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Abstract 

The study aims to examine some teachers' and students' conceptions of drama in schools and 

in after-school centers. “Educator” in this study refers to after-school leaders and drama 

teachers.  The study is limited to three educators and three students at a public school in the 

Stockholm area. This study considers the following questions: How do educators use drama in 

schools and in after-school centers? How do students perceive drama in schools and in after-

school centers? What importance do educators think that drama has for students? 

      The study draws on the socio-cultural theory on teamwork and social interaction. The 

survey contains interviews and is inspired by the phenomenographic approach as a method.  

     The results show that teachers use drama in different ways, oftentimes integrated with 

other school subjects, particularly with Swedish. Students feel that they have use of what they 

learn during drama in other school subjects. Both educators and students perceive 

participation and cooperation (including the fact that students help each other during the 

drama process and that students can learn from each other in drama lessons), to be important 

elements of drama teaching. The teachers and one of the students feel that through drama, 

students become bolder. Two out of the three teachers believe that through drama, knowledge 

becomes practical and is really learned by the students. By working with conflict-resolution in 

drama, students practice how to express their opinion in front of others, gain understanding of 

each other’s differences, and put themselves in other people’s situations in order to - through 

communication - learn how to resolve conflicts themselves. One of the teachers perceives the 

social training that occurs through drama to be significant. The educators believe that students 

are strengthened in their self-esteem and self-confidence through drama, and that through an 

inner experience, increase their self-awareness. The educators and students see drama as a 

forum in which students can use and develop their imagination and creativity. 
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Titel: Drama i skolan och på fritidshemmet – en kvalitativ undersökning om några 

pedagogers och elevers uppfattningar om drama. 
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Sammanfattning 

Undersökningen syftar till att undersöka några pedagogers och elevers uppfattningar om 

drama i skolan och på fritidshemmet. Med pedagog menas i denna undersökning 

fritidspedagoger och dramapedagoger. Undersökningen begränsas till tre pedagoger och tre 

elever på en kommunal skola i Stockholmsområdet. Denna undersökning utgår från följande 

frågeställningar: Hur använder pedagogerna sig av drama i skolan och på fritidshemmet? 

Hur uppfattar eleverna drama i skolan och på fritidshemmet? Vilken betydelse anser 

pedagogerna att drama har för eleverna? 

     Undersökningen stödjer sig på den sociokulturella teorin med samspel och social 

interaktion. Undersökningen innehåller kvalitativa intervjuer och är inspirerad av den 

fenomenografiska ansatsen som metod.  

     Resultatet visar att pedagogerna använder sig av drama på olika sätt, ofta integrerat med 

andra skolämnen och då framförallt med svenskämnet. Eleverna uppfattar att de har 

användning av det de lär sig på dramat i andra skolämnen. Både pedagogerna och eleverna 

uppfattar delaktigheten och samarbetet, bl.a. att eleverna hjälper varandra under 

dramaprocessen och att eleverna kan lära av varandra i dramat, som viktiga delar av 

dramaundervisningen. Pedagogerna och en av eleverna anser att genom drama blir eleverna 

modigare. Genom drama anser två av de tre pedagogerna att kunskapen blir praktisk och 

verkligen lärs in hos eleverna. Genom att i drama arbeta med konflikthantering får eleverna 

träna på att uttrycka sin åsikt framför andra, få förståelse för varandras olikheter och sätta sig 

in i andras situation för att genom kommunikation kunna lösa konflikter själva. En av 

pedagogerna uppfattar den sociala träning som uppstår genom dramat som betydelsefull. 

Pedagogerna anser att eleverna stärks i sin självkänsla och i sitt självförtroende genom dramat 

och genom en inre upplevelse ökar sin självkännedom. Pedagogerna och eleverna ser drama 

som ett forum där eleverna får användning för och kan utveckla sin fantasi och kreativitet. 

 

Nyckelord: Drama, fritidshem, skola, pedagog. 
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1. Inledning 
Har drama för lite utrymme i dagens skola och fritidshem? Drama finns inte med som 

obligatoriskt ämne i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, så 

som exempelvis musik och bild. Drama har således inte tillskrivits något direkt egenvärde i 

läroplanen. I skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2010; Kvalitet i fritidshem står det att 

mer skapande uttryck som t.ex. drama är något som borde användas mer i fritidshemmet samt 

att kreativt skapande som t.ex. rollspel sker allt för sällan (Skolinspektionen 2010 s.7-21). 

Flera forskare visar på hur drama kan utveckla barn. Christel Öfverström beskriver t.ex. i sin 

licentiatavhandling Upplevelse, inlevelse och reflektion – drama som en aktiv metod i 

lärandet: en teoretisk analys och en empirisk undersökning av hur lärare tänker när de 

använder drama som metod att kreativitet är ett viktigt element för kunskapsinhämtningen. 

Hon menar att intellektuell kunskap förenas med emotionell och social kunskap i 

lärandesammanhang genom drama (Öfverström 2006 s.90).  

    I praktiken är användningen av drama skiftande från skola till skola. Denna undersökning 

sker på en skola där drama förekommer under lektionstid och på fritidstid. Kan drama vara ett 

användbart arbetsredskap i den fritidspedagogiska verksamheten och i den ordinarie 

skolundervisningen? Vad säger pedagogerna själva om drama? Hur och varför använder de 

drama?  

 

1.1 Syfte 
Undersökningen syftar till att undersöka några pedagogers och elevers uppfattningar om 

drama i skolan och på fritidshemmet. Med pedagog menas i denna undersökning 

fritidspedagoger och dramapedagoger. Undersökningen begränsas till tre pedagoger och tre 

elever på en kommunal skola i Stockholmsområdet. 

1.2 Frågeställningar 

Hur använder pedagogerna sig av drama i skolan och på fritidshemmet? 

Hur uppfattar eleverna drama i skolan och på fritidshemmet? 

Vilken betydelse anser pedagogerna att drama har för eleverna? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Bakgrund 
 Betty Jane Wagner (professor vid National-Louis University, USA) skriver i boken Drama i 

undervisningen - en bok om Dorothy Heathcotes pedagogik om dramapedagogen Dorothy 

Heathcotes arbete med barn i skolan och hur hon använder drama för att väcka elevernas 

intresse för andra ämnen. Hon menar att det gäller att hitta nyckeln till ämnet som ska läras in 

och att få klassen att hitta lusten och viljan att lära sig mer. Hon arbetar med text och drama i 

syfte att infoga texten i mottagarens upplevelsesfär (Wagner 1993 s.235-236).  

      Wagner beskriver även hur Dorothy Heathcotes ”syfte med drama är att dyka djupt ner i 

känsla och mening.”(Wagner 1993 s.19). Hon menar att drama kan hjälpa barn till en 

”känslomässig förståelse av sådant som de redan känner till.”(Wagner 1993 s.21).  

Wagner beskriver hur man med drama kan åstadkomma att eleverna identifierar sig med 

andras upplevelser. Eleverna får uttrycka känslor, reflektera kring känslor och klä dem i ord 

(Wagner 1993 s.285-288). ”Genom att lära sig känna igen sina spontana känslor och 

reaktioner, vinner eleverna ovärderliga insikter som de sedan bär med sig i samspelet med 

andra utanför dramat.” (Wagner 1993 s.289). Margareta Normell betonar i boken Pedagogens 

inre rum - om betydelsen av känslomässig mognad att ”förmågan att kommunicera blir 

effektivare och möjligheterna till ansvarsfullt handlande större för den som har tillgång till 

både intellekt och känsla.” (Normell 2004 s.10). 

       Viveka Rasmusen och Bodil Erberth hänvisar i boken Undervisa i pedagogiskt drama - 

från dramaövningar till utvecklingsarbete till Dramapedagogen Malcolm Ross (1978) som 

menar att skapande processen i estetiska uttrycksformer som exempelvis drama ”utvecklar en 

sinnlig intelligens som engagerar hela människan inte bara intellektet.” (Rasmusen & Erberth 

2008 s.45). Ross åsyftar också att lek och skapande verksamhet är nära knutet till varandra 

och att barn och vuxna skapar som mest när de får leka. Rasmusen och Erberth menar att ett 

lekfullt arbetssätt också dämpar den oro som kan förekomma i det kreativa arbetet med drama 

och att leken bidrar till att deltagarna får kontakt med sin kreativitet (Rasmusen & Erberth 

2008 s.45-46).  

      Även Åsa Falk Lundqvist ser leken som mycket betydelsefull och tar upp det i boken 

Dramapedagogik i specialundervisningen. Hon menar att ”drama har ett större samband med 

lek än andra former av konst (…) Lek och kreativitet är förutsättningarna för dramatiskt 

skapande.” ( Falk Lundqvist 1996 s.10). Hon anser att i dramat tillåts lek med verkligheten, 

där omöjliga, farliga och lustfyllda händelser prövas (Falk Lundqvist 1996 s.11).   
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 Rasmusen och Erberth hänvisar till den sovjetiska psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) 

och menar att ”Alla människor har en kreativ förmåga och denna förmåga kallar han fantasi.” 

(Rasmusen & Erberth 2008 s.48). Vidare skriver de att i användandet av fantasin blandas 

intellekt och känslor (Rasmusen & Erberth 2008 s.48). Wagner anser att ”eleverna får en 

klarare bild av verkligheten med hjälp av fantasins värld (…) Den gemensamma 

fantasiskapelsen och den gemensamma reflektionen i dramat är ett stöd för oss när vi ska 

handla i verkliga livet.” (Wagner 1993 s.290).  

        Rasmusen och Erberth anser att i arbetet med människor behövs en kunskap om att tolka 

och använda sig av både den verbala kommunikationen och den icke verbala. I drama menar 

de att båda kommunikationsformerna är mycket viktiga (Rasmusen & Erberth 2008 s.59). 

Wagner beskriver Heathcotes mål med social interaktion genom drama. Hon beskriver att 

drama handlar om att göra eleverna mer sociala, då drama innebär att agera i samspel 

människor emellan. Hon anser att det är viktigt att eleverna stödjer varandra i dramaprocessen 

och att individen genom interaktion socialiseras (Wagner 1993 s.287-288).  

      Kent Hägglund och Kirsten Fredin anser det viktigt att få med alla elever i dramat. I boken 

Dramabok skriver de att i dramaleken måste ledaren bjuda in hela gruppen och det kan hända 

att reglerna i övningen måste ändras för att få alla deltagande (Hägglund & Fredin 2011 

s.113-123). De deltagare som är tystlåtna är viktiga att stimulera till att uttrycka sina åsikter 

och upplevelser (Hägglund & Fredin 2011 s.124). Rasmusen och Erberth menar att 

dramalärarens uppgift innebär att skapa ett klimat där eleverna inte är rädda för att göra bort 

sig, eller att misslyckas. De menar att i drama lär sig eleverna att våga experimentera och 

uttrycka sig (Rasmusen & Erberth 2008 s.44). Wagner beskriver hur Heathcote i sin 

dramapedagogik lyckas få de alldra motsträvigaste eleverna att delta i dramaprocessens 

diskussion. Hon vill få eleverna engagerade och börjar vanligtvis ett dramapass genom att be 

klassen om idéer till att iscensätta temat de ska jobba med. Eleverna görs delaktiga och 

hjälper henne att levandegöra dramat (Wagner 1993 s.79-81). 

     Rasmusen och Erberth anser att det är viktigt att ha fasta gränser i arbetet med drama. ”Om 

inte individen får konfronters med fasta gränser, riskerar hon att försjunka i sig själv, bli 

egoistisk och utan förmåga till engagemang.” (Rasmusen & Erberth 2008 s.48). Med tydliga 

ramar och fasta gränser i det gemensamma skapandet lär sig individen att mogna och 

engagera sig (Rasmusen & Erberth 2008 s.48).  
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Katrin Byreús beskriver i boken Du har huvudrollen i ditt liv - om forumspel som pedagogisk 

metod för frigörelse och förändring hur man med praktiska dramaövningar kan stärka 

eleverna. Hon tar upp skillnaden mellan självkänsla och självförtroende: ”Självkänsla handlar 

i korta ordalag om att vara, det vill säga hur vi uppfattar oss själva utan prestationer, medan 

självförtroende handlar om att göra, det vill säga våra färdigheter, allt det vi kan prestera.” 

(Byreús 2010 s.75). Byreús beskriver hur värderingsövningar under dramalektioner skapar ett 

ökat självförtroende hos deltagarna. Efter en seminarieserie, innehållande värderingsövningar 

som hon hade med högskoleelever, så uppgav flera studenter att de fått bättre självförtroende 

och vågade oftare säga sin åsikt. Genom värderingsövningar inom drama, då det är en positiv 

och trygg gruppstruktur vågar även de tystlåtna komma fram och göra sig hörda (Byreús 2010 

s.34-44).  

