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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka pedagogiskt drama som verktyg för barns lärande och 

utveckling i grundskolans tidigare år. För att bringa klarhet i detta använde vi oss av följande 

frågeställning;  

• Hur uppfattas och används pedagogiskt drama i förskol- och skolundervisning? 

• Hur reflekterar lärare och dramapedagoger kring lärandet vid användning av 

pedagogiskt drama i undervisning?  

• Hur skulle lärare i grundskolans tidigare år kunna integrera pedagogiskt drama i/med 

övrig skolundervisning? 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och enkäter som metod. Vi har intervjuat tre 

dramapedagoger samt en grundskollärare. Vidare har vi delat ur enkäter till verksamma 

pedagoger ute på fältet.  Det resultat vi kommit fram till, visar på att pedagogiskt drama inte 

används integrerat i undervisningen i så stor utsträckning. Dels handlar det om brist på kunskap 

kring begreppet men också om rädsla inför hur det skall användas och syftesrelateras. 
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1. Inledning   

Vad gör den lärare som kan fånga sina elever och väcka motivation, nyfikenhet, glädje 

och inspiration hos dem? Hur gör läraren för att få eleverna att reflektera och ställa 

frågor om omvärlden? 

 

Vi har erfarit att pedagogiskt drama är ett arbetssätt som är meningsfullt och positivt i 

många olika sammanhang. Detta i synnerhet genom våra två specialiseringar inom 

lärarutbildningen (Drama, rytmik och rörelse, 30hp och Barnlitteratur, media och 

drama i barnens värld, 30hp) samt i mötet med barn, blivit varse om dramats stora 

tillgång i undervisningskontexter. Eftersom vi utbildat oss till lärare med behörighet 

från förskolan till och med grundskolans tredje år ser vi pedagogiskt drama som ett 

verktyg att använda kombinerat med övrig undervisning. Under vår lärarutbildning har 

vi blivit varse om dramats stora tillgång i skolundervisningssammanhang. Det är just i 

dessa kontexter vi tyckt oss se att man med pedagogiskt drama som arbetssätt kan 

uppamma ett lustfyllt lärande, där lek och fantasi ständigt är en naturlig del av 

skolvardagen. Följande nämns också i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

1994 med det tillägg som kom ht-2003. Där står om skolans uppdrag att; 

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar av det aktiva lärandet. Skolan 

 skall stäva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen. (a.a, s.5) 

 

Ett lustfyllt lärande handlar för oss bland annat om att skapa spännande och utmanande 

situationer som inkörsport till vidare kunskapsbildning i olika ämnen. Vi menar att ett 

slags iscensättande skulle kunna vara ett sätt att motivera, inspirera och skapa ett 

intresse hos barnen så att de själva blir nyfikna och kunskapssökande. För att lyckas 

skapa en iscensättande situation krävs det att läraren både är deltagande och aktiv. Det 

är en förutsättning att läraren har ett genuint intresse som hon/han genom fantasi och 

kreativitet överför till barnen. (Wagner. 1992) Vår filosofi säger oss att detta arbetssätt 

är något som de flesta lärare kan tillämpa. Även om utbildning inom pedagogiskt drama 

självklart kan underlätta för läraren, så kan pedagogiskt drama mycket väl 
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implementeras av alla lärare. Det handlar snarare om att fantasin, leklusten och att det 

existentiella finns där hos läraren än hur många syftesrelaterade lekar hon/han kan.   

 

Vår erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) säger oss att pedagogiskt 

drama är värdefullt för att bygga upp ett förtroende mellan lärare och elever samt elever 

emellan. Genom trygghet och tillit till sig själv och sin egen förmåga kan vi lättare 

fokusera på det väsentliga.  

Vi har också erfarit det pedagogiska dramats möjligheter till att tillägna sig beständig 

kunskap. Genom att låtsas, pröva, improvisera och leva sig in i olika kontexter tvingas 

vi att stanna upp och reflektera över det vi gör och faktiskt ska lära oss. Vi lär oss 

genom att använda flera sinnen och själva få pröva. Den välkända och omtalade 

pragmatikern John Deweys (1859-1952) efterföljare myntade begreppet learning by 

doing, som i hans anda än idag är ett levande begrepp. Ett uttryck som än diskuteras 

inom den progressiva pedagogiken, som innebär att pedagogiken utvecklas genom 

bland annat forskning. (Hartman och Lundgren, 2004) Detta begrepp skulle kunna vara 

en slogan för det arbetssätt kring pedagogiskt drama vi talar om. 

 

Eftersom vi upplevt dramats positiva verkan på det intellektuella och sociala planet 

ställer vi oss nu undrande över hur pedagogiskt drama används ute i de pedagogiska 

verksamheterna.  

 

1.1 Bakgrund 
Vår förförståelse säger oss att skolan generellt, enligt vår uppfattning, tenderar att gynna 

vissa barn och utesluta andra då undervisningen vi beskådat är snäv och likriktad. Det 

vill säga där kunskap förmedlas och kommer till uttryck genom att få sinnen stimuleras. 

Vi har blivit uppmärksammade på att undervisningen idag föder kunskap som handlar 

om att memorera och reproducera olika fakta. Detta bekräftas även av Nilsson, Rydstav 

och Wagner (2008), som hävdar att undervisningen är lösryckt ur sitt sammanhang och 

skapar ett splittrat och stressat klassrumsklimat där syftet blir svårtydigt. Istället 

eftersträvar vi en undervisning där syftet borde vara att med hjälp av olika fakta 

utveckla en djupare förståelse av den värld vi lever i. 
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Det finns många sätt att förvärva kunskap på. Vi tror att det är av yttersta vikt att vi som 

pedagoger ser till mångfalden. Det vill säga, att som lärare ger barnen de verktyg som 

krävs för att alla ska få samma möjlighet till att lära och utvecklas. Vi ser således drama 

som ett sådant verktyg och medel att förvärva kunskap, som arbetssätt och metod för att 

nå de mål som läroplanen (Lpo94) eftersträvar. Där står följande; 

 
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna  
skall tillägna sig kunskaper. (a.a, s.6) 

 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva 
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 
skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör 
till det som eleverna skall tillägna sig. (a.a, s.7)  

 
Skolan ansvarar för att eleven: 
kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, (a.a, s.7) 

 
 

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 
olika uttrycksmedel, (a.a, s.10) 

 

Det är med vilka glasögon man tittar genom som avgör vad man ser. Ponera att vi tittar 

på ett fenomen utifrån ett visst perspektiv, då synliggörs sådant som kan förbises utifrån 

ett annat. Vi har redan nämnt Dewey i denna uppsats, men vi vill också utveckla detta 

genom att betrakta följande citat som grund för vår teoretiska ansats. Betty Jane Wagner 

(1992) som under femton år följt Dorothy Heathcotes dramaundervisning skriver om 

Heathcotes dramapedagogik och erfarenheter; 

 

Så har Dorothy Heathcote /.../, en av Englands mest kända pedagoger,  

beskrivit det hon gör. Hon betraktar det inte som skapande dramatik,  

klassrumsdrama, psykodrama eller sociodrama, utan som ett medvetet  

utnyttjande av dramats beståndsdelar i undervisingssyfte – för att  

formligen dra ur barnen det som de vet, men som de ännu inte vet att 

de vet. Hon kallar detta att ’bygga upp en inre rymd hos eleven’  

– kvalitativ undervisning i motsats till kvantitativ. /.../ Hennes syfte 
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med drama är att dyka djupt ner i känsla och mening.   (a.a, s.19) 

 

Tittar vi lite närmre på ovan citat ser vi att Heathcotes arbetssätt påminner om det som 

Nilsson, Rydstav och Wagner (2008) eftersträvar. Det vill säga en undervisning där 

kunskapen inte är lösryckt och reproducerande, utan beständig och kvalitativ. 

