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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka och kartlägga attityder gentemot
religionsundervisningen på gymnasiet och drama som undervisningsmetod, samt att 
föreslå en med drama integrerad religionsundervisning, där drama är metoden, och 
religion står för innehållet. Detta för att utforska utförbarheten av en sådan 
undervisning, där drama är metoden för religionsundervisningen på gymnasiet. Jag har 
med hjälp av intervjuer och litteratur undersökt vilka dramametoder som går att 
använda, samt vilka effekter dessa kan tänkas ha för undervisningen. Sedan har jag gett 
förslag på en serie konkreta religionsundervisningsexempel, vilka jag stödjer mot de 
didaktiska hjälpmedlen vad, hur och varför. Jag använder mig av Mia Marie Sternudds 
doktorsavhandling, Dramapedagogik som demokratisk fostran?, för att kategorisera 
mina lektionsförslag efter undervisningssyfte. För att kartlägga attityder gentemot 
religionsundervisningen på gymnasiet och drama som metod i undervisningen, har jag 
genomfört en enkätundersökning, där 100 personer, med erfarenhet av svensk 
gymnasial religionsundervisning, deltar. 

Jag har i min enkätundersökning kommit fram till, att drygt 2/3 av de 100 deltagande 
ställer sig positiva till drama som undervisningsmetod, samt att hela 62 procent känner 
att religionsundervisningen på gymnasiet är i behov av en förändring. Många ansåg att 
det är lärarens entusiasm som avgör om undervisningen är bra, och andra ser innehållet 
som det främsta viktiga. Flera önskade sig mer diskussioner och aktivitet på lektionerna. 

Mina undervisningsförslag som jag arbetat fram visar hur drama kan användas som 
metod, utan att förlora ett innehållsmässigt djup i undervisningen, och att möjligheterna 
till en integrerad undervisning är stor. Jag anser att jag i mina förslag, exemplifierat hur 
drama kan användas som undervisningsmetod i religionskunskap på gymnasiet, där 
undervisningen möter läro- och kursplanernas mål, samt de kursplansperspektiv som 
regeringen satt upp. 

Nyckelord

Didaktik, Drama, Undervisning, Religion  



Abstract 

The purpose of this thesis is to examine attitudes towards the teaching of religion and 
drama as the teaching method, and to propose an integrated form of education where 
drama is used as a method when teaching religion. This is performed in an attempt to 
explore the possibility of using such a method of teaching. By studying existing 
literature as well as performing interviews I have examined possible drama methods and 
their conceivable effects on learning, and proposed classroom cases on how to apply 
drama. These cases are relying on what, how and why; what shall be taught, how it shall 
be taught, and why I have chosen this specific method. The cases are categorized in line 
with Mia Marie Sternudd's Ph. D Thesis, Educational Drama as a mean of fostering 
democratic values?, where she defines four perspectives of educational drama. A survey 
of one hundred individuals with experience from Swedish religious education was 
performed in order to examine the attitudes towards the teaching of religion.

In the course of my investigation i have reached the conclusion that about two thirds of 
the one hundred participants think positively of the idea to use drama as a teaching 
method. Also, sixty two percent consider the religious education to be in need of 
improvement. Many think that the enthusiasm of the teacher is the deciding factor in 
whether the education is good, and others view the contents as the most important. 
Several want more discussions and activity during class.

My classroom cases show how drama as a method can be used, without loosing any 
depth in the contents, and that the potential to use drama as a method in religious 
education is considerable. And I do feel that my cases show how drama may be used in 
teaching while maintaining the standards set by the national curriculum.
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Didactics, Drama, Education, Religion 
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1. Inledning

Svaret på många enkla frågor kan man få på två sätt – antingen genom information eller 

genom direkt erfarenhet1.

Citatet är första meningen i första kapitlet i Brian Ways bok, Utveckling genom drama, 
och ger oss två olika sätt att se på inlärning. Antingen kan läraren, enligt Way, 
undervisa på ett teoretiskt och akademiskt sätt, eller med hjälp av drama. Han menar att 
det teoretiska svaret ger kärnfull och riktig information, emedan med drama kan direkt 
erfarenhet nås. Han menar att drama ”överför mer kunskap, berikar fantasin och träffar 
antagligen hjärta och själ likaväl som intellekt”2. 

Det är detta som jag söker efter i min uppsats, det är detta som jag vill nå.  

1.2 Personlig bakgrund
Efter att, i min utbildning, ha läst religionskunskap, befinner jag mig nu ofta i samtal 
om religion och religionsundervisningen på gymnasiet. Av dem som jag talat med, är 
det många som uttrycker negativa känslor gentemot sin gymnasiereligionsundervisning. 
Flera av dem minns den inte ens. I diskussionerna kommer det fram att de idag är 
intresserade av religion, och önskar att deras erfarenhet av gymnasieämnet hade varit en 
annan. Med detta i åtanke, och med drama som andra inriktning i min utbildning, var 
steget inte långt till att börja fundera över hur religionsundervisningen på gymnasiet 
skulle kunna se ut för att väcka mer engagemang hos eleverna. Min utgångspunkt är att 
detta kan göras med hjälp av dramametoder. Jag har därför tänkt, att i detta arbete ta 
reda på vad personer med erfarenhet av religionsundervisningen från svenska gymnasier 
har för åsikter om religionsundervisningen, och drama som undervisningsmetod. Jag 
vill också utforma en serie undervisningsförslag, där religion står för innehållet och 
drama fungerar som undervisningsmetoden. Detta för att undersöka huruvida det är 
teoretiskt möjligt att integrera drama som undervisningsmetod med religion som ämne, 
och därmed få en engagerande och djuplodande religionsundervisning. 

1.3 Undersökningsområde
Undersökningsområdet är drama som en metod i undervisningen, och då i synnerhet i 
religionsundervisningen på gymnasiet. Jag har valt att söka ta reda på hur människor, 
med erfarenhet av svensk gymnasiereligionsundervisning förhåller sig till 
religionsundervisningen på gymnasiet och drama som metod i undervisningen. För 
ändamålet genomför jag en enkätundersökning, där 100 personer, med erfarenhet av 

                                                
1 Way, Brian (1975), s.11

2 Ibid
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svensk gymnasial religionsundervisning, får svara på frågor som rör detta. Jag vill också 
formulera en serie undervisningsförslag, där drama fungerar som undervisningsmetod i 
den gymnasiala religionsundervisningen. Jag presenterar några företrädare inom det 
dramapedagogiska fältet, och deras pedagogik, samt Mia Marie Sternudd, och hennes 
doktorsavhandling, Dramapedagogik som demokratisk fostran? I denna bearbetar hon 
dramapedagogiken och framställer fyra dramapedagogiska perspektiv3, som jag 
använder mig av för att kategorisera mina kommande undervisningsförslag. Vad gäller 
religionsämnet, lyfter jag fram Läroplan, kursplaner och kursplansperspektiv. 
Kunskapsbedömning, och de didaktiska hjälpmedlen vad, hur och varför kommer också 
att behandlas. Jag ämnar även intervjua två lärare/utbildare, för att exemplifiera hur 
dessa beskriver sin religionsundervisning där drama fungerar som undervisningsmetod. 

1.4 Syfte och problem

1.4.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka och kartlägga attityder gentemot 
religionsundervisningen på gymnasiet och drama som metod i undervisningen hos 
människor med erfarenhet av svensk gymnasial religionsundervisning. Detta för att 
utforska utförbarheten av en sådan undervisning, där drama används som 
undervisningsmetod i religionsundervisningen på gymnasiet. Ytterligare syfte är att 
inhämta kunskap från litteratur, enkät och intervjuer för att bygga upp en modell där en 
serie lektionsförslag presenteras, där drama fungerar som metod i 
religionsundervisningen på gymnasiet. Jag vill ta reda på hur religionsundervisningen, 
utifrån den modell som jag bygger upp, mer konkret kan vara utformad.   

1.4.2 Problemformulering

Det som jag vill undersöka i min uppsats, är: 

 Hur används, och kan drama användas som metod i religionsundervisningen?

                                                
3 Sternudd, Mia Marie (2000)
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2. Teoretiskt perspektiv 

Människan kommunicerar genom sitt tal- och skriftspråk, och eftersom underlaget till 
min studie är just kommunikation, är det essentiellt att inse min egen del och påverkan 
på det som studeras. Jag vet att jag, med min närvaro inverkar på den verklighet som jag 
undersöker, samt att jag inte är värdeneutral, då jag hela tiden, i mina tolkningar, 
influeras av mina egna åsikter och värderingar4.

2.1 Den sociokulturella inlärningsteorin   
Min utgångspunkt vad gäller elevers lärande och kunskapande är till stor del 
motsvarandet den sociokulturella teorin, som fokuserar lärandet på den kollektiva 
deltagarprocessen, med tyngdpunkten på interaktion. Teorin har en konstruktivistisk 
syn5, dvs. att kunskapande inte är något som sker den passiva människan, utan att 
individen snarare aktivt väljer ut, tolkar och anpassar kunskapen till något eget. Det 
finns framförallt två former av konstruktivism, den kognitiva konstruktivismen och den 
sociala konstruktivismen6, där den sociokulturella teorin framförallt hämtar sin 
teoretiska syn i den senare, där inlärningen ses som en social angelägenhet där språket 
har en central roll, och Lev S. Vygotskij7, liksom John Dewey är framträdande gestalter. 
Dewey är mest känd för metoden learning by doing, med syftet att ge eleverna en 
verklighetsförankrad undervisning, som skall ge dem den kunskap de behöver för att 
påverka samhället de lever i8.  

Inom den sociokulturella teorin menas att lärande sker genom handling, de lägger stor 
vikt vid samarbete och interaktion. Lärandet ses som situerat, att det sker i autentiska 
aktiviteter9, hur ett problem löses är beroende på situationen samt individens 
erfarenheter. Handlingen är alltså situerad eftersom personen handlar utifrån sina egna 
kunskaper och sin kännedom om situationen10. En annan viktig tanke inom den 
sociokulturella teorin är att vi lär med hjälp av artefakter, utvecklingen av materiella 
redskap går hand i hand med de intellektuella framstegen, och artefakterna tillåter oss 
att nyttja vår mentala energi till annat än att praktiskt lösa problem. Vi sammankopplar 
hela tiden vårt agerade med de redskap som vi använder, och mänskliga funktioner och 
kompetenser flyttas hela tiden över till de olika artefakterna 11. Förutom de fysiska 

                                                
4 Stensmo, Christer (2002), s. 14 - 17

5 Dysthe, Olga (2003), s. 41f

6 Imsen, Gunn (2000), s. 38 - 39

7 Ibid, s. 39

8 Dewey, John (2004), s. 15, 18

9 Dysthe, Olga (2003), s. 41ff

10 Säljö, Roger (2000), s. 104ff

11 Ibid, s. 11ff
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artefakterna finns också språket, som ses som ett medierande, förmedlande, redskap. 
Både skrift- och talspråket avses här. Med skriften finns möjligheten att förlägga 
kommunikationen mellan människor, utanför dem, vilket ger läsaren tolkningsföreträde 
till texten, och det författaren har att säga. Förutom att vi tolkar texten, påverkar den 
vårt sätt att tänka, diskutera och argumentera12, ingen människa har all kunskap, utan vi 
lär av varandra, i kommunikation med varandra. Språket ses som det viktigaste 
medierande redskapet, och fokus flyttas från individen till lärogemenskapen, dvs. vilket 
slags aktivitet, som ger det rätta sammanhanget för att lärande ska ske. Lärande sker 
genom aktivitet, och vi lär och kunskapar hela livet, för hela livet13.  

                                                
12 Ibid, s. 157ff

13 Dysthe, Olga (2003), s. 42f
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3. Tidigare forskning

3.1 Dramapedagogik

3.1.1 Drama och Pedagogiskt Drama

Ordet drama kommer från grekiskans dra’ma som betyder handling av dra’a handla14. 
Erberth och Rasmusson skriver i Undervisa i pedagogiskt drama att det pedagogiska 
perspektivet sätter elevens handling i centrum, och att dramatisera innebär att gestalta 
en fiktiv handling. De skriver

Att man kan distansera sig från sin roll och betrakta sin handling utifrån samtidigt som rollen 

kräver känslomässig inlevelse, ger möjlighet till reflektion och därmed nya insikter. […] 

Dramapedagogiken sätter eleverna och deras egen aktivitet i centrum. Den aktiva kreativa 

handlingen, det konkreta ställningstagandet, som är ett uttryck för hela personligheten, är 

kärnan i pedagogiskt drama15. 

Drama som pedagogisk metod aktiverar eleverna, samtidigt som de har möjlighet att 
känna och reflektera kring det som görs. Eva-Kristina Olsson skriver att drama ger en 
möjlighet till subjektiv inlevelse i okända situationer, vilket kan leda till en förändrad 
syn och förändrade värderingar16. Eleverna får gestalta och identifiera sig med olika 
karaktärer och roller, och i den processen får de både träna sig i att uttrycka sig, och att 
se saker från olika håll. Christel Öfverström, som skrivit licentiatavhandlingen 
Upplevelse, Inlevelse och reflektion, anser att drama kan ses som en process, där 
individen, genom att lära känna sig själv, lär sig att lättare förstå andra människor17. 
Hon skriver angående drama som metod i lärande och undervisning, där hon intervjuat 
flera lärare angående hur och varför de använder drama som metod i undervisningen att

Dramats essens med fokus på lärande kan utifrån lärarnas beskrivningar av drama som metod 

sammanfattas i följande punkter:

 att lära känna sig själv både till det yttre och inre ur ett pedagogiskt – psykologiskt 

perspektiv

 att utifrån kunskap om sig själv träna individen i att samarbeta för att underlätta i olika 

sociala interaktioner

 att utveckla färdigheter i att kommunicera, vilket möjliggör att våga ifrågasätta 

antaganden och utveckla alternativ i tänkandet, i känslorna samt i handlandet 

 att träna individen i att använda alla sinnena i inhämtandet av kunskaper

                                                
14 Drama Nationalencyklopedin (2007). [www]. Hämtat från 

http://ne.se.ezproxy.lhs.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=156161&i_word=Drama 25 mars 2007

15 Erberth, Bodil & Viveka Rasmusson (1996), s. 7

16 Olsson, Eva-Kristina (2006) s. 36 - 37

17 Öfverström, Christel (2006), s. 85
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 att använda det fantasifulla som finns hos varje individ för att utveckla kreativa sidor

 att medvetandegöra och skapa motivation till att lära sig lära samt 

 att vidga kunskapsbegreppet utifrån ett helhetstänkande18

Öfverström menar att med drama som metod i undervisningen får eleverna ta del av en 
mer ”obegränsad” kunskapssyn, som motiverar lärarna till ett mer flexibelt lärande 
vilket skulle underlätta för alla elever. Hon menar också, att genom fiktiva handlingar, 
fördjupas kunskaperna, ger utrymme till diskussioner och reflektioner samt att eleverna 
förstår att det handlar om att lära sig själv. Öfverström anser att det i dramaövningar är 
viktigt att utfå vilka kunskaper som finns i gruppen då förförståelsen är betydelsefull i 
valet av övningar19. 