       Olika dramaövningar och lekar kan användas för att stärka självkänslan hos eleverna och 

lösa konflikter. Byreús menar att när man arbetar med självförtroende och självkänsla är det 

bra att använda lekar som innehåller mycket kroppskontakt. Värderingsövningar som 

exempelvis ”fyra hörn” passar bra att arbeta med till temat självkänsla. Övningen går till på så 

sätt att ledaren förklarar att rummets fyra hörn representerar fyra olika åsikter om ett visst 

tema. Ledaren berättar temat och alternativen på åsikterna varpå eleverna får ställa sig i det 

hörnet som stämmer överens med deras åsikt. Ett av hörnen ska vara öppet för deltagarna att 

uttrycka andra åsikter än de alternativ som givits (Byreús 2010 s.75-78). Byreús anser att med 

hjälp av värderingsövningar kan man låta olika åsikter komma fram. Eleverna får på så sätt 

träna på att ”tänka efter och ta ställning (…) uttrycka sina åsikter (…) motivera sina 

ståndpunkter (…) bli lyssnade på och lyssna på andra (…) reflektera och bearbeta attityder” 

(Byréus 2010 s.21).  

       Rasmusen och Erberth beskriver hur man med rollspel kan illustrera lösningar på 

konflikter. De anser att genom rollspelet går det att belysa och tydliggöra konflikter för att 

sedan träna eleverna att hitta lösningar på dem (Rasmusen & Erberth 2008 s.150).  

      Byreús anser att man kan använda forumspel för att bearbeta aktuella verkliga konflikter 

med eleverna. Hon menar att de som varit inblandade i konflikten kan regisera de som spelar 

upp konfliktsituationen. Resten av klassen får komma med förslag på hur konflikten kan 

lösas. Då konflikten kommer till sin spets i forumspelet bryter man och diskuterar med 

gruppen hur de som spelar kan agera för att få en lösning på konflikten och undvika bråket 

som uppstod. Sen börjar spelet om igen och nu kan vem som helst säga; stopp, för att sedan 

byta ut en av skådespelarna mot sig själv och visa på exempel på en lösning av situationen 

(Byréus 2010 s.119).  
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Gudrun Ekstrand och Balli Lelinge skriver i boken Klassen som gud glömde - hur man 

förebygger och åtgärdar oro och konflikter och får ett bra klassrumsklimat att ”Genom att ta 

itu med orsaker till att en konflikt uppkommit och bearbeta dem gemensamt, utvecklas 

människor. Vi lär oss att kompromissa, att förstå orsaksband och vi utvecklar vår empati.” 

(Ekstrand & Lelinge 2007 s.106). Författarna menar att det är viktigt att få eleverna att förstå 

varför en konflikt uppstår och för att förebygga trakasserier öva upp elevernas empatiförmåga. 

(Ekstrand & Lelinge 2007 s.106).  

2.2 Tidigare forskning 
Mia Marie F. Sternudd skriver i sin doktorsavhandling Dramapedagogik som demokratisk 

fostran? - Fyra dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner om vilken 

plats dramapedagogik har i de olika läroplanerna. Hon skriver att läroplansskrivarna uppfattar 

det viktigt att dramapedagogik förekommer i skolans kärnämnen. Framförallt i svenskämnet 

(Sternudd 2000 s.168). Hon skriver att dramapedagogik uppfattas som ”hjälpmedel och 

arbetssätt inom svenskämnet”(Sternudd 2000 s.163). Lärare använder sig av svenska 

tillsammans med drama ”som ett led i ett mer integrerat arbetsätt i skolorna” (Sternudd 2000 

s.163).  ”I den bindande läroplanstexten har dramapedagogiska arbetssätt plats inom 

framförallt svenskämnet med små innehållsliga justeringar i de tre läroplanerna Lgr 62, Lgr 

69 och Lgr 80.”(Sternudd 2000 s.169). Sternudd skriver att dramapedagogik introduceras som 

ett sätt att arbeta med språklig utveckling ”och som ett sätt att levandegöra litteratur och 

innehåll i olika ämnen.” (Sternudd 2000 s.168). Hon tar upp exempel i Lgr80 där 

”svenskämnet med dramapedagogik som kommunikativ didaktiskt instrument ska genomsyra 

alla ämnen i skolan.” (Sternudd 2000 s.169). Vidare skriver hon att dramapedagogiken, med 

dess språkliga funktioner funktionellt passar svenskämnet och att dramapedagogik ses som 

”en del av lärandet i svenskämnet” (Sternudd 2000 s.170). I Lpo94 menar hon att 

dramapedagogiken inte anses vara lika viktig som i tidigare läroplaner. ”Även om drama och 

gestaltning fortfarande omnämns, så sker det inte i en kontext, som gör det troligt att det är 

dramapedagogik som åsyftas.” ( Sternudd 2000 s.168).  

      Sternudd beskriver också ett personlighetsutvecklande perspektiv inom drama som 

innebär att individen utvecklar sin medvetenhet om sig själv, och i förhållande till andra, i 

olika sociala situationer. I rollspel bearbetar deltagarna vad de upplever i de olika sociala 

rollerna och hur rollpersonernas agerande kan förstås (Sternudd 2000 s. 80-81). ”Individens 

handlingar och värderingar synliggörs och bearbetas i samspel med andra” (Sternudd 2000 

s.81).  
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Dramas personlighetsutvecklande perspektiv tar även Christel Öfverström upp i sin 

licentiatavhandling. Hon beskriver hur ”Grunden i drama är att utgå ifrån individen och låta 

hon/han i handling upptäcka sig själv och få kunskap om sig själv, för att bättre förstå andra.” 

(Öfverström 2006 s.89). Individen får möjlighet att leva sig in i handlingen genom en inre 

process och på så sätt också utveckla kunskaper om sig själv. I drama skapas en pågående 

process både inom individen och i kontakt med andra. (Öfverström 2006 s.89). 

”Självförståelsen öppnar kommunikativa portar där förståelsen av andra ger upphov till 

ytterligare självförståelse och kunskap om sig själv.” (Öfverström 2006 s.89).  

Öfverström menar att ” I den process som arbete med drama innebär sker ett samspel med 

andra, social interaktion, där individen får pröva sina attityder, värderingar och 

ställningstaganden.” (Öfverström 2006 s.89). Det är en ständig process i kontakt med andra 

och drama betonar kommunikation mellan människor (Öfverström 2006 s.89). 

 Öfverström beskriver vidare att kreativitet är ett viktigt element för kunskapsinhämtningen. 

Hon menar att intellektuell kunskap förenas med emotionell och social kunskap i 

lärandesammanhang genom drama (Öfverström 2006 s.90). Hon anser att i drama utvecklas 

människans fantasi genom att exempel hämtas från verkligheten och att sedan fiktiva 

lärandeprocesser skapas och ger prov på individens kreativa förmåga (Öfverström 2006 s.90). 

      Vikten av det lustfyllda i estetisk verksamhet beskriver Monica Lindgren i sin 

doktorsavhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan - diskursiva positioneringar i 

samtal med lärare och skolledare. Hon menar att ”konstruktionen av estetisk verksamhet som 

lustfylld aktivitet innehåller de centrala begreppen att ha roligt, glädje, samt att våga” 

(Lindgren 2006 s.107).  

      Hur en dramapedagog bearbetar ett så känsligt ämne som ”konflikt” på ett lustfyllt sätt 

beskriver Lotta E. Ch. Holmgren-Lind i sin licentiatavhandling Pedagogiskt drama – i 

skärningspunkten mellan teaterkonst och estetisk praktik. Barnen i studien fick i uppgift att 

genom dramaimprovisation tolka och dramatisera innehållet från en av de teckningar barnen 

hade gjort på temat konflikt. Dramapedagogen arbetade genom att först översätta teckningen 

till en staty uppbyggd av elevernas kroppar, för att sedan göra improvisation kring statyn. 

Dramapedagogen bestämde med barnen ett fiktivt rum, två roller och en konfliktsituation 

(Holmgren-Lind 2007 s.61-64). Holmgren-Lind vill belysa med sin studie att ett kollektivt 

skapande tog plats under dramaarbetet (Holmgren-lind 2007 s.134). Hon anser ”Att bearbeta 

konflikter ingår i det överordnade målet att berätta med drama.” (Holmgren-Lind 2007 s.136). 

Hon menar också att” konflikt är ett centralt begrepp i det dramatiska skapandet” (Holmgren-

Lind 2007 s.136). 
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2.3 Teori 
Undersökningen går att förankra i ett sociokulturellt perspektiv då drama innebär samspel och 

interaktion mellan människor.  

       Roger Säljö skriver i boken Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv att i ett 

sociokulturellt perspektiv är samspel mellan människor centralt för utveckling (Säljö 2010 s. 

66).  I ett sociokulturellt perspektiv lär sig barnet genom lek eller annan form av samspel 

”agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar.” (Säljö 2010 s.66). 

I detta lärande är barnet beroende av den vuxne. Barnet blir delaktigt i uppfattningar och 

företeelser genom kommunikation och interaktion i exempelvis lekar. Barnet tar med sig 

språkliga uttryck som de lärt sig i samspel med andra i exempelvis lekar (Säljö 2010 s.67). 

Lärandet och utvecklingen äger rum genom kommunikation som ”är länken mellan det inre 

(tänkande) och det yttre (interaktion).” (Säljö 2010 s.68).   

     D.C. Philips och Jonas F. Soltis berättar i boken Perspektiv på lärande om hur den 

sovjetiska psykologen Lev Vygotskij (1896-1934), en nyckelperson inom det sociokulturella 

perspektivet, formulerade en insikt om att barn lär sig genom att härma vuxna eller kamrater i 

sociala sammanhang (Philips & Soltis 2010 s.94). För att beskriva en sådan social 

inlärningssituation genom interaktion uppfann han begreppet proximal utvecklingszon 

(Philips & Soltis 2010 s.92). Tomas Kroksmark skriver i boken Den tidlösa pedagogiken hur 

Vygotskij med den proximala utvecklingszonen menade att människan i varje ögonblick har 

möjlighet att med hjälp av någon annan ta till sig kunskaper och erfarenheter och utveckla 

dem för att sedan göra dem till sina egna. Den proximala utvecklingszonen är uppdelad i fyra 

olika nivåer. På den första nivån utvecklar barnet kunskap med hjälp av en annan mer kapabel 

person. Det kan t.ex. vara en vuxen eller ett mer kapabelt barn. På andra nivån klarar barnet 

av att lösa olika problem utan att någon hjälper till. På tredje nivån har kunskapen blivit en del 

av barnet och barnet kan använda kunskapen i nya situationer och sammanhang. På fjärde 

nivån går lärningsprocessen likt en loop tillbaka till nivå två (Kroksmark 2003 s.450-451).  

     Sven-Erik Liedman berättar i boken I skuggan av framtiden - modernitetens idéhistoria om 

hur John Dewey (1859-1952), en av de mest inflytelserika pedagogiska tänkarna under 

nittonhundratalet, menade att skolan ska vara praktiskt förankrad och att eleverna ska få lära 

sig genom samarbete (Liedman 1997 s.241-242). Dewey ville se en skola där eleverna 

utvecklar en levande erfarenhet och han lägger vikten vid ”handlingen, åtgärden, det praktiska 

för att inte säga det handgripliga.”(Liedman 1997 s.245). Hans slagord är ”learning by doing” 

(lära genom att göra) och innebär ”att kunskap uppkommer som en följd av att vi gör något 

med verkligheten”(Psykologiguiden 2014). Han menade att man lär sig genom att prova sig 
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fram och han tänkte sig en skola som utgår ifrån elevernas erfarenheter, deras konkreta 

situation och insikter (Liedman 1997 s.246). Dewey hade ”stor sensibilitet för sociala 

perspektiv på lärandet” (Philips & Soltis 2010 s.89). Han menade att gemenskap ska prägla 

skolan och inte isolerat arbete med individuella prestationer. Han lade stor vikt vid 

skoluppgifter för eleverna med problemlösningar genom samarbete och menade att nyckeln 

till verkligt lärande sker i sociala sammanhang (Philips & Soltis 2010 s.89).  

3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod  
I undersökningen används en kvalitativ metod, en fallstudie med halvstrukturerade intervjuer. 

Runa Patel och Bo Davidson skriver i boken Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning att i kvalitativa studier är ambitionen att beskriva 

uppfattningar och upptäcka företeelser (Patel & Davidson 2011 s.105). ”Syftet med 

kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade 

kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder.” (Patel & Davidson 2011 

s.119). Kvantitativ forskning innebär att datainsamlingen består av mätningar och statistiska 

metoder för bearbetning och analys. Kvalitativ forskning består av ”mjuk” datainsamling som 

exempelvis intervjuer med tolkande analys (Patel & Davidson 2011 s.13-14). Vidare skriver 

de att det är svårt att genomföra generaliseringar i kvalitativa studier. De åsyftar att detta är 

enklare i kvantitativa studier där exempelvis stickprov kan användas för att studera större 

populationer (Patel & Davidson 2011 s.108-109).   