 

Lev Vygotskij (1899-1934) talar också om reproducerande kunskap, dock i en annan 

bemärkelse. Han menar att reproduktion av kulturella verktyg (fakta, kulturarv, språk, 

kunskap) som utbyts genom interaktionen mellan människor är den plattform som leder 

till ständig utveckling. För oss handlar detta också om att ta till vara på den 

gemensamma kunskapen som finns i sociala sammanhang. Med pedagogiskt drama kan 

den kapacitet som människorna i verksamheten tillsammans besitter komma till uttryck.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka pedagogiskt drama som verktyg 

för barns lärande och utveckling i grundskolans tidigare år. För att bilda oss en 

uppfattning om och förhoppningsvis kunna bidra till ökad förståelse för detta använder 

vi oss av nedanstående frågeställning.  

 

1.3 Frågeställning 
• Hur uppfattas och används pedagogiskt drama i förskol- och skolundervisning? 

• Hur reflekterar lärare och dramapedagoger kring lärandet vid användning av 

pedagogiskt drama i undervisning?  

• Hur skulle lärare i grundskolans tidigare år kunna integrera pedagogiskt drama 

i/med övrig skolundervisning? 
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1.4 Definition av begrepp 
Här nedan kommer vi att definiera några av uppsatsens centrala begrepp för att 

förebygga så att begreppen inte tolkas olika. 

 

1.4.1 Pedagogiskt drama 

Drama är ett vitt begrepp som inbegriper många olika områden. Innan vi mer detaljerat 

börjar beskriva dessa områden vill vi kort diskutera begreppen drama kontra teater. När 

dessa två begrepp jämförs och tydligt ställs mot varandra är det lättare att urskilja och 

definiera just begreppet drama. Enligt Hägglund och Fredin (1993) så är det en stor 

skillnad mellan de båda begreppen. Detta förklaras enligt dem enklast genom att titta på 

ordens ursprung – där drama och teater härstammar från gammalgrekiskan. Drama 

kommer från ”dra’o” och betyder ”att göra, att handla”. Teater härstammar från ordet 

”thea” och betyder ”att se”. Enligt författarna så sker i draman allting inom en grupp 

och det väsentliga där är det som görs tillsammans, medan i teatern menar de att det är 

mer prestationsbundet eftersom det då nästan alltid finns en publik att ta hänsyn till.  

 

Enligt vår mening inkluderar drama en mängd varierade områden som kan beskrivas på 

följande vis; 

- låtsas  

- leka  

- imitera 

- improvisera  

- fantisera  

- kreativt skapa 

- kommunikation och samspel 

- pröva olika roller 

- använda våra sinnen  

 

När vi låtsas och leker skapas situationer där kommunikation och samspel är naturliga 

inslag. Här används både det verbala och det icke-verbala språket. Det icke-verbala 
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språket är det språk vi använder oss av förutom att tala. Nilsson och Waldemarson 

(2007) beskriver det enligt följande;  

 

”Kroppshållning, kroppsställning, rörelser, gester och mimik är visserligen 

grundläggande former av icke-verbala uttryck, men det handlar inte bara om 

kropp och rörelse. Icke-verbal kommunikation innebär också det mänskliga talet 

med dess andningsrytm, pauser, betoningar och tonlägen.” (a.a, s.65) 

 

I lekens kommunikation övar vi oss på att lyssna vilket är en avgörande faktor för att 

kommunikationen ska fungera. Vi tränar också på turtagning, det vill säga 

interagerandet och växelspelet mellan flera personer. (a.a). 

 

I drama får vi också möjlighet att pröva olika roller där vi använder oss av både 

inlevelse och empati. Det rör sig om att våga släppa loss och att göra fel, vilket är en 

förutsättning för utveckling och lärande, alltså att vi känner oss trygga i den miljö vi 

befinner oss i. Drama innebär också om att använda hela kroppen tillsammans med våra 

sinnen – synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. (Mellberg. 1993) 

 

Begreppet pedagogiskt drama innebär att vi använder oss av drama (enligt ovanstående 

beskrivning) som ett pedagogiskt verktyg. Det vill säga att vi använder pedagogiskt 

drama för att medvetet uppnå specifika syften och mål i undervisningen.  

Beträffande det faktum att pedagogiskt drama handlar om användningen av allt vad 

drama inbegriper, samt att detta används som pedagogiskt syfte i undervisningen 

uttrycker Kathleen Warren (1992) att; 

 

”Drama which challenges the children intellectually and emotionally (as all  

good drama should) needs to work towards an issue which the children will 

confront.” (a.a, s. 7) 

  

Sammanfattningsvis är pedagogiskt drama för oss ett verktyg som kan användas för att 

ta till sig andra ämneskunskaper.  
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1.4.2 Dualistiskt kontra dialektiskt betraktelsesätt 

Det är först när vi lärt oss och fått förståelse för nya begrepp som vi kan börja reflektera 

över dem. För att det dualistiska och det dialektiska begreppet inte ska blandas ihop 

med varandra eller misstolkas vill vi således definiera vår tolkning av dessa. I 

Nationalencyklopedin (1995) står bland annat följande om begreppen; 

 

• Dialektik – tekniken att argumentera genom att väga skäl och motskäl mot 

varandra. (a.a, s.283) 

• Dualism – åskådning som räknar med två motsatta grundprinciper för att 

förklara olika företeelser. (a.a, s.315) 

 

Citaten gör det lättare att urskilja de olika begreppens innebörd samt leder till ökad 

förståelse. Hartman och Lundgren (2004) uttrycker sig även så att förståelsen kring 

begreppen tydliggörs; 

 

Dewey anlägger gärna ett dialektiskt perspektiv på de problem han arbetar med. 

Samtidigt har han upprepade gånger varnat för riskerna med att förenkla de 

komplexa förhållanden han analyserar. De får framför allt inte framställas som 

dualistiska motsättningar. Både i den teoretiska diskussionen och i det praktiska 

skolarbetet blir det då lätt frågan om kultur  ’eller’ nytta, barncentrering ’eller’ 

stoffcentrering, arbeta ’eller’ fritid, i stället för ’både-och’. (a.a, s. 20) 

  

2. Teoretisk grund 

I vår teoretiska grund, från vilken vi kommer att titta på vårt arbete genom, har vi valt 

att utgå ifrån Lev Vygotskij och de sociokulturella glasögon som han använder, samt 

ifrån John Deweys progressiva filosofiska perspektiv. Vi har valt dessa kända 

pedagoger som teoretisk grundpelare i vårt arbete eftersom vi anser att fler av deras 

antaganden sammanfaller med vårt sätt att se på utveckling och lärande.  
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2.1 Vygotskij 
 

2.1.1 Biografi 

Lev Semjonnvitj Vygotskij föddes 1896 i staden Gomel utanför Minsk. Han startade 

den kulturhistoriska skolan. Det är filosofisk och vetenskaplig riktning och metod. Den 

innebär kort att det är i människans sociala, historiskt- samhälliga del, som vi kan få en 

förståelse för hur människans psykiska processer och handlingar utvecklas. Vi föds in i 

en social värld där interaktionen med andra människor får oss att utvecklas. Den 

kulturhistoriska skolan har en helhetssyn på människa, natur och samhälle/kultur. 

Omvärlden är det primära och medvetandet den sekundära faktorn. (Jerlang, mfl. 2006). 