3.1.2 Tre företrädare för området dramapedagogik

Valet av företrädare, är baserat på deras pedagogik, jag har intresserat mig för tre 
pedagoger som alla använde drama som undervisningsmetod för att motivera och 
engagera sina elever. Med dessa dramapedagoger, och deras pedagogik önskar jag 
skildra hur undervisning med drama som metod kan vara utformad, samt vilka effekter 
som pedagogerna beskriver att deras undervisning givit.  

3.1.2.1 Brian Way

Brian Way (1923 – 2006)20 tillhör den tradition där nyckeluttrycket är “genom drama”, 
drama som metod21. Han använde sig av dramatisk improvisation som arbetsform, där 
improvisation innebär längre påhittade dramatiska berättelser. Han skiljer mellan tre 
slags övningar, styrda/dirigerade (föreslås av läraren/ledaren), Framstimulerade
(föreslås av deltagarna med hjälp av lärarens frågor) och Skapade övningar (konstrueras 
av deltagarna)22. Way använder sig mycket av elevernas egna berättelser, och 
improvisationerna syftar till att ge barnen en bra arbetsform där de kan utvecklas som 
individer. Han är inte ute efter äkthet i spelet, utan det viktiga är att eleverna ska kunna 
utföra övningarna och uppgifterna på sin egna nivå, oavsett hur erfarna och mogna de 
är. Det essentiella är att de ska kunna växa och bli medvetna om sitt växande. Eleverna 
spelar i de improviserade situationerna efter bästa, egen, förmåga, och erhåller därmed 
den färdighet som är avsedd. Improvisationernas form är mer likt det levande livet, 
vilket ger eleverna en sinnlig, fysisk erfarenhet23. Way skriver i sin bok Utveckling 
genom drama:

                                                
18 Ibid, s. 113

19 Ibid, 113 - 144

20 Brian Way (2007). Doollee.com [www]. Hämtat från http://www.doollee.com/PlaywrightsW/WayBrian.htm 25 

mars 2007

21 Pusztai, Istvan (2000),  s. 158

22 Ibid s. 161, 164 

23 Ibid, s. 165 - 166
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[…] Men de flesta ungdomar vet egentligen, vad som väntas av dem, då de antagligen har fått 

höra det minst hundratals gånger […] Men att veta är en sak och att ha självförtroende att 

utnyttja kunskapen i praktiken är en annan. Bron från det ena till det andra slås genom övning, 

där förhållandena från det verkliga livet användes som del i drama. De medverkande ges 

tillfälle att verkligen leva sig in i situationen utan att behöva riskera konsekvenser av att de inte 

uppträder ”korrekt”24.

En annan viktig del i Ways pedagogik och dramatiska metod är fantasin, han skriver att 
”I undervisningen är det väsentligt att varje människa får hjälp både att utveckla sin 
egen fantasi och känna självförtroende genom den”25. Way tränar fantasin på fyra 
områden, berättarfantasin, det bildmässiga tänkandet, associationer, med hjälp av t ex 
ljudminnet, och inlevelseförmågan26. Han skriver att: ”För att utveckla fantasin behövs 
ständiga tillfällen att öva användningen av sina egna fantasiresurser”27. Hans 
pedagogiska praktik går ut på att utveckla medvetenhet, om sig själv och andra 
människor, genom rollgestaltning, och hans träning är både socialiserande och tänkt för 
teater28.

Syftet är hela tiden att utveckla människor, inte att utveckla drama. Genom att sträva efter det 

förra, kan man möjligen få det senare29.  

3.1.2.2 Dorothy Heathcote

Heathcotes pedagogik är kvalitativ, hon vill bygga upp en ”inre rymd” hos eleven, 
genom att nyttja dramat till att vidga elevernas medvetande30. Heathcote säger att 
läraren måste börja på elevens nivå, och inte på sin egen, hon menar att det krävs ett 
ömsesidigt förtroende dem emellan, läraren – eleven. För att väcka elevernas intresse, 
och få dem att använda det de redan vet, ställer hon frågor, istället för att ge svar. Hon 
vill framkalla barnens behov av information innan hon ger dem någon. Hon ger 
eleverna fria tyglar, de får ofta bestämma var, när och hur dramat ska utspelas, och hon 
riktar, för att få liv i dramat, fokus på enskildheter, som t ex ett fåtal speciella 
arbetsuppgifter, konkreta föremål eller genom upprepade rörelser31, som t ex svingande 
med en hacka. Att gå på djupet i de dramatiska spelen, är för henne viktigt, och hon 
söker det universella, elevens identifikation med olika individer. Detta är något hon 
kallar Brödraskapets kod, och meningen är att eleven ska dra paralleller till människor 
som varit i samma situation som hon själv befinner sig i nu. Om jag t ex spelar att jag är 
buddhist, är jag i brödraskap med alla buddhister genom tiderna. Hon vill att eleverna 

                                                
24 Way, Brian (1975), s. 293 - 294

25 Ibid, s. 54

26 Pusztai, Istvan (2000), s. 169

27 Way, Brian (1975), s. 55

28 Pusztai, Istvan (2000), s. 176 - 177

29 Way, Brian (1975), s. 17

30 Wagner, Betty Jane (1992), s. 19, 21

31 Ibid, s. 28, 39 , 79, 123, 125
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ska förstå andra människors situationer, och genom att hålla fast vid den inre 
upplevelsen, medan allt annat får variera, menar hon att vi kan spänna över skilda tider 
och situationer, samt över olika åldrar och samhällsskikt32. 

Hon går ofta in i roll när hon undervisar, och en populär roll hon brukar ta är djävulens 
advokat, där hon kan driva på i känsloladdade situationer, utan att vara ansvarig. I rollen 
kan hon också försöka hålla ihop gruppen, så att den fungerar som en enhet33. För att nå 
det djup som hon eftersträvar använder Heathcote sig mycket av ritualer, där hon kallar 
alla eleverna vid namn. I en ritual kan eleverna stå på tur, och vänta på att bli 
uppkallade, för att få något, eller göra något, en ritual får gärna kännas autentisk34, och 
det är bra om gruppen arbetar med röst och rörelser.

3.1.2.3 Ester Boman, Tyringe Helpension och deras arbetssätt

Tyringe helpension var en flickinternatskola, grundad av Ester Boman och Ester 
Östrand under tidigt 1900-tal. Undervisningen på skolan strävade efter att lära eleverna 
att söka och skapa kunskap själva, de var influerade av John Dewey, och hans, att lära 
genom att göra filosofi. Skolan arbetade också på ett sätt som skulle förbereda eleverna 
för livet i samhället, och framträdande på schemat var de estetiska och praktiska ämnen. 
Boman förklarar i en föreläsning för Modersmålslärarnas förening i Stockholm 1925, att 
teater är något de arbetar och experimenterar mycket med på Tyringe Helpension35. 

Vardagsmat är en av Ester Bomans begrepp, som hon använde sig av på Tyringe 
Helpension. Vardagsmat var när klasserna, utan publik, dräkter och rekvisita spelade 
upp korta, små pjäser för varandra och läraren inom olika ämnen. Det kunde handla om 
en pjäs på ett främmande språk, eller en dramatisering ur en del av historiekursen36. 
Kent Hägglund skriver att Ester Boman jämförde detta undervisningssätt, med barns 
spontana rollekar, som t ex indianer och vita eller mamma och barn37.  Med 
Laborationsmetod menade Ester Boman stora dramatiseringar av t ex tidsperioder, 
teman, ämnen och genres. Eleverna fick t ex läsa historiska romaner och faktaböcker för 
att ta reda på den information som behövdes för att spelet skulle kännas ”äkta”. 
Eleverna djupsökte efter den kunskap som angick den egna rollen, och de lärde sig 
tidstypiska. De skrev sedan den egna pjäsen. Boman menar att intresset uppstår utifrån 
texten, men att de inte läser bara för att minnas, utan för ett visst praktiskt syfte. Hon 
menar att uppgiften är motiverad, att eleverna lär sig, inte bara fakta, utan de kan också 
erhålla nya värderingar och åsikter38. 

                                                
32 Ibid, s. 65 –79, 97

33 Ibid, s. 163, 168 - 169

34 Ibid, s. 106 - 109

35 Helander, Karin (red.) (2000), s. 40 - 43

36 Hägglund, Kent  (2001), s. 178

37 Helander, Karin (red.) 2000), s. 45

38 Hägglund, Kent (2001), s. 179 - 180
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3.1.2.4 Sammanfattning

De tre pedagogerna utgår alla från elevernas nivå, och de ser dramametoden som 
motivation för elevernas informationssökande. För dem är elevens självständighet och 
kunskapande är i centrum. Genom drama medvetandegörs elevernas utveckling, såväl 
den inre personliga, som den teorietiska faktamässiga. Även om tillvägagångssätten är 
olika, är deras undervisning kvalitativ, djuplodande och utvecklande. 

3.1.3 Sternudds fyra dramapedagogiska perspektiv 

Mia Marie Sternudd har i sin avhandling, Dramapedagogik som demokratiskt fostran?, 
valt att precisera fyra dramapedagogiska perspektiv, som hon också avgränsar till 
undervisningsområdet39. Hon skriver om dramats dubbelhet, och kapacitet till ökad 
reflektion.

I distansen till den egna verkligheten och det egna jaget kan reflexion ses som ett verktyg för 

en ökad medvetenhet om det egna tänkandet, verkligheten och jaget, vilket i förlängningen 

påverkar individens handlande i verkligheten. I dramapedagogiska sammanhang skapas både 

distans och närhet till den egna verkligheten i dramatiseringar av verkligheten. Det blir en 

närhet genom att verkligheten konkretiseras i fysisk form och deltagarna upplever eller 

återupplever situationen. Samtidigt skapas en distans i rolltagandet samt bearbetningen av 

situationen40.

Sternudd menar att det dramapedagogiska arbetet kan ge eleverna erfarenheter som kan 
öka reflektionen hos dem, och därmed utveckla en ökad medvetenhet om det egna 
tänkandet och verkligheten, Sternudd fortsätter med att tala om hur viktig förmågan att 
analysera och reflektera är för elevens fördjupade kunskap. Eftersom hon anser att 
dramapedagogiken ger sådana möjligheter, har Sternudd valt att undersöka vilka olika 
dramapedagogiska perspektiv som hon kan finna i litteratur/teorier. Hon definierar sina 
perspektiv utifrån en analys av innehåll, metod, mål, reflektion och vilken form 
demokratisk fostran som den möjliggör41. 

Det första perspektivet är det konstpedagogiska, där syftet är att utveckla den 
konstnärliga uttrycksförmågan. Interaktion, personlighetsutveckling och förståelsen av 
mänskliga relationer är också en viktig del, men agering är det centrala. Valet av metod 
sker utifrån målet att formulera sig med olika konstnärliga uttrycksmedel. Pedagogiken 
handlar om att skapa en trygg atmosfär som gynnar gemenskap och kroppslig, sinnlig 
öppenhet, pedagogen måste väcka deltagarnas fantasi, men hela tiden se till att de 
bibehåller en reflektionsförmåga som är relaterad till deras egna upplevelser och 
känsloliv. Deltagarna får inte hänge sig åt ytlig gestaltning, utan ett djup är att föredra. 
Gruppen arbetar med konstnärlig gestaltning, där deltagarna går i roll för att se världen 
med andras ögon, situationer ses från flera olika håll och helheten belyses. I 
bearbetningsfasen berör och hanteras både det konstnärliga uttrycket och innehållet42.  

                                                
39 Sternudd, Mia Marie (2000) s. 38

40 Ibid, s. 16

41 Ibid, s. 16 - 23

42 Ibid, s. 49 – 59
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Inom det personlighetsutvecklande arbetet användes olika former av ageringstekniker, 
såsom improvisationer, dramatiseringar och rollspel, där rollspel är den huvudsakliga 
metoden för att nå en utveckling av deltagarens inlevelseförmåga, samarbetsförmåga, 
självförtroende och grupptrygghet. Självreflektion och gruppdynamisk reflektion står i 
fokus, och det centrala är att varje individ stärker sina resurser så att hon aktivt kan delta 
i den demokratiska och samhälliga processen. Här är det innehållet som är fokus för 
reflektion, och ageringen används för att förtydliga och medvetandegöra rollmönster. 
Gruppdynamiska processer är viktiga, och genom arbetet ska hon få en större förståelse 
för sig själv, och sig själv i mötet med andra43.  

Det kritiskt frigörande perspektivet syftar till att skapa reflektion som behandlar 
framtida handlingar och samhället. Med hjälp av en socioanalytisk rollspelmetod skapas 
diskussion och reflektion. Rollspelet sker kring ett givet tema, det ska vara realistiskt 
och ha ett bestämt slut, för deltagarna handlar det om att uppleva en situation. Temat 
bestäms genom deltagarnas livserfarenheter, och det är själva upplevelsen deltagarna får 
genom sitt rolljag, som är grunden för bearbetningen av värderingar och åsikter. Vad 
som eftersträvas är en reflektion som fokuserar på ett framtida handlande i syfte att 
förändra samhället, frigöra människan från förtryck, samt ett medvetandegörande hos 
individen. I bearbetningen hålls två diskussioner, en där rollerna i rollspelet diskuteras, 
vilket ger dem en möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor. Arbetet avrundas 
med en slutdiskussion där deltagarna återkopplar tidigare värderingar med vad som 
hände i rollspelet. Individen ska inom detta perspektiv erövra redskap för att i ord och 
handling undersöka maktrelationer i samhället, och utifrån de förtrycktas synvinkel, få 
kunskaper om vad som kan ske när vi försöker häva despoti44.       