     Anledningen till valet av en kvalitativ metod i undersökningen är av den anledningen att 

denna undersökning är kvalitativ i dess form med intervjuer. Det är för mig självklart att 

använda en kvalitativ forskningsmetod då undersökningen är av kvalitativ karaktär och 

undersöker användandet och uppfattningar av drama på enbart en skola. Det positiva med en 

kvalitativ undersökning i detta fall är att resultatet förhoppningsvis kan skildra användandet 

och uppfattningar av drama just på den specifika skolan där fältarbetet utspelar sig. En 

kvalitativ undersökning som denna har svårare att beskriva hur drama uppfattas och används 

överlag på skolor, och kan därför inte ge någon generell bild över detta. På så sätt skulle man 

kunna ställa sig kritisk till en kvalitativ undersökning som denna. För ändamålet att ta reda på 

hur drama uppfattas och används generellt på skolor, skulle det behövas användas kvantitativa 

metoder som t.ex. frågeformulär och enkäter vilket är något som tidsmässigt inte ryms i denna 

undersökning. 
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3.2 Fenomenografi 
Metoden är inspirerad av fenomenografi som förhållningssätt, dels i datainsamlingen och dels 

i redovisningen av undersökningen. Patel och Davidson menar att med fenomenografi som 

förhållningssätt är man intresserad av att studera uppfattningar och att fenomenografi är en 

kvalitativ metod för att studera lärande. ”Syftet med en fenomenografisk analys riktas mot hur 

fenomen i omvärlden uppfattas av människor. Begreppet uppfattning är sålunda centralt inom 

fenomenografin.” (Patel & Davidson 2011 s.32). Undersökningen har intresse att ta reda på 

pedagogers och elevers uppfattningar om drama och går således att koppla till fenomenografi 

som metod för att undersöka uppfattningar och lärande. 

     Patel och Davidson beskriver utifrån fenomenografin som förhållningssätt, att när 

någonting uppfattas så skapas mening och utifrån uppfattningar utgår också ens handlingar 

(Patel & Davidson 2011 s.32-33). Valet av att inspireras av fenomenografi som 

förhållningssätt till metod beror just på att en sådan metod med begreppet uppfattning i 

centrum passar undersökningens syfte och frågeställningar.  

     Undersökningen är inspirerad av fenomenografi som dataanalysmetod då det gäller 

undersökningens intervjuer. Dataanalysen inom fenomenografin är uppdelad i fyra steg (Patel 

& Davidson 2011 s.33). I arbetet med resultat och analys är undersökningen inspirerad av de 

tre första: ”1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter 

och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 3) kategorisera uppfattningar i 

beskrivningskategorier” (Patel & Davidson 2011 s. 33). Sedan sorterar forskaren materialet 

och mönster uppstår. Intervjuernas olika utsagor sorteras i olika kategorier som skiljer sig från 

varandra (Patel & Davidson 2011 s.33).  

     I databearbetningsarbetet av intervjuerna uppkom ca tjugo kategorier varav fem centrala 

kategorier presenteras i undersökningen. Undersökningen utgår i arbetet med resultat och 

analys ifrån de fem centrala kategorier som är generellt återkommande i intervjuerna. 

Resultaten från intervjuerna är också i analysen kopplade till litteratur på undersökningens 

tema. 

 3.2 Fallstudie 
 Patel & Davidson beskriver att en fallstudie innebär att man ”gör en undersökning på en 

mindre avgränsad grupp” (Patel & Davidson 2011 s.56). T.ex. en grupp individer eller en 

organisation. Man kan inom ramen för en fallstudie även studera fler fall, t.ex. två 

organisationer (Patel & Davidson 2011 s.56). Undersökningen är gjord som en fallstudie med 

intervjuer på en skola i Stockholmsområdet. 
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3.3 Intervjuer 

Undersökningen innehåller intervjuer. Intervjuerna är inspelade på Minidisk samt nedförda 

som stödordsanteckningar under pågående intervju. Intervjuerna är sedan transkriberade för 

vidare analys. Intervjuerna med de vuxna informanterna är mellan 30 och 60 minuter, medan 

intervjuerna med eleverna är mellan 20 och 30 minuter långa. Intervjuerna äger rum på olika 

platser i skolans lokaler. Intervjuerna med eleverna, som i denna undersökning benämns Elev 

2 och Elev 3, äger rum i förskoleklassens klassrum tillhörande fritidsavdelningen de eleverna 

är inskrivna på. Intervjun med Elev 1 äger rum i klassrummet för årskurs två tillhörande 

fritidsavdelningen hon är inskriven på. Intervjuerna med de vuxna informanterna, som i denna 

undersökning benämns Dramapedagog A och pedagog C, äger rum i ”mysrummet” 

tillhörande fritidsavdelningen där de arbetar. Intervjun med Pedagog B sker i ”verkstan” 

tillhörande fritidsavdelningen där han arbetar. Intervjuerna i undersökningen är 

halvstrukturerade. Staffan Stukát beskriver i boken Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap halvstrukturerade intervjuer som att de följer en viss struktur, men att 

det samtidigt förekommer en öppenhet för följdfrågor i intervjuerna (Stukát 2011 s.44).  

    Patel & Davidson skriver om begreppen standardisering och strukturering med koppling till 

intervjuer. ”Vid helt standardiserade intervjuer ställer vi likalydande frågor i exakt samma 

ordning till varje intervjuperson.” (Patel & Davidson 2011 s.76). ”Intervjuer med låg grad av 

standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer gör vi när vi själva formulerar frågorna 

under intervjun och ställer frågorna i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson.” 

(Patel & Davidson 2011 s.76).  Vid intervjuer med låg strukturering har intervjupersonen 

utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidson 2011 s.81).  I intervjuer med låg 

strukturering ”lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom.”  

(Patel & Davidson 2011 s.76). Intervjuer med hög grad av strukturering är vanligt i 

kvantitativ intervju i enkätform med olika svarsalternativ. Låg standardisering och låg 

strukturering är vanligt i en kvalitativ intervju (Patel & Davidson 2011 s.76-77).                                                                                  

Undersökningens intervjuer genomförs enskilt med varje informant och utgår i sin grund ifrån 

intervjuer med hög standardisering och låg strukturering. Standardiseringen skiftar dock lite 

mellan att vara hög och låg och intervjuerna är inte helt standardiserade. Vissa frågor 

tillkommer i några intervjuer och andra frågor utelämnas. Intervjufrågorna formuleras och är 

också olika beroende på om de är ställda till elever eller till pedagoger. Anledningen till att 

intervjuerna i sin grund har hög standardisering är att datamaterialet på så sätt är lättsorterat.  

Därav blir det lättare att arbeta med till skillnad om intervjuerna skulle varit helt 

ostandardiserade med frågor formulerade under själva intervjun. Dock tillkommer det i vissa 
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fall spontana följdfrågor, vilket minskar graden av standardisering i intervjuerna. Den 

negativa aspekten med intervjuer med hög standardisering menar jag är att forskaren kan gå 

miste om intressanta svar om hon/han är allt för nitisk med att följa en färdig ordningsmall i 

intervjufrågorna. 

      Patel & Davidson beskriver att i en kvalitativ intervju kan man aldrig i förväg formulera 

svarsalternativ eller avgöra vad som är ett ”sant” svar (Patel & Davidson 2011 s.82). I 

kvalitativ intervju är det viktigt att ha öppna frågor eller teman (Patel & Davidson 2011 s.84). 

Som jag nämnt ovan är frågorna i undersökningen utformade med låg strukturering och 

innehåller öppna frågor vilket också leder till att utrymme lämnas till intervjupersonens svar. 

Det positiva med användningen av intervjuer med låg strukturering, innehållande öppna 

frågor, är i detta sammanhang att det passar till fältarbetets kvalitativa karaktär.  

     

3.4 Urval 

Undersökningen är genomförd på en skola i Stockholmsområdet med ca niohundra elever 

inskrivna, från förskoleklass till årskurs nio. Informanterna är dels tre lärare, två manliga 

fritidspedagoger och en kvinnlig dramapedagog, dels tre elever, en flicka i årskurs ett, och en 

pojke och en flicka i årskurs två.  

    Den kvinnliga dramapedagogen arbetar som fritidspedagog på skolan men har genom sin 

specialkunskap i drama utarbetat en nisch inom ämnet och håller ofta i dramaaktiviteter. Den 

ena manliga fritidspedagogen håller också ofta i dramaaktiviteter men har ingen 

specialkunskap på området. Den andra manliga informanten arbetar som fritidspedagog på 

skolan och håller ibland i dramaaktiviteter. Anledningen till valet av en dramapedagog 

specialiserad på drama, en fritidspedagog som ofta använder sig av drama, och en tredje som 

ibland använder sig av drama är att få en bred bild i deras uppfattningar kring temat. 

Eleverna är inskrivna på skolans avdelningar där pedagogerna arbetar.   

      Undersökningen använder sig av både subjektivt urval och snöbollsurval i framtagandet av 

intervjupersoner. Martyn Denscombre beskriver i boken Forskningshandboken– för 

småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna ett subjektivt urval som att urvalet 

handplockas utifrån den kännedom forskaren redan har om de företeelser och människor som 

ska undersökas, ”och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just 

dessa ger mest värdefulla data.” (Denscombre 2009 s.37). Dessa informanter har forskaren i 

åtanke på grund av deras kvaliteter och deras relevans för undersökningen (Denscombre 2009 

s.37). Intervjuerna i undersökningen är genomförda på en skola där jag har gjort min praktik 
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under Södertörns utbildning till lärare med inriktning mot fritidshem. Därför är jag bekant 

med informanterna och vet en del om hur de arbetar med drama och vilka kunskaper de har.   

Som nämnts ovan är min tanke bakom valet av de tre pedagogerna att få en bred bild i 

intervjuerna och att jag kan jämföra deras uppfattningar med varandra.  På detta sätt har jag 

gjort ett subjektivt urval med ett syfte att få en nyanserad bild av de tre vuxna informanternas 

uppfattningar då de alla skiljer sig i kunskapsmässig nivå i sin användning av drama.  

     Denscombre beskriver snönollsurval som ”en process där en person hänvisar till nästa 

person.” (Denscombre 2009 s.38). Denscombre beskriver att ett snöbollsurvals positiva effekt 

då blir att tillväxten av informanter sker ganska fort (Denscombre 2009 s.38). Snöbollsurvalet 

går också att likna med ett subjektivt urval där ”Man kan be människor att föreslå andra som 

uppfyller vissa urvalskriterier” (Denscombre 2009 s.38). Undersökningens val av de vuxna 

informanterna har skett genom att jag först kontaktade den manliga fritidspedagogen som 

använder sig mycket av drama, och sedan den kvinnliga dramapedagogen som har 

specialkunskap på området. När jag väl valt dessa två informanter gav den manliga 

fritidspedagogen tips om den andra manliga fritidspedagog som bara ibland använder sig av 

drama med eleverna. På så vis har undersökningen utgått från en form av snöbollsurval. Även 

i urvalet av eleverna för intervjuerna har undersökningen utgått från ett snöbollsurval. Den 

kvinnliga dramapedagogen gav tips om tre elever från årskurs ett på den avdelningen hon 

arbetar, och den manliga fritidspedagogen som använder sig mycket av drama gav tips om tre 

elever i årskurs två från avdelningen där han arbetar. Utifrån dessa tips har tre elever slumpvis 

valts ut för undersökningen.  

     Jag har i urvalet av informanterna i undersökningen inte lagt någon vikt vid ålder, kön eller 

etnicitet, eftersom jag anser att det saknar relevans för undersökningen. Ett krav jag ställt i 

urvalet av de vuxna informanterna är att alla ska ha utbildning antingen som fritidspedagog 

eller dramapedagog.  

 

3.5 Reflexivitet      

 Billy Ehn & Barbro Klein beskriver ordet reflexivitet i boken Från erfarenhet till text. Om 

kulturvetenskaplig reflexivitet som reflekterande över sitt eget tänkande. För att vara reflexiv 

krävs det att forskaren förstår sin egen förståelse. Vidare menar Ehn & Klein att forskarens 

tolkning är subjektiv och hans livserfarenhet formar analysen. I studier av andra påverkas 

forskaren känslomässigt. Med reflexivitet bör man göra analys på sin egen subjektivitet (Ehn 

& Klein 2007 s.11-14).  
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I undersökningens datainsamling försöker jag vara medveten om min subjektiva tolkning då 

jag genomför intervjuer. Undersökningens tema med pedagogers och elevers uppfattningar 

om drama i skolan och på fritidshemmet ligger mig nära i intresse och är därför något som 

påverkar mig känslomässigt. Jag använder mig av reflexivitet i undersökningen för att vara 

medveten om min egen subjektivitet. Även min påverkan på informanterna, då jag genomför 

intervjuer, är jag medveten om i denna undersökning.  

     Min förförståelse av drama i skolan och på fritidshemsverksamheten är att det används för 

sällan. Användningen av drama skiftar i utsträckning från skola till skola, då drama inte finns 

med som obligatoriskt ämne i läroplanen. Dock vet jag att det används flitigt på skolan där jag 

genomför denna undersökning. Min förförståelse av informanternas svar i intervjuerna är den 

att de kommer tala positivt om drama. Detta tror jag både om pedagogerna och om eleverna i 

undersökningen. Även jag har en positiv bild av drama i skolan och på fritidshemmet, vilket 

kan påverka fältarbetet i en sådan riktning. Min strävan är att hålla mig så objektiv som 

möjligt till undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

3.6 Etiska aspekter 

Patel & Davidson beskriver fyra övergripande etikregler formulerade av vetenskapsrådet för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

1) Informationskravet; innebär att informera de berörda av forskningen om dess syfte. 

 2) Samtyckeskravet; deltagarna i undersökningen väljer själva om de vill medverka eller inte. 

