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Sammanfattning 
I denna kvalitativa fallstudie, som främst tagit stöd i sociokulturell teori, undersöktes hur det 
muntliga berättandet, med temat utanförskap, påverkade ett dramaarbete med statyövningar bland 
lågstadieelever. Studiens fokus omfattade även hur eleverna förhöll sig i den uppkomna fiktionen 
samt hur reflektion, i och ur handling, bidrog till nya insikter och erfarenheter. Syftet var att försöka 
fylla det glapp som tidigare forskning kring muntligt berättande kopplat till dramaverktyget uppvisat 
samt att utforska det muntliga berättandets inverkan på eleverna i relation till dramaövningarna. Ett 
annat syfte var att utforska hur eleverna använde sig av fiktionen, i såväl övningar som i reflektionen, 
i och ur handling samt om reflektionen kunde bidra till nya insikter. Ambitionen var att hitta nya 
aspekter i arbetet med drama där fiktionen kan ge eleverna möjlighet till ökad förståelse för sig själva 
och andra i samspel för att på sikt bidra till ett bättre klassrumsklimat.  
 
Studien genomfördes med hjälp av deltagande observationer, videofilmning samt gruppintervjuer 
som transkriberats och prövats i tre olika analysmetoder såsom analys av observationerna, 
innehållsanalys samt en egenhändigt komponerad baklängesanalys.  
Resultaten i studien visar att det fria muntliga berättandet fångade elevernas uppmärksamhet och lät 
dem identifiera sig med berättarkaraktärerna vilket gav eleverna handlingsberedskap inför 
övningarna. Berättarens engagemang och berättelsens affektiva element påverkade eleverna 
emotionellt vilket skapade ett engagemang och en motivation att delta i statyövningarna. 
Berättelsen skapade en fiktion som eleverna utforskade med hjälp av statyskapande där pedagogens 
meningserbjudanden bidrog till att statyerna levandegjordes och att handlingsutrymme skapades. 
Fiktionen, och framförallt de förändringar som eleverna skapade, gav avtryck i deras reflektioner 
såväl i som ur roll och bidrog till ett gemensamt erfarande kring temat utanförskap.  
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1  

Inledning 
 
 
”Nej i verkligheten kan det inte hända att hjärtat krymper till en ärta men det kan kännas, om man 
inte får va med så kanske det krymper…man känner” 
 
När jag läste psykologi 1981 kom jag i kontakt med psykodynamisk teori och Bruno Bettelheims bok  
 I sagans förtrollade värld (1975/1978) där han skriver om vikten av fantasi och hur sagor och magi 
påverkar oss i våra liv. Han beskriver barns behov av att förlägga sina känslor, önskningar eller 
konflikter utanför sig själva, i sagor och roll-lek, för att bearbeta dessa med hjälp av sagans och 
lekens symboler för att sedan kunna införliva dem på nytt och växa som människa. Dessa tankar har 
följt med mig vidare i livet och formade mig som människa, berättare och dramapedagog samt i mitt 
arbete med stödgrupper för barn. Mina tankar har stötts och blötts genom möten med olika 
pedagoger, teorier, konstformer och arbetskamrater, utvecklats och förändrats i en ständig färd mot 
förståelse. Genom mitt arbete på högskola har jag på senare tid kommit i kontakt med Vygotsky och 
den sociokulturella teorins syn på fantasi och skapande och jag har genom detta fått ytterligare 
pusselbitar. 
 
I mitt deltidsarbete med drama på lågstadieskolor i Kulturskolans regi, ser jag att kränkningar mellan 
eleverna har ökat de senare åren vilket får mig att försöka hitta hållbara metoder med hjälp av 
drama som ryms inom ett lektionspass och som skulle kunna ingå i ett vidare arbete utifrån skolans 
värdegrund. Metoder där samtliga elever kan fångas in i en gemensam fiktiv upplevelse som sedan 
kroppsligt prövas, reflekteras och bearbetas i syfte att skapa insikter som kan leda till ökat samspel 
och gemenskap. I denna studie är det den muntligt berättade sagan som är tänkt att ge eleverna den 
gemensamma upplevelsen som tar dem till fiktionen, bortom tid och rum. En berättelse, med temat 
utanförskap, som de kan känna igen sig i och som med pedagogens hjälp tar eleverna vidare i 
dramaarbetet med övningar som både varvas med och efterföljs av reflektion. På så vis vill jag få en 
inblick i hur eleverna resonerar och reflekterar i och kring sin upplevelse samt om detta kan hjälpa 
dem till ökad förståelse för sig själv och andra för att på sikt bidra till ett bättre klimat i klassrummet.  
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Bakgrund 
 
I bakgrunden beskriver jag olika områden som har betydelse och relevans för förståelsen av studien. 
Med start i dramapedagogiken och Mia Maria Sternudds fyra dramapedagogiska perspektiv (2000) 
beskrivs storydrama och processdrama som dramapedagogiska metoder som knyter an till 
berättande och används i klassrummet i ett holistiskt lärande perspektiv (Sternudd 2000) inspirerade 
av Heathcote och Boltons arbeten (1979, 1984, 1992, samt 1998). Det holistiska perspektivet (se 
nedan) fokuserar på ett fördjupat lärande där en eftersträvar förändring av elevernas värderingar 
genom att involvera dem såväl kognitivt som känslomässigt i ett dramaförlopp (Sternudd 2000). 
Därefter beskrivs statyövningar som en del av det dramapedagogiska verktyget. 
 
Eftersom ett av fokusområdena i min studie handlar om muntligt berättande har jag valt att visa på 
olika definitioner av detta för att sedan belysa hur det fiktiva i såväl berättelsen som i 
teaterföreställningen kan ge upphov till distansering och skydd i förhållande till verkligheten och det 
egna livet. Målet med studien är ett lärande i form av nya insikter kring förståelsen för sig själv och 
andra och därför har jag valt att ta med Lars Lindströms fyra olika perspektiv på estetiskt lärande och 
dess mål. Det divergenta lärandet med målet att lära genom drama med berättande som ingång är 
där min studie befinner sig. 
 

 
Dramapedagogik 
Dramapedagogiken kan ses som en konstnärlig form, med rötter i teatern, där fantasi och agering 
ingår. Drama kan också ses som en gruppdynamisk process med rötter i den samhällsvetenskapliga 
och humanistiska traditionen där kommunikationen står i centrum (Sternudd 2000). Tankar och 
känslor levandegörs med hjälp av fantasi och en uttrycker sig med såväl verbala som icke verbala 
uttrycksformer. Kroppen, gester och minspel men också rösten blir verktyg i mötet med elever där 
upplevelsen delas och där den gemensamma reflektionen kan bidra till nya tankar om människans 
varande i världen (Sternudd 2000; Holmgren-Lind 2011). Den konstnärliga formen och dess innehåll 
samverkar för att skapa mening där de dubbla ageringsnivåerna kan ses som dramapedagogikens 
potential (Bolton 1979, Sternudd 2000). När eleverna möts i fiktionen agerar de i roll samtidigt som 
de behåller sitt jag och sina upplevelser av situationen. Det skapar en dubbel medvetenhet som 
hjälper eleverna att reflektera över verklighetens skeenden och öppnar upp möjligheter för egen 
reflektion tillsammans med andra kring innehållet (Bolton 1979, 1984, Sternudd 2000). Bolton 
refererar till denna dubbla medvetenhet som duel affect och hänvisar till begreppet metaxis som 
myntats av Boal med betydelsen att ”hålla två världar i huvudet på samma gång” (Boal via Bolton 
1984 sid 127). Den pedagogiska ledaren är viktig för processen och det dialogiska förhållningssättet 
är guidande så att eleverna ska få möjlighet att göra sina röster hörda (Sternudd 2000, Holmgren-
Lind 2011). Det är ett lärande där hela individen synliggörs. Där man får syn på och upptäcker sig själv 
och skapar förståelse för andra. Christel Överström (2006) beskriver drama som en ständigt 
pågående process där en kan skapa sammanhang, förstå livet och reflektera.  
 
Sternudd (2000) har genom litteraturstudier definierat fyra olika dramapedagogiska perspektiv som 
hon sedan kopplade till lärande, reflektion och demokratisk fostran:  
• Det personlighetsutvecklande perspektivet – gruppdynamiska processer med syfte att förstå sig 

själv och andra. 
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• Det konstnärliga perspektivet – arbeta med uttrycksförmåga inriktat mot teaterföreställning i ett 
undersökande av verkligheten. 

• Det kritiskt frigörande perspektivet – undersöka förtryck, upphävande av dessa, och maktrelationer 
ofta genom olika forumsspelsformer och värderingsövningar. 

• Det holistiska perspektivet – skapa mening och få insikter och förståelse för bakomliggande orsaker 
av olika problem inom samhälls- och natur-vetenskapen samt humanistisk art. Riktat mot skolan 
och klassrummet med bl.a. lärare-i-rolltekniker. 

  
 
Storydrama 
Heathcote and Boltons idéer och metoder stimulerade David Booth att utveckla och använda sig av 
storydrama som metod. Booth (2005) definierar storydrama som improviserad rollek inspirerad av 
en berättelse där eleverna genom drama görs delaktiga i berättelsen och dess karaktärer. Eleverna 
utforskar berättelsen och dess djupare innehåll och engagerar sig tillsammans med pedagogen som 
om berättelsen vore verklig. Det sker en process där en ny berättelse skapas som alla äger 
gemensamt. Booth (2005) menar att storydrama som metod gör det möjligt för eleverna att ta ett 
steg ytterligare än att identifiera sig med och leva sig in i berättelsen. De använder berättelsens 
element för att strukturera sina egna tankar där de agerar och responderar på ett personligt plan för 
att sedan skapa mening tillsammans med andra. Eleverna får gå på djupet i en ny värld med andra 
förutsättningar och mening. Via drama skapas sedan förståelse för vad de sett och upplevt vilket ger 
dem en dramatisk förmåga och en utvecklad kommunikation (Booth 2005). Jessica Carleton (2012) 
framhåller storydrama som ett klassrumsdrama där läraren använder sig av en berättelses handling 
för att utveckla lärandet, ibland med hjälp av vissa dramatekniker. Berättelsens karaktärer, deras 
motivation och känslor, det underliggande temat, relationer och själva innehållet i berättelsen 
utforskas gemensamt av elever och lärare (Booth 2005, Carleton 2012). Det är främst bilderboken 
som är den röda tråden och som undersöks och utforskas med de yngre eleverna i förskolan med 
hjälp av drama. Genom att följa den narrativa tråden får eleverna dels följa med i berättelsens fiktion 
men också skapa en egen fiktiv värld genom sitt agerande inom berättelsens ram där de också får 
hjälp med att tänka i sekvenser utifrån berättelsens handling (Miller & Saxton 2011). 
 
 
Processdrama 
Processdrama är en snarlik metod som också inspirerats av Heathcote och Bolton och används i det 
holistiska lärande perspektivet i klassrummet. Processdrama fokuserar på själva processen där olika 
typer av dramatekniker vävs in (Carleton 2012). Berättelser och berättande finns ofta med som en 
del i pre-texten (Hallgren 2018) dvs ett förberett material eller plan med ett visst tema eller 
kunskapsinnehåll. Berättande kan också vara en dramakonvention dvs en av flera tekniker som 
skapar den dramatiska spänning och distans som krävs för att eleverna ska bli engagerade. Metodens 
kärna är själva rolltagandet där pedagogen (lärare i roll) tillsammans med deltagarna utforskar temat 
sett ur olika vinklar och perspektiv. Vid användandet av berättelsen som pre-text lyfts olika aspekter 
av berättelsen ut och undersöks med hjälp av olika dramakonventioner, såsom rollspel eller 
expertens mantel, för att på så vis prövas ur olika perspektiv i syfte att få syn på underliggande 
faktorer som kan skapa förändring (Hallgren 2018). Specifikt för processdrama är läraren som 
medaktör i roll, eller som berättare. 
 
 
Statyövningar  
Inom varje dramapedagogiskt perspektiv, men också inom metoderna ovan, finns olika övningar med 
olika syften beroende på vad ledaren vill uppnå. En vanligt förekommande övning som kan ingå i 
samtliga fyra perspektiv är statyövningen. Denna typ av övning kan ses som en form av kroppslig 
tablå, en skulptur eller en bild och Bolton (1992) beskriver denna aktivitet som illustrativt agerande. I 
skulpturer eller statyer arbetar oftast eleverna i mindre grupper, prövar, diskuterar och visar sedan 
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sin staty för övriga som kan ge sin respons på vad de ser. Statygruppen kan också ge egna 
kommentarer kring hur de tänkt. Bolton ser många fördelar med denna form av dramaarbete genom 
att det är en enkel teknik som kan visas upp direkt och generera självförtroende hos de som skapar 
statyn. Statyn kan vara konkret eller abstrakt och kräver fantasi av samtliga deltagare. På kort tid kan 
metoden generera essensen av exempelvis ett bokkapitel eller en dikt och dessutom generera 
intressanta diskussioner såväl under som efter arbetet (Bolton 1992). Arbetet kan utvecklas vidare till 
levande statyer eller mim där betraktarna kan gå in som berättare, vara statyns tankar eller alter ego. 
Bolton (1992) ser även berättarteatern och forumteater som en utvecklad och raffinerad form av 
denna illustrativt/agerande aktivitet. 
 
Heathcote ser enligt Bolton (1998) statyer som en hejdad rörelse eller en form på djupet där eleven 
demonstrerar olika karaktärer och händelser. Kroppsligt kan statyn eller bilden fånga upp 
känslointryck som man känner igen eller har bevarat inom sig men den kan också ge åskådaren en 
inblick i handlingens betydelse samt karaktärens syn på denna. Åskådarna är orsaken till att 
bildgestaltningen finns anser Bolton (1998). Med åskådarnas hjälp kan statyn förändras, aktörerna 
kan ges repliker, scenen kan göras om, bygga vidare på handlingen eller själva statyn alternativt byta 
ut aktörer (Bolton 1998).  
 
 
Muntligt berättande 
Muntligt berättande kan definieras som en kulturform där det berättas fritt ur minnet med egna ord 
och som funnits i alla tider men som fick en renässans på 1980-talet 
(berattarnatvast.wordpress.com). Det finns olika typer av muntligt berättande såsom 
vardagsberättelser, läkande berättande, pedagogiskt berättande, digitalt berättande och sceniskt 
berättande för att nämna några. Ola Henriksson och Mikael Lundgren (2016) beskriver muntligt 
berättande som en muntlig framställningsform av talat språk där man återger händelser i tydliga 
strukturer med en speciell avsikt. De menar att denna struktur finns djupt rotad i vårt tänkande och i 
vårt sätt att kommunicera. Händelser vi varit med om tänker vi på i narrativa strukturer och när vi 
återger dessa så berättar vi (Henriksson & Lundgren 2016). När vi berättar så bjuder in till en 
alternativ upplevelsevärld, fiktiv eller verklig, där inre bilder skapas hos såväl lyssnare som berättare. 
Författarna ser muntligt berättande som en social gemenskap, en fysisk aktivitet som sker i samspel 
mellan en, eller flera lyssnare, berättaren och berättelsen i syfte att skapa förståelse för oss själva 
och vår omvärld (Henriksson & Lundgren 2016).  
 
Rebecca Hibbin (2016) beskriver muntligt berättande som talade ord i en narrativ form som relateras 
till lyssnarna med hjälp av röst och gester. Denna berättelse får inte vara läst ur en färdig text utan 
behöver ha en fri form med imaginära element för att lyssnarna ska få möjlighet att interagera och 
göra berättelsen till en personlig upplevelse (Hibbin 2016). Hon menar att högläsning kan bli statisk 
där boken ofta blir en barriär mellan pedagogen/uppläsaren och eleverna (Fast 2004, Hibbin 2016). 
När eleverna tittar på och lyssnar till en berättare ökar deras förmåga att förstå andra. De lär sig 
också att förstå länken mellan inneboende emotioner och yttre gester i en icke verbal 
kommunikation via tolkning av berättarens kroppsspråk och känslouttryck (Hibbin 2016). Carina Fast 
(2004) menar att det muntliga berättandet ger en annan slags närhet med möjlighet till ögonkontakt 
där rösten också har stor betydelse. Eftersom berättaren inte är bunden till texten finns utrymme för 
ändringar, improvisationer och rörelser alltefter hur lyssnarna reagerar. 
Användande av berättande i processdrama kan vara i form av muntligt berättande eller högläsning 
från en text medan storydrama i princip alltid utgår från högläsning ur en bok. Mitt intresseområde 
handlar om det muntliga berättandet och hur det med sin öppna form påverkar eleverna och deras 
ingång i ett dramaarbete och dess övningar. 
 
 



 
 

5 

Distansering och skydd 
När barnen genom sagor och symboler får möjlighet att genomleva känslor och affekter dvs 
upplevelsen av känslan i fiktionen på ett fantasiplan, med avståndet till verkligheten, blir det mindre 
ångestladdat för dem (Högberg 2003). Detta avstånd eller distans som utgörs av distinktionen mellan 
fantasi och verklighet har en pedagogisk viktig funktion för lärandet inom drama och den tillämpade 
teatern enligt Anthony Jackson (2007) och uppkommer genom att lyssnaren eller publiken vet om att 
berättelsen eller skådespelet inte är på riktigt. Denna estetiska distans har en skyddande funktion 
och behövs för att inte våra liv ska blandas samman med berättelsen (Jackson 2007). Att delta och 
engagera sig i fantasirikt material i en fiktiv värld, som symboliserar och belyser olika aspekter av ens 
eget liv gör det möjligt för deltagarna att få distans och separera sig själva från verklighetens krav och 
med nya ögon få förståelse för sitt liv. Man kan då titta tillbaka på händelser, omskapa dessa i 
fantasin, hitta nya samband mellan det möjliga och det verkliga, individ och samhälle för att 
undersöka och utforska alternativa sätt att se på världen och sitt liv. Blir verkligheten för påtaglig så 
kan fiktionen gå om intet och då också lärandet (Jackson 2007, Prendergast & Saxton 2015).  
 
