till 

handlingen vilket är syftet i både det personlighetsutvecklande och i det kritiskt frigörande 

perspektivet (Sternudd 2000:80,96). Pedro berör också till en viss del detta perspektiv, som det 

visade sig utgår hans elever från situationer utifrån verkliga livet. Alla pedagoger avslutar med 

en reflektion efter varje rollspel och även Pedro avslutar med en reflektion efter varje 

improvisation. Eleverna får då möjlighet att ställa frågor och reflektera över händelsen som 

bearbetas vilket ingår i det här perspektivet (Sternudd 2000: 84).  
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De enda av pedagogerna som använder sig av pedagogiskt drama i undervisningen som inlärning 

av kunskap i historia är Sofia och Mia. De använder sig av rollspel som metod för att befästa 

kunskap. Sofia nämner att inlärning går hand i hand med den praktiska handlingen och även 

nämner att eleverna lär sig på olika sätt. Mia säger att det är mer givande för eleverna om hon 

varierar undervisningen med hjälp av drama och märker att eleverna förstår lektionens innebörd 

bättre. Detta kan kopplas till det holistiska lärandet där eleverna får använda sig dels av agering i 

form av rollspel och dels av den teoretiska kunskapen (Sternudd 2000: 99). Det visade sig att 

Sofia och Mia använder sig av rollspel på samma sätt som vid konflikthantering. Detta kan 

kopplas till Erberth och Rasmussons tankar vilket de menar att rollspelet kan bidra till att 

eleverna förstår lektionens innebörd bättre genom agering (Erberth och Rasmusson 1996:13). Jag 

drar slutsatsen att genom att variera undervisningen lär sig eleverna att det finns många sätt att ta 

in kunskap och genom detta sker det en reflektion över den kunskap de tillförskaffat sig.  

Enligt Steinberg brukar läraren undervisa beroende på sin egen inlärningsstil(Steinberg 1994: 63- 

68). Utifrån pedagogernas arbete i hur de använder pedagogiskt drama med hjälp av rollspel kan 

jag dra paralleller till Steinbergs inlärningsstilar som pedagogerna använder sig av i 

klassrummet. Jag drar slutsatser att Sofia förutom den kinestetiska inlärningsstilen använder sig 

också av den visuella inlärningsstilen eftersom hon använder sig av texter i ämnet historia vilka 

elever får läsa för att lära. Pedagogerna Lena och Pedro använder den auditiva inlärningsstilen 

som handlar om att lyssna och höra medan pedagogen Mia använder sig utav alla inlärningsstilar 

i sin undervisning. De inlärningsstilar som Steinberg skriver om lärarna är detsamma 

inlärningsstilar som han menar att varje elev kan ha beroende på vilken inlärningsstil som 

dominerar mest. Därför påpekar Steinberg att det är viktigt att läraren använder sig utav alla 

inlärningsstilarna för att nå alla elever (Steinberg 1994: 63- 68). Enligt Sternudd måste läraren 

delta i rollspelen för att styra arbetet framåt annars finns det en risk för att eleverna inte utvecklar 

någon kunskap (Sternudds 2000: 99).  

Det har visat sig att pedagogerna inte har så stor koll på läroplanen och till en viss del kan jag tro 

att de inte har lagt märke till ordet drama eftersom den nämns som en estetiskt uttrycks form i 

läroplanen tillsammans med andra estetiska ämnen. Den enda av pedagogerna som nämner att 

drama står någonstans i läroplanen bland olika yttrycksformer för att eleverna ska använda sig 
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för kunskap inhämtning är Lena. Detta stämmer med läroplanen (Lgr11:10). Eleverna ska få 

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

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

form ska vara inslag i skolans verksamhet (Lgr11:10). 

Det jag vill påpeka här är att det kan vara bra eller till och med ett krav, att alla som jobbar med 

barn i grundskolans verksamhet vet vad läroplanen är och vad den handlar om.  

6. Sammanfattning och Diskussion  

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad pedagogiskt drama innebär för de pedagogerna jag 

intervjuade samt hur och i vilket syfte de använder  sig av pedagogiskt drama i undervisningen. 

Jag kommer här att sammanfatta mina slutsatser och diskutera resultatet med hjälp av tidigare 

forskning. Jag kommer även att ge förslag på vidare forskning inom området.  

De frågeställningar jag sökte svar på är:  

1. Vad innebär begreppet pedagogiskt drama för pedagogerna? 

2. Hur beskriver pedagogerna sin användning av pedagogiskt drama i undervisningen? 

3. Vilket syfte har pedagogerna med att använda pedagogiskt drama i undervisningen? 

Resultat är baserat på den information jag fick av de informanterna i de grundskolorna jag 

intervjuade. Resultatet ger en bild av hur det kan se ut att använda sig av pedagogiskt drama i 

undervisningen.   

6.1Diskussion  

Drama har alltid funnits över århundraden sedan tillbaka i antiken Grekland. Dramas roll har 

alltid varit viktigt då den handlar om att bearbeta känslor och stämningar samt situationer som 

handlar om människans verkliga liv. Även om drama alltid har funnits och finns fortfarande fram 

tills idag har inte forskningen gjort stora insatser om drama. Detta upptäckte jag genom att söka 

på tidigare vetenskaplig forskning som handlar om drama.  
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Pedagogiskt drama innehåller fyra pedagogiska perspektiv som har olika ändamål som man kan 

använda sig av i sitt arbete inom pedagogiskt drama. Dessa är konstpedagogiska, 

personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande och holistisktlärande perspektivet. Jag har utifrån 

dessa fyra pedagogiska perspektiv undersökt fyra pedagogers arbete med pedagogiskt drama. 