Vygotskij dog 1934 i tuberkulos. Han betraktas som en grundare av den moderna 

psykologin och många skolor världen över inspireras av hans teorier om inlärning och 

utveckling. (a.a.) 

 

2.1.2 Teoretiska antaganden 

Vygotskij har många teoretiska antaganden. Vi har valt att nämna de som vi anser mest 

väsentliga.  

 

Sociokulturella perspektivet 

Vygotskij startade den kulturhistoriska skolan vilket är grunden för det sociokulturella 

perspektivet. Det handlar främst om att kunskapen kommer utifrån och in till individen, 

i det kommunikativa. Genom ett ständigt interagerande med andra människor har 

kunskap i alla tider producerats och reproducerats. Vi lär av och tillsammans med vår 

omgivning. Vi föds således in i en social värld som påverkar och formar oss till den vi 

blir. I det sociokulturella perspektivet har vi tillsammans också skapat verktyg som vi 

brukar för att kunna utvecklas än mer. Verktyg som hjälper oss i vår vardag. Det 

handlar om alltifrån en hammare för att slå i en spik, till det språk och dess 

begreppsvärld som vi använder oss av. Vygotskij menade att det är genom vårt språk 

som vi så småningom kan tänka. Vi föds utan tankar, dessa kommer tillsammans med 

språket. Den sociala miljön, kulturen och den historia som vi föds in i har en avgörande 

betydelse för vår utveckling. (Säljö. 2000).  
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Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij har teorier om barns utveckling. Han ansåg att ett barn ständigt ligger i en 

utvecklingszon där barnet kan saker på egen hand. I denna så kallade aktuella zon finns 

också nya områden i barnets psyke som håller på att utvecklas, i den proximala (eller 

närmaste) utvecklingszonen. Detta, ännu inte utvecklade, ska vi vuxna ta till vara på och 

utnyttja. Här gäller det att iscensätta ett möte där barnen får utföra uppgifter som de 

själva inte klarar av på egen hand men som de tillsammans kan lösa. (Jerlang, mfl. 

2006). Det vill säga att barnen kollektivt eller tillsammans med en vuxen får lösa 

problem som de i nuet inte klarar av själva men som de genom att interagera 

tillsammans, hjälps åt att lösa. Kommunikation och samarbete skapar ny kunskap som 

vi sedan själva kan överföra till vår egen kunskap. Jerlang (2006) citerar Vygotskij 

(1974);  

           

Det som barnet kan utföra i dag i en samarbetssituation, kan det utföra 

självständigt i morgon. (a.a, s. 288) 

 

 

Leken 

Vygotskij värdesätter och framhäver leken som en viktig aspekt för utveckling, där lek 

och fantasi är grunden för utveckling av olika slag. Han menar på att leken bör finnas 

med som ett stående inslag även i skolundervisningen;  

 

Vid skolåldern dör inte leken bort utan genomtränger attityden till verkligheten. 

Den har sin egen inre fortsättning i skolundervisningen och skolarbetet. 

(Vygotskij, 1933/1981, s. 199)  

 

För Vygotskij skapar leken en situation där känslan, viljan och intellektet möts i en 

medveten och regelbaserad handling. Enligt Vygotskij leker barnet för att tillfredställa 

sina behov och motiv, vilket han anser är lekens existentiella betydelse. (Jerlang, mfl. 

2006). Allt eftersom barnet växer och utvecklar sitt språk och förmågan att symbolisera, 

blir lekens mening mer viljestyrd vilket ger större möjligheter till att skapa en fiktiv 

verklighet. Detta för i sin tur med sig att barnen, genom leken, kopplar från den 

konkreta verkligheten till den abstrakta. Till exempel sker detta då barnet leker att en 
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pinne är en häst som denna rider iväg på. Meningen styr perceptionen och handlingen i 

barnets lek. Leken är viktig i barnens utveckling då; 

 

...den medför en utveckling från den sensomotoriskt bundna funktionen mot 

tänkandets frigörelse från det omedelbara. (a.a,  s. 286)  

 

och vidare uttrycks; 

 

Genom leken blir barnet i ökad grad medveten om sina egna handlingar och 

motiv, och därför utvecklas barnets vilja, målinriktning, sociala förståelse osv 

genom dess lekaktivitet. (a.a, s. 287) 

 

2.2 Dewey 
 

2.2.1 Biografi 

Dewey föddes 1859 i Vermont i U.S.A. Under sin verksamhetstid skrev han flera 

pedagogiska arbeten, My Pedagogic Creed (1897), The School and Society (1899) och 

The Child and the Curriculum (1902), vilka kom att bli kända världen över. Hans arbete 

är till stor del filosofiskt och bearbetar olika analyser och idéer rörande skolan. 

Intelligent action var målet för denna filosofi vilket innebar att inte enbart formulera 

problemlösningar utan också pröva tänkbara lösningar i form av handling. Dewey var 

anhängare till den progressiva pedagogiken och fick stort inflytande på frågor inom 

skolan. Dewey producerade pedagogiska arbeten fram till sin död 1952. (Hartman och 

Lundgren, 2004) 

 

I Deweys teorier, liksom i Vygotskijs, är relationen mellan individ och samhälle en 

central aspekt. Enligt honom finns det en dialektisk process mellan dessa. I samma anda 

med Vygotskij, ansåg Dewey att individen utvecklas genom samspel med sin 

omgivning. Nedan kommer vi att reda ut ett par av Deweys begrepp som vi anser är 

viktiga i relation till vårt arbete.  
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Learning by doing 

Dewey såg människan som aktiv i förhållande till sin omvärld. Han ansåg därför att 

utbildning måste handla om att eleven får möjlighet till att aktivt delta, pröva och 

experimentera för att kunna utvecklas. Det är en förutsättning för att skapa motivation 

och intresse vilket i sig är en förutsättning för lärande. Learning by doing är ett begrepp 

som inbegriper aktivitetsforskning där teori, praktik och handling är tätt sammanflätade. 

Det handlar om att eleven måste förstå vad kunskapen som ska läras är till för, vilken 

nytta den har, och samtidigt kunna knytas till ett verkligt sammanhang. Här menar 

Dewey att vi i skolan bör låta barnen vara aktiva i undervisningssammanhang. Läraren 

bör iscensätta lektioner där samhället och livet finns synliga så att de kan se samband 

mellan det verkliga livet (samhället) och de sammanhang som skolan skapar. Skolan bör 

föras närmare samhället och vara en miniatyr av det. Genom att visa helheten blir det 

lättare för eleven att förstå ändamålet med det som läras skall. Praktik och teori bör 

alltså inte ses som motpoler, utan som två väsen som föregår varandra. (a.a.) 

 

Skolan och samhället 

Dewey förespråkar aktivitet i lärandeprocesser. Han ansåg att läraren skulle knyta 

undervisningen till barnens egna intressen. I My Pedagogic Creed (1897) skriver han 

bland annat följande;  

 

Barnets insikter och begåvning tillhandahåller materialet och anger 

 utgångspunkten till all utbildning. Om inte lärarens ansträngningar anknyter  

till någon aktivitet som barnet utför spontant, oberoende av läraren, så blir  

utbildning något som pressas utifrån. (Hartman och Lundgren. 2004. s. 46) 

 

Vidare menar han att det också är av yttersta vikt att vi ger barnen tillgång till hela sin 

begåvning. Detta är det bästa sättet att förbereda barnen för framtiden.  