Inom det holistiskt lärande perspektivet söks en känslomässig och tankemässig insikt av 
det ämne som undersöks, målet är att ge eleverna insiktskunskap, dvs. att eleven får 
kognitiv förståelse samt uppleva problematiken på en subjektiv känslomässig nivå. 
Viktiga delar i arbetet är fantasi, metaforer, symboler, närhet och distansering. Genom 
en läroprocess som integrerar känslomässiga och kognitiva aspekter, förändras 
elevernas värderingar och attityder som kommer av deras livserfarenhet. Eleverna får 
reflektera, leva sig in i, och distansera sig under spelets gång, och på så vis ska en 
medvetenhet och ett självständigt tänkande uppstå hos eleverna. En som arbetat aktivt 
med denna metod är Dorothy Heathcote45, vars pedagogik jag redogjort för tidigare i 
uppsatsen.    

                                                
43 Ibid, s. 65 - 80

44 Ibid, s. 82 – 92, 112

45 Ibid, s. 97, 103
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3.2 Undervisning

3.2.1 Vad ska läras ut – religionsundervisningen

Religionsundervisningen, eller kristendomskunskap som det tidigare hette, har länge 
varit ett omdiskuterat ämnet46, men i 1994 års skolreform enades Socialdemokraterna 
och Västerpartiet om att föreslå religionskunskap som kärnämne på gymnasiet, vilket 
senare antogs av riksdagen. Som kärnämne ska religionskunskapen bidra till 
samhällskompetens, yrkeskompetens och livskompetens47. Ämnet ska nu vara icke-
konfessionellt, och ingen elev ska befrias från ämnet på grund av religionstillhörighet48.   

3.2.1.1 Vad säger läroplanen 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), säger att undervisningen ska vara 
saklig och allsidig samtidigt som skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och 
sociala kompetens. Undervisningen skall förbereda eleverna för en komplex verklighet, 
med stort informationsflöde, där viktiga egenskaper är att, med kritiska ögon, kunna 
finna, tillägna sig och använda kunskapen. Skolan ska utveckla elevernas självständiga 
arbete, och deras förmåga till initiativ och ansvar. Undervisningen ska vara anpassad till 
varje elevs behov, den får inte bli ensidig, utan variation är att föredra. Det står också, 
att undervisningen, ska skapa en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper. 
Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och sitt kunskapande. En 
viktig sak som står i läroplanen är:

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta 

i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet49.

3.2.1.2 Vad säger kursplanen

Kursplanerna är definierade i ”Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutat kurs”, 
varefter betygskriterierna kommer. 

3.2.1.2.1 Religionskunskap A 50 poäng

Målen som skall uppnås handlar framförallt om att eleverna ska erhålla grundläggande 
kunskaper om olika livsåskådningar och världsreligioner, samt att de ska ha förståelse 
för hur tron kommer till uttryck i människors liv. De ska förstå, hur deras egna och 
andras värderingar påverkar hur människor ser på sig själva, på andra och på sina egna 
liv, hur problem kan uppstå, samt kunna reflektera kring detta50. För djupare förståelse, 
och mer information om kursplanen, se Bilaga 1a.  

                                                
46 Olivestam, Carl E. (2006), s. 12 - 13

47 På så sätt att eleverna kan finna sig själva, oavsett livssituation  

48 Olivestam, Carl E. (2006), s. 13, 17

49 Skolverket. Lpf 94 (1994) [www]. Se http://www.skolverket.se  26 mars 2007

50 Skolverket. RE1201 Religionskunskap A (2000) [www]. Hämtat från 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= 26 

mars 2007
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3.2.1.2.2 Religionskunskap B 50 poäng

Målen som eleverna skall uppnå efter avslutad kurs i religionskunskap B, är att de ska 
kunna se och beskriva grundläggande tros- och livsåskådningsfrågor, samt motivera, 
och förstå olika uppfattningar om tro, etik och livsåskådningar. De ska kunna 
argumentera för ställningstaganden samt jämföra olika tros- och samhällsuppfattningar. 
En viktig punkt här är att eleverna, med hjälp av urkunder och texter, ska kunna 
samanställa kunskaper om världsreligionerna och andra livsåskådningar. Eleven ska 
alltså redan ha en så pass bred förståelse för religionen att de med hjälp av religionens 
egna texter kan förstå den, dess traditioner, grundtankar och uttrycksformer. Det kritiska 
förhållningssättet är viktigt, och eleven ska självständigt kunna söka, finna, analysera 
och använda sig av kunskaperna51. För djupare förståelse, och mer information om 
kursplanen, se Bilaga 1b  

En religion som tar stor del inom båda kursplanerna är kristendomen, och det tycks som 
om det enbart är denna världsreligion som läraren måste arbeta med i sin undervisning. 
Det förefaller som om läraren är fri att själv välja vilka andra världsreligioner och 
livsåskådningar som ska förekomma. En annan viktig, och återkommande punkt är 
kunskapen om hur tro, etik och livsåskådningar påverkar människor, deras liv och deras 
sätt att tänka, samt vilka problem som kan uppstå kring detta52.     

3.2.1.3 Kursplanens perspektiv

För gymnasiets ämnen, och däribland religionskunskapen, har regeringen valt ut 
följande perspektiv som ska ingå i alla kursplaner:

Genusperspektiv, åskådliggör och skapar förståelse för kvinnor och mäns olika uttryck 
för religiositet och intresse för religion, samt deras positioner inom religioner. 

Entreprenörskapsperspektiv, som skulle kunna uttryckas genom att eleverna själva 
väljer vad de vill studera, samt hur de vill förskansa sig kunskapen.

Etiskt perspektiv, där både ett deskriptivt etiskt arbetssätt, och ett diskuterande, 
prövande av etiska frågor genomförs i undervisningen. 

Naturvetenskapligt perspektiv, där klassen inte bara ser på människan och hennes kultur 
i samband med religionen, utan även på den natur som hon lever i och av.

Miljöperspektiv, där de olika religionerna, världs- som naturreligioner syn på miljön 
belyses, samt vilket ansvar som människan har för miljön. 

Internationellt perspektiv och Historiskt perspektiv, där eleverna ser på religionen i 
historien och ute i världen. 

                                                
51 Skolverket RE1202 Religionskunskap B (2000) [www]. Hämtat från 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3289&extraId= 26 

mars 2007

52 Ibid.
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Andra perspektiv som kan ses som mer ämnesspecifika för religionskunskapen kan vara 
t ex: 

Livsfrågeperspektivet, där livsfrågor är i centrum, som kan bidra till elevernas förmåga 
att förstå, finna eller uppfinna meningen med, eller i livet.

Livstolkningsperspektivet, där meningen ligger i att känna till, förstå och tolerera andras 
livstolkningar, samtidigt som värdegrundsresonemanget vill visa på toleransens gränser.

Socioreligiöst perspektiv, det här perspektivet riktar sig på att förstå och uppleva vad 
det innebär att tillhöra en religiös grupp. Här ses religioner i relation till samhället, och 
religionsundervisningen koncentreras till upplevelseinnehåll och kult. Inom det 
socioreligiösa lärandet är undervisningen autentisk och situerad, istället för det 
instrumentella, text- och faktabaserade lärandet53. 

3.2.1.4 Vad – Hur – Varför

Carl E. Olivestam skriver i Religionsdidaktik att 

Inom didaktiken står frågan vad i centrum medan det inom metodiken är frågan hur. 

Ämnesdidaktiken knyter ihop frågorna vad och hur med varför för att på så sätt uppnå ett 

optimalt ämnesmedvetande54.  

Ett annat sätt att uttryck det är att vad, står för vad läraren väljer att undervisa om, hur, 
på vilket sätt hon väljer att göra det och varför hon väljer att undervisa om just detta, på 
just detta sätt. Frågor att tänka på angående detta är

 Vad väljer jag ut som undervisningsstoff av allt det jag kunde ha valt? Vad väljer jag 

därmed bort? Vilken bild av helheten skapar jag genom mitt urval?

 Hur undervisar jag, och hur låter jag mina elever möta detta stoff? Hur anknyter jag till 

några av deras tidigare erfarenheter och kunskaper, och hur underlättar och påverkar 

just denna anknytning elevernas upplevelse, tolkning och inlärning? Vilka 

arbetsformer använder vi, och hur påverkar valet av arbetsfrom hur eleverna 

bearbetar undervisningsstoffet, vilken typ av kunskap eleverna ”får” eller ”skapar” och 

hur de försöker ”tillämpa” den nyvunna kunskapen?

 Varför väljer jag just detta undervisningsstoff, dessa arbetsformer och denna 

metodik? Vilka mål har jag för undervisningen? Vilka grunder har jag att tro att just 

detta valda undervisningssättet kan leda mot det avsedda undervisningsmålet i den 

aktuella undervisningssituationen?55

                                                
53 Olivestam, Carl E. (2006), s. 39 - 54

54 Olivestam, Carl. E (2006), s. 35

55 Almén. Edgar m.fl (2000), s. 192
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3.2.1.5 Kunskapsbedömning

Hur bedömer vi elevernas kunskap och kunskapsutveckling? I Skola för bildning, 
beskrivs kunskaperna som fyra olika former av kunskaper, som fakta, förståelse, 
färdighet och som förtrogenhet. Bildningstanken beskrivs som en egen aktivitet och 
som en fri process, där kunskaperna inte ska uppfattas som färdiga och isolerade 
produkter som eleverna kan tillägna sig56, utan kunskaperna ska istället sättas in i ett 
sammanhang57. För undervisningen betonas, att ingen av kunskapsformerna får 
accentueras, utan de ska ses som varandras förutsättningar och vara beroende av 
varandra. Intentionen är att kunskapsformerna ska berika varandra, att eleven ska få en 
djupare förståelse för innehållet i kursen, och att skolan ska ge eleverna strategier som 
möjliggör ett integrerat tillämpande av de fyra kunskapsformerna. 

Eftersom kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet inte är rangordnade, 

kan inte heller olika betyg utgå från olika kunskapsformer. De kvaliteter i elevernas kunnande 

som skall betygssättas omfattar samtliga kunskapsformer. […]

På samma sätt är det med de andra kvaliteterna som skall ligga till grund för bedömningen. 

Skillnaderna mellan G, VG och MVG uttrycker istället en skillnad i t.ex. komplexitetsgrad när 

det gäller exempelvis historiemedvetenhet eller kunskapen om samspelet mellan människa och 

miljö58.

                                                
56 Skolverket, (SOU 1992:94)  [www]. (Pdf). 30 mars 2007 

57 Utbildningsdepartementet  (Prop. 1992/93:250) [www]. (Pdf) 30 mars 2007

58 Skolverket, (SOU 1992:94)  
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3.3 Centrala begrepp

3.3.1 Improvisation

Improvisation ingår i dramametoder, och de strävar efter att utnyttja det spontana svaret 
i en oväntad situation, samtidigt som den uppfinningsrikedom som då uppstår59. Keith 
Johnstone, talar t ex om improvisation som utvecklande av spontaniteten, i sin bok 
Impro. Det viktiga är att inte hindras av prestation- och prestigebehovet, det angelägna 
är istället att våga. Öppenheten är viktig, att ha mod att vara sig själv, och att göra det 
som faller en in60. 

Improvisation behöver dock inte ses som något personlighetsutvecklande, utan det kan 
stå för att testa olika idéer, dramatisera utan att på förhand ha bestämt vad, eller kring 
ett förbestämt ämne. I improvisationer vet vi inte vad som ska hända, utan det bestäms 
alltmedan spelet fortsätter. Hodgson och Richards skriver att

Improvisation är ett sätt att öva människor i att tänka. Den syftar till att inskärpa klara och fria 

tankevanor och att öva uttryck för tankar på ett klart och metodiskt sätt. Eftersom 

improvisationen placerar människor i en situation tillsammans med andra människor, kräver 

den ett ganska snabbt tänkande och då och då olika tankenivåer på en och samma gång. 

Individen måste fatta beslut i situationen, men eftersom de är en experimentsituation kan han 

dra lärdom av sina fel och lära sig att använda sina misstag61.  

3.3.2 Rollspel

Rollspel är att ge orden liv, att tala med handlingar, det är att skapa aktivitet och engagemang, 

och det medverkar till medvetenhet och delaktighet62.

Det finns många olika sorters rollspel, men jag uppehåller mig vid pedagogiska rollspel, 
då det är för undervisning som jag nämner metoden. Pedagogiska rollspel har alltid ett 
pedagogiskt syfte och är främst en inlärningsmetod, pedagogiska rollspel finns i flera 
varianter (kunskapsspel, handlingsspel, konfliktspel, kommunikationsspel och 
attitydspel), då denna form kan ha många specifika delmål. Rollspel är en som om
situation, vilket innebär att rollspelet liknar verkligheten63. Rollspelet består av tre faser 
som är inlednings- och informationsfasen, där spelstruktur och situation väljs, spelfasen, 
med själva agerandet och genomförandet av spelet, samt diskussion och 
bearbetningsfasen som ses som den mest värdefulla, pedagogiskt sätt. I 
bearbetningsfasen ingår tre delar, att kommentera, att diskutera och att generalisera. 
Gruppen samtalar kring det som hänt i spelet, konsekvenser av det, och eventuellt andra 
möjliga tillvägagångssätt, detta för att ge deltagarna nya perspektiv på förfaranden64.  

                                                
59 Hodgson, John & Ernest Richards (1978) s. 18

60 Johnstone, Keith (1985),  s  97

61 Hodgson, John & Ernest Richards (1978),,  s. 40

62 Nilsson, Björn & Anna-Karin Waldemarson (1988), s. 7

63 Ibid, s. 11 - 14

64 Ibid, s. 18 - 21
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3.3.3 Forumspel

Forumspel är ett redskap för förändring, syftet är att förvandla åskådarna till aktiva 
medskapare, att ge människor möjlighet att träna inför verkligheten och framtiden, samt 
ge dem kraft och mod att bryta inre och yttre förtryck. I forumspelet tas, för gruppen, 
aktuella problem upp, det kan handla om allt från mobbning, till etnisk särbehandling. 
Det essentiella är att det behandlar någon form av förtryck, där en eller flera blir dåligt 
behandlade.      