3) Konfidentialitetskravet; handlar om konfidentialitet och innebär att personuppgifter på alla 

i undersökningen stannar hos forskaren och att inga obehöriga kan ta del av dem.  

4) Nyttjandekravet; handlar om att de insamlade uppgifterna om de berörda enskilda 

personerna bara får användas för forskningens ändamål (Patel & Davidson 2011 s.62-63). 

Undersökningen utgår ifrån dessa etikregler från vetenskapsrådet.  

     Innan intervjuerna med pedagogerna lämnar jag ett brev där deras rättigheter står 

nedskrivna.  Jag frågar dem också om det är okej att jag spelar in intervjuerna och informerar 

dem om att inspelningarna på min Minidisk kommer att raderas efter att arbetet är färdigt. Till 

eleverna som medverkar i intervjuerna lämnar jag i god tid brevet med deras rättigheter, så att 

de kan ta med det hem och få ett godkännande av sina föräldrar. (Se Bilaga 2 – Missivbrev till 

pedagoger och elever s.45).  Både pedagoger och eleverna tillfrågas och informeras om att det 

är frivilligt, att de när som helst kan avbryta intervjun och att anonymitet garanteras genom att 

använda figurerade namn. Informanterna informeras om syftet med intervjuerna och vad som 

kommer hända med materialet och vad det ska användas till.   
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat. Jag har valt att namnge de vuxna 

informanterna som; Dramapedagog A, Pedagog B och Pedagog C. De tre pedagogerna har 

olika kunskapsnivå inom drama. Den kvinnliga dramapedagogen (Dramapedagog A) har 

specialkunskap på området och använder sig mycket av drama på fritidshemmet. Den ena 

manliga fritidspedagogen (Pedagog B) arbetar mycket med drama men har inte samma 

specialkunskap som dramapedagogen. Den andra manliga fritidspedagogen (Pedagog C) 

arbetar ibland med drama med eleverna. De tre eleverna har jag valt att namnge som Elev 1, 

Elev 2 och Elev 3. Elev 1 är en flicka som går i årskurs ett på den avdelningen där 

Dramapedagog A och Pedagog C arbetar. Elev 2 och Elev 3 går båda i årskurs två på 

avdelningen där Pedagog B arbetar. Elev 2 är en pojke och Elev 3 är en flicka.  

4.1 Lärande och ämnesintegration 
Samtliga tre pedagoger tycker att drama lämpar sig bra som inlärningssätt i de olika 

skolämnena och att drama passar bra att arbeta med ämnesintegrerat. Dramapedagog A 

beskriver hur hon använder sig av moment från klassrummet i dramarollspel. 

 

De får använda de kunskaper som de har fått tillsammans med sin fröken.  Jag plockar in de 

här momenten eller sakerna som de fått lära sig i klassrummet, in i rollspelet. På så sätt blir ju 

kunskapen verklig på nätt sätt.  Jag tror att…alltså ”learning by doing” är ju nått som vi 

dramapedagoger har som begrepp. 

 

Dramapedagog A menar att genom att arbeta praktiskt med momenten från klassrummet 

genom drama så blir kunskapen verklig. Hon tar upp begreppet ”learning by doing” som 

metod för detta. Pedagog B beskriver hur han uppfattar drama som inlärningssätt i andra 

ämnen. 

 

Om man t.ex. läser om Gustav III, sen får barnen göra en pjäs som handlar om Gustav III.  Det 

är ju ett annat sätt än att bara läsa ur en bok sida för sida och så ska man memorera den texten. 

Jag tror att informationen sätter sig på ett annat sätt om den gestaltas. 

 

Pedagog B och Dramapedagog A beskriver båda hur kunskapen blir praktiskt förankrad 

genom drama som arbetssätt. Pedagog B beskriver samma arbetsmetod som Dramapedagog A 

benämner som ”learning by doing”. Pedagog B beskriver vidare hur drama kan användas som 

ett redovisningssätt när de har temavecka på skolan. 
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Vi brukar ha en temavecka här på skolan och då händer det ofta att jag har musik eller drama 

med dem. Drama kan man använda som redovisningsmoment även i skolarbetet.  

 

 

Dramapedagog A använder sig också av drama i redovisningssammanhang. Hon förklarar det 

på följande sätt. 

 

I tvåan börjar de ju ha muntlig framställning. Det här Astrid Lindgren-projektet som jag gör på 

fritids, det är kopplat till svenskan (…) det är ju ett sätt att redovisa en slags muntlig 

framställning. 

 

Dramapedagog A berättar att eleverna först får lära in en Astrid Lindgren-text för att sedan 

gestalta den.  Sådana muntliga redovisningar används också t.ex. på svenska lektionerna. 

Pedagog C har samma uppfattning som Dramapedagog A och Pedagog B om att använda 

drama i kombination med andra ämnen. Alla de tre pedagogerna berättar om hur de använder, 

eller hur man kan använda drama i kombination med ämnet svenska. De menar att det går att 

göra svenskan mer lustfylld på det sättet. De berättar om hur drama går att integrera med flera 

olika skolämnen, men det är först och främst ämnet svenska de talar om. Så här beskriver 

Pedagog B drama integrerat med svenska. ”Svenska och drama hör ju tokihop ju. Liksom skriv en 

berättelse och sen så gestaltar vi den.” 

 

Dramapedagog A berättar hur hon arbetar med drama integrerat med svenska. 

 

Om man nu ska använda drama i inlärningssyfte på lågstadiet så tycker jag att mycket handlar 

om att försöka göra lärandet lustfyllt. Svenska är ju väldigt tacksamt. Det går att göra vad som 

helst nästan. Man kan sjunga och dansa bokstäver  t.ex.  

 

Pedagog C ger ett exempel på hur man kan arbeta med svenska och drama tillsammans. 

 

Man kan ju dramatisera kring olika historier man gör. Om man jobbar med R i klassrummet, då 

kan det finnas någon person i historien som tappar bort alla R och inte kan säga R. 

 

Även eleverna ser kopplingar mellan drama och svenska. Elev 1 beskriver en övning de gjort 

med ledning av Dramapedagog A, som gick ut på att eleverna tillsammans formade bokstäver 

med sina kroppar. Jag frågar henne om man kan ha nytta av övningen i andra skolämnen än 

drama. Så här svarar hon. 
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Ja, det kan man ju ha, för då ska man ju göra det med kroppen. Då kan man ju lära sig det 

liksom, hur den ser ut. Då kan man ju lära sig att skriva den bokstaven om man inte kan det.  

   

Elev 1 berättar att eleverna har användning av det de lär sig på dramat. I detta fall får de träna 

på hur olika bokstäver ser ut genom att som statyer forma dem med kropparna. Det uppstår 

också ett lärande i ett socialt sammanhang då eleverna utför uppgiften tillsammans. 

Elev 2 ser en koppling i hur han på dramat kommer på olika idéer som han kan använda på 

svenska lektionerna.  

 

Om man har drama och kommer på en massa bra idéer om vad pjäsen ska handla om, så 

kanske man kan skriva ner det i en serie också. Så kanske man kan göra en bok och sånt, som 

vi håller på med nu i skolan. Just nu gör vi serier.  

4.2 Konflikthantering 

Alla de tre pedagogerna använder sig av drama för att arbeta med konflikthantering och 

bearbeta konflikter med eleverna. Det finns många likheter i deras arbetssätt, men också 

skillnader i tillvägagångssätt, genom att de antingen använder verkliga situationer som skett 

på skolan och bearbetar dem, eller att de använder sig av fiktiva konfliktsituationer. 

Intervjuerna med eleverna berörde inte frågan om konflikthantering och de gav inga spontana 

inlägg på ämnet. Därför behandlar denna del av resultatet endast pedagogernas svar. 

Pedagog B berättar om hur han använder forumspel för konflikthantering genom drama. 

 

Där får barnen gestalta olika situationer där det sker en konflikt, sen kan gruppen liksom hjälpa 

skådespelarna. Det kanske har hänt något på skolgården och så får de gestalta den händelsen. 

Barnen som tittar på får räcka upp handen och komma med förslag på hur karaktärerna ska bete 

sig.  

 

Pedagog B beskriver hur forumspel används för att i efterhand lösa konflikter som skett 

exempelvis på skolgården. Detta i ett förebyggande syfte för att de bättre ska kunna lösa 

liknande konflikter som kan uppstå i framtiden. Pedagog C använder sig av samma metod 

som Pedagog B.  

 

Ibland på våren när de spelar kula, då är det många som börjat tjafsa och det blir bråk. Då kan 

man samla de som spelar kula och så utgår man från en konfliktsituation som skett och sen så 

spelar de upp det. Sen så kan man börja om och säga; ja, men om vi nu ska göra om det här, 

hur tycker ni då? Ni kan säga stopp när ni vill och så får de ändra saker och ting.  
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Dramapedagog A använder sig av forumspel för att gestalta konfliktsituationer och förebygga 

konflikter genom att uppmuntra till lösningar. Till skillnad mot Pedagog B och Pedagog C 

använder sig Dramapedagog A av fiktiva situationer istället för verkliga konflikter. 

Dramapedagog A beskriver hur barnen får se en serie på Sveriges television och sedan utgå 

från den. 

 

Vi har faktiskt tittat på en serie på SVT som heter vara vänner. Den beskriver ett problem i en 

skola och så fryser de när det är som värst och där har vi pausat och så har barnen fått prata om 

vad var det som hände? Och då har jag plockat ut …jag har satt dem två och två och så har de 

fått spela själva också. Alla samtidigt. Ni två, ni två, ni två. Du är Kalle och du är Lisa. Ni 

träffas och du säger till Kalle att han inte får vara med. Vad säger Kalle då? Det är korta snabba 

improvisationer.  

 

Dramapedagog A berättar att hon låter alla barnen spela upp konflikten samtidigt två och två. 

Detta innebär att de inte behöver visa upp något för någon annan. Jag tolkar det hon berättar 

som att när de väl får spela upp scenerna så kan barnen ändra fortsättningen för scenen hur de 

vill med syfte att lösa konfliktsituationen som gestaltas. Pedagog C berättar hur eleverna får 

träna på att säga ifrån i olika dramatiserade konfliktsituationer. 

 

Det kan ju finnas problem i en grupp som man kan belysa genom drama. De kan träna på att 

säga ifrån och vara tydliga. Titta på sig själva så här i en spegel. Hur man funkar med 

kroppsspråk och hur man kan använda det.  

 

Pedagog C tar upp den betydelse dramatiserade konfliktlösningssituationer har för eleverna då 

de får träna på att vara tydliga och säga ifrån. Elevernas kroppsspråk blir betydelsefullt i 

sammanhanget. Dramapedagog A berättar om betydelsen konflikthantering har för eleverna 

då de får träna på att berätta sin åsikt för andra och få förståelse för att vi alla är olika. Detta 

tränar eleverna på genom olika värderingsövningar. 

 

Värderingsövningar handlar ju ofta om att lyfta fram att vi kan vara olika. Vi tycker och vi 

tänker olika och det är helt okej. Vi har gjort ”heta stolen”, vi gör ”fyra hörn”. De får träna sig 

på att berätta sin åsikt framför andra. 
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Dramapedagog A berättar om vikten av att eleverna ska visa förståelse för varandra.  

Pedagog C delar samma uppfattning som Dramapedagog A. Han berättar om vad han 

upplever som viktigt med konflikthantering genom drama. 

 

Den stora vinsten med drama är ju det som pågår hela tiden när man har olika dramaövningar. 

Drama kan ge dem verktyg att bli bättre på att säga ifrån. Det är ju ett verktyg som de behöver i 

konfliktsituationer att kunna uttrycka känslor.  

 

Pedagog C berättar vidare om vikten av att eleverna får lära sig kommunicera med varandra 

genom drama, uttrycka känslor för att få förståelse för varandra och undvika samt förebygga 

konfliktsituationer. Genom verbal kommunikation anser han att våld kan undvikas. 

Dramapedagog A beskriver i likhet med Pedagog C hur konflikter kan undvikas genom verbal 

kommunikation. 

Genom drama kan eleverna lära sig förstå hur andra fungerar genom att vara dem. Vi har 

jobbat jättemycket med det i vår klass eftersom vi har så mycket barn med särskilda behov som 

gör saker som kan vara svåra att förstå. Genom att lära dem sätta ord på saker och prata så går 

det ju ändå bättre.  

 

Dramapedagog A berättar också om barn med särskilda behov och hur man med 

konflikthantering kan träna dem i att kommunicera med varandra.  

Dramapedagog A utgår från olika dilemmafrågor i dramat. Hon arbetar ofta så att hon läser 

upp ett problem och sedan får eleverna diskutera hur de kan lösa problemet för att sedan spela 

upp situationen innehållande en lösning. Dramapedagog A berättar att eleverna senare ska 

kunna använda sig av konfliktlösningarna i verkligheten. Pedagogerna använder sig av 

forumspel, rollspel, värderingsövningar och dilemmafrågor som redskap för att behandla 

konfliktsituationer med eleverna.  