Utifrån pedagogernas beskrivningar och berättelser ser jag att de fyra pedagogiska perspektiv 

används i deras arbete. Det perspektiv som alla pedagogerna använder sig av mest är det 

personlighetsutvecklande perspektivet då syftet ligger på personlig utveckling och 

gruppdynamik.  

Vad innebär begreppet pedagogiskt drama för pedagogerna? 

Utifrån resultat kan jag se att det finns skillnader om pedagogernas uppfattningar om begreppen 

pedagogiskt drama.  En del kopplar det med teater och en del som en lärande metod i 

undervisningen. Detta anser jag förklarar pedagogernas kunskap och inställning till hur och i 

vilket syfte de använder pedagogiskt drama i undervisningen.  

Hur beskriver pedagogerna sin användning av pedagogiskt drama i undervisningen? 

Utifrån mina intervjuer med pedagoger framgår det att en del använder sig av rollspel som metod 

och en del av improvisationer. Det finns dock stora skillnader i hur pedagoger använder 

pedagogiskt drama i undervisningen. Pedro har fokus på drama och teater till skillnad med Sofia, 

Mia och Lena som använder drama som ett komplement i den ordinarie undervisningen. Det 

gemensamma målet som alla pedagoger har är att de alltid avslutar med en diskussion och 

reflektion om ämnet som bearbetas och har samma grundidéer. Till exempel alla pedagoger och 

skådespelare använder sig av rollspel men på olika sätt.  

Vilket syfte har pedagogerna med att använda pedagogiskt drama i undervisningen? 

Utifrån mina intervjuer med pedagogerna kan jag bedöma att pedagogerna är medvetna om att 

alla elever lär sig på olika sätt och visar intresse på att använda pedagogiskt drama som metod i 

undervisningen. Pedagogerna använder sig av pedagogiskt drama i syfte till att förebygga 

negativa grupperingar till exempel mobbning, att producera en pjäsföreställning och som 
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inlärningsmetod av teoretisk kunskap. Min uppfattning är att pedagogerna är medvetna om att 

elever genom rollspel vid konflikthantering kan utveckla sin personlighet tillsammans med andra 

i klassrummet.  

Studenten Johansson upptäckte i sin underökning att pedagogiskt drama bidrar det till att 

eleverna utvecklas emotionell, socialt och kognitivt. Hon menar att eleverna i undervisningen 

använder sig av alla sina sinnen, vågar mera problematiseras och på så sätt inhämtar de sig 

kunskaper. Hon menar även att genom att anpassa undervisningen till elevernas olika 

inlärningsstilar bidrar det till elevernas motivation och intresse (Johansson 2007:24). Jag anser 

att det visar sig i min undersökning att elever genom pedagogiskt drama utvecklas både 

emotionellt, kognitivt och socialt. Jag ser att pedagogerna genom rollspel och improvisationer får 

eleverna att arbeta tillsammans och utför diskussioner som eleverna problematiseras över och på 

så sätt får de en förståelse. Min tolkning är att det är alltid en fördel att använda sig av alla 

inlärningsstilar för att nå alla elever men om pedagogerna visar att någonting är intressant och 

roligt kan det smittas till eleverna som också får positiva tankar. Jag finner det bara positivt att 

pedagogerna inkluderar pedagogiskt drama i undervisningen och inte enbart arbetar på ett sätt 

där läraren är auktoritär som i den traditionella undervisningen.  

Under rubriken bakgrund undrade jag om pedagogiskt drama enbart används vid skolans 

avslutning eller om den förekommer som en del i undervisningen för kunskapsinhämtning. 

Utifrån mitt resultat av pedagogerna upptäckte jag tre olika områden som pedagogiskt drama 

används till i grundskolans verksamhet.  

- Att producera en teater föreställning och spela upp den framför en publik  

- För att bearbeta och lösa konflikter i undervisningen och 

- Som verktyg i det övriga undervisningen som en alternativ kunskap inhämtning   

Att inte alla pedagoger visste om att ordet drama nämns i läroplanen ger Sternudd en förklaring 

till. Hon menar att drama finns med i läroplanen med den tar inte så stor plats som de andra 

teoretiska ämnen gör vilket jag uppfattar kan vara en anledning till att pedagogerna inte lade 

märke till ordet drama (Sternudd 2000:170). Även om Sternudd menar att det finns bristande 

kunskaper om pedagogiskt drama i skolorna anser jag att en del pedagoger jag intervjuade har 
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kunskaper om hur de ska använda sig av pedagogiskt drama i undervisningen (Sternudd 

2000:170). Till exempel pedagogerna använder sig av rollspel och improvisation och alltid 

avslutar med en reflektion som är en del av pedagogiskt drama (Sternudd 2000: 97). 

6.2 Slutsats  

Det jag kom fram till i min undersökning är att pedagogiskt drama används i undervisningen 

både som ett verktyg för personlig utveckling och både som verktyg för kunskapsinhämtning.  

6.3 Vidare forskning  

Mitt förslag till vidare forskning är att intervjua eleverna och ta reda på vad de tycker när de får 

spela olika rollspel i undervisningen.  
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