Tillvägagångssättet är så att en liten grupp spelar upp ett scenario, där någon råkar illa 
ut, det ska vara kort, ca 5 - 10 minuter, och allting slutar i ”elände”. Därefter spelas 
scenen upp igen, men nu kan ”publiken” skrika STOPP, och då stoppas spelet och den 
som skrek kan gå upp och byta plats med den, som i scenariot, blir förtryckt. Nu kan 
den nya aktören agera på ett annorlunda sätt, än vad som skett tidigare. På detta sätt får 
publiken chansen att testa olika sätt att hantera olika situationer på. De kan se om det är 
möjligt att förändra ett destruktivt läge, till något bättre. De får i  en trygg atmosfär, 
testa, prova och träna inför framtiden65.

3.3.4 Kunskapa 

Att förstå innebörden av kunskap samt att förskansa sig den av egen kraft. Eleverna vill 
lära sig, de kunskapar. De skapar sin egen kunskap. 

3.3.5 Reflektion

Reflektion är ett ord sammansatt av re som betyder åter/tillbaka och flectere, vilket 
betecknar börja/vända, det är genom reflektion som vi upptäcker vad vi gör och vad vi 
tycker. I reflektion uppmärksammas vi på olika delar av vårt medvetande, ny kunskap, 
nya idéer och ny förståelse kan genereras. Att reflektera kan vara en väg mot att skapa 
distans mellan oss själva och olika situationer, och i och med den distansen kan vi få 
ökad självkännedom, förstå våra erfarenheter, och ge dem mening och betydelse66. I 
dramasituationer kan vi gå ut ur våra roller för att uppnå distansen och för att 
reflektera67. 

                                                
65 Byréus, Katrin (2001), s. 13f

66 Alexandersson, Mikael (red.) (1999), s. 25 - 29

67 Wiechel, Lennart (1983), s. 31
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4. Metod 

I min studie har jag valt att med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning, samt 
bearbetning av litteratur undersöka hur drama som metod kan användas inom 
religionsundervisningen på gymnasiet. 

4.1 Upplägg och genomförande
Jag vill, som nämnt ovan, undersöka hur drama som metod kan användas inom 
religionsundervisningen, och för att svara på min problemformulering har jag genomfört 
en enkätundersökning, där jag vill ta reda på vad personer med erfarenhet av svenska 
gymnasiets religionsundervisning anser om religionsundervisningen på gymnasiet samt 
deras åsikter om drama som undervisningsmetod. Om de anser religionsundervisning 
vara i behov av förändring idag, och om de ser drama som en lämplig 
undervisningsmetod. Jag har också genomfört intervjuer med två undervisare som 
använder sig av drama som metod i undervisning av religion. Dessa ger konkreta 
exempel från verkligheten, hur dessa pedagoger arbetar, samt vilka effekter de anser 
dramametodiken ger. I resultatdelens sista del kommer jag även att presentera min egen 
serie undervisningsförslag, som jag baserar på tidigare forskning, enkätsvar och 
intervjuer.  För undervisningsförslagen har jag utformat en modell för hur läraren skulle 
kunna tänka när hon skapar en sådan lektion, där drama är metoden och religion 
innehållet. Det är också tänkt att förslagen ska exemplifiera hur/att en sådan 
undervisning är genomförbar, utan att läraren förlorar djupet i undervisningen, samt att 
den hela tiden svarar mot läro- och kursplaner. Min studie innehåller därmed en 
kvalitativt och kvantitativt del. 

4.1.1 Intervjuerna

Jag intervjuar två personer i min studie. Den ena informanten är en religionslektor på ett 
universitet i norra Sverige, och den andra är en religionslärare på ett gymnasium strax 
utanför Stockholm. Båda arbetar med någon form av drama som undervisningsmetod, 
och är därför av intresse för mig och mitt arbete. Vad jag har sökt i intervjuerna, är mina 
informanters egna beskrivningar av sin undervisning, vilka möjligheter och hinder de 
ser, samt varför de anser att deras metoder är gynnsamma i undervisningssammanhang. 
På grund av de olika förutsättningar som jag haft i mötet med mina informanter, har jag 
valt att ha olika intervjufrågor, och olika intervjuformer.  

I intervjun med religionslektorn, som jag namnger Katarina, bestämde jag mig för att 
göra en telefonintervju. Jag antecknade så mycket som jag kunde av det hon sa, men 
med tyngd på vad jag direkt uppfattade som speciellt intressant för mig och det jag 
skriver om. Det negativa med detta förfarande är att mycket försvinner i övergången, 
men fördelen är att intervjun kan hållas, och för att komma till rätta, med eventuella 
missförstånd, lät jag Katarina läsa igenom och godkänna det som jag tänkt ta med, 
innan jag publicerade det i mitt arbete. Intervjun, med gymnasieläraren, som jag kallar 
Ellen, skedde till skillnad från den med Katarina, i direktmöte. Denna intervju spelades 
in digitalt, på en Mp3-spelare, och det var jag själv som transkriberade och förvarade 
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den. Även Ellen blev tillfrågad om hon vill läsa igenom materialet innan jag 
offentliggjorde det i min uppsats.   

Båda intervjuerna höll en låg grad av struktur, då jag använde mina intervjufrågor68, 
mer som ett underlag och riktlinjer. Det finns basfrågor69, och stödfrågor, tänkta för att 
hålla mig fokuserad under intervjun. Jag tillåter mig själv att ställa följdfrågor jag inte 
innan definierat, för att inte gå miste om något jag reagerar på som intressant. 
Konsekvenser av detta är att jag är fri att be informanten att diskutera något som 
uppkommit under intervjun, samtidigt som jag hela tiden kan hålla mig fokuserad med 
hjälp av mina intervjufrågor. Intervjun kan på detta sätt bli mer som ett samtal, där 
informanten och jag är obunden en speciell struktur, vi kan i samtalet utforska områden 
som vi kanske inte berört om vi varit tvungna att hålla oss till ett visst schema.  

4.1.1.1 Urval

Det är svårt att finna en så specifik person, som en gymnasiereligionslärare som 
använder sig av drama som metod i sin undervisning, så därför har urvalet varit direkt 
beroende av vilka pedagoger med detta attribut som jag lyckats påträffa. Katarina fann 
jag genom en tidningsartikel, och Ellen genom en bekant som är lärare på samma 
gymnasium som Ellen själv. 

4.1.2 Enkäten   

Jag utformade en enkät70, med både slutna och öppna frågor, där jag använde mig av ett 
enkelt och klart språk. Bland de slutna frågorna står att finna, demografiska frågor, 
frågor om kön, ålder och sysselsättning, dikotoma frågor, frågor med endast ja och nej 
som svarsalternativ och en skalfråga, där svaren är graderade. De demografiska 
frågorna har jag med för att kategorisera de deltagande, att jag valt att specificera åldern 
t ex är för att denna är relaterad till när personen gick på gymnasiet och erhöll sin 
religionsundervisningserfarenhet. De öppna frågorna fungerar som förlängningar och 
fördjupningar av de slutna frågorna. En svårighet med de öppna frågorna är att de 
kommer att bli svårkodade71. Att tänka på är att det är jag som tolkat och analyserat de 
öppna svaren, jag har sökt göra en så opartisk och rättvis bedömning som möjligt. Jag 
kommer att ge exempel på hur jag tänkt när jag delat upp svaren i positiva, negativa och 
osäkra/neutrala. Jag plockar ut några svar, som känns representativa, och som jag sedan 
citerar i resultatredovisningen. Fördelen, med att genomföra en enkätundersökning är 
möjligheten att få ställa samma frågor, till 100 personer, och därmed förmå kartlägga 
vad flera personer anser om en specifik företeelse. Denna vinst, väger för mig, tyngre än 
nackdelen att inte får några djupare svar. 

                                                
68 Se bilaga 2a och 2b

69 Speciellt frågorna 1, 4, 6, 7, 8 och 10 (båda intervjuerna) 

70 Se bilaga 3

71 Stensmo, Christer (2002), s60 - 63
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4.1.2.1 Urval

Alla informanter som deltagit i enkätundersökningen är över 18 år, men jag fokuserade 
på individer mellan 18 och 40 år. Urvalet är personer som läst religion72, eller på annat 
sätt har erfarenhet av religionsämnet på ett svenskt gymnasium. Tillvägagångssättet för 
kontakt var, genom att jag sökt upp informanter som jag bett delta i min 
enkätundersökning. Jag undvek dock att tillfråga personer som jag känner till studerar 
till dramalärare. Jag valde, för att möta informanter, att gå till platser där jag av 
erfarenhet vet, många människor samlas. Några sådana platser är Lärarhögskolan i 
Stockholm, ett köpcentrum och ett torg. Jag valde även att maila ut min enkät till några, 
men mailenkäterna är en marginell del av alla enkäter jag samlat in. Urvalet av 
informanter är alltså inte representativt för svenska folket, utan det är direkt relaterat till 
mig som person. En annan aspekt som kan vara värd att nämna, är att eftersom det är 
jag själv som närmat mig personerna med min enkät, kan det finnas en risk att urvalet 
blir snedvridet vad gäller kön. Risken finns att jag som kvinna föredrar att närma mig 
främlingar av kvinnligt kön framför de av manligt. 

4.2 Materialbearbetning

4.2.1 Tillförlitlighet

Tillförlitligheten ligger i forskningsmaterialets validitet och reliabilitet, huruvida 
materialet är relevant för problemställningen, samt huruvida studiens data går att lita 
på73. Mina metoder är intervjuer och en enkätundersökning, vilka jag anser tillämpliga 
för min problemformulering som är ”Hur används, och kan drama användas som metod 
i religionsundervisningen?” För både intervjuerna och enkätsvaren har jag valt att förlita 
mig på sanningshalten i mina informanters utsagor, och då studien är så pass 
omfattande, har jag valt att inte genomföra några observationer. Enkätundersökningen 
omfattade 100 deltagare, vilket jag menar ger mig visst utrymme att dra slutsatser av 
informanternas svar jämfört med om jag haft ett mindre underlag. Vad gäller bortfallet, 
angående enkäterna är det icke existerande, då jag personligen sökt deltagare tills det att 
jag mottagit exakt 100 enkätsvar. Däremot har risken för internt bortfall, varit större, 
eftersom jag inte har kunnat försäkra mig om utförliga svar74. För att komma till rätta 
med detta har jag begränsat mina frågor, så att valmöjligheten för långa och korta svar 
finns. 

För intervjuerna har jag valt att få mina sammanställningar verifierade av vardera
informant innan det att jag publicerat det i  min uppsats. Både Katarina och Ellen har 
tilldelats möjligheten att läsa igenom och komma med åsikter angående deras respektive 
intervju, båda har mottagit möjligheten. 

                                                
72 alternativt kristendomskunskap, beroende på åldern

73 Hartman, Sven (2003), s.44

74 Stensmo, Christer (2002), s. 60
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4.2.2 Etiska aspekter

De etiska principer som jag i min insamling av data har följt är öppenhet med 
information gällande undersökningens syfte och användning, självbestämmande för de 
medverkande, intervjuerna och enkätmedverkandet har varit helt frivilligt, konfidentiell 
behandling av forskningsmaterialet, informanterna har blivit upplysta om att det är 
enbart jag som bearbetat och tillvaratar materialet, samt autonomi beträffande 
forskningsmaterialets användning, att materialet enbart används till det som jag 
informerat om, vilket med andra ord innebär denna studie75.

Mina informanter, både intervju- och enkätinformanterna har alltså blivit informerade 
om att deras identitet inte kommer att avslöjas i uppsatsen, att deltagandet är frivilligt 
samt att informationen inte ska användas till annat än denna studie. Alla uppgifter 
behandlas konfidentiellt av mig. Vad gäller enkätinformanterna, vet jag inte vem som 
svarat vad, vilket gör informanterna helt anonyma även för mig. 

                                                
75 Hartman, Sven (2003), s. 128f
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5. Resultat 

Nedan presenteras resultaten av genomförd studie. Först behandlas de intervjuer jag 
utfört med två utbildare som använder sig av drama som metod i undervisningen av 
religion. Dessa är tänkta att ge konkreta exempel hämtade från verkligheten där drama 
används som metod i undervisningen. Därefter redovisas resultatet från implementerad 
enkätundersökning, där de insamlade svaren och åsikterna från personer med erfarenhet 
av svensk gymnasial religionsundervisning framförs. Slutligen framställs min egen serie 
undervisningsförslag, som jag med hjälp av tidigare forskning, intervjuer och enkätsvar 
arbetat fram.  

5.1 Intervjuerna

5.1.1 Intervjun med Katarina 

Katarina, som är universitetslektor har ingen dramabakgrund, utan hennes första möte 
med rollspel var genom en kristen ungdomsförening, i Mellansverige. Hon blev 
inbjuden att hålla en föreläsning för ungdomar i åldrarna 13 till 35 år, angående judar, 
kristna och korståg under medeltiden. Hon valde att göra detta utifrån en roll, vilket 
visade sig bli väldigt populärt. Efter detta föreslog hon ett tema till kommande års 
”lajv”76, vilket blev antaget. Hon använder sig också av rollspelsmetoden under 
seminarier på högskolor och universitet. Studenterna får anta en roll som t.ex. katolik 
eller protestant, för att sedan diskutera och argumentera mot varandra angående en 
speciell (religiös) sak, för att lyckas med detta krävs att de läser på ordentligt. Hon tror 
att rollspel kan inspirera och motivera eleverna/studenterna till att vilja lära sig, 
eftersom det krävs en grund för att det ska bli kul. Ju mer kunskap de har, desto roligare 
blir det att spela säger hon. Hon menar också att rollspelet ger en annan sorts kunskap, 
en empatisk kunskap, där eleverna hittar något hos sig själva så att de kan förstå andra 
människor, de kan t ex förstå att det finns en logik i andras livsåskådningar, även om de 
själva inte håller med om den. De kan säga Jag håller inte med dig, men jag förstår att 
du tror en annan sak, och jag respekterar det. När de argumenterar för någon annan, 
kan de förstå och känna igen saker som finns inom dem själva. 