4.3 Gruppen 

Alla tre pedagogerna ser drama som ett bra redskap att jobba med gruppen. De menar att det 

går att få in mycket samarbetsövningar och gruppstärkande övningar. Även eleverna uppfattar 

drama som att de får öva sig mycket på att samarbeta med varandra. De anser att de får lära 

sig samarbeta och att lära känna varandra bättre. Både eleverna och pedagogerna menar att 

samarbetet sker mellan eleverna men att det också uppstår mellan pedagog och elever. 

Pedagog B berättar om hur samarbete uppstår. 
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Det som är bra är att det är mycket samarbetsövningar. Mycket gruppstärkande övningar. För 

mig är ju liksom det här med gruppstärkande och samarbete en social träning helt enkelt (…) 

De kan hjälpa varandra, lära varandra, lära av varandra. 

 

Pedagog B beskriver betydelsen av samarbetet inom drama som en social träning för eleverna 

och att de lär av varandra i det sociala sammanhanget. Med samarbetsövningar och 

gruppstärkande övningar anser han också att en positiv gruppdynamik uppstår.  

Dramapedagog A berättar hur eleverna lär sig samarbeta genom dramat. 

 

De behöver samarbeta.  Fysiskt så tar de ju i varandra. Alltså de är nära varandra fysiskt. De 

kanske måste ligga bredvid varandra, eller de kanske måste ta hjälp av varandra för att komma 

någonstans, och funkar det inte, ja då får man bryta och säga; hur ska vi få det här att funka? 

(…) De får öva upp sin kommunikationsförmåga.  

 

Dramapedagog A beskriver vidare hur eleverna får träna på att samarbeta genom fysisk 

kontakt och genom verbal kommunikation. Hon berättar också att eleverna uppnår samarbete 

genom att de hjälps åt i olika situationer. Elev 2 berättar om hur han upplever att samarbete 

uppstår genom att de i gruppen hjälper varandra. Han berättar hur de påminner varandra om 

någon exempelvis glömt sin replik. Han tar upp att eleverna är med och bestämmer roller. Det 

uppstår ett kollektivt skapande tillsammans i gruppen. Elev 3 ger i likhet med Elev 2 exempel 

på hur ett kollektivt samarbete uppstår i skapandet av teaterpjäser.  

 

Första gången så bestämde vi vad den skulle handla om, och sen bestämde vi roller och sånt. 

Sen har vi blivit bättre och bättre för varje gång. 

 

Elev 3 benämner gruppen som en kollektiv identitet då hon använder begreppet ”vi” och 

beskriver att de i gruppen tillsammans utvecklas och blir bättre. Elev 1 berättar att hon 

upplever ett kollektivt samarbete då dramapedagogen leder arbetet.  Hon beskriver hur alla 

elever görs delaktiga i skapandet genom att dramapedagogen styr handlingen i dramat. 

Pedagog B berättar om hur han går till väga i arbetet med drama, där eleverna är delaktiga i 

skapandet. 

 

Även om man har ett manus till en pjäs så tycker jag det är väldigt viktigt att de är med och 

kommer på egna repliker. Att det jag skriver bara är en grundstomme och utifrån det så får de  

säga vad de vill.  
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Vidare beskriver Pedagog B hur viktigt det är att alla deltagande i dramat strävar mot samma 

mål i skapandet av en teaterpjäs.  

 

I en teaterpjäs där sker samarbetet i att alla strävar mot samma mål. Så är det ju även i 

skolarbetet kanske, men det är väldigt tydligt i en teaterpjäs.  Ett samarbete behövs för att det 

ska funka (…) Även om man har en roll som kanske bara säger pip, så är den viktig i pjäsen. 

Nått som är viktigt om man nu håller i drama, det är att få med alla på något sätt. 

 

Pedagog B beskriver hur viktigt det är att alla får vara delaktiga i dramat. Dramapedagog A 

berättar om hur hon får med barn som kan ha svårt för att samarbeta. 

 

För att det ska bli någonting när vi jobbar med drama, om vi t.ex. ska göra en saga tillsammans, 

så krävs det ju att man samarbetar. Vi har ju barn med särskilda behov t.ex. som kan ha svårt 

att samarbeta. Man kan locka in dem i samarbetet genom att man styr på olika sätt. T.ex. i form 

av en saga så kan man ge de här ramarna. 

 

Elev 1 förklarar hur hon upplever det viktigt att ha sina kamrater i åtanke när de arbetar med 

drama och inte bara tänka på sig själv. 

4.4 Individen 
Alla de tre pedagogerna tycker att det finns ett bra utrymme i drama för att jobba med 

individen. Det kan handla om att stärka individen, utveckla individens självkänsla och 

självförtroende och att få eleverna att våga. Elev 2 beskriver i intervjun hur drama har fått 

honom att bli modigare. Pedagogerna menar också att drama handlar om den inre upplevelsen 

hos eleverna och att drama ger tillgång till en ökad självkännedom och förståelse för andra. 

Elev 1 berättar om hur hon får förståelse för andra genom att spela någon annan än sig själv. 

Pedagog C beskriver hur eleverna genom drama också får möjligheten att utvecklas 

känslomässigt. Dramapedagog A berättar om hur eleverna utvecklar sin självkänsla, sitt 

självförtroende och välbefinnande. 

Självkänslan stärks ju när man visar tillsammans med andra. Man ser att jag duger. Jag får vara 

med. Jag duger precis som jag är. Om de gör någonting som blir lyckat kan ju också 

självförtroendet öka. 

Dramapedagog A beskriver hur självkänslan stärks då individen är en del av gruppen och i 

samhörighet med de andra blir accepterad. Hon anser att elevens självförtroende ökar i takt 

med att de som gruppen och individen presterar blir lyckat. Både Pedagog B och Pedagog C 
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delar uppfattningen Dramapedagog A har. Pedagog C beskriver vidare hur eleverna får 

möjlighet att bearbeta händelser och erfarenheter genom dramat. 

Ja, som sagt, det är ju ett sätt för barn att bearbeta saker…att, inte vet jag…föräldrarna kanske 

har skilt sig, eller någonting de tycker är jättejobbigt. När man har drama så kan man ju ta på 

sig någon annans kläder och då kan det många gånger vara enklare att uttrycka vad man tycker. 

Då är det någon annan liksom som gör det (…) man kan göra det genom den där karaktären. 

När man tar på sig den här kavajen, då blir man någon annan. 

Pedagog C berättar om hur eleverna kan bearbeta inre upplevelser genom att gå in i en 

karaktär. Han menar att då behöver inte eleven stå för det han/hon utrycker. Eleven uttrycker 

sin inre upplevelse genom rollen han/hon spelar. Dramapedagog A berättar också hon om hur 

viktig den inre upplevelsen är i drama. 

Drama kan handla om den inre upplevelsen. Att man liksom på det sättet växer  (…) det kan 

handla om att få den egna känslan att detta var ju jättekul. Man ser att de tror att de gjort 

något…alltså, dom lever sig in så starkt så att de tror att de har gjort något jättebra, men 

egentligen är det bara att det händer så mycket i dem  (…) förhoppningen är ju att det ska 

hända mycket i dem. Att de ska få upplevelse av, aha, såhär kan det vara. Få en ökad förståelse 

för andra, eller en ökad förståelse för sig själv. 

Dramapedagog A beskriver hur den inre upplevelsen kan vara så stark hos eleverna genom 

drama att de tror att de gjort något riktigt stort. Hon berättar också hur eleverna i drama kan 

utveckla sin självkännedom och öka sin förståelse för sig själv och för andra. Elev 1 berättar 

om hur hon upplever drama som ett forum för att spela någon annan och på så sätt känna hur 

det är att vara den personen.  

Jag tycker det är roligt och så tycker jag om att liksom spela något man inte är (…) det som är 

kul med att spela någon man inte är egentligen, det är att man får testa på att vara en sån 

person. Testa på att känna hur det är att vara den personen. 

Elev 1 uttrycker att det är kul att testa på att spela någon annan än sig själv. Hon lär sig att 

sätta sig in i andras situation och får på så sätt ökad förståelse för andra. Pedagog B berättar 

om hur eleverna lär sig att våga ta för sig och visa upp sig genom drama. 

Mycket av drama handlar ju om att våga. Våga visa upp sig, våga ta för sig, våga krypa ur…jag 

kan se att barn som kanske döljer sig själva i klassrummet, att i drama kan det finnas ett forum 

för dem att krypa fram liksom. 

Pedagog B berättar om hur vissa barn som är lite blyga inne i klassrummet kan våga komma 

fram mer på dramaaktiviteterna. Dramat blir ett forum för de eleverna att våga ta för sig.   
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Elev 2 berättar om hur han utvecklats och hur drama har hjälpt honom att bli modigare även 

inne i klassrummet. Jag frågade honom vad han har lärt sig. Så här svarade han. 

Våga prata inför en scen, när det sitter folk och kollar på. Det vågade jag inte göra innan. Så 

fort jag har något att säga vågar jag räcka upp handen (…) När man blir vuxen kanske man får 

modet att prata inför en stor scen, kanske om man vill bli sångerska. 

Elev 2 har en uppfattning av att man blir modigare av drama. Hans uppfattning stämmer 

överens med det Pedagog B berättar. Elev 2 berättar också att man kan ha användning av att 

vara modig när man blir vuxen. Pedagog C ser dramat ur ytterligare en aspekt. Nämligen att 

eleverna får träna på att uttrycka känslor. I exempelvis charader menar han att eleverna får 

träna på hur man är när man är ledsen, glad, trött eller arg. 

4.5 Fantasi och kreativitet 

Alla tre pedagogerna tycker att drama är värdefullt just för att eleverna får ge uttryck för sin 

fantasi och kreativitet. Även eleverna anser sig få träna på att utveckla sin fantasiförmåga och 

kreativitet under dramaaktiviteterna. Pedagog B berättar hur han ser på fantasi och kreativitet 

kopplat till drama. ”Egenvärdet för drama det är ju kreativiteten och fantasin.  Det är ju hjärngympa på ett 

annat sätt än matte. ”  

 

Pedagog B beskriver hur fantasi och kreativitet självklart ingår i drama. Han anser att de är 

komponenter som utgör egenvärdet för drama. Han beskriver hur eleverna genom sin fantasi 

och kreativitet utvecklar sin intelligens som en sorts hjärngympa. Elev 2 berättar hur eleverna 

använder sin fantasi och kreativitet då de skapar berättelser. ”Det händer att vi kommer på lite 

fortsättningar och sånt och blir smartare i att göra berättelser.” 

 

I likhet med det som Pedagog B berättar, att kreativiteten och fantasiförmågan i dramat får 

eleverna att träna hjärnan, beskriver Elev 2 hur han anser att eleverna utvecklas i sin 

kreativitet då det handlar om att komma på fortsättningar på berättelser. Elev 3 berättar i 

likhet med Elev 2 hur de använder sig av kreativitet och fantasiförmåga för att utveckla 

historien som ska spelas. ”Man försöker ju tänka fram det som ska hända.(…) I matte tänker man mer 5+7 

vad är det?” 

 

Elev 3 jämför dramaaktiviteterna med matematiklektioner och menar att ett annat sorts 

tänkande används i dramat. Dramapedagog A beskriver hur eleverna får använda sin fantasi 

och kreativitet i kunskapsinhämtningen under dramat. 
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Det blir inte bara att sitta och skriva, utan att man också får använd sin fantasi och kreativitet i 

kunskapsinhämtningen som ett sätt att lära. Många gånger tror jag att barnen inte riktigt tänker 

på att det är det de gör, att de lär sig något, utan då leker de. 

 

Dramapedagog A förklarar i likhet med Elev 3 att det förekommer en skillnad i att sitta och 

skriva, eller räkna matematik mot att genomföra dramaaktiviteter. Dramapedagog A menar att 

eleverna där får utlopp för sin fantasi och kreativitet i kunskapsinhämtningen. Hon beskriver 

också att eleverna lär sig detta utan att de tänker på det. Elev 1 beskriver kort vad hon tycker 

sig lära på dramat. ”Man kan lära sig att påhitta. Påhitta vad man ska vara.” 

 

Det Elev 1 beskriver är att hon lär sig att hitta på vad hon ska ta för roll i dramat. Elev 1, Elev 

2 och Elev 3 beskriver alla hur de använder sig av fantasi och kreativitet i skapandet under 

dramaaktiviteterna.  

4.6 Sammanfattning 
Av undersökningens resultat framgår det att pedagogerna anser att drama lämpar sig bra som 

inlärningssätt i de olika skolämnena. Pedagogerna tycker att drama passar särskilt bra att 

arbeta med integrerat med ämnet svenska. Genom att plocka in de eleverna fått lära sig från 

klassrummet i dramat menar ett par av pedagogerna att kunskapen blir praktisk och verklig. 

Några av pedagogerna anser att drama kan användas som ett redovisningssätt i skolarbetet. 

Genom att eleverna får dramatisera en text menar flertalet av pedagogerna att eleverna får en 

bättre förståelse för innehållet i texten. Att arbeta med litteratur med hjälp av dramatiseringar 

är också något som flertalet av pedagogerna använder sig av. Flertalet av eleverna ser 

kopplingar mellan vad de lär sig på dramat och svensklektionerna. 