Dorothy Heathcote (Wagner 1992) betraktade verkligheten med distans med hjälp av fantasin i sin 
arbetsmetod. Hon menade att fiktionen eller ”den stora lögnen” (Wagner 1992 sid 88) är det som ger 
material till dramat. Hon menade att eleverna får en klarare bild av verkligheten med hjälp av 
fantasin och är då inte låsta av konsekvenserna i sitt handlade. Denna distansering menar Gavin 
Bolton (1984) skyddar eleverna från deras egen verklighet och gör att de blir mer motiverade att 
delta känslomässigt i dramat.  
 
Fyra lärandeformer enligt Lars Lindströms modell. 
Eftersom lärandet i min studie inte har det traditionella lärandemål som är brukligt i skolan, utan 
handlar om att få förståelse för sig själv och andra, vill jag med hjälp av Lars Lindströms modell för 
estetiskt lärande (2012) visa på hur målet för lärande kan ses i studien. 
 
Lars Lindström (2012) beskriver målen med det estetiska lärandet som antingen konvergent, där 
målet är något som redan finns eller är givet på förhand, eller divergent där målet är något nytt som 
kan skapas efterhand utifrån en kombination av det du redan vet. Syftet kan vara att arbeta 
mediespecifikt eller att arbeta medieneutralt och genom att kombinera de båda dimensionernas mål 
med syften fick han syn på fyra olika lärandeformer om, i, med och genom. Dessa fyra lärandeformer 
kan enligt Lindström (2012) ses som komplementära till varandra. Tabellen nedan är satt i ett drama-
perspektiv utifrån Lindströms modell (2012). 
 
                                                       konvergent                                                            divergent 
                                  
mediespecifikt                                                                                           
 
 
 
medieneutralt 
 
 
 
Målet med min studie är ett lärande genom drama där eleverna kan få nya insikter kring förståelsen 
för sig själv och andra. Lärandet ses som divergent eftersom det inte finns ett facit eller givna svar på 
förhand utan förutsätter ett gemensamt utforskande och prövande, helst över tid. Lärandet sker med 
hjälp av den fiktionen som berättelsen ger upphov till och förutsätter gemensam reflektion.  
Det är genom drama som lärandet sker i ett holistiskt perspektiv där det kognitiva och det 
känslomässiga interagerar med varandra så att eleverna får en chans att pröva och eventuellt vidga 
sina värderingar på sikt (Sternudd 2000).  

Lärandet om  
Teoretiska och praktiska baskunskaper 
för att förstå ämnet i sig. 

Lärande i 
Utforska och experimentera via 
dramaämnets metoder och övningar 

Lärandet med 
Drama integreras med andra ämnen där 
målet är ett lärande i det andra ämnet.  

Lärande genom 
Personlig utveckling av socioemotionella 
kompetenser, fantasi och kreativitet i 
samspel med andra.  
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Forsknings och litteraturöversikt 
 
 
 
För att ta reda på vilka områden som är beforskade inom muntligt berättande i relation till drama 
sökte jag framförallt i databasen på Göteborgs Universitetsbibliotek. Jag använde mig av sökorden 
drama och muntligt berättande/oral storytelling, processdrama/classroomdrama samt storydrama. 
Dessa sökord kombinerades med ord som fantasi/imagination samt aesthetic distance eftersom 
fiktionens skyddande funktion var angelägen för min uppsats.  Jag sökte också i referenslistor till 
redan funnen litteratur och fann flertalet artiklar, handböcker samt antologier som antingen hade 
fokus på det muntliga berättandet eller på drama/applied theatre där någon form av berättande 
kunde ingå som en del av fiktionen. Ytterligare litteratursökning gjordes i ett senare skede där jag 
lade till den ryska teoretikern Vygotsky vilket gjorde att jag fann artiklar som kopplade samman 
drama med lek och berättande ur ett sociokulturellt perspektiv. För att rama in och avgränsa mitt 
intresseområde valde jag bort digitalt berättande, studier som enbart var inriktade på språklig 
utveckling samt studentuppsatser.  
  
Analysen av forskningen gav två övergripande teman såsom muntligt berättande samt berättelsen 
och fiktionens relation till drama vilket jag använder som rubriker i nedanstående beskrivningar. Jag 
gör också ett urval av de artiklar som appellerar till mina frågeställningar.  
 
 
Muntligt berättande  
Forskning kring det muntliga berättandet är i huvudsak inriktat på språkliga och/eller 
socioemotionella aspekter. Johanna Kuyvenhoven (2005), som var den första att upprätta och forska 
om en slags berättarpedagogik utifrån det muntliga berättandet, såg i sina studier att ett enda 
berättartillfälle kunde påverka och utveckla deltagarna på flera olika områden såsom det språkliga 
och sociala i interaktion, den kognitiva förmågan samt ett utvecklande av ett fantasifullt engagemang 
där eleverna fångades av berättelsen på djupet och kunde visa ökad empati och förståelsen för sig 
själv och andra. Rebecka Hibbin (2016) och Denise Agosto (2013) gjorde vidare studier utifrån 
Kuvenhovens resultat och visade på det muntliga berättandets betydelse för ökat kritiskt tänkande, 
kreativitet, engagemang och literacyfömåga inom det pedagogiska området samt hur berättandet 
bidrog till ökad självinsikt, uttrycksförmåga samt byggandet av interpersonella relationer inom 
socioemotionellt lärande. 
 
Hibbin (2016) utvecklar och identifierar flera teman i sin studie kring muntligt berättande för elever i 
skolan som kommer att vara av intresse för min studie.  Främst handlar detta om elevernas 
identifikation med sagofigurerna, som indirekt bidrar till deras empatisk förståelse av sig själv och 
andra, samt den icke verbala kommunikation som sker mellan eleverna samt mellan eleverna och 
berättaren. Hibbin visar bl.a att elevernas emotionella literacy dvs förmåga att förstå och lyssna till 
sina egna och andras känslor, ökade genom identifikation med berättarkaraktärerna eftersom 
eleverna indirekt tillät sig att utforska sina egna emotioner (Hibbin 2016). När eleverna tränade sig i 
att fritt återberätta berättelsen och då ofta använde sig av hela sin kropp, gester och minspel ökade 
också deras uttrycksförmåga. Hibbin fann att elevernas förståelse för andra ökade genom 
intrapsykologiska processer dvs processer som sker i vårt inre vilket hon menar har med den 
dubbelinriktade empatiska förståelsen att göra dvs att en kan förstå andra såväl emotionellt 
och/eller kognitivt. Hibbin (2016) pekar på att eleverna identifierar sig med karaktärerna utifrån olika 
aspekter men att det också är när de återberättar och bearbetar berättelsen som de lär känna 
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karaktären och identifierar sig med dess känslor och kan få förståelse för dess handlande. Detta kan 
ske kognitivt även om eleven inte har den emotionella aspekten av empati. Hibbin (2016) visade 
också att eleverna fick ökad förståelse för andra genom interpsykologiska processer dvs processer 
som interagerar med omgivningen då de lärde sig att förstå sambandet mellan inre emotioner och 
yttre gester i en icke verbal kommunikation via interagerande med berättaren och tolkningar av 
berättarens olika känslouttryck. Hibbin refererar till Eva Horwitz Boyners forskning kring de 
motoriska spegelneuronernas kopplingar till våra emotioner och hur vi kan träna upp empati genom 
att betrakta rörelse, dans och agering (2013). 
  
Inom svensk forskning kring det muntliga berättandet i skolan är det främst Ola Henriksson (2016, 
2018) som gjort flera studier i ämnet. Tillsammans med Mikael Lundgren (1988), som forskat på 
muntligt berättande som läkande metod med barn inlagda på sjukhus, skrev de boken Muntligt 
berättande i flerspråkiga klassrum (2016). Författarna menar att berättelsens värld förkroppsligas i 
”det narrativa spelrummet” (2016 sid 43) där själva texten endast är en liten del. Resten är ett 
intersubjektivt möte mellan berättaren, berättelsen och lyssnaren där berättaren hjälper lyssnaren 
att fantisera runt händelseförlopp, karaktärer, tid och rum samtidigt som lyssnaren möter upp med 
sina kunskaper, tankar och känslor (Henriksson & Lundgren 2016). Mötet blir en estetisk upplevelse, 
där barnen använder hela sin kroppsliga kompetens i en slags inre lek där de relaterar till sina 
minnen, händelser och tankar. I sitt inre skapar barnen egna bilder och händelseförlopp utifrån sin 
fantasi och kan sedan dela detta med andra i en gemensam kreativ process som kan mynna ut i lek 
eller andra berättelser.  
 
Sturm (1999) påvisade i sin studie att lyssnarna förflyttades till en annan medvetandegrad 
”storylistening trance” (Sturm 1999 sid 2) när de blev djupt engagerade i berättelsen. Denna 
medvetandegrad påverkade deras engagemang och var beroende av en rad faktorer som Sturm 
identifierar i studien såsom berättarstil, innehåll och huruvida berättelsen knöt an till tidigare 
erfarenheter i lyssnarens liv, känslan av trygghet i rummet, berättarens berättarförmåga och eget 
engagemang i berättelsen, deltagarnas tidigare vana och erfarenhet av att lyssna på berättelser etc. 
 
Gunilla Lindqvist (2001, 2003) har i flera studier påvisat berättelsens möjligheter till skapandet av en 
gemensam lekvärld och utvecklande av barns lek. Hon lyfter att det är berättelsen som fångar barnet 
och skapar mening åt objektet och handlingarna som presenteras i ett lärande. Lindqvist menar 
också att det krävs en pedagog eller en annan vuxen som medierar (förmedlar) berättelsen till barnet 
gärna i form av dramatisering. Berättelser och drama öppnar upp lekvärlden för barnet och hjälper 
dem bl.a. att förstå skillnaden på fantasi och verklighet. Även Henricsson & Lundgren (2016) lägger 
vikt vid medieringen av berättelsen och menar att det är berättaren som förkroppsligar de tänkta 
händelserna i berättelsen med hjälp av gester och minspel där hen ömsom är en av karaktärerna 
inifrån berättelsen men däremellan skapar distans och ger berättelsen ur ett yttre perspektiv. 
Henriksson & Lundgren beskriver en rad olika berättarövningar och lekar som syftar till att eleverna 
ska komma igång med ett eget lustfyllt berättande eller få möjlighet att bearbeta berättelsen. I 
texten nämns rollspel och statyillustrationer men också berättarkartor, sagokort 
improvisationsövningar samt sagolek.  
 
Sammanfattning 
De ovan refererade författarna ser det muntliga berättandets potential för lärande i klassrummet 
både pedagogiskt och socioemotionellt. Lindqvist öppnar upp lekvärlden med hjälp av berättelsen, 
Hibbin pratar om kroppsliga uttryck i samband med ett återberättande och Agosto leder berättandet 
vidare in i kreativitet. Henriksson & Lundgren är de som tar berättandet vidare till gestaltande 
övningar där syftet är att bearbeta berättelsen men framförallt för att stärka elevernas eget 
berättande. Dock saknas samband till ett användande av drama där syftet är att arbeta med 
dramaämnet i sig och med kroppen som huvudsakligt uttryckssätt. När eleverna har identifierat sig 
med berättelsen och förkroppsligat den inuti sig själva skulle arbetet kunna leda vidare i drama där 
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kroppen tas med i ett utforskande som kan leda till ett lärande i och genom drama i syfte att få syn 
på sig själv och andra. 
 
 
Berättelsens och fiktionens relation i drama 
Eftersom jag inte funnit studier med drama som utgångspunkt i relation till muntligt berättande så 
har jag valt att titta på berättelsen och den fiktion som berättelsen kan antas ge upphov till och hur 
detta påverkar eleverna i dramaarbetet. Fiktionen kan vara ett berättande men också en 
teaterföreställning som tar eleverna bortom tid och rum. 
 
Flera studier inom tillämpad teater och drama tar upp vikten av att hitta balans mellan det fiktiva och 
verkligheten för att deltagarna ska kunna identifiera sig med berättelsen eller föreställningen och bli 
motiverade till engagemang. Prendergast och Saxton (2015, 2016) menar att fiktionen behövs för att 
inte lyssnaren ska fastna i sin egen bild av världen. De visar att det behövs en blandning av fiktion och 
verklighet för att få deltagarna att engagera sig i en som-om-värld i den tillämpade teaterns praktik. 
Författarna fann i sin studie (2015) att om berättelsen är förutbestämd eller om skådespelaren 
agerar som sig själva så minskar deltagarnas engagemang och möjlighet till förändring. Dels på grund 
av att deltagarens möjlighet till omkonstruktioner och förändring blir mycket svårare men också för 
att många känner sig som inkräktare i berättarens privata sfär. Berättelsen behöver bli gemensam för 
att lyssnaren/deltagaren ska kunna bli fri att skapa och fantisera runt den (Prendergast & Saxton 
2015).  
 
Utifrån berättelsen om Antigone påvisar Bundy, Dunn och Stinson (2017) i sin studie, kring drama och 
dess påverkan på emotioner och engagemang, att fiktionen behövs för att frigöra deltagaren från 
sina egna föreställningar i syfte att skapa social förändring. Fiktionen måste beröra våra emotioner 
för att ett lärande ska uppstå anser författarna och hänvisar till Bolton (1984) som menar att inget 
lärande sker om det saknas ett emotionellt engagemang. Bolton (1984) delade upp emotioner i 
första och andra graden där den första gradens emotioner är de emotioner en får i respons till 
livshändelser medan andra gradens emotioner är de som genereras i respons till fiktiva händelser 
och företeelser. Bolton (1984) menar vidare att om dramadeltagarna är tillräckligt engagerad så kan 
de uppleva båda dessa grader av emotioner simultant och oftast med fokus på de emotioner som 
uppkommer i det fiktiva. Detta på grund av att de vet att de inte speglar verkligheten. I studien fann 
Bundy, Dunn och Stinson (2017) att det främst var när deltagarna var i roll som de upplevde flera 
emotioner samtidigt. De menar dock att det är nödvändigt med såväl emotioner av första och andra 
graden annars är risken att förändring uteblir och att vi istället blir fast i gamla stereotyper och 
agendor som förhindrar social förändring.  
 
I processdrama kan berättandet vara en del i ”pre-texten” (Hallgren 2018 sid 11) dvs ett förberett 
material men också en dramakonvention, en slags teknik, och kan innebära högläsning ur en bok 
likaväl som ett fritt muntligt berättande. I ett kortare drama kan berättelsen också vara själva pre-
texten som formar och ramar in det tema som utforskas. Dunn & Stinson (2011) har i sin forskning 
sett att pre-texten måste skapa mening och relevans för eleverna för att de ska bli fångade av den. 
Den måste ställa frågor till deltagaren, stimulera deras emotioner och intellekt, utmana och involvera 
dem, indikera en framtid och/eller dåtid, generera starka visuella bilder, spänning och skönhet. Pre-
texten skapas utifrån det tema som ska undersökas (Dunn& Stinson 2011). Hallgren (2018) beskriver 
att själva lärandet sker i relationen mellan verkligheten och det fiktiva. Detta ”mellanrum” (sid 27) 
beskriver hon som en reflektionsyta mellan jaget och rollen och fann i sin studie att det var när 
eleverna kände samband mellan sitt eget liv och skeendet i drama som de upplevde ett estetiskt 
engagemang. Detta infann sig, i hennes studie, främst när eleverna var skyddade i roll, och blev 
känslomässigt engagerade (Hallgren 2018). 
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Todd Wanerman (2010) lyfter i sin artikel om storydrama att barn ofta dras till berättelser med starka 
affektiva inslag eftersom barnen oftare knyter an till emotionerna i berättelsen än till själva 
innehållet. Berättelsens symboler hjälper barnen att mogna och bemästra rädsla (Wanerman 2010). 
Storydrama ger en struktur för elever att interagera med varandra såväl verbalt som socialt utifrån 
olika roller och perspektiv. Genom att utforska och agera de olika karaktärerna får eleverna hjälp att 
uttrycka och undersöka olika emotioner vilket hjälper dem till ökad självkänsla o kunskap om sig själv 
och andra (Wanerman 2010, Miller & Saxton 2011). Pedagogen, som oftast deltar i dramat behöver 
vara lyhörd för elevernas egna initiativ och skapande av förändringar (Wanerman 2010). 
 
 
Sammanfattning 
När berättelsen tar deltagarna in i det fiktiva där distanseringen ger skydd och berör emotionellt, 
samtidigt som det går att känna igen sig i den, skapas engagemang och möjlighet till lärande genom 
olika former av dramametoder. När vi agerar och utforskar de olika karaktärerna får vi ökad 
förståelse för sig själv och andra genom att reflektera och uttrycka oss tillsammans (Bolton 1984, 
Wanerman 2010, Prendergast och Saxton 2016, Bundy, Dunn & Stinson 2017, Hallgren 2018,). 
 
I de flesta av ovanstående dramastudier är berättelsen uppläst och inte muntligt berättad. Jag saknar 
ett medvetet användande av muntligt berättande i dramaverktyget och tycker mig se att detta inte 
är beforskat. Här finns ett glapp som jag kanske kan bidra till att försöka fylla. Bundy, Dunn och 
Stinsons studie (2017) inspirerar mig också till att gå mer på djupet i reflektionerna med eleverna för 
att se om det kan generera ett lärande. 
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Syfte och frågeställningar 
 
 
 
I den studerade litteraturen synliggjordes att det saknades forskning kring muntligt berättande i 
relation till drama. Syftet med denna studie är att försöka fylla delar av detta glapp och utforska det 
muntliga berättandets betydelse för dramaarbetet samt dess inverkan på eleverna i relation till 
dramaövningarna. Likaså att utforska hur eleverna använder sig av den uppkomna fiktionen i såväl 
övningar som i reflektion, i och ur handling samt om reflektionen kan leda till nya insikter och 
erfarenheter. För att avgränsa har jag valt att endast använda mig av statyövningar samt av en enda 
berättelse – den om Hjärtat som ingen ville ha. 
 
Min ambition är att hitta nya aspekter i dramaarbetet där fiktionen kan ge eleverna möjlighet till 
ökad förståelse för sig själva och andra i samspel och på sikt bidra till ett bättre klassrumsklimat. 
 