En annan möjlighet med rollspel, som undervisningsmetod, som Katarina nämner, är att 
de som annars är tysta kan komma till tals. För i många fall är det lättare att prata och 
argumentera för en speciell sak, som studenten inte själv tror på. Det kan vara lättare att 
diskutera något utifrån andras åsikter, speciellt inom religion, då ens tankar och 
trosuppfattningar, både är väldigt privata, och samtidigt ibland svårförklarade. Det kan 
bli väldigt jobbigt att bli ansatt och angripen om just dessa, sitt egna religiösa 
betraktelsesätt. På grund av detta strävar hon alltid efter att placera studenterna i en 
annan grupp, än de själva tillhör. 

                                                
76 lajv, eller live som det heter är en form av rollspel 
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Hinder som hon kan se, är att det är brist på lättillgängligt material, hon menar på att 
lärarna i skolan är rädda för att de saknar kunskaper, och att de därför inte vågar prova 
på rollspelsmetoden. Men hon säger också att det inte behöver vara så märkvärdigt, 
läraren behöver inte ha alla svaren och alla kunskaperna, utan hon kan med enkla medel 
göra väldigt mycket. Ytterligare ett problem och hinder är det metodiska problemet. 
Katarina menar att det är svårt att förmedla att vissa saker inte är tvärsäkra medan i roll, 
för då ska rollkaraktären vara säkra på hur saker och ting fungerar i den tiden hon 
speglar. Läraren får inte alltid fram att det är ett oklart källäge, eller att vi bara inte har 
den kunskapen. Katarina frågar sig hur läraren ska hantera den dubbelheten, hur hon ska 
väcka förståelse för att vi inte vet allt samtidigt som hon är i roll. 

Katarina ser rollspel som en väldigt bra metod, som hon vill fortsätta arbeta med inom 
religionsundervisningen. Hon ser många möjligheter, och goda effekter av arbete.    

5.1.2 Intervjun med Ellen

Ellen är gymnasielärare i religionskunskap på ett gymnasium utanför Stockholm, hon 
har ingen egentlig dramabakgrund, men hon använder sig av dramatiseringar i sin 
undervisning. De två element som framförallt förekommer är bibeldramatiseringar och 
dramatiseringar vid redovisningar. Vad gäller bibeldramatiseringarna, ser hon metoden 
som ett redskap för att göra bibeln mer lättillgänglig, och det är framförallt den tidiga 
bibliska historien som behandlas. Ellen väljer själv ut stycken som hon ser som centrala, 
och som hon anser att eleverna behöver bearbeta vidare, sedan får det arbeta, enskilt 
eller i grupp, med att försöka presentera innehållet på ett för klassen lättbegripligt sätt. 
Redovisningarna, har eleverna själva valt att framföra gestaltande, och Ellen säger att 
”det överlag känns som om eleverna blir mer intresserade av att använda drama i sina 
redovisningar […] att det är liksom en form som blir ganska vanlig”. Ellen säger vidare 
att hon inte haft några problem med elever som inte vill delta.

De vill ju naturligtvis gärna jobba i grupp, de ställer sig ju inte gärna själva och gör en sån här 

redovisning. Eh, och de har ju mer eller mindre förmåga att göra det inlevelsefullt också, men 

det har inte känts som om det har varit något jobbigt, själva metoden för eleverna.

Det hon ser som ett hinder med den här typen av undervisning är bland annat att vissa 
delar går förlorade, att eleverna ser det som ett roligt sätt att redovisa, men att de 
fördjupade kunskaperna inte kommer fram. Att det finns en risk att arbetet bara skrapar 
på ytan, och att framförallt begrepp och definitioner inte blir presenterade. Hon tycker 
också att bedömningsfrågan är ett dilemma, då de djuplodande kunskaperna inte 
kommer fram ordentligt i dramatiseringarna. Ellen söker ett samtal i pjäserna istället för 
enbart händelsebeskrivning, men hon säger att det är upp till läraren att informera och 
uppmärksamma eleverna på att de fördjupar sig i olika frågor. Ellen hoppas att i 
framtiden förmå fördjupa arbetet mer, och hon tycker att det skulle vara roligt att 
diskutera etiska frågor i någon slags dramatisering eller rollspel. På det stora hela ser 
Ellen drama som metod i undervisningen som ett gott hjälpmedel, både för henne själv, 
och för eleverna. 
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5.1.3 Sammanfattande analys – intervjuerna 

Katarina arbetar övervägande med rollspel, för att inspirera och motivera studenterna 
till att kunskapa. Hon menar att rollspel ger en mer empatisk kunskap, där eleverna får 
tillfälle att känna in andra människors situationer och trosföreställningar. Ellen å sin 
sida har framförallt nyttjat metoden dramatiseringar, bibeldramatiseringar som är tänkta 
att göra bibeln mer lättillgänglig för eleverna, samt dramatiseringar som redovisningar, 
där eleverna på ett dramatiskt sätt redogör för ett visst religiöst område. De nackdelar 
som Ellen ser med metoden, är att hon och eleverna inte når den djuplodande 
kunskapen, hon söker mer ett samtal i pjäserna än enbart händelsebeskrivningar.   

Ingen av informanterna anser sig haft några problem med att realisera och introducera 
de dramatiska metoderna. Ellen arbetar med gymnasieelever och Katarina med 
studenter, så i inget av dessa fall är åldern ett problem. Båda är religionslärare/utbildare, 
vilket visar, att det i alla fall för dessa två har fungerat att använda sig av drama som 
metod utan att vara utbildade i ämnet.
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5.2 Enkäten
Undersökningen består av 100 deltagare varav 68 är kvinnor och 32 är män. Jag har valt 
uppdelningen mellan män och kvinnor därför att jag vill ha en nyansering, men detta är 
inte en uppsats med genusperspektiv, jag kunde lika gärna valt att redovisa resultatet 
utifrån sysselsättning, men jag valde kön, eftersom det är okomplicerat och lättfattligt.   

Åldersfördelningen hos informanterna, för respektive kön ser ut så här:

18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60  Totalt

Män 14 7 3 3 1 3 1 0 32

Kvinnor 12 21 15 8 2 5 3 2 68

Totalt 26 28 18 11 3 8 4 2 100

Uppdelningen för sysselsättning:

Arbetar Studerar
Män 14 18
Kvinnor 15 53

Totalt 29 71

Informanterna är som synes övervägande 18 – 35 år, kvinnor och studerande.

På frågan om religionsundervisningen är i behov av förändring, vad gäller innehåll eller 
metod, svarade de, vid undersökningen medverkande: 

Ja Nej Vet ej/ inget svar

Män 20 11 1

Kvinnor 42  17 9

Totalt 62 28 10

Några urval av de textsvar jag fick:

Den bör över huvudtaget inte finnas. Skolor finns för att förmedla kunskap inte några historier 

om jungfrufödelser, heliga andar, och gudskapadejordenpåsexdagarsnack. (man 43)

En 24 årig kvinna som studerar till lärare i svenska, matte och idrott för grundskolans 
tidigare år, och som svarat nej på frågan om förändringsbehov, skriver så här 

Upplevde min religionsundervisning som väldigt fri och objektiv. Samma uppmärksamhet 

ägnades åt alla de stora religionerna och vi hade stora möjligheter att själva påverka vad som 

vi skulle läsa om och fördjupa oss i. Men antagligen ser det väl inte ut så överallt och då kan ju 

givetvis förändringar vara motiverade. (kvinna 24)
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Ytterliggare nejsvar om frågan om förändringsbehov av religionsundervisningen på 
gymnasiet

Det var bra som det var man fick lära sig om de 4 stora religionerna som finns. (man 18)

Jag är väldigt nöjd med min religionsundervisning på gymnasiet. Hade en engagerad lärare 

med variation i inlärningsstil och som väckte intresse hos elever. (kvinna 21)

När jag gick i skolan tycker jag att religionsundervisningen var intressant. Vi fick ta del av 

många olika religioner. (kvinna 35)

Valde Nej pga att kursplanerna inte är särskilt styrande. (kvinna 23)

Ett svar, från en 30 kvinna som studerar till lärare mot yngre åldrar, och som mindes 
religionsundervisningen på gymnasiet som intressant/kul, men som anser att 
undervisningen är i behov av förändring, skriver så här

Jag tror att man ska ha en mer öppen undervisning, inte så traditionell. Religionen är en sådan 

stor anledning till segregation i dagen samhälle. (kvinna 30)

Ytterliggare svar från enkätdeltagare som svarat ja på frågan om behov av förändring

Utifrån den religionsundervisning jag tog del av på gymnasiet, så tycker jag livsfrågor saknas. 

Mer etik, moral och kanske till och med lite sexualundervisning, det platsar inte bara på 

naturkunskapen. (kvinna 26)

Min erfarenhet visar att de stora religionerna lästes var för sig. Bättre att läsa de tillsammans 

och sätta in i ett nutidsperspektiv med tanke på politik och dagens krig som pågår. (kvinna 27)

Mer historisk förankrad. (Man 26)

Mer helhet, chans att fördjupa sig i det man tycker är intressant. (kvinna 23) 

Jag tycker man i större utsträckning skall integrera den med historia, geografi och 

samhällskunskap. Få eleverna att koppla samband och orsaker till varför det är som det är 

idag. (man 28)

Jag tycker att man ska sätta religiösa aspekter in i dagens politik. Varför vissa konflikter 

existerar etc. (man 28)

Ett sista svar angående förändringsbehovet är från en 56 årig kvinna som arbetar på 
laboratorium, hon skrev ”Religionsundervisningen bör hela tiden ändras och anpassas i 
tiden”

Enkätsvaren på frågan om religionsundervisningen på gymnasiet är i behov av 
förändring skiftar, men något jag märkte när jag läste och tolkade svaren, var att flera 
önskade diskussioner, inspirerade och engagerade lärare, undervisning kring livsfrågor 
och mer aktuella religiösa frågor. 
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På frågan ”vad tycker du om/ Hur minns du religionsundervisningen på gymnasiet?” 
blev svaren som följer: 
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Totalt

1 = Minns det inte, 2 = Ointressant /Tråkigt, 3 = Likgiltig, 4 = Intressant/Kul, 5 = Väldigt intressant/Kul

Diagrammet visar att 35 procent av de tillfrågade ansåg att religionsundervisningen 
hade varit intressant och rolig, bara 15 procent ansåg den som ointressant och tråkig. 
Men de tre negativa – oengagerade attityderna, minns inte, ointressant/tråkig och 
likgiltig upptog tillsammans 52 procent. 

Vad gäller dramafrågorna, hade 61 procent av informanterna ingen erfarenhet av drama 
som metod i skolundervisningen, men hela 67 procent ansåg att det var något positivt, 
som de tyckte borde förekomma.

Positiva Negativa Osäkra/inget svar

Män 15 3 14

Kvinnor 52 2 14

Totalt 67 5 28

Nedan följer ett urval av de textsvar jag fick kring frågan ”Vad är din åsikt om drama 
(som metod) i undervisningen?”, samt hur jag valde att tolka och värdera dem.

Det kan för vissa resultera i en mer levande inlärning ex rollspel, vilket kan gagna en del 

personers intresse för ämnet. Samtidigt kan det för andra vara plågsamt generande. (kvinna 

27)

Detta, och liknande svar, har jag valt att tolka som osäkra. Anledningen är att 
personerna är positivt inställda, men de erkänner och påpekare negativa aspekter av 
metoden. Nedan följer några, av mig tolkade osäkra svar

Helt okej, så länge ingen blir tvingad, och deltagandet i sig inte påverkar betyget. (man 26)

Jag tror att genom drama kommer nå några av eleverna som man inte når innan, men som i 

alla undervisning kommer inte den undervisningen passa alla. (kvinna 24)
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Det låter intressant, kanske svårt i religionsundervisningen. (man 22)

Ett negativt svar jag fick, var detta från en civilingenjörstudent som inte har någon 
erfarenhet av drama i skolundervisningen 

Jag förstår inte vad drama har med undervisningen att göra, såvida ämnet är drama förstås. 

Jag vill bara ha information och kunskaperna inte något skådespel. (man 22)

Ytterligare ett negativt svar är från en regiassistent med dramaerfarenheter

Att sitta & låtsas bli intervjuad eller göra rollspel i ”vanliga” ämnen skulle nog få mig/fick mig att 

bli rätt generad. Att göra pjäser om historiska händelser på mellanstadiet var kul. Inte på 

gymnasiet! (kvinna 28)

Tycker inte det ska vara obligatoriskt, vissa har lätt för att agera medan vissa kan ha mycket 

svårt. (man 18)

Ett positivt svar kommer från en 35 årig kvinna som studerar till gymnasielärare i teknik 
och fysik, hon skriver ”Tror att många elever lär sig mer genom att använda fler/alla 
sinnen och att göra något kul”. En 51 årig kvinnlig lärare skriver 

Drama borde kunna användas i princip i alla ämnen, människor lär sig på olika sätt och med 

dramats hjälp kan man få ytterligare en dimension på lärandet. (kvinna 51)

En 18 årig man, som ställer sig likgiltig till religionsundervisningen och som studerar på
naturvetenskaplig linje på gymnasiet skriver om drama att ”Det är super! Kul att få vara 
kreativ, och det kan vara ett mycket bra sätt för att få mindre aktiva elever att bli mer 
aktiva och uppskatta ämnet”.

Ytterligare några positiva svar följer här

Ett måste! Man kan slappna av och stärker gruppen. Stärker självförtroendet! (man 31)

Verkar roligt. Gör undervisningen mer intressant. (kvinna 52)

Mycket positivt, dels för att bredda ingången till ämnet, men även för att ”nå” fler elever i 

undervisningen. (kvinna 29)

Kul och bra för de som inte älskar att sitta och enbart läsa i skolböckerna. Kan väcka bra och 

intressanta diskussioner. (kvinna 26)

Jag tror att det är en bra metod för att engagera en del elever vilka annars bara skulle vantrivas 

på skolan. (man 51)

Att det är mycket bra och att man lär sig faktisk kompetens som kanske inte är lätt att 

kvantifiera men som betyder mycket i verkligheten. (man 39)

Dramat kan göra verklighet till fantasi oxå så man kan göra situationer i klassrummet. (kvinna 

27) 

Ett sista citatexempel kommer från en 53 årig, kvinnlig mentalskötare som säger ”Att 
man lär sig mer då man är aktiv, nyttigt att sätta sig in i en annan människas situation”.
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5.2.1 Sammanfattande analys – enkäten

Enkäterna visa att hela 67 procent är direkt positiva till drama som undervisningsmetod, 
och att bara 5 procent ställer sig rakt negativa. 62 procent tycker att 
religionsundervisningen på gymnasiet bör förändras på något sätt, men 48 procent av de 
100 tillfrågade såg religionsundervisningen som intressant och kul, varav 13 procent av 
dessa såg den som mycket intressant och kul.