     Pedagogerna använder sig av konflikthantering och bearbetar konflikter i 

dramaundervisningen med eleverna. Skillnader i pedagogernas tillvägagångssätt är att de 

antingen utgår från en fiktiv eller verklig konfliktsituation. Forumspel används för att i 

efterhand lösa konflikter som skett bland barnen i ett förebyggande syfte. Metoden bygger på 

att eleverna får ändra i manus på konfliktsituationen som spelas upp och hitta en lösning.  

Genom värderingsövningar får eleverna träna på att uttrycka sin åsikt inför andra. Tanken 

bakom övningarna är att eleverna ska få förståelse för att alla är olika. I de dramatiserade 

konfliktsituationerna lär sig eleverna att uttrycka känslor och genom kommunikation själva 
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lösa konflikter. Pedagogerna använder sig av forumspel, rollspel, värderingsövningar och 

dilemmafrågor som redskap då de arbetar med konflikthantering med eleverna. 

     Då pedagogerna jobbar med gruppen genom drama använder de sig av gruppstärkande 

övningar och samarbetsövningar. En av pedagogerna nämner den sociala träning som uppstår 

för eleverna genom de olika samarbetsövningarna som väldigt viktig.  Eleverna ser 

gemenskapen som viktig genom drama, där alla ska få vara med. Pedagogerna anser också att 

genom drama kan eleverna hjälpa varandra och lära av varandra. Även eleverna ser stor 

betydelse i att hjälpa varandra under dramat. En av pedagogerna berättar att eleverna lär sig 

samarbeta både genom fysisk och genom verbal kommunikation. Eleverna berättar att de är 

delaktiga i dramaprocessen. 

    I dramat arbetar pedagogerna med att stärka individen, utveckla individens självkänsla, 

välbefinnande och självförtroende. Det handlar också om att få eleverna att våga, att få 

tillgång till den inre upplevelsen och att få ökad självkännedom och förståelse för andra. Ett 

känsloengagemang sätts också igång. En av pedagogerna tar upp att självkänslan stärks då 

eleverna görs delaktiga. Självförtroendet menar hon stärks då eleverna genomför något som 

blir lyckat. En annan av pedagogerna berättar hur drama är ett sätt för eleverna att bearbeta 

saker genom den inre upplevelsen då de intar en karaktär. Pedagogerna strävar efter att 

eleverna ska få en inre upplevelse och på så sätt få en ökad förståelse för sig själva, och för 

andra. En av eleverna berättar hur hon får testa på att spela någon annan än sig själv. En elev 

berättar hur drama har fått honom att bli modigare och våga ta för sig i situationer där han 

tidigare inte vågat. En av pedagogerna berättar hur dramaaktiviteterna kan vara ett forum för 

blyga elever att krypa fram.  

     Både pedagogerna och eleverna anser att eleverna får utlopp för att utveckla sin kreativitet 

och fantasiförmåga. En av pedagogerna anser att eleverna genom sin fantasi och kreativitet 

utvecklar sin intelligens. En av eleverna berättar hur de använder sig av sin kreativitet och 

fantasiförmåga för att utveckla historien som ska spelas. En av pedagogerna beskriver hur 

drama skapar en kreativ dimension av kunskapandet till skillnad mot att bara sitta och räkna 

eller skriva. Hon menar att eleverna inte alltid tänker på att de lär sig använda sin 

fantasiförmåga och kreativitet under dramat på grund av att eleverna ser dramaaktiviteterna 

som lekar. 



30 
 

 5. Resultatanalys 

5.1 Lärande och ämnesintegration 
Utifrån intervjupersonernas utsagor i undersökningen så framgår det att pedagogerna anser att 

drama lämpar sig bra att arbeta med ämnesintegrerat. Pedagogerna menar också att drama 

fungerar bra som metod för inlärning i de olika skolämnena och att drama passar speciellt bra 

till att arbeta med i kombination med svenskämnet.  

    Att arbeta med drama ämnesintegrerat, och särskilt ihop med svenska, är något som 

Sternudd pekar på som tacksamt och finns som förslag i de tidiga läroplanerna. Hon menar att 

tidigare läroplansskrivare uppfattade det viktigt att dramapedagogik förekommer i skolans 

kärnämnen och framförallt i ämnet svenska (Sternudd 2000 s.168). Svensklärarna i hennes 

undersökning uppfattar dramapedagogik som ”hjälpmedel och arbetssätt inom svenskämnet” 

(Sternudd 2000 s.163). Vidare skriver hon att dramapedagogik, med dess språkliga 

funktioner, funktionellt passar svenskämnet och att dramapedagogik ses som ” en del av 

lärandet i svenskämnet” (Sternudd 2000 s.170). Dramapedagogiken introduceras ”som ett sätt 

att levandegöra litteratur och innehåll i olika ämnen.” (Sternudd 2000 s.168).  

     På det sätt Sternudd beskriver hur dramapedagogik integreras med svenskämnet går också 

att koppla till hur Elev 1 i undersökningen beskriver hur hon lär sig bokstäver genom drama. 

Hon har sedan användning för detta i svenskämnet. Hon berättar att hon får bilda bokstäver i 

form av mänskliga statyer tillsammans med sina klasskamrater. Elev 2 berättar hur han på 

dramat lär sig komma på ”massa bra idéer ”. Det anser han sig ha användning för då eleverna 

i skolarbetet och i klassrummet arbetar med att göra serieböcker. Elevernas uppfattning av att 

de kan lära sig sådant som de har nytta av i andra skolämnen stämmer på så sätt också överens 

med vad pedagogerna menar med att eleverna har användning för det som de lär sig på dramat 

i andra ämnen. 

     Pedagog B och Dramapedagog A berättar också hur de använder sig av det eleverna fått 

lära sig från klassrummet i dramat. Det kan exempelvis handla om att eleverna får använda 

dramat som redovisningsform då de tränar muntlig framställning.  De anser att kunskapen blir 

praktisk och verklig och verkligen lärs in hos eleverna. Dramapedagog A använder begreppet 

”learning by doing” för att beskriva en sådan process. 

      De två pedagogernas svar går att koppla till Deweys syn på lärande. Sven-Erik Liedman 

beskriver hur Deweys slagord ”learning by doing” i lärandesyfte innebar att han värdesatte 

”det praktiska för att inte säga det handgripliga” (Liedman 1997 s.245). En koppling kan 

också göras till hur Heathcote använder sig av text genom drama, gör den verklig, och på så 
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sätt ökar förståelsen av texten hos eleverna. Heathcote menar att arbeta med text genom 

drama ” underlättar förståelsen för texten och ökar intresset för den.” (Wagner 1993 s.236). 

Heathcote beskriver hur hon arbetar med text och drama i syfte att infoga texten i mottagarens 

upplevelsesfär (Wagner 1993 s.236).  

      Flertalet av pedagogerna anser att då eleverna får dramatisera texter ökar också elevernas 

förståelse av innehållet i texten. Att arbeta med litteratur med hjälp av dramatiseringar är 

också något som flertalet av pedagogerna använder sig av.  

      Pedagogerna menar att arbetet med svenska blir mer lustfullt genom drama vilket går att 

koppla till Heathcotes arbetssätt då hon integrerar andra ämnen genom drama. Wagner 

beskriver hur Heathcote menar att det gäller att hitta nyckeln till ämnet som ska läras in och få 

klassen att hitta lusten och att vilja lära sig mer (Wagner 1993 s.235). På så sätt använder 

Heathcote sig av drama för att väcka elevernas intresse för andra ämnen på samma sätt som 

pedagogerna. 

5.2 Konflikthantering 
Då pedagogerna använder sig av konflikthantering genom drama skiljer sig 

tillvägagångssättet åt genom att de antingen utgår från en fiktiv konfliksituation eller en 

verklig. Pedagog B och Pedagog C berättar att de utgår från en verklig situation för att hantera 

konflikter i ett förebyggande syfte. De använder sig av forumspel som metod. Den bygger på 

att eleverna får ändra i manus på konfliktsituationen som spelas upp för att hitta lösningar på 

konflikten. Dramapedagog A berättar att när hon utgår från en fiktiv konfliktsituation låter 

hon eleverna diskutera kring vad som hände i den fiktiva situationen, för att sedan låta 

eleverna hitta lösningar som de spelar upp.  

      Hur pedagogerna arbetar med konflikthantering genom forumspel utifrån en verklig 

händelse går att likna med hur Byréus arbetar med konflikthantering. Genom forumspel får 

eleverna diskutera sig fram till lösningar på konflikten. Byréus menar att de som varit 

inblandade i konflikten kan regissera de som spelar upp konfliksituationen, medan resten av 

eleverna får komma med förslag på hur konflikten kan lösas. Hon beskriver att då konflikten 

kommer till sin spets i forumspelet bryter ledaren och låter eleverna, i diskussion ledd av 

ledaren, hitta olika lösningar på situationen. Sedan spelar de upp den igen och då med 

exempel på lösningar (Byréus 2010 s.119). 

     Hur Dramapedagog A använder sig av diskussion kring konfliktsituationen går också att 

likna med Byreús tillvägagångssätt i forumspelet.  
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 Dramapedagog A beskriver hur hon använder sig av värderingsövningar, som exempelvis 

”fyra hörn”, för att få eleverna att träna på att uttrycka sin åsikt inför andra. Hon beskriver att 

tanken med övningen är att eleverna ska få förståelse för att vi alla är olika. Hur 

Dramapedagog A arbetar går koppla till hur Byréus beskriver värderingsövningarnas 

funktion.  

     Byreús menar att med hjälp av värderingsövningar kan man låta olika åsikter komma fram. 

Eleverna tränas i att ”uttrycka sina åsikter (…) bli lyssnade på och lyssna på andra (Byreús 

2010 s.21). Jag tolkar det som Dramapedagog A berättar, och hur Byréus beskriver, att när 

olika åsikter får komma fram, och eleverna får träna på att lyssna in dem, så ökar också 

förståelsen för att vi alla är olika. 

     Ett ytterligare perspektiv på att eleverna får ökad förståelse för att alla är olika går att 

koppla till hur Ekstrand och Lelinge beskriver hur eleverna tränas i sin förståelse och 

empatiförmåga genom konflikthantering med drama. ”Genom att ta itu med orsaker till att en 

konflikt uppkommit och bearbeta den gemensamt, utvecklas vi människor. Vi lär oss att 

kompromissa, att förstå orsaksband och vi utvecklar vår empati.” (Ekstrand & Lelinge 2007 

s.106).  

      Pedagogerna beskriver hur eleverna genom dramatiserade konfliktlösningssituationer får 

träna på att uttrycka känslor. De får sätta sig in i andras situation, för att genom 

kommunikation kunna lösa konflikter själva. Detta resonemang går att jämföra med hur 

Normell menar att ”förmågan att kommunicera blir effektivare och möjligheten till 

ansvarsfullt handlande större för den som har tillgång till både intellekt och känsla.” (Normell 

2004 s.109.) Resonemanget går även att koppla till hur Wagner beskriver hur Heathcote anser 

att drama kan hjälpa barn till en ”känslomässig förståelse av sådant de redan känner till.” 

(Wagner 1993 s.21).  

5.3 Gruppen 
Undersökningen går att förankra i ett sociokulturellt perspektiv på lärande då drama innebär 

samarbete, samspel och interaktion mellan människor. Säljö menar att i ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande är samspel mellan människor det centrala för utveckling (Säljö 2010 

s.66). Liedman beskriver hur Dewey menar att eleverna i skolan ska få lära genom samarbete 

(Liedman 1997 s.241-242). Philips och Soltis beskriver hur Dewey med ett socialt perspektiv 

på lärande menade att skoluppgifter med problemlösningar genom samarbete ska prägla 

skolan och att nyckeln till det verkliga lärandet sker i sociala sammanhang (Philips & Soltis 

2010 s.89). 
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 Från både pedagogernas och elevernas utsagor i intervjuerna framgår det tydligt att 

informanterna ser samarbetet som viktigt i dramaprocessen. Pedagogerna använder sig av 

gruppstärkande övningar och samarbetsövningar då de arbetar med gruppen. De värdesätter 

det samarbete som går att uppnå elever emellan, men också samarbetet mellan elever och 

pedagogen som håller i dramat. Elev 2 och Elev 3 berättar i intervjuerna hur eleverna är 

delaktiga i dramat. De är med och bestämmer roller samt handlingen i pjäsen de ska arbeta 

med. Samarbetet mellan pedagogen i dramat och eleverna går att likna med hur Wagner 

beskriver Heathcotes arbetsprocess där eleverna görs delaktiga i skapandet. Heathcote vill få 

eleverna engagerade genom att be klassen om idéer till temat de ska iscensätta. Eleverna är 

delaktiga och hjälper henne att levandegöra dramat (Wagner 1993 s.81).  

     Pedagogerna berättar om vikten av att göra alla elever delaktiga i dramat. De talar om att 

det behövs en positiv gruppdynamik präglad av gemenskap och samhörighet. Eleverna ser 

också genmenskapen som viktig.  

     Hur pedagogerna och eleverna värdesätter delaktigheten och gemenskapen går att koppla 

till Deweys sociala perspektiv på lärande. Dewey menade att gemenskap ska prägla skolan, 

och inte isolerat arbete med individuella prestationer (Philips & Soltis 2010 s.89).  

Hägglund och Fredin understryker att i drama måste ledaren bjuda in hela gruppen och se till 

att alla är deltagande (Hägglund & Fredin 2011 s.113-123).  