 
  
 
  
  
Mina frågeställningar lyder: 
 

1. Hur inverkar det muntliga berättandet på eleverna i relation till övningarna? 

2.  Hur använder sig eleverna av den uppkomna fiktionen? 

3. Hur verkar reflektionen, i och ur handling, bidra till nya insikter?  
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Teori 
Studien tar främst avstamp i dramateori samt sociokulturell teori. Delar av den dramapedagogiska 
teoribildningen finns med i min bakgrund men den sociokulturella teorin behöver förtydligas för att 
skapa förståelse för min studie där vissa begrepp, kursiverade här nedan, används. 
 
 
Sociokulturell teori 
Enligt Anders Jacobsson (2012) är grunden till det sociokulturella perspektivet Vygotskys idéer om att 
tanken, den materiella världen och medvetandet är en helhet som samverkar med varandra för att 
möjliggöra vårt tänkande. För att förstå människors tänkande måste man analysera handlingar och 
språk i relation till de kulturella och sociala resurser som används. Begreppet mediering beskriver 
författaren Jakobsson (2012) som samverkan mellan dessa kulturella produkter och mellan 
människors tänkande och handling som triggas och aktiveras av de kulturella produkterna dvs 
artefakterna. Det kan också kallas mediering genom artefakter. Artefakterna som utvecklats genom 
vår historia hjälper oss att tänka och därför blir det viktigt att förstå hur vi interagerar med dessa och 
hur de påverkar våra handlingar och tankar. Vi människor utvecklar hela tiden artefakterna med nya 
tankar, idéer och uppfinningar (Jacobsson 2012). 
 
Sett ur ett lärandeperspektiv beskriver Säljö (2000) att omvärlden medieras för barnen genom lek 
och samspel där kommunikationen är den centrala länken. De språkliga innebörder som finns i 
kommunikationen tar barnen till sig och använder sedan själva i kontakten med andra. Vi lånar 
kunskaper och insikter från andra och denna interaktiva kommunikation hjälper barnen att bygga 
tankar (Säljö 2000).  
 
Kommunikationen är länken och enligt Vygotsky existerar denna först utanför oss på en social nivå 
som en interpsykologisk kategori, därefter inuti oss på en psykologisk nivå som en intrapsykologisk 
kategori (Säljö 2000, Vygotsky 1995). Tänkandet blir således en slags kommunikation som individen 
stött på i interaktion med andra och sedan omvandlar till sitt eget i samverkan med inre samtal för 
att sedan användas som resurs för framtida bruk. På så vis har våra idéer, handlingar och tankar ett 
interaktivt och socialt ursprung och är förbundna med vår omgivning. Denna process kallar Vygotsky 
(1995) för internalisering. Eftersom detta begrepp kan medföra att uppdelningen mellan människans 
inre och yttre processer vidmakthålls hänvisar istället Säljö (2000) till begreppet ”appropriering - the 
process of making something one’s own” som är ett begrepp lånat från Mikael Bakhtin (1981 sid 53) 
som bättre visar på detta samspel (Baktin via Jacobsson 2012 sid 158). När vi approprierar gör vi en 
handling eller en kunskap till vår egen. Säljö (2000) menar att den sociokulturella teorin inte skiljer på 
det inre o yttre utan ser tänkandet som något vi deltar i, en kollektiv process där kognitionen är 
något som sker människor emellan. Tänkandet äger rum mellan och inom människan. Vi tänker 
kollektivt så till vida att vi delar med oss och tar emot mening av varandra för att upprätthålla ett 
samtal (Säljö 2000). 
Vygotsky menar att förmågan att använda artefakterna utvecklas i sociala sammanhang. Detta 
genom den proximala utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen som kan beskrivas som 
den skillnad mellan vad en som individ kan prestera på egen hand och vad en kan prestera under 
vuxen ledning eller tillsammans med andra som har erfarenhet (Vygotsky 1995, Säljö 2000, 
Jakobsson 2012). Vygotsky vill på så vis visa vilken potential barnet har att utveckla med hjälp av en 
vuxen eller ett äldre barn. Jakobsson (2012) menar dock att oavsett erfarenhet så lär sig alla i en 
grupp eftersom de måste förklara, omformulera, argumentera och tänka om. Nya tankar medieras 
när man lyssnar på andra och bidrar till att vi kan se på världen med nya ögon och sålunda 
appropriera nya tankegångar (Jakobsson 2012, Säljö 2000). 
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Vygotsky’s syn på fantasin 
 

I lagen om samband mellan fantasi och verklighet (Vygotsky 1995, Eckhoff & Urbach 2008) beskriver 
Vygotsky fantasin som en kombinatorisk förmåga som byggs av våra livserfarenheter. Ju mer 
erfarenhet ju mer material förfogar fantasin över. Ett barn har således mindre tillgång till fantasi 
eftersom de har mindre erfarenhet. Vi vuxna kan hjälpa barn att vidga sin erfarenhet, ge dem mer 
upplevelser från verkligheten så att deras fantasi blir mer produktiv. 
 
Genom fantasin tolkas känslor och erfarenheter. Allt vi omger oss av byggs av fantasi. Barns lek är en 
bearbetning av intryck som kombineras till en ny verklighet som motsvarar barnens intressen och 
behov (Vygotsky 1995, Lindqvist1994, Eckhoff & Urbach 2008).  Länken mellan fantasi och verklighet 
är våra känslor där varje emotion strävar efter att förkroppsligas i bilder som motsvarar känslan. 
Emotionen väljer den fantasi som passar bäst till den sinnesstämning vi befinner oss i. Känslorna tar 
sig både ett yttre kroppsligt uttryck och ett inre, ”lagen om känslornas dubbla uttryck” (Vygotsky 
1995 sid 22). Fantasins bilder ger oss ett inre språk som motsvarar en känsla samtidigt som man kan 
gestalta sina känslor i ett yttre uttryck. Fantasin påverkar också vår känsla. Påhittade sagofigurers 
glädje och sorg påverkar oss trots att det är fantasifigurer (Vygotsky 1995). Fantasiskapelser kan 
framkalla något helt nytt som materialiseras, ta yttre gestalt, och blir till verklighet och därefter bli till 
en ny kraft som förändrar verkligheten (den inre eller den yttre fysiska). Både tanken och känslan styr 
människans skapelse. Typiskt för detta är sagan som på detta sätt kan hjälpa till att klargöra 
verkligheten (Vygotsky 1995, Eckhoff & Urbach 2008).  
 
Vygotsky (1995) menar att fantasins process startar i olika intryck som sedan bearbetas genom 
dissociation dvs delas upp i mindre enheter som därefter omvandlas i vår fantasi efter våra behov 
och förenas åter genom association. En ny sammansatt bild skapas som gestaltas i en ny yttre bild.  
På grund av att barnets erfarenheter växer förändras fantasin med barnets olika utvecklingsfaser där 
barnet tror mer på sin fantasis produkter men kan samtidigt föreställa sig mindre än vad en vuxen 
kan. Drivkraften i skapandet är fantasins drivkraft att ta gestalt (Vygotsky 1995). Barn har ett 
synkretiskt skapande dvs de skiljer inte de olika konstformerna åt utan tvärtom kan de förena dem i 
en enda konstnärlig handling. Detta har enligt Vygotsky (1995) sitt ursprung ur leken där barnen 
dansar o berättar, ritar o sjunger. På samma sätt fungerar det teatrala skapandet där barnen hämtar 
sina intryck utifrån och förverkligar dessa i handling utifrån sina önskningar och behov. Leken och det 
teatrala skapandet har starka samband med varandra. Liksom i leken är det själva processen där de 
får öva sig i sitt fantasiskapande samt förverkligandet av denna som är det viktiga. Barns muntliga 
skapande, berättandet, står också nära den dramatiska formen (Lindqvist 1994, Vygotsky 1995).  
 
Perezhivanie 
Vygotsky såg perezhivanie som en process och ett slags prisma. Han menade att upplevelsen går 
genom barnet likt ljuset i ett prisma men bryts olika beroende på tidigare erfarenheter, situation och 
kontext (Veresov & Fleer 2016). Samma fenomen kan på så sätt ge olika upplevelser hos barnen. 
Fenomenet är oftast en genomlevd emotionell och/eller intellektuell händelse som gör att barnets 
utveckling går framåt men också kan byta riktning. Det är genom barnets perezhivanie som 
utvecklingen mellan barnet och omgivningen sker (Veresov & Fleer 2016). Ferholt (2016) som 
utvecklat Vygotskys teori beskriver perezhivanie som en bro mellan det kognitiva och det 
emotionella och menar att en inte kan veta vad barnet lär sig i en situation utan att ta hänsyn till 
barnets känslor i den situationen. Den emotionella erfarenheten påverkar och influerar barnets 
upplevelse av situationen eller omgivningen. Ferholt (2016) menar att perezhivanie alltid sker i 
samverkan med någon annan. Hon menar att dramaworkshops är ger tillfällen att arbeta med 
perezhivanie i fiktionen. I denna studie framträder perezhivanie främst i samband med 
baklängesanalysen. 
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Metod  

 
 
Kvalitativa studier  
I studien använder jag mig av kvalitativ metod och analys. Kvalitativa studier är induktiva vilket 
innebär att de är mer inriktade på process, tolkning och förståelse än på hypotesprövningar. De vill 
belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen i fråga 
(Merriam 1994). När resultatet presenteras kvalitativt är det med ord och bilder istället för siffror. 
Ahrne och Svensson (2015) menar att skillnaden mellan den kvalitativa och den kvantitativa 
forskningen består i hur forskaren arbetar. Forskarrollen är mer flexibel under själva 
forskningsprocessen i kvalitativ forskning där olika metoder och aktiviteter avlöser varandra och där 
forskningen anpassas till vad som händer på fältet. Färdiga analysmodeller saknas vilket också 
innebär att den kvalitativa forskningen ställer andra krav på validitet och generaliserbarhet medan 
den kvantitativa forskningen utgår från befintliga teorier och modeller (Ahrne & Svensson 2015). 
 
 
Fallstudien 
Fallstudien är på grund av sin öppenhet och flexibilitet den datainsamlingsmetod där jag inte blir 
beroende av kontinuitet eller längre tidsintervall. Jag får också en större frihet i såväl metodval som i 
analys och är inte bunden i min frågeställning (Merriam 1994, Yin 2018). 
 
I fallstudien undersöks en specifik händelse som också kan vara en person, en grupp, en arbetsplats, 
en institution, ett samhälle, en struktur eller ett system (Merriam 1994, Cohen, Manion & Morrisson 
2011, Yin 2018). Merriam (1994) beskriver att det handlar om att systematiskt studera en företeelse i 
nutid utifrån ett skeende där förutsättningarna inte ändras. Eftersom denna typ av studie inte är 
instrumentell utan deskriptiv krävs omfattande och fullständiga beskrivningar av det som studerats 
som visar på olika faktorer som spelar in och kan påverka resultatet (Merriam 1994). Datan kan 
presenteras utifrån många olika perspektiv och innehålla flera metodiska tillvägagångssätt och 
empiriska material såsom intervjuer, dokument eller observationer (Merriam 1994, Winstone 2006, 
Cohen, Manion & Morrisson 2011). Fallstudiens syfte är att förklara och ge insikt samt att ge ökad 
förståelse för det som studeras. Metoden bestäms av själva frågeställningen där kontexten för 
företeelsen är viktig för tolkningen. 
 
Trots viss kritik (se metoddiskussion) är fallstudien med sin bredd och noggranna beskrivning är en 
ypperlig metod framförallt inom utbildnings- och samhällsvetenskaplig forskning med stor potential 
att hitta förklarande samband mellan olika skeenden och strukturer (Cohen, Manion & Morrisson 
2011, Yin 2018).  
 
 
Urval  
Eftersom min studie ska undersöka elevers reflektion och möjlighet till insikt i fiktion genom drama 
utifrån ett muntligt berättande tänkte jag att det vore lämpligt med elever i åldern 6 - 9 år där 
fantasiskapande blir ett naturligt inslag eftersom det fortfarande överskrider förnuftet (Vygotsky 
1995). Emedan studien innefattar ett estetiskt lärande tog jag kontakt med en dramapedagog som 
arbetade på en kulturskola i en annan kommun. Hon hade en grupp med åtta elever i rätt 
åldersspann som deltagit i drama under ett års tid. Denna grupp kommer att benämnas 
Kulturskolegruppen i den följande texten. 
 
För att få ytterligare material bestämde jag mig för att själv delta som dramapedagog i studien med 
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elever från en grundskola. Eleverna gick i första klass och jag hade träffat dem vid ett antal tillfällen 
föregående termin. Jag lämnade via lärarna (klasslärare och dramapedagog) ett missiv till elevernas 
föräldrar dvs ett informations och samverkansavtal. Detta resulterade i en grupp med sju elever 
eftersom endast ett fåtal föräldrar lämnade tillbaka missivet påskrivet före avtalat datum. Gruppen 
kommer att benämnas som Klass 1 i texten som följer. 
 
 
Pilotstudie 
För att lättare förstå hur intervjuerna skulle gå till, om lektionsupplägget skulle fungera samt för att 
pröva hur videokameran fungerade som observatör gjordes en pilotstudie i en av mina teatergrupper 
med nio elever i åldern 8 - 9 år.  
 
Det jag fick syn på i pilotstudien var att eleverna hade behövt tillbringa längre tid i fiktionen för att 
kunna reflektera utifrån olika perspektiv. De borde också ha fått prova de olika karaktärerna i 
berättelsen innan de gjorde en gruppstaty utifrån sitt eget val. Detta eftersom samtliga tre grupper 
valde att göra en staty utifrån berättelsens sista scen som kanske blev den scen som de höll färskast i 
minnet. Gruppintervjuerna kunde ha skett i grupper om högst fyra elever istället för i storgrupp 
eftersom det blev för rörigt i den stora gruppen och gjorde det svårt för alla att komma till tals. 
Användandet av videokamera var problematiskt då den stal fokus vid flera tillfällen bl.a. genom att 
elever gjorde tecken och utrop framför kameran.  
 
Efter diskussioner kring erfarenheterna från pilotstudien med min kollega bestämde vi oss för en 
annan lektionsplanering som innebar ett längre arbete i det fiktiva med möjlighet att prova fler 
karaktärer samt utforska statyerna där det fanns en förändringspotential. Grupper om maximalt fyra 
elever tänkte vi skulle vara lagom att intervjua i fallstudien. 
 
 
Deltagande observationer  
Dramapedagogen i Kulturskolan och jag samverkade så till vida att när hen ledde passet i sin 
dramagrupp var jag deltagande observatör och när jag ledde passet i skolan var hen delvis 
deltagande observatör och delvis filmare. Som deltagande observatör kommer en närmare skeendet 
och får ökad möjlighet att del av elevernas erfarenheter (Hallgren 2018). När jag observerade min 
kollegas lektion satt jag med i cirkeln av elever i början vid presentationen samt vid den 
gemensamma reflektionen i storgrupp. Jag kom på så vis nära eleverna och fick möjlighet att ställa 
några avrundande frågor. Jag valde en öppen observation med ostrukturerad form dvs utan 
observationsschema (Björndal 2005) och använde anteckningsblock och penna och satt under 
observationen på en stol längst bort i rummet. Enligt Björndal var jag observatör av första ordningen.  
 
Jag skrev ner beskrivningar samma dag och tolkade det jag sett några dagar senare. 
I Klass 1 var jag observatör av andra ordningen (Björndal 2005) dvs deltagare/ledare men hade ändå 
ett observerande öga på mig själv och eleverna samt det som utspelades. Till hjälp hade jag min 
kollega som observerade skeendet när hon inte filmade. Min kollega deltog vid presentationen och 
namnrundan. Eftersom gruppen var delad i två gjorde hon en lek med den grupp av elever som inte 
intervjuades och tvärtom. 
 

Videoobservationer 
Fördelen med videofilmning är att de pedagogiska ögonblicken konserveras (Björndal 2005). 
Ögonblick som annars kanske inte ens registrerats eller som av annan anledning försvunnit ur minnet 
vid en vanlig observation. Videoinspelningen ger större möjlighet att studera sammanhang, hitta 
samband och skapa förståelse för samverkan mellan individer eller samverkan mellan verbal och icke 
verbal kommunikation (Björndal 2005). Filmningen var särskilt angelägen i Klass 1 där jag själv skulle 
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leda passet dels för att jag behövde få syn på min egen agens i relation till eleverna men även för 
studiens trovärdighet. Även efter transkriberingen återvände jag vid flera tillfällen till denna 
videosnutt för att se hur eleverna kommunicerar och reflekterar tillsammans i roll. 
  
Nackdelen med videoobservationer var att flera föräldrar inte ville att deras barn skulle filmas. Även 
rektorn för kulturskolan förhöll sig restriktivt på grund av den nya dataskyddsförordningen som 
precis hade trätt i kraft. Där avstod jag från att filma eftersom jag ändå skulle observera lektionen. En 
annan nackdel är att kameran kan ta fokus från lektionen och intervjuerna (Björndal 2005) vilket jag 
också upplevde i pilotstudien. 
 

Gruppintervjuer med elever  
Att jag valde att intervjua eleverna berodde på att jag ville förstå elevernas upplevelser uttryckt med 
deras egna ord vilket jag inte kunde få genom endast observationer eller genom att intervjua deras 
lärare. Jag ville få en inblick i elevernas tankevärld, hur de reflekterar, uttrycker sig och relaterar till 
övningarna, berättelsen och till varandra. Jag valde att intervjua dem i grupp dels på grund av den tid 
individuella intervjuer skulle ta i anspråk men också för att jag tror det blir svårare att få till ett 
reflekterande samtal med en elev åt gången. Agneta Lind-Munter (1989) menar att eleven kan känna 
sig mer utsatt i den individuella intervjun och det är därför viktigt att intervjun blir mer som ett 
samtal där man ställer öppna frågor, är lyhörd för hur lättpåverkade barn är och respekterar barnets 
rätt att säga nej (Lindh-Munter 1989). Fördelen med gruppintervjuer är att eleverna kan inspirera 
varandra och ge en tydligare bild av fenomenet samt ge mig inblick i deras samspel sinsemellan 
(Hallgren 2018). Ingrid Pramling Samuelsson och Elisabet Doverborg (2000) menar att man bör 
intervjua barn i samtalsform. Vidare menar de att det är viktigt att vara en kompetent lyssnare och 
att man som pedagog bör stödja det som barn uttrycker. 
  