 

Att förbereda barn för ett framtida liv innebär att man låter barnen förfoga över 

 sig själva. Det betyder att man fostrar dem så att de har full tillgång till hela sin 

kapacitet. Ögon, öron och händer skall vara redskap färdiga att använda. /…/ Det  

är omöjligt att nå denna form av anpassning om man inte hela tiden tar hänsyn till 

individens begåvning, smak och intressen. (a.a, s. 47-48) 
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Dewey ser utbildning som en social process där eleverna ska lära sig det liv som levs i 

samhället. Han talar för att skolan ska vara en plats där eleverna lär sig för livet och 

nuet. Att det ska finnas en koppling till barnets varande, här och nu och inte något som 

bara ger kunskaper som ska användas i framtiden. Skolan bör vara något som växer 

fram ur hemmet och dess aktiviteter. Han tror att skolan misslyckas med sitt uppdrag på 

grund av att vi glömmer att skolan bör vara en form av samhällslivet;   

 

Den uppfattar skolan som ett ställe där viss information skall ges, där vissa  

läxor skall läras eller där vissa vanor ska grundläggas. Värdet av detta anses  

till största delen ligga i en avlägsen framtid. Barnet måste utföra allt detta med  

sikte på något annat som skall göras. Allt är bara förberedelser. Resultatet är att  

detta inte blir en del av barnets livserfarenheter och på så sätt inte i verklig 

mening fostrande.  (a.a, s. 49) 

 

Deweys skriver också om hur barnens sociala aktivitet ska vara anknytningen till 

skolämnena och inte ämnena i sig. Här menar han att vi ska gå in i skolämnena genom 

att koppla dem till vardagen och det verkliga livet. Han anser vidare att den röda tråden, 

den sociala sfären, som håller ihop och ger motiv till undervisningen, till stor del saknas 

i skolan.  

 

 

Språket 

För Dewey, liksom för Vygotskij, är språket en viktig faktor för utveckling. Använder 

vi inte språket går mycket av värdet bland annat i litteratur- och språkstudier bort.  

 

”Det är sant att språket är ett instrument för logik, men det är först och främst  

ett socialt instrument. Språk är till för kommunikation. Det är ett redskap genom  

vilket en individ får ta del av andras idéer och känslor.” (a.a. s, 52) 

 

Språket är alltså ett socialt instrument. Detta ska vi också använda för att reproducera 

värderingar, kunskaper och färdigheter från tidigare generationer. Dewey skriver om 

den attityd som skolan utsöndrar. När barnen hjälper varandra med uppgifter uppfattas 

det som fusk. Detta istället för att ta till vara på interagerandet eleverna emellan där 

samarbete och gemenskap skapas vilket öppnar upp för fri kommunikation, utbyte av 
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idéer, förslag och tidigare erfarenheter. Detta skulle forma en skola som är organiserad 

på sociala grunder. (a.a.) 

 

2.3 Gunilla Lindqvist 
Gunilla Lindqvist (2002) är docent i pedagogik och arbetar som universitetslektor på 

Karlstads universitet. Hon är en forskare som särskilt intresserat sig för lekens roll i 

pedagogiska sammanhang. Lindqvist nyanserar lekens roll i förskolan och skolan. 

Genom att definiera leken och sedan koppla den till undervisningskontexter, ger hon 

leken ett värde. Hon poängterar lekens sociala roll, lekens funktionella roll, där lek och 

lärande står i centrum. Lindqvist visar även på hur man kan använda lek och drama i 

bland annat temaarbeten. Hon konkretiserar även hur man kan leka in språket i svenska, 

engelska och matematik.  

Lindqvist (1996) har skrivit i sin bok Lekens möjligheter, i vilken hon lyfter fram leken 

som potentiellt verktyg i lärandesituationer.  

Lindqvist (2002) utvecklar Vygotskijs syn på lek, där hon intresserar sig för och 

använder sig av hans teori. Hon diskuterar även kring en dualism mellan lek och 

lärande, som enligt henne finns i skolan. Detta kan kopplas till Deweys kritiska 

förhållningssätt gentemot dualismer. 

3. Metod 

För att försöka få svar på vår frågeställning har vi använt oss av olika data – 

enkätundersökning och intervjuer. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i både 

enkätundersökningen och i intervjuerna. Då kvantitativa metoder ämnas till att ta reda 

på generella mönster och få en övergripande bild av ett fenomen eller område, tar den 

kvalitativa metoden fasta på att undersöka frågan mer på djupet. I en kvalitativ 

forskning letar forskaren efter mönster och ökad förståelse vilket överensstämmer med 

vårt syfte. (Trost. 2005)  
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3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns i den kvalitativa forskningen olika sätt att angripa och se på de fenomen som 

vi undersöker. Vi har i vår studie valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt och sociokulturellt 

perspektiv. Med det hermeneutiska angreppsättet menas att man kan förstå andra 

människors liv och kulturella (tid och rum) förhållanden, samt leva sig in i dessa för att 

få ökad kunskap. (Kvale. 1997) Det sociokulturella perspektivet handlar om att 

kunskapen kommer utifrån, i mötet med andra människor för att sedan bli en del av 

individens tänkande. Samspelet mellan kollektiv och individ står i fokus. I vårt arbete 

hämtar vi vår information och kunskap i mötet med andra människor som vi sedan 

diskuterar och tolkar. Det är i själva kommunikationen som de sociokulturella 

resurserna skapas och förs vidare. Det är alltså i mötet med andra människor som vi 

bildar oss en uppfattning om vårt arbetes syfte. 

 

3.2 Datainsamling och genomförande 
Vårt val av metod har styrts av strategiska överväganden. (Björndal. 2005) Vi har tittat 

på vårt undersökningsområde och gjort värderingar om vilken/vilka metoder som bäst 

passade vårt syfte i relation till tid. Vi har som tidigare nämnts valt mellan att göra en 

kvalitativ och kvantitativ undersökning. Det finns både för- och nackdelar med båda 

dessa. Det negativa med den kvalitativa forskningen är att det kan vara svårt och 

tidskrävande då svaren har större flexibilitet och kan skiljas diametralt. 

 

Varför vi valt att göra en kvalitativ enkät- och intervjuundersökning beror på att vi 

kommit fram till att en sådan har störst möjlighet att ge oss svar på vår 

problemformulering. Beträffande vår enkätundersökning kan nämnas dock, att den 

delvis även innehåller en så kallad kvantitativ del vars främsta syfte är att synliggöra 

undersökningsområdets fakta och bakgrund. De kvantitativa frågorna har således ingen 

relevans för arbetets resultat, utan syftar endast till att ge läsaren ökad förståelse för 

informanternas bakgrund.  

Med inspiration från Björndal (a.a.) har vi försökt kategorisera insamlad data för att 

kunna få en överblick över det resultat vår studie visat, samt för att kunna göra en 

relevant diskussion och analys. När det just gäller bearbetning, analys och reflektion av 

den insamlade datan har vi tagit fasta på vad Trost (2005) uttrycker om detta. Nämligen; 
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Vid kvalitativa studier finns inte denna uppsättning av på förhand definierade 

tekniker. Här måste fantasin och kreativiteten i ännu större utsträckning vara 

hjälpmedel än vid kvantitativa studier. (a.a, s. 125)   

 

Med detta citat i åtanke har vi alltså kategoriserat de svar vi fått genom vår enkät- och 

intervjuundersökning. Vid bearbetning – kategorisering av både de kvalitativa 

enkätsvaren och de transkriberade intervjuerna ansåg vi det enklast att använda så 

kallade färgkoder för att kartlägga och hitta eventuella mönster. Trost (a.a.) har själv 

erfarit denna metod positiv då den underlättat överblicken.  