Enkätundersökningen säger mig, att det finns ett behov av förändring av 
religionsundervisningen på gymnasiet. De övervägande positiva svaren till drama som 
metod, antyder att drama som undervisningsmetod är en möjlig väg att gå.  
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5.3 Undervisningsförslagen
När läraren planerar sitt lektionspass, kan hon tänka och reflektera kring, frågorna vad
hon vill lära ut, hur hon vill förmedla det och varför, hon väljer att göra just så här77. 
Jag har i linje med dessa didaktiska hjälpmedel valt att stödja mina exempel på just vad 
jag menar att lektionen handlar om, hur, jag tycker att den ska förmedlas, samt varför
jag tror att denna metod är bra för just detta. Jag har även valt att kategorisera mina 
exempel utifrån Sternudds fyra dramapedagogiska perspektiv. Jag är medveten om att 
många lektionsexempel kan passa in under flera perspektiv, men jag har placerat dem 
där jag anser att tyngden ligger. För att koppla samman innehållet till kursplanerna har 
jag försökt finna vilka kursplansperspektiv som jag kan tänka mig att innehållet och 
ändamålet berör vid, dessa ord eller perspektiv står, för att utmärkas, kursivt. Angående 
vilken kurs, A eller B, förslagen passar in i, så är det flytande. De flesta av förslagen 
kan appliceras på båda kursplanerna, emedan någon framförallt passar in på B-kursen, 
detta står då i lektionsexemplet. Metoderna är valda med utgångspunkt i den litteratur 
jag tillhandahållit samt vad informanterna, både de två undervisarna som jag 
intervjuade, men även enkätdeltagarna har sagt angående vilka dramametoder de anser 
användbara och effektiva i undervisningen. 

5.3.1 Konstpedagogiskt perspektiv

Att utveckla den konstnärliga uttrycksförmågan är det centrala, och gruppen arbetar 
mycket med gestaltning och ageringen78. Vill läraren arbeta med något av dessa 
lektionsexempel kan det vara bra att samarbeta med en dramalärare, då betoningen 
ligger på det konstnärliga och estetiska i arbetssättet. 

5.3.1.1 Lektionsförslag 1: Jesu födelse

Vad: Eleverna ska känna till Jesu födelsemyt, de ska förstå tiden han föddes i, 
hur det såg ut, och hur människorna levde. De ska också känna till och förstå personerna 
runt omkring händelsen, som Maria, Josef och Herodes. Kursplansperspektiv som vi 
kan ringa in, är genusperspektivet, vem var Maria? Varför sitter hon på åsnan? Hur var 
det att vara gravid under den här tiden? Vem var Josef? De måste också se på händelsen 
i ett historiskt perspektiv, hur såg det ut i Betlehem och Jerusalem under den här tiden? 

Hur: Genom att läsa om Jesu födelse i julevangeliet i bibeln79, samt samla fakta 
från andra källor, skapar sig eleverna en förståelse om händelsen samt tiden den 
utspelades i. De improviserar sedan kring olika begrepp, som graviditet, att tvingas göra 
en obekväm resa under tvång, att ens älskade är gravid med en annan. Eleverna talar 
sedan om de hela, drar paralleller till dagens samhälle, och försöker sätta in händelsen i 
en modern verklighet. Hur skulle det kunna se ut idag? Vem skulle Maria kunna vara? 
Hur blev hon gravid? Vem är Josef, och vad känner han angående Marias graviditet? 
osv. Eleverna improviserar sedan fram en ny tolkning, en pjäs som hanterar Jesu födelse 

                                                
77 Olivestam, Carl E. (2006), s.35

78 Sternudd, Mia Marie (2000), s. 49 - 50, 56

79 Bibeln, Luk 2: 1 - 20
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i modern tid, arbetet är entreprenörskapande, då mycket är upp till eleverna. Pjäsen 
skrivs ner till ett manus, och spelas sedan upp för hela, eller en del av skolan. Detta 
skulle exempelvis kunna ske till Vinteruppehållet.

Varför: Metoden ger eleverna ett kreativt och annorlunda tillvägagångssätt att läsa 
och lära sig om Jesus och hans familj, hans födelse och tiden då det skedde. Genom att 
koppla händelsen till modern tid finns möjlighet för eleverna att få en djupare förståelse 
för vad som hände, det inre/kärnan i berättelsen. När läraren och eleverna förändrar 
omständigheterna lyfts kärnan fram. Undervisningen verklighetsförankras i elevernas 
erfarenhets- och begreppsvärd, vilket hjälper till att ta fram de abstrakta kunskaperna. 

5.3.1.2 Lektionsförslag 2: Religiös händelse eller tradition

Vad: Eleverna ska erhålla kunskaper om en religiös händelse eller tradition, 
som t ex judiska Purim eller Jom Kippur, alternativt Muhammeds liv och historien om 
hur Islam blev en stor religion. Kursplansperspektiven är här beroende av vad läraren 
väljer att arbeta med.

Hur: Entreprenörskapande, mycket ligger hos eleverna, de samlar information 
om traditionen eller händelsen, och efter, eller medan detta sker, improviserar eleverna 
kring händelsen eller traditionen. Arbetet kan utvecklas till en pjäs, men det behöver 
inte det, metoden kan också användas som vardagsmat80, men då hamnar det inte under 
Sternudds Konstpedagogiska perspektiv. 

Varför: Eleverna får själva använda sig av sina kunskaper på ett kreativt sätt. 
Genom gestaltning, och reflektion kan särdrag, och djupen belysas, och eleverna får 
känna på hur den t ex kändes att försvara sina tro (Muhammed), eller fira 
försoningsdagen (Jom Kippur). Eleverna får även, som i ett socioreligiöst perspektiv
uppleva vad det innebär att tillhöra en specifik religion och dess samfund.    

5.3.2 Personlighetsutvecklande perspektiv

Det viktiga här är personlighetsutveckling och självreflektion, gruppdynamiska 
processer samt att sätta individen i fokus, så att hon kan få en större förståelse för sig 
själv och sig själv i möte med andra81. Jag har valt att inte ha några specifika 
lektionsexempel för det här perspektivet, flera av exemplen snuddar vid det, men ingen 
av dem har det som huvudsyfte. I flera av förslagen ingår det att kunna hantera 
konflikter, samt att alla är individ- och grupputvecklande.  

                                                
80 Se Ester Boman och Tyringe Helpension

81 Sternudd, Mia Marie (2000), s. 65, 72
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5.3.3 Kritiskt frigörande perspektiv 

Arbetet här är just kritiskt frigörande, och syftar till att individerna får bearbeta sina 
värderingar och åsikter, att skapa kritiska, reflekterande människor är i fokus82.  

5.3.3.1 Lektionsförslag 1: Fördomar 

Vad: Belysa de fördomar som finns runtomkring religioner och religiositet, 
eleverna ska förstå hur religion och livsåskådningar uttrycks i olika människors sätt att 
tänka och handla, samt samtala om problemsituationer som uppstår utifrån fördomar 
och värderingar. Eleverna ska reflektera kring andra människors sätt att tänka, samt 
förstå vad värderingar och självuppfattningar betyder för hur vi uppfattar andra 
människor och vår omgivning. Här bör ljus kastas på genusperspektivet, det etiska 
perspektivet, livsfrågeperspektivet och livstolkningsperspektivet.

Hur: Börjar med ett samtal om fördomar, erfarenheter, åsikter och känslor 
kring, det av läraren mer specifikt valda ämnet. Eleverna arbetar entreprenörskapande, 
och väljer vilket tema de vill arbeta med. Ett scenario, där någon form av förtryck eller 
fördom av religiös livstolkning är i centrum, gestaltas av en elevgrupp. 
Efter rollspelet, eller forumspel, om det föredras, diskuterar klassen vad som hände, hur 
rolljaget upplevde det hela, vad som sades och hur de handlade. Eleverna knyter 
samman tidigare erfarenheter, åsikter och värderingar med det som de upplevde i spelet. 

Varför: Söker dubbelheten, eleverna ska känna på, och leva sig in i en annan 
människas situation. De ska förstå att förtryck och fördomar är nära sammankopplade, 
samt att det går att bryta dessa mönster. De ska reflektera kring hur religiositet och tro, 
hos människor kan leda till förtryck. Viktigt här är att göra det hela till sitt eget, sin egna 
erfarenhet samt att känna empati med den utsatte.      

5.3.3.2 Lektionsförslag 2: förändra eller förstå

Vad: Orättvisa sociala system är temat, och Indiens kastsystem är i centrum. 
Belysa det internationella, att olika samhällen har olika förhållningssätt. Att förstå 
kastsystemets historia och religiösa grund. Eleverna ska förstå sambandet mellan 
Indiens religion (Hinduismen och Veda-traditionen) och de vardagsproblem som är 
relaterade till kast. För att förstå detta måste de titta på genus, etiska perspektiv, miljön 
indierna levt och lever i, deras livstolkning samt hur samhället ter sig, ur ett 
socioreligiöst perspektiv. Eleverna ska identifiera och ta ställning till kastsystemet i 
förhållande till den indiska synen, samt vår egen västerländska värdegrund. Viktigt här 
är att kunna reflektera över andra människors sätt att tänka, tro, leva samt deras etiska 
och moraliska förhållningssätt. 

Hur: Metoden för att förmedla detta är en kombination mellan rollspel och 
forumspel. Några elever spelar upp ett scenario som berör kastsystemet, det kan t ex
handla om en orörbara83 som blir ignorerad eller illa behandlad av en av högre kast. 
Övriga gruppen ska reagera som i ett forumspel, men utifrån en rollkaraktär. Alla i 

                                                
82 Ibid, s. 82

83 Annars populärt att benämna kastlösa
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klassen, även publiken, ska nämligen också vara i roll, som indier. De måste alltså se på 
händelsen som spelas upp, ur en indiers perspektiv och ögon. Det hela diskuteras sedan 
noggrant, hur det kändes, vad som hände osv. 

Innan eller efter roll-forumspelet har läraren gått igenom aspekter kring kastsystemet, 
både det positiva och det negativa utifrån en indisk synvinkel. 

Varför: Med metoden kan läraren utmana eleverna, det är väldigt lätt att fördöma 
och kritisera ett förhållningssätt utifrån våra egna värderingar. Vi har även en förmåga 
att inte förstå och känna till vad kastsystemet riktigt går ut på. Roll-forumspelet är tänkt 
att belysa den problematiken, varför indierna har ett sådant system, varför i stort sätt 
ingen klagar. En annan viktig del i undervisningsexemplet är att eleverna ska förstå att 
de inte behöver tycka att det är ett bra system, men att det är viktigt att förstå varifrån 
det kommer.       

5.3.4 Holistiskt lärande perspektiv

Insiktskunskap söks, inom perspektivet vill ledaren hos skapa en läroprocess hos eleven, 
som integrerar känslomässiga och kognitiva aspekter, för att uppnå en emotionell och 
tankemässig insikt av det ämne som undersöks84. 

5.3.4.1 Lektionsförslag 1: Vem är jag?

Vad: Eleverna ska ta reda på vem Jesus var85, hur han levde, vad han gjorde, 
hur han kan ha sett på saker och ting, samt hur han kan ha känt inför olika fenomen. I 
fokus är Jesu tid och liv, eleverna bör lära sig om Israel och Jerusalem vid den här tiden, 
samt förstå judendomen, då Jesus var en rättrogen jude. I detta, om Jesus liv, tro och 
vilja finns den kristna kyrkans grund/rötter, själva kärnan i tron. Kursplansperspektiv 
som förekommer här, är det historiska perspektivet, genus och miljöperspektivet, samt 
livsfrågor, och livstolkningsperspektivet. 

Hur: Med hjälp av Bibeln och andra källor, samt litteratur som behandlar 
Jerusalem vid den här tiden, tillskansar sig eleverna den behövliga informationen. Några 
bra bibel-avsnitt, som behandlar Jesus person och karakteristik är ”Fiskfångsten. De 
första lärjungarna”86, ”Tullindrivaren Sackaios”87 och ”Jesus och barnen”88. 
Dramametoden som kommer att användas här är Stanislavskijs rolltolkningsverktyg, 
som Gunnel Bergström definierar och beskriver i Skådespelaren och det skapande 
ögonblicket. Eleverna ska utifrån text och annan information svara på frågorna som om 
de var Jesus.

Vem är jag? Rollens ålder, bakgrund, utseende, kön, nationalitet, social bakgrund, yrke, 
tro osv. Allting om rollpersonen, både inre och yttre.

                                                
84 Sternudd, Mia Marie (2000), s. 97

85 Jag påstår inte att Jesus fanns, utan det är också något som bör diskuteras

86 Bibeln, Luk 5: 1 - 11

87 Bibeln, Luk 19: 1 -10

88 Bibeln, Mark 10: 13 - 16
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Var är jag? Vilket land, stad, plats, byggnad befinner sig rollen i? Hur ser det ut, hur 
känner personen platsen, hur bör personen bete sig här?

Vid vilken tid är jag där? Vilket århundrade, veckodag, vilken tid på dygnet?

Vad vill jag? Rollens vilja, i olika scener eller övergripande över hela pjäsen. 

Varför vill jag detta? Motiv till viljan. 

Vad hindrar mig från att uppnå mitt mål? Inre eller yttre hinder.

Vilka medel använder jag för att nå mitt mål? Hur ska rollen nå sitt mål, vad gör rollen 
för att få sin vilja igenom? Vilka medel och handlingar89?