Eleverna intervjuades först i två mindre grupper såväl på skolan som på kulturskolan. På så vis hade 
jag grupper om tre till fyra elever som satt ner på golvet tillsammans med mig i en undanskymd del 
av rummet under tiden som den andra gruppen lekte viskleken med min kollega. Intervjuerna i 
smågrupper tog cirka tio minuter per grupp därefter avslutades intervjun och lektionen med en 
reflektion, även den på ca tio minuter, i hela gruppen där jag ställde frågor som skulle distansera 
eleverna från det fiktiva och in i verkligheten. Samtalstiden som blev totalt cirka 20 minuter var 
beroende av elevernas förmåga till fokus. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar på att 
det är av största vikt att vara lyhörd för när eleverna inte orkar mer. Att bli intervjuad är 
ansträngande (Doverborg & Pramling Samuelsson). Jag valde att ha samma intervjufrågor i grupperna 
och följde upp deras svar i ett reflekterande samtal där eleverna fick möjlighet att uttrycka sina 
tankar. Frågorna startade i fiktionen och förflyttades stegvis mot verkligheten. Detta innebar att 
samtalen fick lite olika inriktningar i grupperna. En inspelningsmikrofon användes och det inspelade 
materialet transkriberades och redovisas under rubriken genomförande i texten, för att kunna 
granskas ifall mitt resultat skulle ifrågasättas. I texten använder jag begreppet reflektion istället för 
intervju. 
 
 
Insamling av material 
Mitt datamaterial bestod främst av inspelande elevintervjuer, mina och min kollegas anteckningar 
samt observationer. Denna triangulering dvs att använda sig av olika metoder för insamlande av 
information kan stärka tillförlitligheten i studien och bidra till att belysa mina frågeställningar ur olika 
synvinklar (Lindh-Munter 1989, Merriam 1994). Merriam (1994) menar att triangulering i samband 
med barnintervjuer gör det lättare att förstå vad de menar när man tolkar senare, eftersom barn ofta 
berättar i olika perspektiv samtidigt. 
Som ett komplement till intervjuerna i den grupp som jag själv ledde använde jag videoobservation. 
Detta för att få syn på mig själv i relation till eleverna och undervisningen men också för att lättare 
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kunna se sambanden mellan intervjusvaren och det gestaltade samt ge studien ökad trovärdighet. 
Min kollega delgav mig också sina observationsanteckningar.  
 

Forskningsetiska överväganden 
I enlighet med forskningsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet 2002, 2017) skickade jag ett brev 
om informerat samtycke till elevernas föräldrar där jag enligt informationskravet informerade om   
syftet med studien, hur den skulle gå till väga samt att de som deltagare kunde hoppa av när de 
önskade utan några som helst konsekvenser. Jag informerade enligt konfidentialitetskravet om att 
studien är konfidentiell och att deltagarna kommer att vara anonyma samt var det insamlade 
materialet ska arkiveras och vilka som kan tillgång till det. Att uppgifterna och materialet i studien 
enligt nyttjandekravet endast får användas och brukas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, 
2017). Brevet avslutades med en förfrågan om huruvida föräldrarna tillät sitt barn att delta eller inte 
där de kunde kryssa i ett av dessa två alternativ.  Jag skickade även med en presentation av mig själv 
och samtalade med rektor och klasslärare för att få deras samtycke och tillåtelse till att bedriva 
undersökningen. De fick också ta del av samtyckesbrevet.  

Att vara pedagog i sin egen studie kräver etiska överväganden och kan innebära svårigheter med risk 
för bias samt att eleverna kan påverkas av sin relation till mig som ledare. Det finns då en risk att 
resultatet kommer att säga mer om mig som pedagog än att besvara mina frågeställningar. Det var 
därför extra viktigt att jag enligt god forskningssed dokumenterade och beskrev allt som hände, var 
transparent vad gäller mina utgångspunkter och resultat samt att jag var medveten om vad jag 
gjorde och varför. Jonothan Neelands (2006) beskriver vikten av att vara medveten om sig själv som 
pedagog och forskare. Att vi behöver se kritiskt och reflekterande på vår kompetens och erfarenhet 
eftersom vi är formade av denna och av de institutioner vi verkat i. Vi behöver också reflektera i och 
under vårt görande. På lektionen i skolan filmade jag statyarbetet och lät den andra 
dramapedagogen föra anteckningar under sagoberättandet samt den första statyövningen. På så vis 
kunde jag efteråt få syn på mig själv och mitt agerande men också få del av hennes blick och 
iakttagelser. Att jag valde att själv leda dramalektionen trots dessa betänkligheter var att jag 
behövde mer material och hade inga fler grupper att tillgå. Jag ville också att den som skulle leda 
dramapasset hade träffat eleverna tidigare eftersom jag antog att det hade påverkat studien mer om 
eleverna hade haft en helt okänd person som ledare. Viktigt var också att ledaren var familjär med 
att arbeta utifrån muntligt berättande.  

 

Metoddiskussion 
Kritiken mot fallstudien är att den ses som subjektiv och bygger på forskarens tolkning av datan vilket 
kan innebära en risk för bias dvs feltolkningar och felkällor som kan tas vidare och bidra till att 
fördomar befästs (Winstone 2006, Cohen, Manion & Morrisson 2011). Därför menar Yin (2018) att 
fallstudien främst har till syfte att vara beskrivande, förklarande eller undersökande och för att 
undvika att fördomar befästs (forskarens egna eller andras) är det viktigt att avgränsa själva fallet, 
vad det är som undersöks samt att olika empiriska material samlas in för att vidga förståelsen (Yin 
2018). 
 
Just fallstudiens öppenhet och flexibilitet samt att den inte är tidsberoende gör att jag anser att den 
har haft bäst förutsättning för det jag har studerat. Jag har kunnat pröva mig fram i olika analyser för 
att fördjupa min förståelse samt prövat och ifrågasatt mina frågeställningar. För att undvika bias har 
jag gjort ett undersökande med omfattande beskrivningar och försökt att förhålla mig så transparant 
som möjligt. Risken för bias har varit stor eftersom jag medverkat i studien som ledare för en av 
dramalektionerna vilket medfört att jag varit extra medveten om mig själv som ledare och filmat 
lektionen. 
 
 Eftersom jag i pilotstudien märkte att videokameran tog fokus från statyövningarna och 
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reflektionerna försökte jag att göra den mer osynlig i observationen av Klass 1 och valde att låta min 
kollega filma med min mobiltelefon vilket varken påverkade lektionen eller elevernas beteende 
troligtvis beroende på att den var mindre samt att eleverna var vana vid mobiltelefoners 
användande. Den filmade lektionen transkriberades och beskrivningen av materialet blev mer 
detaljerad och omfattande än beskrivningen från observationen av Kulturskolegruppen som inte 
filmades. Eftersom jag hade möjlighet att titta på filmen vid flera tillfällen fick jag också syn på fler 
detaljer från Klass 1 och deras agerande i övningarna än från Kulturskolegruppen. Därav olika 
omfattning på beskrivningarna av genomförandet. 
 
Metodvalet att intervjua eleverna i grupp vilket medförde att intervjun mer blev som ett 
reflekterande samtal där jag fick syn på deras samspråkande och samspel vilket fick stor betydelse 
för min studie. Eleverna inspirerade varandra men tog också samtalet vidare gemensamt. 
 
 
Analysverktyg 
Det krävdes tre olika analysmetoder för att komma djupare i materialet.  
 
Det första steget var en observationsanalys utifrån de deltagande observationerna och det 
transkriberade materialet från videofilmen. Där sorterades materialet utifrån elevernas agerande, 
grupperades och kategoriserades med exempel på handlingar.  
 
Steg nummer två blev innehållsanalysen som blev ett stöd för mig för att få syn på svaren på 
intervjufrågorna. Innehållsanalysen ser både det latenta underförstådda och det manifesta synliga 
innehållet i en text och innehåller en systematisk kategorisering av mönster och teman (Bergström & 
Boréus 2012) vilket hjälpte mig att distansera mig från materialet och på så vis avvakta med tolkning. 
Målet med analysen är att analysera och förstå innehåll och mening i texter eller olika verbala former 
såsom debatter, konversationer, intervjuer etc. Metoden ser till textens olika delar, helhet och 
kontext och finns i tre olika ansatser (Bergström & Boréus 2012). Jag använde mig av den induktiva 
ansatsen vilket innebär att det är texten som talar fritt och genererar olika teman och kategorier som 
sedan beskriver innehållet. Kodningen problematiserades sedan och exemplifierades med citat 
(Bergström & Boréus 2012). 
 
Det tredje och sista steget blev en egenhändigt komponerad baklängesanalys där jag utifrån 
elevernas sista intervjusvar, som blev deras slutsats av lektionen, kunde se kopplingar mellan 
elevernas reflektioner och det dramapedagogiska arbetet med statyer. Metoderna och 
analysförfarandet beskrivs mer ingående i resultatdelen. 
 
 
Studiens tillförlitlighet och begränsningar 
Studien är begränsad i val av åldersgrupp 6-9 år och val av berättelse samt min egen medverkan i den 
ena undersökningsgruppen. För att göra studien så tillförlitlig som möjligt har jag varit transparent 
och delgivit läsaren en detaljerad beskrivning av undersökningsförloppen, genomförandet och 
analysförfarandet. Materialet från ljudupptagningar och videoinspelning transkriberat ordagrant och 
ljudenligt. 
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Studiens genomförande och 
resultat 
 
Med start i valet av berättelse följer en beskrivning av genomförandet av observationer och intervjuer 
samt analyserna av dessa. Vidare kommer en sammanfattning av resultaten utifrån mina 
frågeställningar. 
 
Val av berättelse som ingång till dramaövningarna 
Jag valde en berättelse som har ett underliggande tema om utanförskap. Jag hade använt berättelsen 
tidigare och visste att den appellerade till barn.  
 
Sagan om Hjärtat som ingen ville ha – en fri tolkning i punktform från Maria Gripes & Hans Arnolds 
berättelse (1989). 
 

• Ett hjärta som flyger i rymden och funderar över vem som bäst behöver det. 
• Flyger till presidenten men blir avvisad 
• Flyger till kriget men där behövs inga hjärtan. 
• Flyger till staden där man firar alla hjärtans dag men de vill inte ha ett äkta hjärta. 
• Flyger till barnen på ängen som leker med hjärtat tills deras föräldrar kommer 
• Hamnar i vattnet och plockas upp av en man som säger sig behöva det 
• Spikas fast på mannens dörr till utedasset. 
• Träffar på barn vars hjärta krympt till en liten ärta 
• Blir befriad av barnet och flyger in i barnets bröst 

 
Berättelsen fyller de kriterier som Lundgren & Borgström Norrby (1988) menar är en bra saga där 
hälsobot, tröst och flykt står i fokus. Med flykt menar författarna, utifrån Bettelheims teori (1979) 
möjlighet till distans från vardagen. Kriterierna är att berättelsen har en öppen symbolsk form och 
inbjuder till en annan tid och rum, att berättelsen erbjuder ett tydligt identifikationsobjekt där barn 
ges möjlighet till igenkänning och som visar på att de inre egenskaperna som exempelvis mod som 
gör det möjligt att lösa svårigheter som objektet utsätts för, att det sker en konstruktiv 
förändringsprocess i berättelsen där det finns en vändpunkt och ett lyckligt slut där barnen förs i 
hamn så att de kan känna hopp och tröst, och gå vidare i livet. Berättelsen kan tala till alla åldrar där 
en kan ta och omvandla det som en för tillfället behöver. (Bettelheim 1979, Lindö 1986, Lundgren & 
Borgström Norrby 1988). Hjärtat är objektet för identifiering i sagan samt en metafor för ett sökande 
av identitet och tillhörighet såväl existentiellt som konkret i form av funderingar kring var man hör 
hemma eller vem man ska leka med. Även ’barnet’ i berättelsen förtydligade vad det kan innebära 
att känna sig utanför och uppleva att ens hjärta hade krympt till en liten ärta. 
 
Sagan fyller även de kriterier som Dunn & Stinson (2011) har ställt upp för en hållbar och 
engagerande pre-text i ett processdrama. De beskriver bland annat att berättelsen måste fånga 
eleverna genom att skapa mening, stimulera deras emotioner, utmana dem intellektuellt, generera 
visuella bilder, skapa spänning, ställa frågor till deltagarna/lyssnarna samt indicera en dåtid och en 
framtid (Dunn & Stinson 2011). 
 
 



 
 

19 

Genomförande av observationer 
Med utgångspunkt från mina observationsanteckningar och det transkriberade materialet från 
videoobservationen följer här mina beskrivningar från utförandet i Kulturskolegruppen respektive 
Klass 1. I texten benämner jag både mig själv och dramapedagogen i kulturskolan som pedagogen.  
 
I båda fallen användes samma berättelse och lektionerna hade ett liknande upplägg av övningar dvs 
efter sagoberättandet skulle eleverna få göra dansstopp i syfte att prova på de olika karaktärerna i 
berättelsen, därefter två fritt valda gruppstatyer där möjlighet till förändring skulle ges. I studien har 
jag valt att låta deltagarna i statyn själva skapa och bidra till förändring av kontexten vilket visade sig 
vara betydande för studiens resultat. Intervjuerna genomfördes i smågrupper där den ena gruppen 
lekte viskleken medan den andra gruppen intervjuades och sedan tvärtom. I viskleken viskades ord 
från berättelsen för att gruppen skulle vara kvar i fiktionen. Därefter gjordes en reflektion i helgrupp 
som utgick från frågan huruvida händelserna i berättelsen skulle kunna hända i verkligheten och i så 
fall hur. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 
 
De båda lektionerna avvek från varandra såtillvida att lektionen i Kulturskolan kom igång senare än 
beräknat vilket innebar att tiden blev knapp och att eleverna inte hann pröva sig i fiktionen lika länge 
som de i klass 1. Klass 1 hann därför göra ett övningsmoment ytterligare. Lektionen i Kulturskolan 
startade med en lek medan lektionen i klass 1 startade med berättelsen. Eftersom rektorn för 
kulturskolan ifrågasatte videoinspelning på grund av den nya personuppgiftslagen (2018) gjordes där 
en öppen observation (Björndal 2016) med penna och papper medan lektionen i klass 1 filmades. 
Min beskrivning startar med Kulturskolegruppen och fortsätter sedan med Klass 1.  
 
 
Kulturskolegruppen 
Eleverna som var 7 till antalet, 7 - 8 år gamla hade gått på drama i Kulturskolan, en timme i veckan, 
under ett års tid. De höll till i en liten blackbox med några stolar vid den ena sidan av rummet.  
 
Efter en presentation av mig själv och varför jag var där berättade eleverna entusiastiskt att de visste 
att jag skulle komma och att de hade undertecknat brevet jag skickade till deras föräldrar. Vi pratade 
om brevet (missivet) och jag berättade att de kommer att få andra namn i intervjun så att ingen kan 
komma att känna igen dem i min text. Kanske ett namn utifrån de klädesplagg de har på sig, föreslog 
jag och en efter en av eleverna bestämde sitt nya namn såsom Fjäril, Svartglitter, Pingvin, Lejon. 
Kyckling, Hjärtat samt Zebran. Eleverna verkade nöjda med att ha fått delta i starten av processen 
och jag upplevde att jag hade fått deras förtroende. Jag visade dem var jag skulle sitta under 
lektionen, att jag skulle anteckna och sedan skulle spela in dem under intervjuerna med mikrofonen.  
  
Lektionen startade med ’kramkull’ där en person jagar övriga och om de blir tagna kan de räddas av 
en kompis genom en kram. En av eleverna ’L’ (Lejon) säger direkt att man också kan rädda varandra 
med en ’give-me-five’ där man slår ihop händerna istället för att kramas. L slår ihop händerna med 
pedagogen för att visa hur hen menar och sedan kommer de igång med leken. De räddar varandra 
både genom kramar och handslag men successivt blir det mest kramar. Det är musik till leken och 
pedagogen står intill och betraktar dem. Eleverna är entusiastiska och verkar ha roligt tillsammans. 
Alla deltar och ingen sticker ut.  
 
När det sedan är dags för sagoberättande sitter eleverna i en ring på golvet tillsammans med 
pedagogen. De är fokuserade på berättelsen som levandegörs av pedagogen med röstmodulation, 
gester och ansiktsuttryck. Eleverna är engagerade, gapar med munnen och lutar sig lätt framåt som 
om de vill komma längre in i berättelsen. I en lustfylld del av berättelsen, där hjärtat känner sig 
hemma med barnen, ler flera av eleverna men när den delen abrupt avslutas med att de vuxna 
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kommer och ber barnen ’släppa den smutsiga bollen’ tar L upp händerna för huvudet o drar in andan 
och utbrister: Nej!     
När stöveln sedan sparkar bort hjärtat säger L: Det var dumt. Eleverna sitter sedan knäpptysta och 
fullständigt inne i berättelsen till slutet. När pedagogen ber dem ställa sig upp och berättar att de ska 
göra dansstopp med statyer utifrån sagan kan jag höra hur de andas ut efter berättelsen. 
 
Sedan följer dansstopp. Eleverna dansar till musik och vid varje stopp ropar pedagogen ut vilken staty 
de ska göra. Figurerna från sagan avlöser varandra i ett snabbt tempo i den ordning de förekommer i 
sagan. Samtliga elever är engagerade, har lätt för att självständigt gestalta de olika karaktärerna och 
gör detta med, vad jag uppfattar, stor lust. De verkar vara förberedda på vilken staty som ska göras 
och gör små utrop såsom ”Jaa” och ”Fy” och gör skillnad mellan statyerna med hjälp av 
ansiktsuttryck och sina kroppar. Därefter ber pedagogen dem att välja ut något från berättelsen och 
göra en gruppstaty. Hen delar slumpvis in eleverna i två grupper A och B och genast påbörjar 
eleverna samtalen och förhandla med varandra kring statybygget både i och ur fiktionen. 
 