 

3.2.1 Kompletterande metod 

Vi har använt oss av en kompletterande metod, det vill säga kombinerat enkäter och 

intervjuer som data i vår undersökning. (Björndal. 2005) Björndal (a.a.) uttrycker olika 

för- och nackdelar med enkäter och intervjuer. Fördelarna med intervjuer kan bland 

annat vara att man kan få svar på många frågor. Vid intervjuer finns det en större 

villighet från intervjupersonernas sida att svara på frågor till skillnad mot användning av 

enkäter. Med intervjuer möjliggörs att fånga upp detaljer och få ett större djup. 

Nackdelarna med intervjuer kan vara att det krävs tid och det kan ibland vara svårt att 

stämma möte då scheman krockar.  

Fördelarna med enkäter kan vara att man effektivt kan samla in information från många 

individer samtidigt. Informanterna kan i sin tur få besvara dessa i lugn och ro under en 

längre tid till skillnad mot vid intervjuer. Å andra sidan finns det nackdelar med enkäter, 

då det ibland kan vara svårt att följa upp och diskutera oklarheter samt eventuella 

missförstånd. Djupare information av informanterna kan vara svårt att få. 

 

3.2.2 Intervjuer 

Vi har intervjuat fyra pedagoger som samtliga är specialiserade och arbetar 

kontinuerligt med ämnet drama. Pedagogerna har vi fått kontakt med via vår utbildning 

eller blivit tipsade om på annat sätt. Vi har träffat samtliga pedagoger på deras olika 

arbetsarenor där vi också fått tillgång till ett privat grupprum där vi haft fördelen att sitta 

ostört. De intervjufrågor som vi ställt till våra informanter kan läsas i bilaga 3. 
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3.2.3 Enkäter  

Vi har delat ut 50 enkäter (se bilaga 1) på fem olika skolor till pedagoger som 

undervisar i förskolklass till och med årskurs tre, samt fritidspedagoger i Stockholms 

län. Vi valde att personligen kontakta samtliga skolor vid utdelandet av enkäter med 

förhoppning om att få större svarsfrekvens. Vid besöken på skolorna bifogade vi även 

ett brev med information om enkätinnehållet, (se bilaga 2). Svarsfrekvensen resulterade 

i 33 av 50 (66 procent).  

 

3.3 Urval 
Vi har valt att dela ut enkäter på tre skolor i Nacka-Värmdöområdet samt två skolor i 

Stockholms innerstad. Skolorna har vi kommit i kontakt med under vår utbildning 

antingen genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller genom kontakter med 

personal på skolorna.  

Vi har även valt att intervjua en pedagog och tre dramapedagoger som vi fått upp 

ögonen för på olika sätt. Två av våra intervjupersoner har vi mött via vår egen 

lärarutbildning på Stockholms universitet. De andra två informanterna har vi blivit 

tipsade om ute på fältet. 

 

3.4 Bortfall 
Vårt bortfall är 17 stycken (34 procent) av de 50 enkäter som delades ut.  

 

3.5 Validitet och Reliabilitet 
Trost (2005) beskriver och reder ut begreppen reliabilitet och validitet på ett konkret 

och enkelt sätt. Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om huruvida de svar vi får av våra 

informanter är statiska och beständiga. När det gäller begreppet validitet (giltighet) 

innebär det att de frågor som används i en undersökning ska svara på frågornas syfte.  

 

16  



Vi anser att reliabiliteten i vår undersökning har varit god. Detta på grund av att vi har 

fått kvalitativa svar som fördjupat vår inblick i problemområdet. Dock är det svårt att 

tala om reliabilitet i egentlig mening då vi och våra informanter är delaktiga i en 

föränderlig process.  

 

Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi.  

I samband med kvalitativa studier blir dessa begrepp och termer en smula 

annorlunda /…/ Att kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på 

något sätt malplacerat eller till och med en smula löjligt vid kvalitativa studier. 

(Trost. 2005. s.113)  

 

Å andra sidan, om vi nu ska tala i dessa termer, anser vi att validiteten är god eftersom 

enkät- och intervjufrågorna svarade på vårt syfte. 

3.6 Skrivprocess 
Björndal (2005) skriver om att skriva och forska tillsammans och lyfter bland annat 

fram det fördelaktiga med det, vilket vi kunnat igenkänna oss med. Vi har skrivit hela 

vårt arbete tillsammans, med en arbetsdator. Under hela processen har vi arbetat i 

interaktion genom att granska, redigera och omformulera arbetet. Detta har vi valt att 

göra eftersom vi anser att vi med hjälp av fler ögon har större möjlighet att få fram ett 

bra resultat. Tillsammans har vi kunnat ge en tydligare och en mer verklig bild av vårt 

undersökningsområde. Detta har gett oss möjlighet att kontinuerligt granska våra tankar 

och hålla oss till vårt syfte. Det har varit effektivt och givande att hela tiden vara två i 

skrivprocessen eftersom det annars är väldigt lätt att bli blind i sin egen text. Genom 

vårt nära samarbete har vi skapat ett arbete som båda känner till och som ständigt har 

utvecklat våra tankar.  

3.7 Etiska överväganden 
Innan samtliga intervjuer har vi delat ut ett etiskt dokument med information om 

konfidentialitet och andra etiska aspekter, (se bilaga 4). Vid författandet av detta 

dokument har vi utgått från Forskningsetiska principer – inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning; 

(http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf), 
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som tar upp viktiga etiska aspekter vilka anges i nedan citat; 

 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra  
allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
(a.a, s.6) 

 

Vi har fått tillstånd av samtliga intervjupersoner att spela in samtalen för att sedan 

kunna transkribera dessa, samt av dem fått godkännande om att vi använder deras namn 

i texten. 

Det är även utifrån dessa grundläggande huvudkrav på ”etiskt korrekt” genomförd 

forskning som vi informerat de lärare som tilldelats våra enkäter. 

 

4. Resultat 

4.1 Deskription av empiri 
I detta kapitel görs en presentation av intervjupersonerna.  

 

4.1.1 Intervjuer med dramapedagoger och en grundskollärare 

Första dramapedagogen är utbildad förskollärare och har läst 40 högskolepoäng i 

dramatiskt skapande, samt pedagogik och teatervetenskap. Sigyn Knutsson (Intervju. 

09-04-27) har arbetat som förskollärare och som dramapedagog med funktionen som 

resurs i en klass med årskurs tvåor. Därefter har hon sedan 29 år tillbaka arbetat som 

dramapedagog med uppdrag att utbilda lärare på Lärarhögskolan i Stockholm och som 

idag är en del av Stockholms universitet. Sigyn är dock inte aktiv dramapedagog ute på 

fältet längre. 

Intresset för drama började egentligen genom hennes stora intresse för dans. Hon hade 

en dröm om att bli dansös men kom inte in på den utbildningen hon önskade. I stället 

kom Gunnel Johansson (känd pedagog) att inspirera och öppna nya dörrar för Sigyn. En 

dag när hon kom hem till sitt föräldrahem satt nämligen denna pedagog där vid 

köksbordet och pläderade för den nya förskoleutbildningen där det enligt henne 
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användes mycket rörelse och drama. Sigyn har alltid känt en stor glädje i gestaltandet 

och tyckt om att fantisera. Enligt henne själv har hon alltid haft en medveten begåvning 

för dessa uttryckssätt. 