För ytterligare fördjupning kan eleverna närma sig rollen på Hodgson och Richards vis: 
”Vad gör personen när han är ensam? Vad gör han när han är tillsammans med andra? 
Vad säger han när han är ensam? Vad säger han när han är tillsammans med andra? Vad 
säger andra om honom? Hur behandlar andra honom? Hur brukar han reagerar på 
andra?90”

Varför: Eleverna läser och tar till sig informationen, och med hjälp av 
rolltolkningen får de gå på djupet i karaktären, finna kärnan samt vad det är som driver 
karaktären framåt. Eleverna ska förstå vem Jesus var utifrån hans person och den tid han 
levde i. Läraren kan också rikta in sig på tro och liv på Jesus tid, och eleverna kan då 
arbeta med att identifiera och rolltolka en fiktiv person som kan ha levt då.   

5.3.4.2 Lektionsförslag 2: Debatten 

Vad: Eleverna ska lära sig fakta om religionerna, deras trosuppfattning, 
livstolkning och livsfrågor, kultur, miljö och historiska ledare. Eleverna fördjupar sig 
både i de historiska personerna och religionerna, samt deras åsikter i flera olika frågor, 
exempelvis genus och etik. Eleverna bör, finna grunden som religionen vilar på, samt 
dess människo- och samhällssyn. De ska kunna identifiera och ta ställning till 
religionernas trosuppfattningar, etik, tro och livssyn. 

Hur: Eleverna delas in i fem grupper varav varje grupp får en av 
världsreligionerna tilldelad. I grupperna ska de nu läsa på om religionen, dess 
trosuppfattning, kultur, och framförallt om den historiska ledare som religionen har. De 
finner sin information i faktaböcker, i filmer, genom diskussioner samt i religionernas 
urkunder. 

Förslag på ledare:

Buddhism – Siddharta Guatama Sakya muni91

Hinduismen – här kan en brahman eller en gud, som t ex. Vishnu, väljas
Kristendomen – Jesus
Judendomen – Abraham eller Mose
Islam – Muhammed

                                                
89 Bergström, Gunnel (1988), s. 105 - 109

90 Hodgson, John & Richards, Ernest (1978), s.175

91 dvs. Den mänskliga Buddhan
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Grupperna måste fördjupa sig kring både personerna och religionerna för att den 
kommande debatten ska bli värdefull, och personfördjupningen kan ske genom 
rolltolkningsanalys. 

När förarbetet är gjort är det dags att hålla debatt. Debatten kan utformas som en 
partiledaredebatt på tv, med läraren som programledare. Alla i grupperna kommer att, i 
följd, få gå i roll och debattera, så det kan vara bra att ha ett attribut till varje karaktär, 
som t ex en hatt, så att eleven har något handfast när hon går i roll. På grund av detta, 
kommer ingen att kunna luta sig tillbaka och låta de övriga i gruppen göra allt arbete, 
och ingen behöver heller ensam stå och debattera en hel lektion. Bra att tänka på innan 
debatten är ”varför just min religion är så mycket bättre än din”. Den här metoden är bra 
att använda sig av i B-kursen, då en kunskapsgrund för vad de olika religionerna står för 
redan är lagd. I och med det här arbetet fördjupas de kunskaperna. 

Varför: När eleverna går i roll tvingas de plocka fram alla kunskaper de har samlat 
på sig, dessa behövs om debatten ska bli intressant och rolig. Eftersom kunskaperna 
användes på ett aktivt sätt är chansen att de befästs större, än om de bara läst i en bok. 
Jag tror även att den här metoden gör att fler minns vilken religion som tycker vad, nu 
har de nämligen något konkret att koppla åsikten till. Övriga i gruppen, de som för 
tillfället inte debatterar, kommer också att tänka aktivt, då de förbereder sig på hur de 
skulle svara på samma frågor eller hur de skulle framföra rollens åsikter och 
synpunkter. De elever som sitter och tittar på, hinner dessutom reflektera, antingen 
kring vad de själva ska göra, vad deras klasskamrater gjort, eller vad de själva har gjort. 
I den här metoden får eleverna inte bara kunskapa, de utvecklar också 
argumentationstekniker, och sina förmågor att tala inför en grupp, stå i centrum samt 
förmågan att diskutera och tala för något de kanske inte håller med om. 

5.3.4.3 Lektionsförslag 3: en dag i… 

Vad: Hinduism och Buddhism, Indiens religioner, samt hur det var att leva 
under Buddhas tid, i ett historiskt perspektiv i Indien. Vill också belysa frågan, hur det 
är att aktivt söka en livstolkning och en livsåskådning, samt hur religiositet och 
livsåskådningar tar sig uttryck i människors sätt att handla, tänka och uppföra sig. 
Eleverna ska känna till religionernas uttrycksformer, tro och idéer. Andra 
kursplansperspektiv som ses här är det socioreligiösa, det internationella, genus, och 
livsfrågeperspektivet. 

Hur: Eleverna läser Hermann Hesses Siddharta, en bok som handlar om en ung 
indisk mans sökande efter andlighet92. Eleverna använder sig sedan av 
rolltolkningsverktygen, för att definiera en fiktiv person som levde under Buddhas tid. 
Det kan vara någon de läst om i boken, eller fabulerat fram. Några i klassen kan agera 
”Siddhartor”, personer som inte vet vad de vill, och som övriga gruppen försöker locka 
till sig. När grunden sedan är lagd, spelas ett rollspel, och här erhålls bästa resultat om 
ovan nämnda rollspelfaser, med inledning, spelfas och diskussion, följs. 
Diskussionsfasen är speciellt viktig, då det är där som eleverna får ventilera sina känslor 
och upplevelser.

                                                
92 Hesse, Hermann (1922)
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Varför: Eleverna får analysera boken, plocka fram en för dem intressant karaktär. 
Processen kan göra dem nyfiknare, de kunskapar utifrån gnistan som vecktes i 
Siddharta, och skeendet kan jämföras med Ester Bomans laborationsmetod. I metoden 
får eleverna känna på, delvis hur det var att leva under Buddhas tid, i Indien, men också 
hur det kan vara att söka efter en tro och livsåskådning. Några av eleverna får även 
känna på hur det är att tillhöra ett religiöst sällskap eller annan, icke-religiös grupp. 
Några bra frågor att tänka på, efter rollspelet, i diskussionen, är: behövs tro? Behöver vi 
tillhöra en religion och religiös livsåskådning? Hur kan det vara att söka efter något? 
Rollspelet och frågorna kan vara grunden till att gå vidare med att diskutera religionen 
som begrepp, på en mer abstrakt nivå.  

5.3.4.4 Lektionsförslag 4: Katolicism vs Protestantism

Vad: Eleverna skall få kunskap om kristendomens två största inriktningar, 
katolicismen och protestantismen, deras likheter och skillnader kring livstolkning, 
livsfrågor, etik och miljösyn. Ett annat stort innehåll är konflikten på Irland ur ett 
internationellt och historiskt perspektiv. Och med det, även andra konflikter som vilar 
på en religiös grund. Eleverna ska kunna jämföra och diskutera de olika riktningarnas 
människo- och samhällsuppfattningar, för att få förståelse för hur individers 
värderingar, tro och idéer kan påverka självuppfattningen samt uppfattningen om 
omgivningen. På ett socioreligiöst vis ska de förstå hur vi kan bli påverkad av, den 
religiösa grupp som vi tillhör, samt dess åsikter.

Hur: Eleverna delas in i två grupper (halvera klassen), där den ena gruppen 
riktar in sig på katolicismen och den andra på protestantismen, här gäller det att lära sig 
så mycket som möjligt angående sin förgrening. När alla elever har ett underlag, går de 
”ihop” med någon från ”den andra sidan” och två och två fortsätter de sedan att 
diskutera och jämföra riktningarna. De undervisar den andra om den riktningen de läst 
om, de lär av varandra. Tillsammans med samhällskunskapen, kan vi sedan ordna ett 
Nordirländskt rollspel. Där halva klassen är protestanter och andra halvan katoliker. 
Rollspelet bör belysa konflikten, dess ursprung och dess religiösa grund. 

Varför: I den inledande diskussionen som eleverna gör två och två, lär de 
varandra, samtidigt som de genererar ny kunskap genom att tala. De kunskapar alltså i 
processen att lära den andre. I rollspelet blir konflikten sedan tydlig, eleverna får känna 
på och leva sig in i nordirländarnas situation. Detta är förstås svårt, men de får en 
möjlighet att försöka. Frågor som kan vara av intresse att diskutera är: Hur uppstod 
konflikten? Varför vill två kristna döda varandra? Hur är konflikten förankrad i 
religionen? Är den förankrad i religionen? Hur mycket är politik, och hur mycket är 
religion? 

5.3.4.5 Lektionsförslag 5: Fest i Midgård

Vad: Det här förslaget går med fördel att integrera med historieundervisningen, 
då innehållet både är kopplat till religion och historia. Eleverna ska lära sig allt de kan 
om nodisk hedendom och asatro, samt förstå hur religiositeten speglar kulturen och det 
vardagliga livet, problemen, etiken och moralen. De ska se på genusperspektivet, den 
tidens aktuella livsfrågor och livstolkningar, samt förstå hur dåtidens människor såg på 
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miljön både kulturellt och naturvetenskapligt. De ska också känna till och förstå 
vikingatidens människors värderingar, samhällssyn och människosyn. 

Hur: Eleverna samlar först information om vikingatiden och asatron. Alla väljer 
ut en fiktiv rollkaraktär, som de lär känna genom rolltolkningsverktygen. Rollspel är 
metoden, och i fokus ligger ett stort midsommarblot, med stora festligheter. Läraren, 
eller lärarna går i och ur roll, och tillsammans med eleverna och deras roller bygger 
klassen upp rätt miljö, stämning, och religiositet. Eleverna är sina egna entreprenörer, 
och söker kunskapen själva, och ju mer de lär sig, ju bättre blir dramat. Detta är ett 
arbete som kan sträcka sig över flera dagar/lektioner, och där klassen verkligen går på 
djupen med hur det var att leva och tro under den här tiden. För att förstärka spelet, kan 
det utföras utomhus runt juni eller augusti.

Varför: Eleverna får leva i religionen, det socioreligiösa perspektivet, och i det 
religiösa livet finns många svar på varför människorna gjorde som de gjorde. Att leva 
sig in i en religiös persons vardag kan vara ett effektivt sätt att ta reda på vad religionen 
verkligen går ut på, och ”tvingas” eleverna leva som en hednisk person, bör 
vardagslivet, tron och idéerna fastna i blodet och kroppen.  

5.3.4.6 Lektionsförslag 6: Fest i Asgård

Vad: En fortsättning på ”Fest i Midgård”, här får eleverna prova på att vara 
asagudar och vaner93 som ska slå till med en riktigt stor fest i Asgård. Det väsentliga 
innehållet är, hur människorna under vikingatiden trodde att gudarna levde, samt hur de 
trodde att gudarnas syn på människorna var? Kursplansperspektiv som kan förekomma 
här är genus, entreprenörskapande, etiskt, naturvetenskapligt, miljö, historiskt, 
livsfrågor, livstolkning samt det socioreligiösa perspektivet.

Hur: Liknande det ovan, men det kan, om det prefereras, utföras som ett 
mindre, klassrumsdrama i Dorothy Heathcotes anda, där läraren leder eleverna genom 
att ställa frågor. 

Varför: För att verkligen förstå vad människorna i Norden under vikingatiden 
trodde på, vänder läraren och klassen på det hela. Vi är gudarna, vi får alltså både veta 
kulten kring asar och vaner, samtidigt som vi lär oss mer om vad människorna trodde 
på, angående gudarna, och gudarnas värderingar.

                                                
93 båda huvudsakliga gudasläktena
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6. Diskussion och Slutsatser

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och kartlägga attityder gentemot 
religionsundervisningen på gymnasiet och drama som metod i undervisningen, bland 
människor med erfarenhet av religionsundervisningen på gymnasium i Sverige. Detta 
för att utforska utförbarheten av en sådan undervisning, där drama används som 
undervisningsmetod i religionsundervisningen på gymnasiet. Ytterligare ett syfte har 
varit att ge förslag på religionsundervisning, där jag integrerar drama som metod med 
religion som innehåll. Genom, modellen, att stödja lektionsexemplen på vad som ska 
undervisas, hur det ska undervisas och varför jag valt just den metoden, har jag sökt 
visa på möjligheten att inkorporera dem två utan att förlora djup och substans. Jag har 
också valt att, i lektionsförslagen, relatera innehållet till kursplansperspektiven, för att 
visa på hur mycket som kan beröras i undervisningen, både på djupet och i ett mer 
omfattande, ytligt perspektiv. Det jag i min uppsats har önskat undersöka är hur drama 
som metod används, och kan användas i religionsundervisningen på gymnasiet. Detta på 
ett teoretiskt, tankemässigt plan, jag har alltså inte sökt ta reda på det praktiskt.   

Vad jag såg i min enkätundersökning, var att hela 2/3 av de 100 personer som deltog 
ställde sig positiva till drama som metod i undervisningen, samtidigt som 62 procent 
ansåg att religionsundervisningen på gymnasiet är i behov av förändring. Resultatet 
tolkar jag som att det finns potential för drama som undervisningsmetod i 
religionskunskap, samt att informanterna ser dramametodernas möjlighet att göra 
undervisningen mer varierad och engagerade för eleverna. I läroplanen står det att 
undervisningen för de frivilliga formerna ska vara varierad, och att det ska finnas en 
balans mellan teori och praktik. Det står att eleverna ska få tillfälle att utveckla sina 
kommunikativa och sociala förmågor, och att självständigt arbete är något viktigt. Jag 
anser att dramametoden svarar väldigt bra emot dessa krav, och att det med hjälp av 
drama går att uppnå en positiv och kunskapande lärandemiljö.