Som första staty formar de fyra eleverna, H, P, Z och F, i grupp A ett gemensamt hjärta genom att 
använda sig av sina kroppar och armar. Pedagogen frågar övriga elever vad de ser och de svarar ’ett 
hjärta’. Pedagogen gör statyn levande genom att klappa i händerna och då svävar de fyra eleverna 
tillsammans runt i rummet medan de försöker hålla samman hjärtat. De ser allvarliga ut och jag som 
observatör upplever en emotionellt laddad stämning. När pedagogen frågar eleverna i statyn vad 
hjärtat tänker svarar H: bra. Grupp B med 3 elever, L, K och SG, gör en staty av när barnen leker med 
hjärtat. Eleverna i grupp A gissar rätt ut i luften och när statyn blir ’levande’ börjar K och L att 
låtsasbolla med SG som är i mitten. L låtsas få bollen/hjärtat i huvudet och ramlar: Aj! säger L och tar 
sig för huvudet. Pedagogen frågar vad figurerna tänker ” En tårta, vad roligt” svarar K och börjar 
servera tårta till SG (den elev som spelar Hjärtat). ”Aj mitt huvud” säger L.   
 
Som andra staty gör grupp A också en staty från den scen där barnen leker med hjärtat. Z är hjärtat 
som de övriga tre låtsas kasta mellan sig. De ser glada ut och hjärtat flyger glatt mellan de övriga 
barnen. Statyn är rörlig från början. När pedagogen frågar hur de olika figurerna tänker svara H: 
Rolig!  P: Kul att leka!  Z: Jag får va me!  F: Jippiii!  
I grupp B står eleverna och håller den ena handen i luften. De beskriver sig själva som hjärtstaden och 
när statyn blir levande går de runt och spatserar och på frågan om vad de tänker svarar F: Vi håller 
fina hjärtansballonger. 
 

Klass 1   
Gruppen bestod av 7 elever i åldern 6 - 7 år som gick i årskurs 1 i grundskolan. Dessa elever blev det 
urval av barn som hade lämnat ett undertecknat samtyckesbrev till klassläraren inom utsatt tid. 
Eleverna och deras klass hade träffat mig vid ett antal tillfällen terminen innan då vi lekt lekar och 
sjungit sånger inom ramen för ett tema. Lektionen ägde rum i elevernas klassrum där stolar och 
bänkar stod längs med väggarna så att mitten av rummet blev en öppen yta. Resterande elever 
befann sig i ett annat rum. Min kollega observerade och filmade också delar av lektionen. Eleverna 
benämns med initialerna av namnen Ada, Bo, Cissi, David, Tor, Rim och Willy i beskrivningen. 
 
Lektionen startade med en gemensam presentation där också upplägget av lektionen beskrevs.  
Sagan berättas muntligt och eleverna som sitter i en ring är fokuserade och verkar vara engagerade i 
berättelsen. En elev, T, kryper bort från ringen men släpper inte pedagogen med blicken. Pedagogen 
vänder sig mot T och fortsätter att berätta för att fånga hens uppmärksamhet. De två får 
ögonkontakt och långsamt kryper T tillbaka till ringen nu helt inne i berättelsen och blir sittande 
framåtlutad med blicken fortsatt på pedagogen. När pedagogen ’lyfte upp hjärtat från havet’ så lyfte 
T upp sin hand som om hen höll i hjärtat. 
 



 
 

21 

 När sagan var slut följde statyleken ’dansstopp’ med de olika figurerna från sagan i den kronologiska 
ordning som de uppträder i berättelsen. Eleverna är engagerade och gör rörliga statyer där de ibland 
härmar varandra. Pedagogen bekräftar elevernas statyer genom ett berättande och på så vis blir det 
ett återberättande av sagan med hjälp av elevernas kroppar. Statyerna blir alltmer rörliga och slutet 
av övningen agerar eleverna i fiktionen dvs leker delar av sagan i interaktion med varandra. Därefter 
delas eleverna slumpvis in i två grupper C och D och får uppgiften att bygga en staty utifrån den del 
av sagan de vill utforska mer. Eftersom detta statyarbete filmades följer en mer detaljerad 
beskrivning (se metoddiskussion). 
 
Eleverna står tätt ihop i två grupper och ska nu tillsammans välja den del av berättelsen som de vill 
göra en staty av. Man kan se hur de viskar till varandra. I grupp C prövar W att flyga med armarna för 
sig själv medan de andra fortsätter att viska. I grupp D är B mer aktiv än övriga elever, viskar och 
gestikulerar. Man kan se hur eleverna prövar att röra armarna och ord som ’hjärta’ och ’pojken’ hörs 
på videoupptagningen. Pedagogen som iakttagit grupp D går dit och försöker att hjälpa dem utifrån 
vad de säger att de vill vara för figurer. Eleverna viskar till pedagogen vad de föreställer en och en och 
man hör att tre av dem säger hjärtat. D, som står i mitten, provar en flygande pose men ändrar den 
och sätter händerna på huvudet så att armbågarna pekar uppåt i en hjärtliknande form. C står stilla 
bakom de andra med handen vid pannan. Pedagogen säger att de får försöka göra statyn 
tillsammans och påminner dem om att det finns flera figurer i den scen de vill visa. Tre av eleverna 
kommer då fram till pedagogen med händerna på huvudet och armbågarna utåt. Alla tre berättar att 
de är hjärtat. Pedagogen frågar om det finns andra figurer i scenen de vill gestalta, kanske barnet, 
dörren eller något annat? ”Jag vill vara dörren” säger A och ställer sig uppsträckt med armarna rätt 
ut. Eleverna kommer överens om att det blir två hjärtan, D och B, en dörr, A, och ett ’barn’, C, och de 
försöker att bilda en staty tillsammans. Pedagogen hjälper de båda hjärtana att sitta ihop medan de 
lutar sig mot A som är dörren. Framför dörren står C, som är det ledsna barnet i berättelsen. 
  
Övriga deltagare får gissa på vad statyn föreställer och sedan ber pedagogen att eleverna ska visa 
vad som händer när statyn blir levande. C, som agerar’ barnet’ i statyn, vänder sig om och låtsas dra 
ur spiken ur båda hjärtana som befriade låtsasflyger till C och böjer sina huvud mot bröstet på henne 
och de fnittrar tillsammans. Pedagogen berättar för de andra eleverna att hjärtat flög in i barnets 
bröst och frågar C hur det känns nu för barnet. ”Bra” svarar hon. Pedagogen frågar de båda hjärtana 
B och D samma sak: Glad, svarar de. Pedagogen frågar ’dörren’ hur det känns ”Neeeej” ropar A som 
är dörren. Pedagogen frågar då om dörren inte ville att hjärtat skulle flyga iväg? ”Neeeej” svarar A. 

 
Pedagogen ber grupp C att visa sin staty. De ställer sig i en cirkel och viskar med huvudena ihop 
medan de försöker forma sina kroppar. T och W ställer sig med flygande armar och tittar på R som 
står rakt ut med armarna. Pedagogen frågar eleverna i grupp D vad de ser. ”Flygande hjärtan” svarar 
B. När statyn blir rörlig står R still medan de övriga flyger runt i cirkel.  ”Är du rymden” frågar C direkt 
till R som svarar ” Nej, Jag är jorden”. När pedagogen frågar vad hjärtana tänker svarar W efter 
tvekan ”glad” och T: ”förvånad eller undrar någonting om nån vill ha ett hjärta”.  
 
Pedagogen frågar eleverna i grupp C om de kan göra en annan scen och sedan ändra på scenen så att 
hjärtat mår bättre? Kanske den scenen med presidenten som inte vill ha hjärtat? T och W ställer 
genast upp och pekar bestämt framåt. W tar bak armen och för den bestämt framåt pekande. De ser 
arga o bestämda ut. Pedagogen frågar om någon av eleverna vill vara hjärtat. W och T börjar flyga 
med armarna. R står snett bakom övriga i gruppen och verkar fundera men går plötsligt fram mellan 
de andra två. R har ett nytt uttryck i ansiktet, sträcker sig framåt och pekar med fingret. Det är tydligt 
att R har blivit någon annan som pratar med en låg, basig stämma ” Jag vill gärna ha ett hjärta”. 
Pedagogen frågar vad som hände då när presidenten ändrade sig och ville ha ett hjärta? ”Hjärtat 
blev glad” svarade T och låtsasflyger fram till presidenten R och kramar om honom. När pedagogen 
frågar vad som hände med Presidenten som nu fått ett kärleksfullt hjärta så svarar T: ”Presidenten 
blev snäll’. 
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Pedagogen frågar grupp D om de vill göra scenen med generalen och kriget? Det vill de och 
pedagogen frågar vem som är hjärtat. Både C och D vill vara hjärta men D ändrar sig och blir stående 
skjutberedd i kriget istället, tillsammans med B som står givakt. De hytter med fingret åt C som är 
hjärtat. Pedagogen bekräftar dem och frågar grupp C hur de tror att hjärtat känner sig just nu. Innan 
de hinner svara tar A ett kliv framåt mot hjärtat och säger ” Jag vill kanske ha ett hjärta”. C som är 
hjärtat går några steg framåt och kramar A. När pedagogen frågar vad som hände med kriget när 
generalen fick ett starkt och modigt hjärta svarade A att kriget stoppade. 
 
Pedagogen frågar hur det var när barnen i berättelsen bollade med hjärtat. B svarar att då var 
hjärtat glad men berättar sedan att när en vuxen kom och spikade fast hjärtat på dörren, då blev 
hjärtat ledsen. Pedagogen frågar eleverna om de vill pröva på att låtsas att de är hjärtan som sitter 
fast på dörren så att de kan känna efter hur det kan känns och hur det skulle kunna se ut i kroppen?  
Eleverna prövar sig fram och försöker modellera sina kroppar. Några med händerna på huvudet i en 
hjärtformation medan några ser ut som om de hänger fast i ryggen och andas inåt med magen. D 
skakar i hela kroppen och huttrar. Pedagogen uppmärksammar detta säger ” just det ja, hjärtat frös 
så att det skakade” och fortsätter sedan att berätta att det då kom ett barn som var ledset. A tar 
rollen som barnet och håller händerna över ansiktet. När pedagogen frågade vad som hände sedan 
springer A fram och låtsas att dra ut spiken ur hjärtana. Pedagogen ber eleverna känna efter vad som 
händer i kroppen när spiken dras ut och de blir fria. A fortsätter att dra ut spikar och nu samverkar de 
med sina kroppar. A drar verkligen med full kraft och W som får spiken utdragen ändrar sin kropp 
från framåtböjd till rak. Pedagogen undrar vad som hände när de blev fria och då hoppar flera av 
eleverna omkring, T springer med båda armarna utåt, de busar och fnittrar. D ser ut att vilja flyga till 
A som befriat dem men hejdar sig. Några flyger runt i rummet med armarna ute. Pedagogen 
bekräftar och säger ”Ja de blev jätteglada”. D och T kramar varandra. Sedan ber pedagogen samtliga 
elever att sätta sig i cirkel. 
 
 
Genomförande av intervjuer 
Intervjufrågorna startade i fiktionen kring statyarbetet och fortsatte stegvis mot ett jämförande med 
verkligheten. Fyra grundfrågor ställdes som följdes upp med ytterligare frågor utifrån elevernas svar 
vilket gjorde att samtalen i grupperna fick olika inriktningar. 
 

1. Vad gjorde ni för staty? 
2. Vad hände i statyn när den blev levande? 
3. Är det något annat ni vill berätta? 
4. Skulle det här kunna hända i verkligheten? 

 
Under gruppintervjuerna i Klass 1 var eleverna ivriga med att besvara mina frågor vilket visade sig 
genom att de pratade i munnen på varandra, fyllde i svaren åt varandra och förstärkte sina svar med 
gester. Vi avslutade tillsammans med en gemensam reflektion som utgick från frågan om detta skulle 
kunna hända i verkligheten och i så fall hur. Under den gemensamma reflektionen förkroppsligade T 
sina tankar kring skillnaden mellan berättelsen och verkligheten genom att regissera sina 
klasskamrater. Till skillnad från Hjärtat i berättelsen som ständigt blev avvisat visade T att om en 
kompis säger nej till lek så säger en annan kompis ja då blir man först lessen sen glad, så är det i 
verkligheten. 
 
Gruppintervjuerna i Kulturskolegruppen präglades inte av samma iver som i Klass 1. Eleverna var mer 
allvarsamma och verkade känslomässigt berörda av berättelsen såsom L säger: Berättelsen var 
väldigt känslorik. Under den gemensamma reflektionen i helgrupp visade eleverna däremot större 
aktivitet genom att gemensamt reflektera och jämföra den fiktion som berättelsen gav upphov till 
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med verkligheten. Här upplevde jag att reflektionen blev något intellektualiserad dvs de stannade 
inte kvar i fiktionen utan samtalade mer kring verkligheten. 
 
 
Analysförfarande  
Steg 1: Analys av observationsanteckningarna samt det transkriberade materialet från videofilmen. 
Materialet sorterades utifrån elevernas agerande, därefter grupperades materialet och 
kategoriserades med exempel på handlingar. De olika kategorierna delades in i fyra teman med 
underkategorier.  
 
1. Eleverna absorberas av berättelsen 
2. Berättelsen gav handlingsberedskap  
3. Berättelsen som meningserbjudande   
4. När statyerna levandegörs skapas handlingsutrymme 
 
Dessa teman och kategorier synliggörs nedan där subkategorierna är understrukna.  

 
Tema Subkategorier med exempel 

Eleverna absorberas av berättelsen Aktivt lyssnande: fokuserar, gapar, framåtlutande 
Emotionellt berörda: utrop, ansiktsuttryck o gester 
Speglar berättarens rörelser: Lyfter handen när berättaren gör det 
Lättnad vid berättelsens slut: tydlig utandning 

 
Berättelsen gav 

handlingsberedskap 

Angelägenhet att pröva handlingen: prövar handlingen i lek utifrån 
fiktionen   
Skapar utifrån inre bilder: prövar rörelser och uttryck för att anpassa 
till inre bilder, viss imitation 
Emotionella uttryck och gissningar som visar att de känner till 
handlingen: nej, inte han eller ja nu kommer den; C:  Ni är flygande 
hjärtan! 
Delat lustfyllt engagemang: Fnittrar och kramar varandra 

Berättelsen som 
meningserbjudande 

Replikerar utifrån karaktärernas tänkta känsla; T: Hjärtat blev glad;  
 Z: Jippi, jag får va med 
Individuellt och gemensamt utforskande: statyövningarna 
Förhandlar i och ur roll; L: Du är hjärtat å jag e bollen 
Allvarsam lekfullhet: Allvarsamma ansiktsuttryck trots lek 

När statyerna levandegörs 
skapas handlingsutrymme 

Inlevelse i roll: P skakar och huttrar när han är hjärtat som sitter fast 
Ger röst åt karaktärerna; K: En tårta, vad roligt 
Improviserat rolltagande: Ändrar på kroppen och uttrycket; R: Ja jag 
vill kanske ha ett hjärta 
Drar egna slutsatser; T: presidenten blev snäll 
Skapar förändringar: Bjuder in Hjärtat i leken 

 
 
Steg 2 Analys av det empiriska materialet från intervjuerna. 
Initialt lästes intervjumaterialet igenom ett flertal gånger i sökande efter mönster och försök gjordes 
till sortering med intervjufrågorna som grund. Det visade sig dock behövas ett tydligare analysverktyg 
för att komma åt de mer processinriktade frågeställningarna. Ett analysverktyg som kunde ge mig 
hjälp till distans från materialet för att inte tolkning skulle ske för tidigt i processen. 
 
Innehållsanalysen har som mål att analysera och förstå innehåll och mening i texter eller olika 
verbala former såsom debatter, konversationer och intervjuer på ett systematiskt sätt samtidigt som 
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texten kan behållas i sin kontext (Bergström & Boréus 2012). Därför kunde metoden vara mig 
behjälplig i min förståelse för hur barnen reflekterade.  
 
Analysen påbörjades med ytterligare genomläsning av texten där de delar som inte innehöll 
meningsbärande enheter/utsagor klipptes bort. Den omgivande texten sparades så att utsagorna fick 
stå kvar i sitt sammanhang eftersom själva processen skulle synliggöras dvs vad som ledde fram till 
utsagan och hur eleverna påverkade varandra. Texten fogades sedan samman utifrån mina 
intervjufrågor. Därefter arbetade jag med varje utsaga för sig och försökte kondensera dess innehåll 
utan att förlora det. Dokumentet spaltades upp i tre delar, den meningsbärande texten i mitten, den 
textnära kondenseringen till höger och mina egna tankar på vänster sida. Sedan delades den 
kondenserade texten in i kategorier. Till sist återstod nio kategorier som skulle återspegla det synliga, 
manifesta innehållet. Det blev flera subkategorier under varje huvudkategori eftersom jag inte ville 
tappa nyanserna. De nio kategorierna fick sedan en rubrik/tema som skulle motsvara det latenta 
underförstådda innehållet. Teman för de nio kategorierna blev: 
 
1. Identifikation 
2. Inlevelse 
3. Inkännande 
4. Medkänsla 
5. Insikt utifrån förändring 
6. Fiktion kontra verklighet 
7. Få ökad förståelse för något utanför dem själva 
8. Få ökad förståelse genom delade erfarenheter 
9. Elevernas slutsatser  
 
Det sista temat elevernas slutsatser (9) låg egentligen utanför själva intervjun och togs därför inte 
med i åskådliggörandet av analysen nedan. Däremot inspirerade elevernas slutsatser mig till 
ytterligare utforskande för att försöka påvisa relationen mellan statyarbetet och reflektionen. 
Elevernas slutsatser användes som utgångspunkt i nästa steg i analysprocessen i det som jag kallar 
baklängesanalysen.  
 
Två övergripande huvudteman framkom i innehållsanalysen. Kategorier som hörde ihop med 
elevernas empatiska förmåga (fetstil) och kategorier som hörde ihop med appropriering där eleverna 
omvandlade och införlivade, internaliserade, kunskap till egen erfarenhet i samspel med andra. 
Analysen åskådliggörs i tabellen nedan där rubrikerna syns till vänster och subkategorierna är 
understrukna med exemplifierade citat. Endast initialen i elevernas namn används och Pedagogen 
förkortas Ped. 
 