     Pedagog B beskriver hur en social träning för eleverna skapas genom exempelvis 

samarbetsövningar i dramat. Hur eleverna genom drama tränas socialt går att likna med hur 

Öfverström beskriver att ” I den process som arbete med drama innebär sker ett samspel med 

andra, social interaktion, där individen får pröva sina attityder, värderingar och 

ställningstaganden.” (Öfverström 2006 s.89) Wagner beskriver hur Heatcote anser att det 

handlar om att få eleverna mer sociala, i och med att drama innebär att agera i samspel 

(Wagner 1993 s.287). Säljö beskriver hur barnet i ett sociokulturellt perspektiv genom lek 

eller annan form av samspel lär sig ”agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter 

och uppmuntrar.”(Säljö 2010 s.66).  

     Utifrån det Pedagog B berättar, och utifrån Säljös och Öfverströms resonemang, går det att 

tolka som att lek och drama kan användas i ett slags socialt uppfostrande sammanhang.  

     Pedagog B berättar att eleverna i dramat kan ta hjälp av varandra och lära av varandra. 

Även eleverna ser stor betydelse i att de hjälper varandra. Hur elever kan lära av varandra går 

att likna med Vygotskijs (1896-1934) teori om en proximal utvecklingszon inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Vygotskij menade att människor i varje ögonblick har 
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möjligheten att med hjälp av någon annan (mer kapabel) ta till sig kunskaper och erfarenheter, 

utveckla dem, för att sedan göra dem till sina egna (Kroksmark 2003 s.450-451).  

     Dramapedagog A berättar hur eleverna lär sig samarbeta genom fysisk och verbal 

kommunikation. Hennes resonemang kan kopplas till hur Öfverström beskriver 

kommunikationens värde i drama. Öfverström menar att drama är en ständig process i kontakt 

med andra och att drama betonar kommunikation mellan människor (Öfverström 2006 s.89). 

Rasmusen och Erberth menar att i arbete med människor, så som i drama, behövs en kunskap 

om att tolka och använda sig av både den verbala kommunikationen och den icke verbala 

(Rasmusen & Erberth 2006 s.59).  

     Dramapedagog A berättar att det är viktigt att ha tydliga ramar inom dramat vilket går att 

jämföra med hur Rasmusen och Erberth anser att det är viktigt att ha fasta gränser i arbetet 

med drama. ”Om inte individen får konfronteras med fasta gränser, riskerar hon att försjunka i 

sig själv, bli egoistisk och utan förmåga till engagemang.” (Rasmusen & Erberth 2008 s.48).  

5.4 Individen 

Från intervjuernas utsagor framgår det att pedagogerna har som mål med dramaarbetet att 

stärka elevernas självkänsla och självförtroende. Dramapedagog A berättar att elevernas 

självkänsla stärks när eleverna görs delaktiga och får vara med. De upptäcker att de duger 

som de är. Självförtroendet menar hon stärks när eleverna presterar något som blir lyckat.  

     Det resonemang dramapedagog A för går att likna vid hur Byreús beskriver skillnaden på 

självkänsla och självförtroende. Hon menar att ”Självkänslan handlar i korta ordalag om att 

vara, det vill säga hur vi uppfattar oss själva utan prestationer, medan självförtroendet handlar 

om att göra, det vill säga våra färdigheter, allt det vi kan prestera.” (Byreús 2010 s.75). 

Byreús anser, i enlighet med det Dramapedagog A beskriver, att både självkänslan och 

självförtroendet kan stärkas genom drama (Byreús 2010 s.75). Byreús beskriver vidare att 

värderingsövningar som exempelvis ”fyra hörn” (se sid 9) passar bra att arbeta med för att 

stärka individens självkänsla och självförtroende samt att lekar med mycket kroppskontakt 

stärker individen i sin självkänsla och i sitt självförtroende. (Byreús 2010 s.75-78).  

     Att arbeta med värderingsövningen ”fyra hörn” är också något som pedagogerna berättar 

om är förekommande i dramat på skolan. Dramapedagog A berättar att eleverna ofta ser 

dramat som lek, vilket går att jämföra med Byreús resonemang om att eleverna då de 

genomför lekar på dramat stärks i deras självkänsla och i deras självförtroende.  

     Att eleverna stärks i sin självkänsla och i sitt självförtroende hänger också samman med att 

de blir självsäkrare och vågar mer. Pedagogerna berättar att då de arbetar med individen så 
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handlar det mycket om att få eleverna att våga. Elev 2 beskriver hur drama har fått honom att 

bli modigare och att våga ta för sig i situationer där han tidigare inte vågat. Han beskriver att i 

klassrummet så vågar han nu, så fort han har något att säga, räcka upp handen.  

     Lindgren menar att konstruktionen av estetisk verksamhet handlar om att ha roligt och att 

våga (Lindgren 2006 s.107). Rasmusen och Erberth beskriver att dramalärarens uppgift är att 

skapa ett klimat där eleverna inte är rädda för att göra bort sig, eller misslyckas. De menar att 

i drama lär sig eleverna att våga experimentera och att våga uttrycka sig (Rasmusen & Erberth 

2008 s.44). Byreús anser att då det är ett tryggt gruppklimat när värderingsövningar 

genomförs så vågar även de tystlåtna ta plats och göra sig hörda (Byreús 2010 s.44).  

     Att Elev 2 vågar ta plats i dramat och dessutom har användning för sitt mod i andra 

situationer kan ha sin förklaring i att gruppklimatet i dramaaktiviteterna han medverkar i är 

upparbetat till tryggt. Eleverna vågar experimentera och inte är rädda för att göra bort sig.                                        

Denna tanke återkommer hos Pedagog B som berättar hur trygghet i dramasituationen är 

viktig speciellt för blyga elevers möjligheter och träning i att våga ta för sig. Detta är något 

som korrelerar med Byreús resonemang om att i exempelvis värderingsövningar inom drama, 

då det är ett tryggt gruppklimat, vågar även de tystlåtna göra sig hörda (Byreús 2010 s.44).   

     Pedagogerna berättar också att genom drama får eleverna tillgång till en inre upplevelse, 

får ökad självkännedom och förståelse för andra. Elev 1 berättar att hon genom att spela 

någon annan än sig själv får testa att känna hur det är att vara den personen. 

     Hur pedagogerna beskriver att eleverna får en ökad självkännedom genom en inre process 

går att relatera till hur Öfverström beskriver att individen genom drama får ökad förståelse för 

sig själv. Hon menar att individen får möjlighet att leva sig in i handlingen genom en inre 

process och på så sätt utveckla kunskap om sig själv. Det skapas en pågående process både 

inom individen och i kontakt med andra (Öfverström 2006 s.89). Sternudd beskriver att i 

drama förekommer ett personlighetsutvecklande perspektiv som innebär att individen 

utvecklar sin medvetenhet om sig själv i förhållande till andra i olika sociala situationer 

(Sternudd 2000 s.80). Öfverström menar att genom drama kan individen upptäcka och få 

kunskap om sig själv och på så sätt få bättre förståelse för andra (Öfverström 2006 s.89). 

”Självförståelsen öppnar kommunikativa portar där förståelsen av andra ger upphov till 

ytterligare självförståelse och kunskap om sig själv.” (Öfverström 2006 s.89). Sternudd menar 

att i rollspel bearbetar deltagarna vad de upplever i de olika sociala rollerna och ”hur de olika 

rollpersonernas tal och handlingar kan göras begripliga”  

(Sternudd 2000 s.81).  
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 Pedagogernas utsagor stämmer väl överens med det Öfverström menar om att självkännedom 

och förståelse för andra är knutet till varandra i dramaprocessen. När Elev1 beskriver att hon 

genom att spela någon annan än sig själv får känna på hur det är att vara den personen så går 

det att likna vid Sternudds resonemang om att deltagarna i rollspel bearbetar rollens tal och 

handlingar. Elev 1 får genom sitt rolltagande ökad förståelse för andra. Enligt Öfverströms 

resonemang ger också förståelsen av andra upphov till ökad förståelse om sig själv, vilket kan 

tolkas är fallet med Elev 1.   

 5.5 Fantasi och kreativitet 

Både pedagogerna och eleverna ser dramat som ett forum där eleverna får utlopp för och 

utrymme att utveckla sin fantasi och kreativitet. Pedagog B berättar att eleverna utvecklar sin 

intelligens genom sin kreativitet och fantasiförmåga i dramat. Elev 2 menar att han ”blir 

smartare i att göra berättelser”. Elev 3 berättar hur hon på dramat ”tänker fram det som ska 

hända”, vilket kan förstås som att hon då använder och tränar på sin kreativitetsförmåga och 

fantasiförmåga. Elev 1 förklara att hon får ” lära sig att påhitta” på dramat.  

      Rasmusen och Erberth hänvisar till dramapedagogen och forskaren Malcolm Ross (1978) 

som menar att skapande processen i drama ” utvecklar en sinnlig intelligens som engagerar 

hela människan inte bara intellektet.” (Rasmusen & Erberth 2008 s.45). Vidare menar 

Rasmusen och Erberth att i användandet av fantasin blandas intellekt och känslor  

(Rasmusen & Erberth 2008 s.48). Öfverström beskriver att i drama utvecklas människans 

fantasi genom att exempel hämtas från verkligheten och att fiktiva lärandeprocesser skapas 

och ger prov på individens kreativa förmåga (Öfverström 2006 s.90). Detta kan kopplas till 

hur Pedagog B menar att eleverna tränar sin kreativa intelligens på dramat, samt hur eleverna 

ser sig utvecklas kreativt och där de har användning för sin kreativitet och fantasiförmåga i 

kombination med sin intelligens.  

     Dramapedagog A beskriver hur drama skapar en kreativ dimension av kunskapandet till 

skillnad mot att bara sitta och räkna eller skriva. Detta resonemang går att likna vid hur 

Öfverström anser att kreativitet är ett viktigt element för kunskapsinhämtningen. Hon menar 

att intellektuell kunskap förenas med emotionell och social kunskap i lärandesammanhang 

genom drama (Öfverström 2006 s.90). Det Dramapedagog A berättar går att tolka som att i 

dramat får eleverna utlopp för sin sociala förmåga samt för sina känslomässiga egenskaper då 

de utrycker sig. Jag ser det som att Dramapedagog A menar att dessa egenskaper inte kommer 

till användning på samma sätt då eleverna sitter och skriver eller räknar i klassrummet.  
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 Dramapedagog A menar att det inte alltid är fallet att eleverna tänker på hur de lär sig 

använda sin kreativitet och fantasiförmåga under dramat på grund av att de ser 

dramaaktiviteterna som lekar. Detta går att koppla till hur Rasmusen och Erberth hänvisar till 

Ross som anser att lek och skapande verksamhet är nära knutet till varandra och att barn och 

vuxna ”är som mest skapande när de leker” (Rasmusen & Erberth 2008 s.45). Vidare menar 

Rasmusen och Erberth att deltagarna i dramat får kontakt med sin kreativitet genom lek 

(Rasmusen & Erberth 2008 s.46). Falk Lundqvist hänvisar till Vygotskij (1972) som menar 

att ”Lek och kreativitet är förutsättningarna för dramatiskt skapande”(Falk Lundqvist 1996 

s.10).  

6. Diskussion  
Undersökningen syftar till att undersöka några pedagogers och elevers uppfattningar om 

drama i skolan och på fritidshemmet. Undersökningen begränsas till tre pedagoger och tre 

elever på en kommunal skola i Stockholmsområdet. 

Undersökningen utgår från tre följande frågeställningar som i resultatdiskussionen 

sammanfattas och diskuteras. 

- Hur använder pedagogerna sig av drama i skolan och på fritidshemmet? 

- Hur uppfattar eleverna drama i skolan och på fritidshemmet? 

- Vilken betydelse anser pedagogerna att drama har för eleverna? 

6.1 Metoddiskussion 
Undersökningen är av kvalitativ karaktär och begränsad till intervjuer med tre pedagoger och 

tre elever på en skola. Därför är en generalisering i hur pedagoger och elever överlag 

uppfattar drama omöjlig att komma fram till genom denna undersökning. Undersökningen 

strävar till att jämföra informanternas utsagor med varandra. Undersökningen strävar också 

efter att vara så objektivt utformad som möjligt i tolkningar av informanternas utsagor i 

resultat, analys och diskussion. Min förförståelse om drama, t.ex. att det är ett bra sätt att 

bearbeta konflikter på, kan ha påverkat följdfrågor i intervjuerna. Detta är något som 

motverkats genom min reflexsivitet.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Hur använder pedagogerna sig av drama i skolan och på fritidshemmet? 

Pedagogerna använder sig av drama integrerat med andra skolämnen, framförallt integrerat 

med svenskämnet. De bearbetar litteratur med hjälp av drama och använder sig av drama som 

redovisningsform då eleverna tränar på muntlig framställning. Även i arbetet med 
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konflikthantering använder sig pedagogerna av drama. De använder sig av forumspel, 

rollspel, värderingsövningar och dilemmafrågor i arbetet. I dramat använder pedagogerna sig 

av gruppstärkande övningar och samarbetsövningar.  