Pedagogerna, Way, Heathcote och Boman behandlar företrädelsevis drama som 
hjälpmedel i undervisningen för yngre barn och i grundskolan, det är dessutom flera av 
de i enkätundersökningen tillfrågade, som antyder att drama skulle vara en svår metod i 
gymnasiet. Mina informanter, Katarina och Ellen, uttrycker, i motsatts till dessa 
farhågor, i intervjuerna, att drama som metod fungerar utmärkt för gymnasiet och även 
för äldre studenter. Ellen säger att hon aldrig upplevt några problem med elever som 
inte vill delta, och att det ofta är eleverna själva som väljer att dramatisera. Dock är det 
viktigt att inte använda drama hela tiden, utan det bör ses som en extra krydda, något 
som används för att variera undervisningen. Ingen ska bli tvingad att delta, och även om 
drama kan användas i grupp- och självutvecklande syfte, bör läraren vara försiktig, och 
inte göra något hon inte är utbildad för. Att börja på elevens nivå är essentiellt, och 
läraren bör hela tiden uppmuntra reflektion kring vad som händer. Sternudd skriver att 
dramats dubbelhet ger möjlighet till ökad reflektion, och reflektion kan öka empatin och 
förståelsen hos individen. 

 I intervjun talar Katarina mycket om den empatiska möjligheten, hon menar att rollspel 
ger studenterna möjlighet att leva sig in i andra personers åsikter och trosuppfattningar, 
samtidigt som de kan finna likheter dem emellan. Detta är något som kommer igen hos 
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företrädarna, Heathcote talar t ex om brödraskapets kod, och det universella. Andra 
aspekter som förekommer hos företrädarna, i Sternudds dramapedagogiska perspektiv 
samt i nämnda dramapedagogiska metoder och som lätt samordnas med läroplan, 
kursplan och kursplansperspektiv, är engagemang i nuet, aktivitet, delaktighet och 
interaktion, kritiskt tänkande, reflektion, frihet och ansvar, variation, kommunikation, 
medvetandegörande och verklighetsförankring. Här ses mycket av den sociokulturella 
teorin. Aktivitet och deltagande, autentiskt och situerat lärande samt kommunikation är 
något centralt även inom dramapedagogiken.

Något jag inte sökte efter, men som jag upptäckte efter arbetets gång, var att rollspel 
som metod är en av de vanligare och bättre undervisningsmetoderna. Stora eller små, 
väl- eller ostrukturerade, de förekommer i många olika former, men rollspel tycks vara 
en metod som ger eleverna stora möjligheter till ett reflekterande och djuplodande 
kunskapande.  

Mina lektionsexempel, demonstrerar hur drama kan användas som metod, och samtidigt 
behålla tyngden i undervisningen. Det finns till och med flera infallsvinklar som lättare 
berörs med hjälp av drama. Etik och moralfrågor t ex, och det socioreligiösa 
perspektivet, att förstå hur människor lever i religiös samverkan inom olika religioner. 
Viktigt att tänka på, är dock att dramats goda effekter är väldigt svåra att mäta, det kan 
bli mycket problematiskt att avgöra och kontrollera vad eleverna har lärt sig i själva 
dramat, och det är därför som jag förespråkar, något konkret, möjligen skriftligt 
bedömningssätt efter eller under det dramapedagogiska arbetet. Några förslag på 
bedömningsformer som jag har är dagboksskrivande, där eleverna efter varje 
undervisningstillfälle får skriva ner vad de gjort och tänkt på sedan förra gången, samt 
under lektionen. På detta sätt blir var elevs kunskapsutveckling och egen process tydlig 
för läraren. Personliga brev, där eleven skriver utifrån en historisk eller fiktiv person. 
Eleven kan här tala om det vardagliga livet, tro eller annat som man berört i 
undervisningen. Rapportskrivande och portföljer är andra metoder, där eleverna i text 
visar vad de lärt sig, i slutet av, eller löpande under momentet. Ett sista konkret förslag 
som jag har är prov, antingen med några få frågor, där eleven kan visa om hon bara 
förskansat sig fakta, eller om hon även har förståelse eller är förtrogen med ämnet. Ett 
annat prov, kan vara utformat med bara en fråga, en fråga som eleverna känt till från 
momentets start.

Vad jag kommit fram till är således att uppfattningarna hos mina informanter är att 
drama är en undervisningsmetod med goda möjligheter att användas på ett positivt sätt. 
Att litteratur och intervjuer har gett samma svar, och att mina egna undervisningsförslag 
på ett konkret sätt visar hur drama kan användas inom religionsundervisningen på 
gymnasiet. 

6.1 Betydelse
Jag har haft som syfte att undersöka vilka uppfattningar och attityder som finns 
gentemot religionsundervisningen och drama som undervisningsmetod, samt ge förslag 
på hur drama kan användas som undervisningsmetod i gymnasieämnet 
religionskunskap. Min problemformulering har varit hur drama som metod används, 
och kan användas i religionsundervisningen? 
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Under arbetets gång har jag funnit att det finns en övervägande positivt inställning till 
drama som metod, och att det är fler än hälften som anser att religionsundervisningen 
bör förändras. Jag har också, när jag sammanställt informationen, i mina 
lektionsexempel och förslag insett hur väl de samarbetar och samspelar med varandra. 
Dramametoderna kan på ett mycket givande sätt medverka till en religionsundervisning 
som lever upp till läroplan och kursplaner, samt berör de, av regeringen, utsatta 
kursplansperspektiven. Min uppsats har för mig, och min kommande yrkesutövning stor 
betydelse, då jag kan använda mig av dessa konkreta lektionsexempel. Jag hoppas att 
arbetet också ska kunna bidra till en ökad diskussion kring drama som 
undervisningsmetod, och för en utökad syn för hur lärare kan undervisa i religion.

6.1.1 Reflektion över forskningsprocessen

Att finna bra material har inte varit ett problem, det svåra har, för mig, varit själva 
urvalsprocessen. Jag har önskat beskriva hur andra har arbetat med pedagogiskt drama, 
men jag har också sökt diskutera hur människor ser på drama som metod, och vad som 
ska läras ut. Jag har strukturera upp arbetet för mig själv, med hjälp av Sternudds fyra 
dramapedagogiska perspektiv, de didaktiska hjälpmedlen vad, hur och varför samt 
kursplansperspektiven. 

I texten har jag haft för avsikt att vara tydlig med var jag själv står angående 
inlärningsteorier, och vad lärande är, samt hur det skapas. Mycket av litteraturen som 
jag använt mig av är skriven av dramaintresserade med motivet att sprida drama och 
pedagogiskt drama. Det är därför väldigt partiskt och positivt, men jag tycker mig finna 
stöd för dessa positiva tankar både i intervjuerna och i enkäterna. Att arbeta med 
enkäterna var ett stort och omfattande arbete, som jag anser gav väldigt mycket, jag har 
nu en bas för hur människor med erfarenhet av svensk gymnasial religionsundervisning 
betraktar drama som undervisningsmetod samt vad de anser om religionsundervisningen 
på svenska gymnasieskolor. 

6.2 Vidare forskning
I mitt arbete, fick jag aldrig möjlighet och tillfälle att testa mina förslag och 
lektionsexempel, och se om de fungerade såsom jag antagit att de skulle göra. Vidare 
forskning skulle kunna vara att jämföra instrumentell undervisning, med den situerade 
och autentiska dramapedagogiska undervisningen. Använda sig av samma innehåll, men 
olika metoder, och se vilken metod som är bäst i avseende på variation, intresse, djupare 
förståelse, djupare kunskap och motivation till eget kunskapande. Att med andra ord, på 
ett praktiskt plan ta reda på möjligheten till en integrerad undervisning, där drama står 
för metoden och religion för innehållet.   

Jag hade även med glädje fördjupat mig kring de hinder som kan uppstå när jag som 
lärare vill använda mig av drama som undervisningsmetod, men på grund av studiens 
storlek och behovet av avgränsning blev detta bortvalt. Men jag vill gärna föreslå ämnet 
till vidare forskning, vilka hinder och problem kan uppstå, samt hur dessa kan bemötas 
och bearbetas?
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7.3 Övrigt material – andra källor

Telefonintervju med ”Katarina”, religionslektor. 28 mars 2007.

Intervju med ”Ellen”, gymnasiereligionslärare. 4 april 2007.

100 Enkätsvar.   
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8. Bilagor

Bilaga 1a

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall
kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors 
sätt att tänka och handla
känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 
grundläggande uttrycksformer, tro och idéer
kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 
problemsituationer i vardags- och yrkesliv
kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk 
och moralisk utgångspunkt
kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 
grundläggande värden i samhället
kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik
förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man 
uppfattar människor i sin omgivning.

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra 
livsåskådningar.
Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner 
och livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den 
närmaste omgivningen. 
Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet 
etiskt och moraliskt tänkesätt. 
Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess 
värdegrund. 
Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik. 

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och 
samhälle, nationellt och internationellt.
Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska 
resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i 
kända och vardagliga situationer. 
Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt 
att se på tillvaron innebär.
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Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra 
världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem 
på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt 
perspektiv. 
Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande 
situationer och på aktuella samhällsfrågor.
Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser 
för sättet att leva och handla. 
Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till 
sin livstolkning.



50

Bilaga 1b

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall
kunna dokumentera med hjälp av texter och urkunder kunskaper om kristendomens och 
några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, traditioner och 
uttrycksformer samt kunna jämföra och diskutera olika religioners människo- och 
samhällsuppfattningar
kunna identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har med tro, etik och 
livsåskådning att göra
kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och livsåskådning samt 
förstå innebörden i sådana motiveringar
kunna argumentera för ett ställningstagande i frågor om tro, etik och livsåskådning.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven identifierar och beskriver problem som har med tro och livsåskådning att göra. 
Eleven analyserar texter, traditioner och uttrycksformer som belyser kristendomens och 
några andra religioners och livsåskådningars grundtankar. 
Eleven jämför och diskuterar olika religioners och andra livsåskådningars människosyn 
och samhällsuppfattningar och deras betydelse för kultur och samhälle. 
Eleven sätter sig in i olika ställningstaganden till religion, livsåskådning och etik och är 
beredd att söka förstå motiveringarna för dem.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven analyserar under handledning enskilt eller i grupp samspelet mellan religion, 
livsåskådning och samhälle och förstår konsekvenserna för människors livssituation.
Eleven analyserar kritiskt kristendomens och några andra världsreligioners och 
livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttryckssätt.
Eleven preciserar och jämför olika religioners och andra livsåskådningars 
människouppfattningar utifrån ett helhetsperspektiv på religion och andra 
livsåskådningar. 
Eleven identifierar och analyserar kritiskt vår tids viktigaste etiska problemställningar 
samt förstår och värderar på ett nyanserat och tolerant sätt olika ställningstaganden. 
Eleven finner individuellt och i grupp argument för egna ställningstaganden i frågor, 
som rör tro och livsåskådning.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven upptäcker livsåskådningsmässigt intressanta motiv och drar egna slutsatser 
utifrån olika traditioner och synsätt inom religion och andra livsåskådningar.
Eleven studerar gudstjänstliv och andra traditioner och reflekterar över rit och symbol i 
ett jämförande perspektiv.
Eleven inhämtar på egen hand information om någon religionsvetenskaplig 
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problemställning som t.ex. gäller förhållandet mellan religion och samhälle, samt 
dokumenterar och redovisar resultatet av sina studier på ett välorganiserat och 
systematiskt sätt.
Eleven behandlar etik- och värdefrågor utifrån principiella utgångspunkter och med 
känsla för god och hållbar argumentering. 
Eleven visar på ett genomtänkt sätt hur man kan tolka livet och vilka konsekvenser det 
får för sättet att leva och för förhållningssättet
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Bilaga 2a

Intervjufrågor till Religionslektorn

1. Berätta om ditt arbete, där rollspel är en del av undervisningen.
- hur ser undervisningen ut? (några övningar?)
- Syftet och mål?

2. Hur länge har du arbetat så här? Hur kommer det sig att du började med detta arbete?
- inspirationskällor, personer eller böcker?

3. Vilka åldersgrupper arbetar du med?

4. Vad ser du för möjligheter och svårigheter med detta arbete?

5. Hur uppfattar ungdomarna undervisningen?

6. Hur får du rätt gruppklimat?
- några uppvärmningar?

7. Möter du på motstånd, finns det några som inte vill vara med 
– i så fall, hur gör du med dem, för att fånga deras intresse?

8. Vilka resultat har du nått med den här sortens arbete?
- vilka effekter får arbetet 

9. Känner du till någon forskning inom området, drama i religionsundervisningen, 
inhemsk     
    eller utländsk? 

- Känner du till några (andra) gymnasielärare som arbetar på detta sätt?

10. Övrigt, något mer att tillägga? 
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Bilaga 2b

Intervjufrågor till gymnasiereligionsläraren 

1. Berätta om din religionsundervisning, där du använder dig av drama som metod.

2. Kan du ge några exempel på hur du använder drama i undervisningen?

3. Hur kommer det sig att du började använda drama som metod?
- Hur länge har du arbetat så här? 
- inspirationskällor, personer eller böcker?

4. Vad ser du för möjligheter och svårigheter med detta arbete?

5. Hur uppfattar eleverna att arbeta med drama?

6. Hur får du rätt gruppklimat?
- några uppvärmningar?

7. Möter du på motstånd, finns det några som inte vill vara med 
– i så fall, hur gör du med dem, för att fånga deras intresse?

8. Vilka resultat har du nått med den här sortens arbete?
- vilka effekter får arbetet

9. Känner du till någon forskning inom området, drama i religionsundervisningen, 
inhemsk 
    eller utländsk? 

- Känner du till några (andra) gymnasielärare som arbetar på detta sätt?

10. Övrigt, något mer att tillägga?
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Bilaga 3

Enkät angående synen på religionsundervisningen på gymnasiet 

Ringa in ditt svar/alternativ. Svaren är anonyma, och kommer bara att sammanställas 

och visas i mitt examensarbete.  

Kön: Kvinna Man

Ålder:______________________________________________________________

Vad jobbar/studerar du 
med?______________________________________________

Vad tycker du om/ Hur minns du religionsundervisningen på gymnasiet?

Minns det inte      

Ointressant/Tråkigt     

Likgiltig      

intressant/kul     

väldigt intressant/kul  

Tycker du att religionsundervisningen bör förändras på något sätt, angående 
innehåll eller metod?

Ja Nej

Om ja: varför, och vad ska ändras?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________

Om nej: Varför?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______



55

Har du någon erfarenhet av drama som metod i skolundervisningen?

Ja Nej

Om ja: Vad är din erfarenhet?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________

Vad är din åsikt om drama (som metod) i undervisningen?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________

Egna kommentarer:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________

Tack för din medverkan

Linnea Bredwad
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