Tema Subkategori med citatexempel 
Identifikation A: Jag var dörren 

F: Jag var soldaten 
 

Inlevelse 
 
 
 
 
 
 

Inkännande 
 
 

I roll; B: Jag tänkte att det va tråkigt och lessamt när jag 
satt fast på dörren. 
 
 Återger handlingen individuellt fast i vi-form utifrån karaktärernas tänkta känslor; B: Vi blev glada för att 
pojken drog ut spiken. 
 
 Återger handlingen, med stöd av varandra, utifrån karaktärernas tänkta upplevelse och känsla; R: Den 
hoppade in i pojken. T: Den blev jätteglad. W: Den blev jätteglad å hoppade in i pojken. 
 
Prövar olika begrepp för hur karaktären kan känna sig;  
K: Lite lessen å sur kanske  SG: Lite lessen å lite sur  P: Å arg. 
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medkänsla F: Det var skönt, då blev hjärtat glad. Vi tänkte först kan den ju va lite glad sen kan den va mer lessen SG: 
Ena lessen å andra jätteglad P: Å jättelessen 

Insikt utifrån 
förändring 

 
A: Det kändes bra å jag kunde stoppa kriget 

 
 

Fiktion kontra 
verklighet 

a. Olikheter;  F: Kan man dra ut en spik?   Ped: I sagan drog barnet ut spiken ur hjärtat   F: Kan man ens 
göra så?   H: Behövde de inte en skruvmejsel typ? 
 
b. Likheter;  L: Kriget var ju sant å det va hemskt. 
 
c. Förkroppsligar prövandet; (T reser sig upp och instruerar sin kompis) 
T: du ska säga ’kan jag få va med å leka’   W: kan jag få va med å leka?   T: (svarar) Nej!  å så flyger du 
tillbaka å frågar R: kan jag få va med å leka?  (W låtsasflyger till R)   W: kan jag få va med å leka?  T: Säg ja!    
R: ja   T: (vänder sig mot pedagogen) så händer   Ped: Jaha, vad händer då? Först fick du inte va med å leka 
sen fick du vara med.  T: först lessen sen glad. Så händer i verkligheten. 

Få ökad 
förståelse för 

något utanför 
sig själva 

Z: Det skulle bli läskigt om den blev uppspikad   K: det skulle bli jättejobbigt för hjärtat   SG: kan man kasta 
en människa?  L: det skulle typ bli som påskspelet   Ped: som påskspelet?    L: ja den blev uppspikad 
(vänder sig mot SG) hur menar du kasta en människa?   K: Jesus blev uppspikad på korset     L: ja och dom 
kastade nog inte honom som en boll 

 
 
 

Få ökad 
förståelse 

genom delade 
erfarenheter 

a. Omvandlar handling till egen erfarenhet;  Ped: Vad var det som gjorde att barnet kände att hjärtat 
krympte till en ärta?  B: att hon inte fick va med.  Ped: Kan man känna så?  B: jag har känt så när jag blev 
sparkad. 
 
b. Införlivar handlingen till egen erfarenhet;  R: Man kan känna.  Ped: Hur då?  R: Att när man inte får va 
med så kanske det krymper, man känner. 
 
c. Att med hjälp av någon annan förstå handlingen och göra om till sitt eget (se ovan); Ped: skulle den här 
sagan kunna hända i verkligheten?  T: nej, men den kan kännas.   Ped: Hur tänker du då?  T: att om man 
känner sig utanför å det krymper så känner man sig utanför 
 
d. Delar erfarenhet; F: Ibland när man frågar om man ska leka så säger hon nej 
 
e. Bidrar med ny kunskap; L: i böckerna säger man olycklig kärlek vet ja. 
 
f. Förstå och omvandla symbolisk handling;  Ped: skulle man då kunna känna det som om man hade en spik 
i hjärtat?  K: man tänker på när man har jätteont i hjärtat  L: jag tänker på när man är skamsen typ och har 
sagt nåt dumt så kan man känna sig…så känns det lite ont i magen           H: eller i halsen där kan man också 
känna   K: det får jag ofta   SG: när man gråter så kan man få ont i halsen och i hjärtat 

 
 
Steg 3. Baklängesanalys 
För att hitta olika analysstrategier uppmuntrar Yin (1984/2018) läsaren att leka med sitt empiriska 
material. Yin menar att leken och experimenterandet är startpunkten för all analys för att söka efter 
mönster som kan framkomma när materialet manipuleras. Det gäller att hitta en strategi som går att 
koppla till någon av frågeställningarna. Yin beskriver att man exempelvis kan gå baklänges och först 
göra en konklusion för att sedan se hur datan svarar upp mot denna (1984/2018).  Detta påminner 
om Marta Vestins regimetod, vilken jag är bekant med, där hon startar från slutet av berättelsen för 
att ta reda på vad som utlöser pjäsens händelser (Vestin 2000/2006.) På så vis belyses de centrala 
händelserna och eventuella sidospår undviks. 
 
Detta gav mig inspiration till att som strategi, för att hitta kopplingar mellan elevernas reflektioner 
och det dramapedagogiska arbetet med statyer, använda en baklängesmetod som analysmetod. För 
att försöka komma åt hur eleverna prövade sig i fiktionen och om fiktionen var av vikt för deras 
reflektioner utvecklade jag baklängesanalysen. Med start i elevens sista utsaga i innehållsanalysen 
(temarubrik 9), där eleven svarade på vad de tog med sig från lektionen, kunde jag följa eleverna 
genom reflektionen tillbaka till statyarbetet. Tre exempel från baklängesanalysen följer här nedan: 
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När A som agerade dörr i den första statyn beskriver vad hen tar med sig från lektionen svarar hen 
”att hjärtat var fint”. När jag spårar bakåt får jag syn på att A ger ett jakande svar när jag frågar om 
hen tycker om hjärtat. Innan dess har jag frågat om A ville ha kvar hjärtat på dörren och A svarar ”Ja”. 
Vid flera tillfällen säger A att dörren ville att hjärtat skulle sitta kvar. Under statyarbetet ropade A 
”neeej” när hjärtat blev befriat. I statyn är Ada dörr där hjärtat sitter fast. 
 
A är dörr i statyn där hjärtat sitter fast. 
 
A: ”Neeej” ropar F när hen agerar dörr i statyn och hjärtat blir befriat från dörren och spiken 
 
A: ”Dörren vill att hjärtat ska sitta kvar på dörren” 
 
A vill behålla hjärtat på dörren 
 
A nickar när pedagog frågar om F tycker om hjärtat 
 
A: ”Att hjärtat va fint” 
 
 
Ds sista uttalande är ”Jag tänkte på hjärtat som knakade och jättefrös” 
D påtalar vid flera tillfällen under intervjun att hen var hjärtat som satt fast på dörren. När jag frågar 
D vad som hände med hjärtana i deras staty så svarar hen med en känsla istället för en handling ”jag 
blev glad”. I statyarbetet valde D att vara hjärtat som satt på dörren. När samtliga fick prova på detta 
så var D den som började agera genom att skaka och låtsasfrysa med stor inlevelse. 
 
I den första statyn är D hjärtat som är fastspikat på dörren 
D skakar i hela kroppen och huttrar när P provar på att vara hjärta som sitter fastspikad. 
D: Jag blev glad (svar på min fråga vad som hände med hjärtat när det blev befriat) 
D: Jag var det hjärtat (I reflektionen när vi pratade om hjärtat) 
D: Jag tänkte på hjärtat som knakade och jättefrös 
 
 
R svarar att hen tänkte på ”att presidenten hade en rolig hatt”. 
R berättar i reflektionen att presidenten var den roligaste att göra. R var det barn som förvandlade 
sig och gick i roll som president när de ombads att förändra scenen. R återkommer till att 
presidenten hade en rolig mössa/hatt vid två tillfällen i intervjun och jag tolkar det som att R 
fantiserade om att hen hade en mössa eller hatt på huvudet som president. 
 
R tog rollen som presidenten när jag bad de ändra statyn så att hjärtat skulle må bättre. L förändrades i sin 
kropp och blev presidenten och jag tolkar det som att han fantiserade om att han då hade en mössa eller hatt 
på huvudet som president. 
R: Presidenten hade en rolig mössa (som svar på vilken förändring hen gjorde) 
R: Presidenten var roligast (I reflektionen) 
R: ”att presidenten hade en rolig hatt” 
 
 
Sammanfattning av resultatet 
De kursiverade texten motsvarar de teman som kondenserades utifrån kategorierna. Sammanfattningen 
sker utifrån studiens tre frågeställningar och avslutas med en slutsats. 
 
 
Hur inverkar det muntliga berättandet på eleverna i relation till övningarna? 
Eleverna absorberades av berättelsen                                                                                                    
Eleverna visade genom uppmärksamhet och inlevelse att de deltog i ett aktivt lyssnande när 
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berättelsen medierades av pedagogen genom ansiktsuttryck, ögonkontakt, gester och röstens 
modulation. Eleverna var fokuserade och släppte inte berättaren med blicken. De satt lätt 
framåtlutade, som om de ville in i berättelsen, med gapande munnar och lät sig fångas in av 
berättarens röst och rörelser som speglades av flera av eleverna. De visade med ansiktsuttryck och 
röster att de blivit berörda av innehållet och när berättelsen slutade positivt visade de på en lättnad i 
sin utandning och uttryck. 
  
Berättelsen gav handlingsberedskap 
I de första statyövningarna visade eleverna en angelägenhet om att få gestalta de olika karaktärerna 
samt pröva de olika scenerna i fiktionen. Eleverna i Klass 1, som inte hade någon dramavana, förhöll 
sig till statyövningen som en lek i fiktionen där statyerna blev rörliga och interagerade med varandra, 
ibland via imitation, enligt berättelsens handling med viss guidning från pedagogen. De mer 
dramavana eleverna i Kulturskolegruppen arbetade snabbt och självständigt och visade på 
igenkänning av karaktärerna och handlingen genom emotionella utrop och kroppsliga uttryck. 
Samtliga elever påvisade ett delat lustfyllt och ett till synes emotionellt engagemang. De elever (i 
båda grupperna) som betraktade statyerna som åskådare visade, genom sina gissningar på vad 
statyerna föreställde, att de var familjära med handlingen. 
 
Berättelsen som meningserbjudande 
 I det gemensamma skapandet av gruppstatyer erbjöd berättelsen möjlighet till ytterligare 
identifikation och inlevelse med karaktärerna. Eleverna i Klass 1 utforskade sig själva och använde 
sina kroppar som i ett sökande efter en form som motsvarade den inre bild de fått av berättelsen. 
Därefter försökte de relatera till övriga i gruppen och skapa en staty med hjälp av pedagogens 
meningserbjudanden. De mer dramavana eleverna i Kulturskolan arbetade självständigt utifrån sina 
bilder av berättelsen och förhandlade med varandra i och ur fiktionen under skapandet av statyerna. 
Deras ansiktsuttryck visade på allvarsamhet och seriositet trots lekfullheten vilket av Heikkinen 
(2005) beskrivs som allvarlig lekfullhet.  
 
När statyerna levandegjordes skapades handlingsutrymme 
När statyerna levandegjordes fick eleverna möjlighet att påverka sitt handlingsutrymme och tog egna 
initiativ. Eleverna visade på inlevelse i roll och replikerade utifrån karaktärernas tänkta känsla i ett 
emotionellt engagemang. Med hjälp av pedagogens meningserbjudanden skapades förändring 
genom improviserat rolltagande samt gemensam reflektion i roll där eleven gav röst åt karaktärerna. 
Under reflektionen, i fiktion, drog eleverna egna slutsatser utifrån sitt agerande. Arbetet blev 
successivt allt friare där eleverna lät handlingen styras av sina kroppsliga impulser.  
 
Med hjälp av baklängesanalysen sågs kopplingar mellan elevens reflektioner och arbetet med 
statyer och att det främst var när deltagarna tog egna initiativ i handling som deras upplevelse 
befästes och de tog sig vidare i reflektionen. Reflektionen i handling verkar också vara viktig för att 
eleverna skulle uppleva sig delaktiga i skapandet av förändringen där deras egna initiativ, som 
bekräftades av pedagogen, fick dem att minnas och relatera till övningen under reflektionen efteråt. 
Det var också främst i dessa reflektioner, som hade bekräftats av pedagogen i fiktion, som det gick 
att skönja perezhivanie dvs att eleven hade fått en kroppslig upplevelse från karaktären, i sitt 
handlande, som förenats i en egen emotionell känsla (Ferholt 2015). Denna känsla beskrevs i 
reflektionen och syntes delvis i elevernas kroppsspråk under observationen. Resultatet pekar på att 
det behövs en pedagog som ger eleverna meningsfulla erbjudanden och möjligheter att utforska i 
handling samt i reflektion för att stärka elevernas upplevelser.                                                                                                 
 
Hur använder sig eleverna av den uppkomna fiktionen? 
Resultatet från analyserna visar att eleverna använde sig av den uppkomna fiktionen redan inför 
starten av övningarna. De agerade och gestaltade de olika karaktärerna först utifrån den handling 
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som utspelade sig i berättelsen men sedan, när elevernas handlingsutrymme ökade, använde de 
fiktionen för att utforska och pröva skeendet i förändring. Eleverna använde sig även av fiktionen 
under intervjuerna (se nedan) där de först svarade i roll och där framförallt Klass 1 befann sig i 
fiktionen under större delen av intervjun/reflektionen. Kulturskolegruppen, som fick mindre tid att 
utforska fiktionen i statyövningarna, använde sig inte av fiktionen på samma sätt som Klass 1 under 
intervjuerna utan reflekterade mer kring verkligheten där resonemanget blev mer intellektualiserat 
samtidigt som det blev personligt.   
 
 
Hur verkar reflektionen, i och ur handling, bidra till nya insikter? 
Identifikation                      
Elevernas beskrivningar av karaktärerna och händelserna i statyarbetet visade att de identifierat sig 
med dessa. Flera av eleverna berättade om sin staty och vad som hände när den blev levande i första 
person dvs de svarade i karaktär. De kände in sig i figurerna och deras eventuella tankar och känslor, 
där även saker kan känna.  
A:  Jag var dörren. 
F: Jag var soldaten 
 
Inlevelse.  
Temat inlevelse inbegriper hur eleverna beskriver handlingen utifrån karaktärernas tankar och 
känslor där de i reflektionen visade på förmåga att både tänka och känna sig in i hur det var för 
hjärtat. Dels på egen hand i roll men också i form av ett vi. 
B: Jag tänkte det var tråkigt och lessamt när jag satt fast på dörren.   
B: Vi blev glada för att pojken drog ut spiken.  
 
Eleverna stöttade varandra i dialogen och återgav handlingen, med stöd av varandra, utifrån 
karaktärernas tänkta upplevelse och känsla 
R: den hoppade in i pojken  
T: den blev jätteglad  
W: den blev jätteglad å hoppade in i pojken 
 
Inkännande 
Tillsammans tränade eleverna sig på olika känslobegrepp för att kunna sätta sig in i och förstå 
hjärtats känslor. 
K: lite lessen å sur kanske      
SG: lite lessen å lite sur      
P: å arg.  
 
Medkänsla  
Eleverna visade medkänsla för hjärtat på olika sätt. I valet av staty ville flera att hjärtat skulle må bra. 
I en grupp berättar eleverna att de valde att visa den staty där hjärtat var glad och lekte med barnen. 
I en annan staty förändrade eleverna slutet och bjöd hjärtat på tårta. 
F: Det var skönt, då blev hjärtat glad. Vi tänkte först kan den ju va lite glad sen kan den va mer lessen   
SG: ena lessen å andra jätteglad  
P: å jättelessen.  
 

Insikt utifrån förändring  
När eleverna tog egna initiativ i statyarbetet eller gjorde förändringar syntes det även i reflektionen. 
Resultaten från baklängesanalysen pekade på att det som eleverna valt som det viktigaste i 
lektionen, utifrån den sista intervjufrågan, också härrörde från statyarbetet där de själva varit aktiva. 
Förändringarna bekräftades av pedagogen och av övriga deltagare vilket ledde till att såväl den 
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kroppsliga och emotionella upplevelsen verkade förenas i en perezhivanie. Eleverna påverkade 
handlingen i statyarbetet vilket verkade göra dem glada och stolta. 
F: Det kändes bra å jag kunde stoppa kriget! 
 
Jämför fiktionen med verkligheten  
Eleverna funderade tillsammans och tog vidare varandras tankegångar. De resonerade kring likheter 
mellan fiktionen och verkligheten. De ifrågasatte och beaktade olikheter.  
L: Kriget var ju sant å det va hemskt 
 
F: Kan man dra ut en spik?  
Pedagogen: i sagan drog barnet ut spiken ur hjärtat    
F: kan man ens göra så?  
H: behövde de inte en skruvmejsel typ?  
 
En elev, T, prövade sin egen tankegång gällande skillnaden mellan fiktionen och verkligheten genom 
att förkroppsliga den och medierade på så vis sina tankar till övriga deltagare som fick agera medan T 
instruerade.  
T: du ska säga ’kan jag få va med å leka’   
W: kan jag få va med å leka?   
T: (svarar) Nej!  Å så flyger du tillbaka å frågar R ’kan jag få va med å leka’ ?  
(W låtsasflyger till R) W: Kan jag få va med å leka?   
T: säg ’ja’   
R: Ja   
T: (vände sig mot pedagogen) så händer  
Pedagog: Jaha, vad händer då? Först fick du inte va med å leka sen fick du vara med. 
T: Först lessen sen glad. Så händer i verkligheten. 
 