 

Andra dramapedagogen som vi intervjuat är Rutger Ingelman (Intervju. 09-05-04) 

som är utbildad folkskollärare, dramapedagog, speciallärare, samt utbildad 

musikterapeut. Under den sistnämnda utbildningen skrev han sin C-uppsats om ”Alla 

tiders musikterapi”. Rutger har varit verksam inom ämnet drama i 35 år och har arbetat 

inom samtliga skolformer – från förskola upp till komvuxnivå. Vidare har han arbetat 

inom psykiatrin och sjukvården, samt utöver detta varit lärare i en hjälpklass. Han har 

således följt barn genom sin specialundervisning och vikarierat i olika klasser 

terminsvis. Parallellt med arbetet ute på fältet arbetar han nu sedan många år på 

Stockholms universitets lärarutbildning. Rutger är dock inte aktiv dramapedagog ute på 

fältet längre. 

Intresset för drama väcktes till liv på lärarutbildningen i Stockholm som inte 

inkluderade drama i utbildningsform. Rutger saknade drama och startade tillsammans 

med studentkåren dramatisk verksamhet. När han gick dynamisk pedagogik upptäckte 

han sitt starka intresse för fantasin och kreativitetens tillgång i ledarskapet. Rutger fick 

till följd därav upp ögonen för gruppdynamikens och dramats potentiella värde för att 

lyckas skapa en homogen och trygg grupp. Fantasin, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet tillsammans med andra människor genomsyrar Rutgers metodik. 

 

Tredje dramapedagogen heter Jennie (Intervju. 09-05-06) som har gått på Västerbergs 

folkhögskola utanför Gävle, där hon gick en dramapedagogisk utbildning. Denna 

utbildning pågick under tre terminer samt med praktik. Enligt Jennie skiljer sig denna 

utbildning mot den dramapedagogiska utbildningen på Stockholms universitet eftersom 

det ingår flera så kallade block i denna. Hennes utbildning innehöll således pedagogiskt 

drama för bland annat SFI (Svenska för invandrare), bibliotek samt inom vården. Jennie 

har varit verksam i ett år och har arbetat i förskola till och med årskurs tre. Idag arbetar 

Jennie som dramalärare på en kulturskola, från vilken hon åker runt i kommunen och 

har drama med olika klasser;  
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Kulturskolan har tre verksamhetsgrenar: 

• Frivillig ämnesundervisning  
• Obligatorisk undervisning i grundskolan  
• Uppdragsverksamhet i förskola och grundskola 

Den obligatoriska undervisningen i grundskolan omfattar ämnena dans, drama och 
rytmik för elever i år 1-3.  

(https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/kultur/musikskola/musikskola.htx) 

Det är främst uppdragsverksamhet i förskola och grundskola som Jennie arbetar med då 

elever i förskola och grundskola är berättigade till att få bland annat dramaundervisning.  

Det starka intresset för drama blev aktuellt när Jennie arbetade på en bild- och 

konstförskola. Där fick hon kontakt med två barn som hade mycket trassliga 

hemförhållanden. En av dessa barn var en liten flicka som slöt sig till sig själv. Då 

hennes hundar var enda kommunikationsvägen kom det att leda till hennes agerande 

som hund. Det andra barnet var en liten pojke som var väldigt utåtagerande. Genom att 

”gå i roll” som Jennie uttryckte det, det vill säga att leka hund exempelvis kunde hon få 

kontakt med dessa barn. Detta upplevde hon som mycket givande och fantastiskt – 

något som blev grunden till sitt genuina intresse för drama i pedagogiska sammanhang. 

 

Den fjärde pedagogen (grundskolläraren) som vi intervjuat använder sig av 

pedagogiskt drama kontinuerligt i sin undervisning. Ulla (Intervju. 09-04-24) är 

utbildad småskollärare (som det hette då) där slöjd och idrott ingått i utbildningen. Hon 

har arbetat som lärare i årskurs ett till tre, samt som speciallärare med fokus på läs- och 

skrivinlärning. Ulla har varit verksam i 27 år, men till hösten 2009 går hon i pension. 

Det var när Ulla lade märke till vilken fantastisk respons hon fick av barnen när hon 

använde sig av drama i sin undervisning, som intresset för pedagogiskt drama väcktes 

till liv. Hon blev uppmärksam på att ämnets positiva verkan på barns utveckling och 

lärande. 
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4.2 Analys och granskning av empiri 
I detta kapitel analyserar vi de utsagor och reflektioner som våra informanter hade kring 

vår huvudsakliga frågeställning. Vi för samman informanternas uppfattningar när vi 

skildrar respektives svar. Tilläggas kan att vi under intervjuerna även ställde andra 

frågor utöver de centrala i vår undersökning (se nedan rubriker). Dessa kan läsas i 

bilaga 1 och 3, samt framkommer i varierad grad i nedanstående avsnitt. Som i de flesta 

intervjuer uppstår även så kallade följdfrågor av vilka endast de som är väsentliga 

nämns.  

 

4.2.1 Intervjuer – Det pedagogiska dramats verkan på barn 

 

Intervjupersonerna väljer att berätta mycket angående vilka verkningar pedagogiskt 

drama har på barnen. Detta kom till uttryck på följande vis; 

Enligt Rutger Ingelman var hans uppfattning att barnen tycker mycket om när man 

använder drama i undervisningen. Han har bland annat följt en lärare som brukar arbeta 

med dramaövningar i klassrummet. För att iscensätta och signalera till eleverna vad som 

gällde brukade hon ställa en flagga mitt på golvet som det stod drama på och som 

barnen satt runt på sina stolar. Då blev det som Rutger uttryckte det ”JA, vi ska ha 

drama!”. Det blev så att säga en positiv ingång till följande dramaövningar i par och i 

grupp. Barnen älskar att få skapa tillsammans, fortsatte Rutger och syftade på den 

berättarövning som läraren sedan gjorde. Det är enligt Rutger väldigt tacksamt att arbeta 

med kreativa och fantasifulla övningar eftersom det handlar om så mycket mer än att 

bara arbeta med stillasittande arbeten.  

 

Sigyn Knutsson uttryckte också att hon alltid upplevt det som positivt att använda 

drama i sin undervisning. Det är sällan barnen som hon tidigare undervisat inte givit 

henne en positiv respons och hon tror att det främst beror på att hon ju då i sin 

dramaundervisning alltid kommit med något nytt. Barnen har alltid visat henne stor 

nyfikenhet och undrat vad hon är för person. Sigyn poängterade dock kontinuitetens 

vikt, det vill säga att som dramapedagog inte bara dyka upp ibland, då barn inte får ett 

sammanhang och därför inte minns. 
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Händer det något med en elev eller med gruppen så vill man kunna reda ut det 

direkt och följa upp mer tätt, annars blir det inte meningsfullt. (transkribering av 

intervju, 09-04-27)  

 

Vidare ansåg Sigyn att hon brukar känna direkt när något går ”bra” eller mindre bra. De 

gånger det gått mindre bra har det varit viktigt att stanna upp och fundera över vad det 

var som gick snett, samt utvärdera om man kunde ha gjort eller uttryckt sig på något 

annat vis. Det är alltid bra att fråga de barn som reagerar negativt av olika slag så att de 

känner trygghet. Sedan sade Sigyn att elever/studenter kan bli berörda och att det då är 

mycket viktigt att de känner sig säkra, det vill säga att de inte ska behöva utlämna sig 

själva. Detta för att drama ju ibland kan ligga så nära, och då är det av yttersta vikt att 

man som ledare kan ”känna av” om det är rätt tillfälle eller inte.  

 

Enligt Jennie handlar drama om livet och hon menar att det finns så mycket som 

kommer till uttryck hos och från barnen när hon arbetar med drama. Då hon låter barnen 

använda alla sina sinnen och låta dem använda kroppen som uttrycksmedel där också 

fantasi och kreativitet är viktiga komponenter, menar hon att barnen reagerar positivt. 