      Att arbeta med drama ämnesintegrerat och särskilt ihop med svenska är något som 

Sternudd pekar på ges som förslag i de tidiga läroplanerna. Däremot menar hon att 

dramapedagogiken inte har lika stor plats i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 (Sternudd 2000). (Se litteraturgenomgång). Det står 

i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), under rubriken 

svenska, att ”Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer (Skolverket 2011 s.222). Utifrån Lgr11 går det dock inte att tydligt läsa av att 

det talas om just drama som uttryckssätt. Det jag finner intressant är att pedagogerna i 

undersökningen använder sig av drama både under skoltid och under fritidstid, och då med 

koppling till svenskämnet eller andra skolämnen. En av pedagogerna har också drama på 

schemat under skoltid. Ett sätt att tolka mina resultat som går i linje med tidigare forskning är 

att drama i kombination med andra skolämnen samt som egenämne bör lyftas fram och 

specialiseras i kommande läroplaner. En förklaring skulle kunna vara att drama t.ex. i 

svenskundervisningen skapar ett tidigt intresse för litteratur.  

     En tolkning av resultaten är att pedagogerna i undersökningen ger förutsättningar för 

eleverna på skolan att skapa ett intresse för drama och dess egenvärde dvs. skådespeleri som 

konstart. Om elever får prova på drama i skolan och på fritids i unga år så kan de utveckla en 

känsla för kultur av olika former i vuxenlivet. Kanske blir de nyfikna på teater, film, musik, 

litteratur och andra konstarter.  

6.2.2 Hur uppfattar eleverna drama i skolan och på fritidshemmet? 

Två av de tre eleverna uppfattar att de har användning för det de lär sig på dramat i andra 

skolämnen. Eleverna ser delaktigheten och gemenskapen i dramat som viktig samt att hjälpa 

varandra i dramaarbetet. En elev menar att han genom dramat har blivit modigare och vågar ta 

för sig mer. En annan elev uppfattar drama som ett forum där hon genom att spela någon 

annan än sig själv får testa att känna på hur det är att vara den personen. Eleverna uppfattar 

drama som att de där får användning för sin fantasi och kreativitet.   

      Eleverna ger uttryck för att de använder sin fantasiförmåga och kreativitet i 

dramaprocessen. Rasmusen och Erberth hänvisar till Lev Vygotskij och menar att ”Alla 

människor har en kreativ förmåga och denna kallar han fantasi” (Rasmusen & Erberth 2008 
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s.48). Wagner anser att ” Den gemensamma fantasiskapelsen och den gemensamma 

reflektionen i dramat är stöd för oss när vi ska handla i verkliga livet.” (Wagner 1993 s.290).  

     En elev tar upp att han att han på dramat lär sig komma på en massa bra idéer som han har 

användning för då de i klassrummet arbetar med att göra serieböcker. Det är troligt att 

eleverna har användning av sin fantasiförmåga och kreativitet inom många områden, både i 

sin nuvarande situation och i sin framtidssituation. De har användning av sin fantasiförmåga 

och kreativitet för att i livet framöver kunna tänka i nya banor när uppgifter av olika slag ska 

lösas på t.ex. en arbetsplatts, i vardagen eller andra sammanhang. Om eleven exempelvis i sitt 

vuxna liv studerar på högskola och ska skriva en tentamen eller uppsats är kreativiteten och 

fantasin nödvändig för att hitta idéer till att utföra arbetsuppgiften. Om eleven skaffar sig ett 

yrke som exempelvis polis är fantasin nödvändig för att kunna föreställa sig hur 

gärningsmannen kan tänkas handla.   

      Eleverna uppfattar det som viktigt att hjälpa varandra i dramaarbetet. En av pedagogerna 

anser i likhet med eleverna att de kan hjälpa och lära av varandra i dramat. Hur eleverna kan 

hjälpa och lära sig av varandra går att likna med hur Kroksmark beskriver Vygotskijs 

proximala utvecklingszon inom det sociokulturella perspektivet på lärande (Kroksmark 2003). 

(Se litteraturgenomgång). Det är möjligt att tolka som att dramaaktiviteterna som eleverna 

medverkar i är ett forum för eleverna att utvecklas genom den proximala utvecklingszonen. 

Dramat är en miljö där elevens förmåga utmanas i lagom utsträckning, vilket utvecklar nya 

förmågor och insikter genom andra elevers och pedagogers stöttning.  Eleverna kan hjälpa 

varandra i hur t.ex. repliker ska uttryckas verbalt och vilket kroppsspråk som kan användas i 

kombination med repliken. De kan ge tips till varandra om repliken ska uttryckas med en arg 

känslostämning eller en glad. Eleverna kan härma varandra och även härma pedagogen som 

håller i dramat. På så sätt kan de göra kunskapen till sin egen och utvecklas i dramaprocessen 

samt utanför dramat.  

6.2.3 Vilken betydelse anser pedagogerna att drama har för eleverna? 

Pedagogerna anser att drama är viktigt för eleverna på flera sätt. De menar t.ex. att arbetet 

med svenska blir mer lustfullt genom drama. Drama är också ett bra arbetssätt när det gäller 

konflikthantering där eleverna tränas i att kunna lösa konflikter själva. Pedagogerna ser stor 

betydelse i den samarbetsträning som uppstår mellan eleverna i drama. En av pedagogerna 

värdesätter hur eleverna tränas socialt. Pedagogerna anser att eleverna stärks i sin självkänsla 

och i sitt självförtroende. De menar också att drama får eleverna att bli modigare. Genom 

drama får eleverna ökad förståelse för sig själva och för andra. De anser också att eleverna 
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utvecklas känslomässigt. Pedagogerna ser drama som ett forum där eleverna kan utveckla sin 

fantasi och kreativitet.   

      Rasmusen och Erberth beskriver att i drama lär sig eleverna att våga experimentera och 

våga uttrycka sig (Rasmusen & Erberth 2008 s.44). Lindgren menar att konstruktionen av 

estetisk verksamhet bland annat handlar om att våga (Lindgren 2006 s.107).  

     Pedagogerna anser att eleverna genom drama blir modigare och lär sig att våga ta för sig. 

Deras uppfattningar stämmer också överens med hur en av eleverna beskriver sig bli 

modigare genom dramat. Samma elev beskriver också hur eleverna som vuxna kan ha 

användning för sitt mod då det handlar om att framträda eller prata inför en stor grupp. Jag 

menar att på det sätt eleverna tränas i att bli modigare genom drama har de användning för 

under hela sitt liv. Det kan handla om att våga redovisa inför klassen i grundskolan, på 

gymnasium eller i högskola. Det kan handla om att ha modet att våga uttrycka sig på 

arbetsintervjuer, ta för sig på arbetsplatsen eller hålla tal vid någon högtid i det privata eller 

offentliga livet. Eleven kan genom dramat utvecklas i att lita på sig själv och sin förmåga. Om 

eleven i sitt kommande vuxenliv skaffar sig ett estetiskt yrke, eller fritidsintresse, som t.ex. 

skådespelare eller musiker kan dramat i ung ålder ge goda förutsättningar för eleven att våga 

uttrycka sig i scenkonst.  

      Pedagogerna menar att genom konflikthantering tränas eleverna i att kunna uttrycka 

känslor, sätta sig in i andras situation och att kunna lösa konflikter själva. Eleverna tränas 

socialt genom dramat och får genom konflikthantering träna på att uttrycka sin åsikt och få 

förståelse för att alla är olika.  Byreús beskriver att med hjälp av värderingsövningar genom 

drama tränas eleverna i att ”Uttrycka sina åsikter (…) bli lyssnade på och lyssna på andra” 

(Byreús 2010 s.21). Ekstrand och Lelinge anser att genom att bearbeta konflikter gemensamt 

lär man sig att kompromissa och utveckla sin empati. (Ekstrand & Lelinge 2007 s.106)  

      Något som lyfts fram i denna studie är att den sociala träning som tillkommer med 

konflikthantering genom drama är av stor betydelse för eleverna i deras nuvarande situation i 

skolan och på deras fritid, men också för deras framtida privatliv och yrkesliv. I mänskliga 

relationer genom livet har de användning av att kunna uttrycka känslor, sätta sig in i andras 

situation och kompromissa för att lösa konflikter. I konflikter som kan ske i arbetslivet har de 

i diskussioner användning av att kunna framföra sin åsikt och förstå andras argument. De har 

användning av att våga stå för sin åsikt och vara tydliga men även förstå andras argument i 

debatt och diskussioner som t.ex. i fackligt arbete, föreningslivet och i andra sammanhang där 

man behöver ha en förståelse för varandras olikheter i konflikter som kan uppstå.   
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6.3 Vidare forskning 
Denna undersökning har begränsats till att undersöka några pedagogers och elevers 

uppfattningar om drama i förhållande till kategorierna lärande och ämnesintegration, 

konflikthantering, gruppen, individen samt fantasi och kreativitet. Drama är ett ämne som är 

direkt relevant för fritidspedagogerna idag. Undersökningen svarar också på hur pedagoger 

använder sig av drama på en kommunal skola i stockholmsområdet. Undersökningen har inte 

berört perspektiv som klass, etnicitet eller genus i förhållande till drama. Detta på grund av att 

undersökningen har varit tidsbegränsad.  

     Intressanta frågeställningar för vidare forskning som berör temat genus skulle kunna vara: 

Hur förhåller sig pedagogen till pojkar respektive flickor i arbetet med drama? 

Hur uppfattar pojkar respektive flickor dramaarbetet de medverkar i? 
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Bilaga 1 -  Intervjufrågor 
 

Frågor till pedagogerna 
 

1. Vad är din uppfattning om drama i skolan och på fritidshemmet? 

 

2. Hur använder du dig av drama i skolan och på fritidshemmet? 

 

3. Vad kan man uppnå hos eleverna med drama i skolan och på fritidshemmet? 

        4.    Vad kan man uppnå med drama som man inte kan uppnå med andra ämnen? 

        5.    Vad kan man inte uppnå med drama i skolan och på fritidshemmet? 

        6.    Hur ser du på ämnesintegration mellan drama och andra ämnen? 

          

          

Frågor till eleverna 
 

1. Vad innebär drama i skolan och på fritids för dig? 

 

2. Vad brukar ni göra när ni har drama i skolan och på fritids? 

        3.   Vad har du lärt dig genom drama i skolan och på fritids? 

        4.   Vad tycker du är bra med drama i skolan och på fritids? 

 5.   Vad tycker du är mindre bra med drama i skolan och på fritids? 

        6.   Vad tycker du att man kan lära sig av drama som man inte kan lära sig av andra skolämnen?                             

        7.  Vad tycker du att du inte kan lära dig av drama, som du kan lära dig annars i skolan och på 

                Fritids?                 

         8.   Vad kan man lära sig på dramalektionerna som man kan ha nytta av i skolarbetet tycker du? 

         9.  Tycker du drama passar bra för alla elever? Varför då? Varför inte? 

 

 



45 
 

Bilaga 2 – Missivbrev till pedagoger och elever 
 

Stockholm 2013-XX-XX 

Hej!  

Mitt namn är Johannes Karlberg och jag håller på att skriva mitt examensarbete på Södertörns 

Högskola. Jag studerar sista terminen där till lärare mot fritidshem. Temat för min 

undersökning är uppfattningar om drama samt användandet av drama på fritidsverksamheten 

och i skolan. Undersökningen syftar till att utforska pedagogers och elevers uppfattningar om 

dramapedagogik inom skolan och på fritidshemsverksamheten.  

Jag kommer att använda mig av intervjuer i examensarbetet.  

Här följer de rättigheter ni som informanter har, skrivna av vetenskapsrådet för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Informationskravet: Deltagare i undersökningen ska informeras om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska informeras om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan när de önskar. 

 

Samtyckekravet: Deltagare i undersökningen ska ge sitt samtycke innan de deltar i projektet. I 

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder eller annan vårdnadshavare, 

exempelvis om de undersökta är under 15 år, om undersökningen är av känslig karaktär eller 

om det uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare inte verkar förstå projektets syfte eller 

villkor för deras deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet: Deltagare i undersökningen ska lovas konfidentialitet. Detta innebär 

att namn på medverkande deltagare och namn på verksamhet inte ska nämnas om tillstånd 

inte har getts för samtliga medverkande. 

 

Nyttjandekravet: Uppgifter från deltagare i undersökningen eller forskningsresultat från 

densamma får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga 

syften. Det material som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte 

 

 Om det är okej för er skulle jag vilja spela in mina intervjuer på Minidisk för att sedan kunna 

transkribera dem. Dessa inspelningar kommer sedan att förstöras efter arbetets slut.  
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Jag tänker mig intervjua pedagoger samt elever. Från de elever jag vill intervjua är det viktigt 

i enlighet med ovanstående etiska regler från vetenskapsrådet att jag får förälder eller annan 

vårdnadshavares godkännande. 

Jag ber förälder eller vårdnadshavare skriva sitt barns namn här samt sin egen underskrift om 

godkännande ges.  

 

 

 

 

 

Har du några frågor så ring eller mejla mig: 

Tel: XXXX-XXX XXX 

Mail: XXXXXXXXXXX 

 Min handledare på Södertörns högskola: Anders Fjällhed 

Mail:XXXXXXXXXXXX 

 

Med vänlig hälsning, Johannes Karlberg 
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