Få ökad förståelse för något utanför sig själva. 
Utifrån den abstrakta frågan om hur det skulle vara om den fiktiva huvudrollen (hjärtat) var en 
människa hjälpte eleverna varandra framåt i reflektionen, tog hjälp av varandra och varandras 
erfarenheter och kom succesivt fram till en metafor för sagofiguren hjärtat ’som Jesus på korset’ eller 
tvärtom där hjärtat blir metaforen för Jesus lidande.  
H: det skulle bli läskigt om den blev uppspikad  
K: det skulle bli jättejobbigt för hjärtat   
SG: kan man kasta en människa?  
L: det skulle typ bli som påskspelet.  
Pedagog: som påskspelet?   
L: ja den blev uppspikad (vänder sig mot SG) Hur menar du kasta en människa?  
K: Jesus blev uppspikad på korset  
L: Ja och dom kastade nog inte honom som en boll.  
 
Får ökad förståelse genom delade erfarenheter  
Eleverna fick en djupare förståelse genom delade erfarenheter. Tillsammans funderade de, delade 
tankar och upprättade en gemensam förståelse där de bekräftade varandra och kunde dela 
varandras slutsatser, även runt det abstrakta.  Pedagogen var med och gav kommunikativa 
erbjudanden så att eleverna kunde internalisera handlingen och sedan göra om den, appropriera, till 
sin egen erfarenhet i samspel med varandra.  
Pedagog: Vad var det som gjorde att barnet kände att hjärtat krympte till en ärta?  
Bo: att hon inte fick va med  
Lär: Kan man känna så?  
Bo: jag har känt så när jag blev sparkad. 
 
Successivt införlivades handlingen till egen erfarenhet.   
Bo: Man kan känna  
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Pedagog: Hur då?   
Rim: att när man inte får va med så kanske det krymper, man känner.   
Med hjälp av någon annans förståelse kunde de förstå handlingen och göra om den till sin egen.  
Pedagog: skulle den här sagan kunna hända i verkligheten?   
Tor: nej, men den kan kännas.  
Pedagog:  Hur tänker du då, berätta?   
Tor: att om man känner sig utanför å det krymper så känner man sig utanför 
 
I reflektionen delade eleverna med sig av sina erfarenheter och bidrog också med ny kunskap.  
F: Ibland när man frågar om man ska leka så säger hon nej 
L: i böckerna säger man olycklig kärlek vet ja. 
   
I slutet av gruppreflektionen hade eleverna fått en djupare förståelse för berättelsen och handlingens 
symbolik.  
Pedagog: skulle man då kunna känna det som om man hade en spik i hjärtat?   
K: man tänker på när man har jätteont i hjärtat   
L: jag tänker på när man har sagt nåt dumt så kan man känna sig…så känns det lite ont i magen   
F: I halsen   
L: eller när man får en boll i huvudet, som jag fick   
H: eller i halsen där kan man också känna   
Z: det får jag ofta   
SG: när man gråter så kan man få ont i halsen och i hjärtat.  
 
 
Eleverna fick erfara hur ett utanförskap kan upplevas och kännas samt kring sin egen påverkan i 
statyarbetet och hur det kunde leda till förändring av handlingen. De fick även insikter om skillnaden 
mellan fantasi och verklighet samt erfara att en kan få djupare förståelse för saker och ting med hjälp 
av varandras erfarenheter och på så vis hitta lösningar tillsammans. Eleverna fick också erfara 
symbolisk form i reflektionen där hjärtat blev en metafor för utanförskap. 
 
 
Resultaten i de olika analyserna kompletterar varandra. 
Resultaten från de tre analyserna kompletterar varandra och får mig att förstå hur och varför 
eleverna gjorde sina val av statyer. Här syns teman från innehållsanalysen såsom inkännande och 
medlidande avspegla sig i handling såsom när Kulturskolegruppen valde att göra statyer utifrån 
medkänsla för identifikationsobjektet Hjärtat och valde bort scener där Hjärtat mådde dåligt. De 
ändrade också på scenerna till förmån för Hjärtat som när Hjärtat bjöds på tårtkalas istället för att bli 
avvisad. Även i Klass 1 demonstrerade T hur hjärtat först inte fick vara med i leken men sedan fick 
vara med: först lessen sen glad så händer i verkligheten. Detta pekar på elevernas vilja till förändring 
och lyckliga slut men också på deras känsla av samhörighet med identifikationsobjektet Hjärtat.  
 
I innehållsanalysen synliggörs fyra kategorier; identifikation, inlevelse, inkännande samt medkänsla, 
som kan ses som olika aspekter av den empatiska förmågan varvid jag kan se empati som ett av två 
övergripande teman vilket synliggörs även i observationsanalysen och baklängesanalysen. Det andra 
temat som också kan ses och följas genom subkategorierna är elevernas approprieringsprocess dvs 
hur eleverna utifrån reflektionen kring skillnaden mellan fiktion och verklighet kunde införliva nya 
erfarenheter och tankar med hjälp av varandras tidigare kunskaper och erfarenheter, göra om 
erfarenheterna till sin egen förståelse och i sin tur dela denna med andra.  
  
I resultaten från såväl observationsanalysen, baklängesanalysen samt innehållsanalysen tydliggörs 
vikten av pedagogens närvaro i interaktion med eleverna. Resultaten pekar på att pedagogens olika 
meningserbjudanden bidrar till utvecklandet av elevens såväl handlingsutrymme i statyarbetet som 
förståelse i reflektionen. 
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Diskussion  
 
 
Här följer en diskussion där jag provar och tolkar de resultat jag fick syn på i studien i förhållande till 
annan forskning eller teori. Resultaten från observationsanalysen, baklängesanalysen samt 
innehållsanalysen skrivs fram i kursiverad stil och därefter görs problematiseringar.  
 
 
Det muntliga berättandets inverkan på eleverna i relation till övningarna. 
Eleverna absorberades av berättelsen 
Eleverna verkade vara absorberade av berättelsen under berättandet där flera av eleverna 
förkroppsligade vissa rörelser och speglade berättaren. Detta påminner om den ”storylisteners 
trance” som Sturm (1999 sid 6) visade i sin studie. Han fann olika kriterier för detta fenomen utifrån 
lyssnarens upplevelser såsom: att berättelsen måste levandegöras så att lyssnarna upplever att det 
är på riktigt, att omgivningen och intryck runt lyssnaren försvinner, att det visuella, auditoriska, 
kinestetiska samt det emotionella sinnet är aktiverat samt att lyssnarna upplevde sig förflyttade till 
en annan tid och till ett annat rum (Sturm 1999). Eleverna lyssnade med inlevelse och visade med 
ansiktsuttryck och röster att de blivit berörda av innehållet. När berättelsen slutade positivt visade de 
på en lättnad i sin utandning och uttryck. Berättelsen följde folksagans förlopp och verkade 
förflyttade eleverna i tid och rum. Berättelsen hade en tydlig start och ett tydligt 
identifikationsobjekt, hjärtat, som ger sig ut i världen för att söka tillhörighet och som i det lyckliga 
slutet äntligen hittar det den söker (Lundgren 1988). Det lyckliga slutet är viktigt för att ge hopp, 
stärka och skapa trygghet (Henriksson & Lundgreb 2016, Bettelheim 1992). Eleverna i min studie 
ändrade självmant på vissa scener i statyskapandet så att de fick lyckliga slut. Ett exempel på detta är 
när Hjärtat bjöds på tårtkalas istället för att bli avvisat. Eleverna verkade göra berättelsen mer 
uthärdlig för sig själva under resans gång och underlätta för identifieringsobjektet Hjärtat. Att 
eleverna blev berörda av berättelsens emotionellt beror enligt Todd Wanerman (2010) på att barn 
oftast knyter mer an till emotionerna i en berättelse än till själva innehållet. Wanerman poängterar 
att barn behöver berättelser med starka affektiva inslag för att bli engagerade.  
 
Berättaren fångade eleverna i ett aktivt lyssnande med hjälp av röst och rörelser som också speglades 
av flera av eleverna. Detta ser jag som den största skillnaden mellan högläsning och ett muntligt 
berättande där det senare är friare i sin form och underlättar berättarens användande av 
ögonkontakt och kroppsspråk vilket kan bidra till ökat samspel mellan berättaren och eleven (Lindö 
1986, Henriksson &Lundgren 2016). Den friare formen bidrog även till att eleverna lättare kunde 
interagera i berättelsen, att berättaren kunde relatera till eleverna och hade möjlighet att skapa 
utrymme för ändringar samt improvisationer utifrån responsen från eleverna vilket överensstämmer 
med forskning av Fast (1995), Lindö (2009), Henriksson &Lundgren (2016) samt Hibbin (2016). 
Intressant är att Hibbin (2016) visar på att elevernas förmåga att förstå andra ökar genom att de 
tolkar berättarens kroppsspråk och känslouttryck samtidigt som de lyssnar och lär sig på så vis att 
förstå länken mellan inneboende emotioner och yttre gester (Hibbin 2016). Denna förståelse går att 
träna upp och är en del i den empatiska förmågan.  
 
Berättelsen fyller även de kriterier som Dunn & Stinson (2011) pekar på för en hållbar och 
engagerande pre-text i ett processdrama. De beskriver bland annat att berättelsen måste fånga 
eleverna genom att skapa mening, stimulera deras emotioner, utmana dem intellektuellt, generera 
visuella bilder, skapa spänning, ställa frågor till deltagarna/lyssnarna samt indikera en dåtid och en 
framtid (Dunn & Stinson 2011). Detta synliggjordes bland annat genom elevernas intensiva lyssnande 
där de visade sig emotionellt berörda av berättelsen samt genom deras engagemang i och under 
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statyövningarna. Berättelsen indikerade en hoppfull framtid där identifikationsobjektet Hjärtat 
tillsammans med Barnet uträttade stordåd på vår jord.  
 
Berättelsen gav handlingsberedskap 
Den muntligt berättade berättelsen gav eleverna handlingsberedskap som avspeglade sig i deras lust 
och angelägenhet att gestalta de olika karaktärerna från berättelsen samt pröva på de olika 
scenerna. Detta tangerar Gunilla Lindqvist lekforskning (2003, 2011) där hon lyfter att sagorna ger en 
plattform som barnen kan utgå från och skapar mening i deras lek. Barnen ges en ny kontext med ett 
underliggande tema som de kan känna igen sig i där pedagogen medierar temat och/eller berättelsen 
till barnen. Berättelsen hjälper barnen att förstå skillnad på fantasi och verklighet och förmår att 
fånga barnen och skapa mening åt objektet och handlingarna som presenteras (Lindqvist 2003, 
2010).  Att berättelsen kan skapa en handlingsberedskap i barnens inre belyses av Henriksson & 
Lundgren (2016) som menar att berättelsens värld förkroppsligas i ”det narrativa spelrummet” (2016 
sid 43) och blir till ett intersubjektivt möte mellan barnen, berättaren och berättelsen där barnen 
använder hela sin kroppsliga kompetens i en slags inre lek där de relaterar till sina minnen, händelser 
och tankar. I sitt inre skapar barnen egna bilder och händelseförlopp utifrån sin fantasi och kan sedan 
dela detta med andra i en gemensam kreativ process (Henriksson & Lundgren 2016) vilket bekräftas 
av resultaten i observationsanalysen. Eleverna i klass 1 förhöll sig till den första statyövningen som en 
lek i fiktionen där statyerna blev rörliga och interagerade med varandra enligt berättelsens handling 
med viss guidning från pedagogen. Under det gemensamma statybygget använde de sina kroppar 
som i ett sökande efter en form som motsvarade den inre bild de fått av berättelsen. De mer 
dramavana eleverna i Kulturskolegruppen arbetade självständigt och visade på igenkänning av 
karaktärerna och handlingen genom emotionella utrop och kroppsliga uttryck. De förhandlade med 
varandra i och ur roll under statybygget utifrån de bilder de fått av berättelsen. 

 
Berättelsen som meningserbjudande 
Berättelsen blev en form av meningserbjudande som hjälpte eleverna att i fiktionen gemensamt 
skapa statyer samt att bibehålla engagemanget under lektionen. Meningserbjudandet innehöll 
möjlighet till inlevelse och igenkänning samt identifikation i gestaltning vilket blev drivkrafter i 
övningarna. Såväl observationerna som innehållsanalysen visar på elevernas identifikation med 
karaktärerna och Henriksson & Lundgren (2016) belyser att ju mer barnen identifierar sig med 
karaktärerna ju mer angelägna kan barnen bli att själva formulera sig kring associationer och tankar. 
Beth Ferholt (2015) beskriver att man kommer närmare sig själv ju mer man blir den andra och 
tvärtom utifrån den dubbla negationen dvs du är inte inte den andra och du är heller inte inte dig 
själv. Sagokaraktären som barnet spelar är inte – inte barnet alltså är den en del av barnet. Eleven är 
inte-inte Hjärtat i berättelsen utan en del av eleven är det. Ferholt (2015) menar att vi använder den 
andras karaktär för att ge utlopp för våra egna känslor i dramaarbetet och därigenom brygger vi över 
skillnaden mellan det emotionella och det kognitiva i perezhivanie. Hon beskriver perezhivanie som 
en känslomässigt genomlevd upplevelse som deltagarna processat och assimilerat genom att vara i 
roll som någon annan. Dramalektionen med berättelsen som meningserbjudande hjälpte eleverna att 
pröva sig själva i roll som berättelsens olika karaktärer samt gav möjlighet till egna initiativ i handling 
vilket gjorde att perezhivanie kunde skönjas. Detta syntes främst i resultatet från baklängesmetoden.  
 
I den första statyövningen gestaltades samtliga figurerna i berättelsen och dess skeenden i  
dansstopp, en statyform som Bolton (1992) är kritisk till om det stannar vid att endast visa 
illustrationer av något och hur det ser ut på utsidan. Syftet var dock att eleverna skulle få börja 
gestalta i en enkel form utan prestige och också bli påminda om berättelsen. Ett slags återberättande 
som illustrerades med kroppen. Statyerna blev successivt rörliga och övningen avslutades som en lek 
eller dramatisering i det fiktiva. Denna framställningsform anses av Vygotsky (1995) likna den som 
barn naturligt har i sin fantasi. Därefter fick eleverna välja att göre två eller tre statyer i grupp som 
bekräftades av övriga deltagare som sedan blev levande dvs rörlig där de olika karaktärerna fick 
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möjlighet att berätta vad de tänkte eller kände. Vygotsky (1995) påtalar att fantasin alltid strävar 
efter att ta gestalt genom en handling dels för att bekräfta sig själv men också för att bli bekräftad av 
andra. Denna studie visar enligt mig på statyövningarnas potential och variation där såväl eleverna i 
statyn som åskådarna ges möjlighet till utveckling och synliggörande av såväl karaktärernas som sina 
egna röster och kroppsliga uttryck. 
 
Eleverna gavs handlingsutrymme när statyerna levandegjordes 
När statyerna levandegjordes gavs eleverna möjlighet till agens och tog egna initiativ till handling. De 
visade på inlevelse i roll och replikerade utifrån karaktärernas, främst Hjärtats, tänkta känsla i ett 
emotionellt engagemang. Även resultatet från innehållsanalysen pekar på elevernas förmåga till 
inlevelse i de olika karaktärernas känslor och tankar men också på inkännande och medkänsla för 
Hjärtat som identifikationsobjekt. Vid flera tillfällen återger eleverna handlingen utifrån karaktärens 
tänkta känslor och upplevelser. Medkänsla är enligt psykologilexikon (psykologiguiden.se) något som 
väcks när en vill lindra en individs svårigheter och ses som en del i den empatiska förmågan. Booth 
(2005) pekar på att även om karaktären är fiktiv så är elevernas emotionella svar på den verklig och 
utgår från dem själva. Jag tolkar detta som att eleverna kände sig in i karaktärens känslor och kände 
samhörighet. Intressant är att själva berättelsen inte innehöll känslor i den bemärkelsen utan 
fokuserade på handlingen och karaktärernas agerande. Elevernas emotionella engagemang höll sig 
genom hela lektionen och in i reflektionen vilket Bundy, Dunn & Stinson (2017) visade på i sin studie 
kring emotioner och engagemang. De lyfter att det är först när vi blir emotionellt berörda som 
reflektion kan genereras tillsammans med andra och göra oss medvetna om förändring av våra liv.  
 
När statyn levandegjordes, och kroppen fick frihet att agera, förstärktes elevernas uttryck. De levde 
sig in i rollen och tog egna initiativ till handling och gav karaktärerna eget liv. Hibbin poängterar att 
det är när eleverna återberättar och bearbetar berättelsen, med hjälp av sina kroppar, som de lär 
känna karaktären och identifierar sig med dess känslor. Eleverna får då förståelse för karaktärens 
handlande vilket ger möjligheter att förstå den andres perspektiv samt att känna sig in i den andres 
upplevelser (Hibbin 2016). Eleverna visade på inlevelse och en inkännande empatisk förmåga såväl 
emotionell via känsla som kognitiv via förståelsen.  
 
Med hjälp av pedagogens meningserbjudanden skapades förändring genom improviserat rolltagande 
samt gemensam reflektion i roll där eleverna gav röst åt karaktärerna. I reflektionen under görandet i 
fiktionen drog eleverna egna slutsatser utifrån sitt agerande. Ett exempel på detta är när eleverna i 
klass 1 fick erbjudande att förändra statyn så att hjärtat, som var det huvudsakliga 
identifikationsobjeketet, skulle må bättre. Pedagogen bekräftade förändringen som bidrog till 
ytterligare reflektioner tillsammans i övningen. Senare i intervjun återkom eleverna till dessa 
förändringar. Reflektionen i det fiktiva görandet verkar viktig för att eleverna ska uppleva sig 
delaktiga i skapandet av förändring där deras egna initiativ, som bekräftades av pedagogen, fick dem 
att minnas och relatera till övningen under reflektionen/intervjun efteråt. Detta bekräftades av 
resultaten i baklängesanalysen som pekar på kopplingar mellan elevernas förändringsarbete i 
statyerna och reflektionen. Resultatet visar att det främst var när deltagarna tog egna initiativ i 
handling som deras upplevelse befästes och tog sig vidare i reflektionen. Det var också främst i 
elevernas reflektioner som hade bekräftats av pedagogen, i fiktionen, som det gick att skönja 
perezhivanie dvs att eleverna utifrån karaktären fått en kroppslig upplevelse som förenats i en egen 
emotionell känsla (Ferholt 2015). Eleverna är i det fiktiva och kan sedan kliva ur för att titta på den 
fiktiva världen utifrån och reflektera kring sin upplevelse och sina känslor tillsammans med andra. På 
så vis samspelar det fiktiva och det verkliga i en så kallad estetisk fördubbling (Hallgren 2018). Denna 
reflektionen är nödvändig för att en förändring eller ett lärande ska komma till stånd anser Bolton 
(1984). Även innehållsanalysens resultat visade att det var när eleverna upplevde att de påverkade 
handlingen och kunde dra egna slutsatser som de fick erfara nya insikter som de använde sig av 
under reflektionen. Upplevelserna som de fått under sin gestaltning syntes påverkade dem 
känslomässigt och omvandlades till insikter som eleverna delade med sig av till varandra. Resultatet 
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bekräftas av Bundy, Dunn & Stinson (2017) som poängterar att det oftast är i de reflekterande 
delarna av dramat som individer kan omvandla de emotioner de fått i fiktionen till emotioner 
kopplade till verkligheten och att detta är av vikt för skapandet av nya insikter i ett 
förändringsarbete. Hallgren (2018) pekar i sin studie på att det var när eleverna skapade en 
förändring som uppkommit genom en känslomässig upplevelse i dramat som nya handlingsalternativ 
skapades. Eleverna hade då återanvänt sina känslor och erfarenheter på nya sätt och fått syn på 
andra sätt att vara (Hallgren 2018).   
 