Hon hävdar också att hon tror att lustfylldheten och ledarens engagemang är avgörande 

för huruvida barnen reagerar, både individuellt och i grupp. Jennie uttryckte bland 

annat;  

 

Man bygger genom detta arbetssätt upp en god självkänsla hos individen som 

leder till en god sämja och gruppdynamik. (transkribering av intervju, 09-05-06) 

 

Den fjärde pedagogen (grundskolläraren), som vi intervjuat är ju som tidigare nämnts 

idag verksam på fältet – det vill säga att hon arbetar på en skola och för tillfället som 

specialpedagog i årskurs ett och två. Ulla uttryckte, beträffande hur hon generellt 

uppfattar barnens reaktioner när hon använder pedagogiskt drama som arbetssätt i sin 

undervisning, att hon ser att knopp och kropp hänger ihop samt att kombinationen av 

och föreningen mellan dessa leder till multikunskaper. Hon berättade också att barnen 

tycker det är så roligt och meningsfullt när de arbetar tillsammans på detta sätt. Detta 

leder oss även in på vad som följer härnäst. 
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4.2.2 Intervjuer – Lärandet vid användning av pedagogiskt  

        drama i undervisning  

 

Ulla menade på att kunskapen lättare stannar kvar hos de som får möjlighet att erövra 

kunskap genom pedagogiskt drama. Om detta sade hon; 

 

Vid användningen av pedagogiskt drama glömmer man inte så lätt. Det är viktigt 

att man får använda alla sinnen för att få ut så mycket som möjligt av det som 

läras skall. (transkribering av intervju, 09-04-24) 

 

Även dramapedagogen Jennie pläderar för användningen av alla sinnen vid 

undervisning. Genom att erbjuda barn en sådan undervisning där alla sinnen främjas 

aktiverar man barns muskelminnen som enligt Jennie spelar en viktig roll för barns 

utveckling och lärande.  

 

Rutger Ingelman reflekterade ytterligare kring lärandet vid användning av pedagogiskt 

drama i undervisning. Han sade bland annat att han kom att tänka på berättandet och att 

han ser det som del av pedagogiskt drama. Han menade att om man är en god berättare i 

vilket stadium som helst, så kan det hjälpa den kognitiva biten av inlärningen på 

”traven”, som han uttryckte det, så att man minns. Berättandets form kan te sig på så 

många olika sätt, bland annat genom ramsor med rytm.  

 

Rutger uttryckte följande om sina reflektioner kring lärandet;   

 

Lärandet påverkas väl på det sättet också att barnen förhoppningsvis får lite 

självförtroende, barnen blir inte skoltrötta, det händer något annorlunda när man  

har drama. Det blir roligt att sitta vid bänken, för det tror jag är vanligt 

fortfarande. Det påverkar även det sociala, att man umgås lite med alla och inte 

bara sitter med eller är med bästisen. Men det är en svår fråga för lärandet är så 

mångdimensionellt... att lära sig att leva! (transkribering av intervju, 09-05-04) 

 

Rutger Ingelman talade sålunda om livet som del av lärandet nästan snarlikt med hur 

Jennie reflekterade, vilket återigen visar en slags samstämmighet informanterna 

emellan.  
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Sigyn Knutsson resonerade även hon kring lärandet vid användning av pedagogiskt 

drama i undervisning. Hon sade att om man verkligen funderade som lärare, så skulle 

man kunna använda pedagogiskt drama ”sååå mycket mer”, som hon uttryckte det, och 

att det enligt henne finns någonting i det som hon tror skulle kunna bidra till att elever 

blir mycket mer motiverade. Sigyn uttryckte sig i likhet med Rutger apropå 

lärandebegreppet; 

 

Lärandebegreppet är ett mycket komplext begrepp för det kan vara att man  

tänker utifrån faktakunskap eller också att lära sig i gruppen – socialt och  

emotionellt, men jag tror att man skulle kunna utnyttja drama mer. För det  

gäller ju också att man ser begreppet utifrån att kunna koncentrera sig, vilket  

man skulle kunna forska mer på. Det sägs ju att om man är avspänd så är ens  

sinnen öppna och då lär man sig mera och skulle man då arbeta med  

dramaövningar så är det ju så att barnen blir mer avspända. Det handlar liksom 

om lärandet och görandet. (transkribering av intervju, 09-04-27) 

 

Sigyn berättade vidare att man borde nyttja pedagogiskt drama mer på det 

kunskapsmässiga planet, istället för att endast undervisa med läromedel samt med 

läraren som kunskapsförmedlare och hon exemplifierade detta; 

 

...att man går in i en roll och att man kan leka att man är vetenskapsman när  

man ska lära sig något nytt. Att man ställer sig frågor som ’Hur gör man då?  

Hur tar man reda på det? Hur kan man skriva med egna ord?’, för ibland  

tycker jag att skolan blir lite mekanisk. /.../ Det är också viktigt att man skapar  

mer engagemang i rummet och i dig än att man bara presenterar med att  

’nu ska vi göra det här’. Då tror jag att man får med sig fler och att barnen 

också glömmer det läskiga.  

 

Sigyn uttryckte till sist att hon också känt sig förbluffad över hur lite det är av det 

gemensamma i skolan. Enligt hennes uppfattning gör barnen allt själva och all 

information sitter på väggarna. När barnen avslutat en uppgift går de från punkt a till 

punkt b och så vidare, vilket i längden blir väldigt tråkigt och ostimulerande både som 

inlärningsform och sätt att lära sig på. 
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Dramapedagogen Jennie understryker än en gång att drama handlar om livet och att 

pedagogiskt drama därför är så ypperligt att använda som verktyg i undervisning. Hon 

menar att drama är ett språkligt ämne som inkluderar både det icke-verbala 

(kroppshållning, kroppsställning, rörelser, gester och mimik, samt andningsrytm, 

pauser, betoningar och tonlägen) och det verbala språket. (Nilsson och Waldemarson, 

2007) Enligt Jennie kan användningen av pedagogiskt drama, det vill säga när drama 

integreras i undervisning bidra till att elever slappnar av och kan fokusera på det rent 

verbala. Jennie fortsatte med detta som bakgrund att berätta om upplevelsepedagogik 

genom vilken man som lärare enligt henne kan ge barnen en gemensam upplevelse. 

Genom denna gemensamma upplevelse kommuniceras den kunskap som ska förmedlas 

på olika plan – med både det icke-verbala och verbala språket. 

 

4.2.3 Intervjuer – Integrering av pedagogiskt drama 

 

Informanterna som vi intervjuat delade med sig av sina tankar kring integrerandet av 

drama i den pedagogiska verksamheten. 

Följaktligen sade Jennie att hon tror att det är viktigt att som klasslärare vara medveten 

om vilka gränser som gäller, samt ha tydliga rutiner och känna trygghet i sitt ledarskap 

när man integrerar pedagogiskt drama i undervisning.  

 

När vi intervjuade Ulla som i dag arbetar med pedagogiskt drama integrerat med sin 

övriga skolundervisning fick vi höra konkreta exempel på hur man som lärare både kan 

och bör arbeta med detta. Enligt Ulla är det mycket viktigt att man som lärare är lyhörd 

för vad barnen kommer med och låta det bli ett naturligt inslag i undervisningen. Hon 

betonade också, förutsatt att man arbetar med pedagogiskt drama som arbetssätt, att man 

gör det till en vana att inte alltid låter arbetet bli så teoretiskt. Ulla uttryckte bland annat; 

 

Om man får upp ögonen så är det ett otroligt bra verktyg och kan användas  

hur mycket som helst, i allt. Som sagt, får man syn på det så ser man det överallt. 