Resultaten från analyserna pekar på vikten av pedagogens närvaro och interaktion med eleverna. Att 
pedagogens olika meningserbjudanden samt bekräftelse av elevens agerande i såväl reflektion som i 
det gestaltade statyarbetet som bidrog till utveckling, förändring samt stärkt upplevelse. Vygotsky 
(1994) kallar den spännvidd mellan vad ett barn klarar på egen hand och vad den klarar tillsammans 
med en vuxen för den proximala utvecklingszonen. Denna zon har stor betydelse för elevens 
möjligheter till utveckling (Vygotsky 1994, Lindqvist2001). Hallgren (2018) betonar att 
meningserbjudanden från pedagogen är viktig för att eleverna ska uppleva det meningsfullt att skapa 
i fiktionen samt att fiktionen ska vara möjlig att skapas.  
 
 
Fiktionen som skydd 
Eleverna verkade känna igen sig i det underliggande temat samtidigt som fiktionen hjälpte dem med 
distansen. Kulturskolegruppen fick på grund av tidsbrist mindre tid i det fiktiva än klass 1 och hann 
därför inte utforska förändringar i sina statyer vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att 
reflektionen efteråt intellektualiserades något.  Flera i gruppen gav också ett generaliserande sista 
svar på min fråga om vad de tog med sig från lektionen exempelvis jag tänker på allting vilket jag 
tolkar som att de inte hann vara tillräckligt länge i fiktionen för att identifiera sig med karaktärerna 
och fick kanske inte med sig upplevelsen av att kunna påverka handlingen och upplevelsen av 
perezhivanie. Genom att de arbetade mer självständigt i jämförelse med de dramaovana eleverna 
fick de heller inte lika många meningserbjudanden och därmed inte lika mycket utforskande i roll 
eller möjlighet att bearbeta berättelsen. Dock var det en av de mindre grupperna som på eget 
initiativ skapade förändring i statyscenen som ledde till en positiv förändring för 
identifikationsobjektet Hjärtat. Den elev som var drivande i denna förändring återkom till detta vid 
flera tillfällen i reflektionen. Detta belyses av Hallgren (2018) som i sin avhandling kunde se att de 
rörelser och gester som deltagarna erfor i statyarbetet kunde få betydelse senare i förloppet av 
processdramat. Det som hade kommenterats och tolkats av dem som betraktade statyn påverkade 
statydeltagarna och fick betydelse för vidare rolltagning. Kroppen och dess redskap hade använts på 
så vis att de kommunicerade något till betraktaren och fanns sedan med i form av ett kroppsligt 
minne (Hallgren 2018). Utifrån innehållsanalysens resultat framkom detta tydligast hos de något 
yngre och dramaovana eleverna som tillbringade mer tid på att utforska fiktionen. Dessa elever fick 
fler meningserbjudanden för att klara av uppgifterna vilket visade sig ha en positiv effekt även i deras 
utforskande under reflektionen. Enligt Heathcote är det gestaltandet som bidrar till att deltagarna 
kan se sig själva genom den fiktion som de skapar vilket skyddar dem och skapar såväl distans som 
engagemang (Wagner 1992).  

I den pilotstudie som gjordes i förberedande syfte blev en av slutsatserna att eleverna tillbringade för 
kort tid i det fiktiva vilket troligtvis fick till följd att skyddet från det fiktiva minskade vilket nämnts 
tidigare under metoddelen. Det visade sig bl.a. genom att eleverna upplevde det svårt och abstrakt i 
reflektionen där det fiktiva kopplades till verkligheten. Reflektionen handlade då mer om dem själva 
än om berättelsens karaktärer och skeenden som de inte hann undersöka tillräckligt eller identifiera 
sig med. För kort tid i det fiktiva bidrog också till att eleverna inte gavs möjlighet att bekanta sig med 
berättelsen alla karaktärer och skeenden vilket jag antar resulterade i att samtliga tre grupper 
skapade en staty med samma händelse från slutet av den sista scenen samt att förändringen i det 
fiktiva uteblev helt. Flera forskare pekar på vikten av balansen mellan det fiktiva och verkligheten för 
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att deltagarna ska få möjlighet till omkonstruktion och förändring i det fiktiva för att inte fastna i sin 
egen bild av världen (Prendergast & Saxton (2015). Möjlighet till distansering är viktig för att 
deltagarna ska kunna känna sig fria från sig själva och vågar prova på nya roller och perspektiv som 
de vet att det inte är på riktigt (Bolton 1984, Bundy, Dunn och Stinsons 2016, Hallgren 2018). Bolton 
menar att fiktionen skyddar eleverna från deras egen verklighet in i en kontext så att de inte 
exponeras. De skyddas alltså på så vis inte ifrån sina känslor men till karaktärernas känslor och blir då 
mer motiverade att känslomässigt delta i dramat (Bolton 1984). Detta visar på vikten, för eleverna, 
att ha fått vara i det fiktiva, i ett undersökande och prövande, innan verkligheten gjorde sig påmind, 
särskilt med tanke på att berättelsen innehöll flera affektiva element som berörde dem. 
 
 
Reflektionen hjälpte eleverna att erfara nya insikter 
Resultatet av innehållsanalysen pekar på att eleverna fick vissa insikter i skillnaden mellan fantasi och 
verklighet. De fick också erfara hur ett utanförskap kan upplevas och kännas samt hur deras egen 
påverkan i statyarbetet kunde leda till förändring av handlingen. Om jag drar paralleller till Vygotskys 
syn på fantasi menar han att fantasin alltid bygger på våra livserfarenheter men att man också kan 
fantisera runt andras erfarenhet vilket också kan innefatta olika medier exempelvis sagor (Vygotsky 
1995, Eckhoff & Urbach 2008). Vygotsky menar också att länken mellan fantasi och verklighet är våra 
emotioner där varje känsla associeras till en imaginär bild men där våra imaginära bilder också kan 
påverka känslan. Berättelsen som i sig inte beskrev känslor utan handling omvandlades till känslor för 
eleverna. De visade på känslomässiga beskrivningar i intervjun och svarade ibland med en känsla när 
jag frågade efter handlingen. Vygotsky menar också att fantasi kan blir verklighet och forma 
verklighetsbaserade produkter. Här menar Vygotsky verkliga fysiska produkter men jag tänker att det 
skulle kunna vara när eleverna iscensätter sin fantasi i ett rolltagande. Det skulle också kunna 
överföras till elevernas reflektioner. Från att inte förstå hur ett hjärta kan bli en ärta får de förståelse 
för att det kännas så. Det kan vara en upplevelse som blir en verklighet och som reflektionen senare 
kan utgå från. Kunde kanske också illustreras med Ls fantasitankar om presidentens lustiga mössa 
som sedan blev verklig för honom vilket synliggjordes i baklängesanalysen. 
 
Eleverna fick erfara att en kan få djupare förståelse för saker och ting med hjälp av varandras 
erfarenheter samt pedagogens kommunikativa erbjudanden och på så vis hitta lösningar tillsammans 
samt erfara symbolisk form i reflektionen där hjärtat blev en metafor för utanförskap. I sociokulturell 
teori (Säljö 2014) har den proximala (nära) utvecklingszonen stor betydelse för möjliggörande av 
utveckling. Den utgör en utvecklingspotential där barnet successivt erövrar erfarenhet, egen och 
andras, genom att ta efter, pröva och sedan omvandla till sitt eget. Detta blev tydligt i resultatet från 
innehållsanalysen där såväl pedagogen som eleverna kom med meningserbjudanden för att utveckla 
samtalet och hitta lösningar på frågorna tillsammans. Säljö (2000) menar att vi delar tänkandet som 
finns mellan oss, och utvecklar en delad förståelse genom kommunikation. Eleverna sam-talar och 
sam-lyssnar (Säljö 2000). I elevernas gemensamma reflektion gick det att följa hur de tog över och 
lånade varandras tankar och insikter och delade med sig av ny kunskap. Tillsammans med andra 
kunde eleverna omvandla berättelsens symbolik till verkligheten. 
 
Jag ser elevernas gemensamma reflektion som en del i en approprieringsprocess där de successivt 
och gemensamt approprierade dramaarbetets, inklusive berättelsens, medierade möjligheter 
(Bakhtin 1981 via Jakobsson 2012 sid 158). Bakhtin som lånat ut begreppet tar hänsyn till den 
ömsesidiga dialogen dvs att vi inte bara interagerar utanför oss själva för att sedan införliva den inuti 
oss själva, utan att detta sker växelvis samt att vi hela tiden står i dialog med oss själva (Säljö 2000, 
Edmiston 2015). Bakhtin ser även den proximala utvecklingszonen som en ömsesidig dialog, oavsett 
ålder, där man i dialog med andra och sig själv kan tänka olika runt saker och ting. En elev behöver få 
vara i dialog med samtliga i ett klassrum och även med fiktiva karaktärer och sagovärldar (Edmiston 
2015). Bakhtin menar att vi samspråkar ömsesidigt med vår inre och yttre röst i samspel med andra. 
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Sammanfattning av diskussionen utifrån frågeställningarna 
Den muntliga berättandets inverkan på eleverna i relation till statyövningarna 
Berättandet hjälpte eleverna in i statyövningarna genom att skapa ett engagemang och delaktighet 
som kunde uppnås genom hela lektionen. Forskningsstudier visar att barns förmåga till empati växer 
med det muntliga berättandet dels genom att de speglar sig i berättarens kroppsspråk minspel och 
gester men också genom delaktigheten i det dialogiska förhållningssätt som det muntliga 
berättandet innebär (Hibbin 2016, Ola Henriksson 2018). Berättelsen gav handlingsberedskap inför 
statyövningarna och blev ett meningserbjudande i skapandet av statyerna. Berättelsen tilltalade 
eleverna och gjorde det möjligt för dem att identifiera sig med karaktärerna tack vare dess affektiva 
element dvs element som gav barnen upplevelser av emotioner. Berättelsen skapade också 
igenkänning och distans som skyddade eleverna i deras utforskande kring temat.  
 
Eleverna använde sig av fiktionen 
Eleverna använde sig av den uppkomna fiktionen framförallt i den mer friare delen av övningarna 
men även under intervjuerna/reflektionen. Studien pekar dock på att skyddet från fiktionen hade en 
tendens att minska om inte eleverna tillbringade tillräcklig tid i ett prövande och utforskande inom 
det fiktiva. Risken blev annars att identifikationen med karaktärerna minskade och bidrog till att 
reflektionen intellektualiserades eller blev svårgripbar alternativt att eleverna exponerades och blev 
för privata. Fiktionen ska enligt Bolton (1984) skydda eleverna från deras egen verklighet och in i en 
kontext till karaktärernas känslor för att de ska kunna känna frihet att skapa och kunna pröva nya 
perspektiv. Detta visade sig även gälla reflektionen där pedagogen och eleverna utforskade det 
fiktiva tillsammans via delade erfarenheter kring fiktionens handlingar och förlopp. När eleverna tog 
egna initiativ och skapade förändring i statyerna som bekräftades av pedagogen kunde perezhivanie 
skönjas.  
 
Reflektionen bidrog till nya insikter och erfarenheter 
När eleverna skapade egna förändringar i gestaltningarna som bekräftades av pedagogen togs detta 
vidare in i reflektionen av eleverna där deras erfarenheter av statyarbetet och fiktionen delades med 
andra och skapade nya insikter. Eleverna fick hjälp att koppla fiktionen till sin egen verklighet och på 
så vis skapa förståelse för att en i ett utanförskap kan känna det som att ens hjärta har blivit till en 
hård liten ärta. De något äldre eleverna i Kulturskolegruppen kunde ta det ett steg vidare och 
beskriva hur ens hjärta kan känna smärta i olika situationer precis som hjärtat som blev uppspikat. 
Tillsammans i en approprieringsprocess kunde eleverna verbalisera både gamla och nya insikter – 
först inom fiktionen både i och ur roll men därefter kopplat till sig själva. 
 
Den gemensamma förståelsen och erfarenheterna stannade dock kvar hos gruppen i rummet. Det 
hade behövts ytterligare lektioner, övningar och reflektioner för att förankra arbetet i ett 
samhälleligt perspektiv som exempelvis hur de nya erfarenheterna skulle kunna omsättas i 
klassrummet för att bidra till ett bättre klassrumsklimat. Hallgren (2018) tar i sin avhandling om 
processdrama upp att ett fördjupat lärande kan ske först när eleverna kan skönja ett samband mellan 
dramaarbetet och sitt eget liv satt i ett samhälleligt perspektiv. Denna studie kan ses som en del i ett 
processdrama där eleverna fick ökad förståelse för hur ett utanförskap kan upplevas och kännas. 
 
 
Diskussion kring analysmetod 
De tre analysmetoderna har varit mig behjälpliga för att lära känna och fördjupa förståelsen för 
materialet. Metoderna kompletterar varandra och har hjälpt mig att hitta olika ingångar till 
materialet. Sorteringen och kategoriseringen av observationsanteckningarna samt det transkriberade 
materialet från videofilmen innebar att jag fick syn på berättelsens påverkan på statyarbetet i olika 
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steg. I det sista steget där statyerna levandegjordes fick eleverna handlingsutrymme och påverkade 
handlingen utifrån egna initiativ.  
 
Svaren i de transkriberade intervjuerna var mer processinriktade och krävde en analysmetod som gav 
mig stöd och distans till mitt material. Den textnära Innehållsanalysen försvårade direkta tolkningar, 
och fick mig att förhålla mig till varje rad i det manifesta textinnehållet, vilket innebar att innehållet 
blev differentierat och medförde att elevernas reflektionsprocess blev synlig. Det gick nu att följa hur 
eleverna steg för steg jämförde fiktion med verklighet, omsatte, införlivade, internaliserade och 
använder sina personliga och nyvunna erfarenheter i den gemensamma reflektionen. Eleverna 
approprierade sina erfarenheter från berättelsen och statyarbetet i sin gemensamma reflektion. Jag 
fick också större inblick i olika aspekter av empati och elevernas förmåga till inlevelse. 
Innehållsanalysen medförde att jag fick ökad förståelse för resultaten i observationsanalysen och 
baklängesanalysen där elevernas handling i fiktionen synliggjordes. Exempel på detta kan ses i 
sammanfattningen av resultatdelen. 
 
Baklängesanalysen blev en metod eller strategi som pekade på hur elevens handling i statyarbetet 
fick betydelse för dennes vidare tankar i reflektionen. Värdet av interaktionen med pedagogens 
bekräftelse och meningserbjudanden blev också synliggjord. Metoden fick mig att tydligare se 
perezhivanie som framförallt blev synlig när eleverna påverkade statyarbetet utifrån egna initiativ.  
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Intressant hade varit att göra ett utvecklingsarbete som tar vid där denna studie slutar och 
implementerar elevernas ökade förståelse i ett samhälleligt perspektiv i syfte att bidra till ett bättre 
klassrumsklimat men också som en del i ett värdegrundsarbete. En längre tidsperiod skulle krävas där 
learning study i samarbete med klassläraren kanske skulle kunna fungera som metod.  
 
Intressant hade också varit en intervjustudie kring hur drama och teaterpedagoger använder sig av 
muntligt berättande i samband med dramalektioner eller under ett föreställningsarbete.  
 
Hur vi kan arbeta med forumspel och värderingsövningar med små barn i fiktionen där det muntliga 
berättandet kan ses som en del, är en frågeställning som kan innebära ytterligare en fallstudie. 
 
Det hade varit intressant att studera ett dramaarbete där elevers egna påhittade berättelser används 
som underlag i syfte att undersöka hur detta påverkar och eventuellt skulle kunna motivera samt 
engagera eleverna. Även själva skapandet av berättelser skulle kunna studeras. 
 
Ett utvecklingsarbete som bygger vidare på Sturms studie (1999) där han studerade hur lyssnaren 
påverkades av den muntligt berättade berättelsen (se forskningskapitlet). Han identifierade också 
vilka störande moment som kunde påverka eller distrahera lyssnaren vilket i sin tur påverkade 
lyssnarens engagemang. Han lyfter att förståelsen för dessa samband skulle kunna bidra till ett bättre 
lärande i skolan men han följer inte upp detta i ytterligare studier. Hur skulle vi med hjälp av dessa 
kunskaper få ett bättre lärande? 
 
Utifrån Sturms studie (1999) och Henrikssons studier (2016) vore det intressant att utforska hur vi 
berättar för att verkligen fånga in och möta varje elev, hur elevers engagemang kan vidmakthållas 
samt hur en kan använda sig av riktade berättelser i skolan utifrån ett specifikt kunskapsinnehåll. 
Intressant vore också att göra ett utvecklingsarbete i samverkan med lärarutbildningen i syfte att få 
lärarstudenterna att börja berätta muntligt för att levandegöra sin undervisning och för att få syn på 
hur detta påverkar elevernas intra och intersubjektiva lärande. 
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