Det behöver inte vara så krångligt och stort som många är rädda för. Det behöver 

inte alls ta någon extratid. (transkribering av intervju, 09-04-24) 
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Sigyn Knutsson menar att man kan integrera pedagogiskt drama med övrig 

skolundervisning genom olika språkövningar och matematikövningar där barnen får 

möjlighet att gestalta. Detta krävs enligt henne dock att läraren gör metaforer över 

exempelvis hur man kan använda sig av matematiska begrepp. Men å andra sidan 

handlar det om att använda sin fantasi, vilket inte alltid är så svårt, sade Sigyn. 

 

Rutger trodde på temaundervisning, projekt eller ämnesövergripande undervisning där 

tema vatten, skogen eller ”vem är jag?” enligt honom skulle kunna innehålla 

pedagogiskt drama, bild, biologi och historia, exempelvis. Rutger sade även att om man 

arbetar på detta sätt så kan man få något annat än ”bara eget arbete och egen forskning” 

och gruppen får istället vara tillsammans.  

 

Jennie berättade att under höstterminen handlade hennes arbete mycket om att få ihop 

grupperna. Detta sker genom dramaövningar och lekar som exempelvis; stopp med 

olika förutsättningar (barnen får låtsas och improvisera), namnlekar, 

gestaltningsövningar (barnen får vara statyer, robotar, konstverk, etc.). Hon sade också 

att hon använder sig mycket av berättande. En mycket populär berättarövning är den då 

hon skickar runt en sten och den som håller i stenen får ordet ända tills stenen skickas 

vidare. Ibland har hon med sig en låda som hon plockar fram saker ur och väver in i 

olika berättelser som barnen sedan får fylla på med sina idéer. Vidare kring detta 

arbetssätt sade hon att samarbete och koncentration ständigt ligger i fokus. Hon 

poängterade också att syftet är viktigt och att det är det som pedagogiskt drama handlar 

om. Utan syfte vid användning av drama i undervisning kan innehållet som man vill 

förmedla lätt tappa mening, samt att gruppen kan bli orolig. Jennie underströk dock att 

man inte ska underskatta små barn eftersom hon alltid upplevt att hon kunnat prata med 

dem om vad samarbete och koncentration är och innebär. ”De vet så mycket mer än vad 

man tror”, sade Jennie. (transkribering av intervju, 09-05-06) 

På vårterminen så arbetar hon vidare tillsammans med sina barngrupper i form av 

dramatiserande lekar och scenarbete. De leker Romeo och Julia där barnen själva fått 

vara med och skapa och sätta ihop handling och budskap. Jennie sade att hon bland 

annat kunde säga till barnen något i stil med – Vad händer när Romeo och Julia ska 

gifta sig? Hur ska bröllopsfesten se ut? – barnen fick då själva hitta på och leka sig 

fram. 
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Jennie berättade för oss att fördelen med att använda pedagogisk drama i undervisning 

är att det aldrig finns några rätt eller fel, utan att det istället handlar om den 

gemensamma kunskapen. Jennie uttryckte vidare kring detta; 

 

Det handlar mer om att ’det här kan vi tillsammans’, inte ’det här kan Pelle’, - ett 

mer lustfyllt sätt att lära sig på helt enkelt.  

 

Rutger Ingelman berättade först för oss lite allmänt hur han tänker om pedagogiskt 

drama i undervisning. När det gäller drama eller pedagogiskt drama så kom det fram att 

han lärt sig mycket om gruppdynamik, vilket vi också tidigare nämnt, men Rutger 

betonade att han ändå ville gå tillbaka till det. Angående detta ansåg han att det är 

viktigt att oavsett vilken nivå det gäller (det kan vara när han föreläser för vuxna 

studenter som för barn och ungdomar), att det inte är helklass eller storgrupp hela tiden. 

Han sade att man måste som ledare, talare, föreläsare och lärare ibland erbjuda sina 

lyssnare en liten stund för sig själva. Att man har en liten ”bikupa” där två och två eller 

några fler får diskutera en fråga för att låta åhörarna prata av sig, andas, komma igen för 

att således samla nya krafter som behövs för att ta in information. När det gäller detta 

betonade Rutger användningen av pedagogiskt drama som komplement eller verktyg för 

undervisningen. Rutger fortsatte; 

 

...och sedan pläderar jag ju alltid för kreativitet och fantasi och jag tycker det är 

väldigt viktigt att lyssna på barnens fantastiska fantasier när man undervisar. /.../ 

och med ungar blir det ju gärna att jag skriver en dikt tillsammans med barnen än  

att göra dramaövningar bland trånga bänkar eller så, för att skapa, fantisera och  

läsa upp. Jag brukar även sätta upp affischer, illustrera dikter och ibland gestalta 

dem, dramatisera dem – att man läser upp samtidigt som någon gör och så vidare. 

Det har med drama att göra också – för drama betyder ju handling. 

(transkribering av intervju, 09-05-04) 

 

Rutger fortsatte även att berätta om att arbete med forumspel och värderingsövningar, 

där barn får träna på att aktivt ta ställning till olika samhälls- och livsstilsfrågor, är bra 

att integrera med undervisning. Rutger tillade också att vi måste komma ihåg, när vi 

analyserar detta, att han inte arbetar aktivt som lärare längre och inte gjort det på många 
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år. Skulle han ha fått denna fråga under tiden han var verksam ute på fältet skulle han 

svarat annorlunda, trodde han. 

 

Sigyn Knutsson kunde precis som Rutger Ingelman endast ge svar för hur hon använder 

sig av pedagogiskt drama i lärarutbildningen. Detta eftersom det var så pass längesedan 

som hon arbetade aktivt på fältet. Dock berättade hon att hon brukade använda sig 

mycket av matematiklekar och språkstimulerande övningar där fantasi och kreativitet 

var väsentliga inslag. Men när det gäller undervisningen av vuxna studenter är 

användningen av fantasi och kreativitet minst lika viktiga inslag, anser hon. Det 

viktigaste när man undervisar, oavsett om målgruppen är barn eller vuxna, är att 

stimulera individernas tänkande, sade Sigyn. Tänkande och ”varandet” samt 

användningen av fantasin är något som enligt Sigyn hör ihop. När man undervisar barn 

är det viktigt att tänka på att barn är olika och att det är olika som sätter igång en fantasi. 

Det kan vara musik, föremål, små berättelser och bilder, sade Sigyn. Har man det här i 

åtanke när man undervisar, oavsett ämne, blir det så mycket lättare för dem man 

undervisar. Det finns liksom inga rätt eller fel, för man kan ju inte fantisera fel, vilket i 

sin tur gynnar undervisningen. Med andra ord uppnås undervisningens syften, tillade 

Sigyn.     

    

När vi intervjuade Ulla, som till skillnad mot dramapedagogerna idag är verksam ute på 

fältet, uttryckte hon om igen att pedagogiskt drama är ett verktyg att lära från kropp till 

knopp. Hon menade att pedagogiskt drama handlar om att använda kroppen för att lära 

sig saker och ting. Det gäller bara, enligt Ulla, att man som lärare ser möjligheterna med 

pedagogiskt drama i undervisning –  

 

...ser man det så ser man det i allt och nya dörrar öppnar sig för en. 

(transkribering av intervju, 09-04-24)  

 

Ulla fortsatte med att berätta att hon inte tror att alla har det här ”tänket”, som hon 

uttryckte det, men att om man har det så finns enorma möjligheter och man ser 

pedagogiskt drama i allt och försöker också få in det i allt. Fördelen med när man 

använder sig av pedagogiskt drama som arbetssätt menade Ulla vara att det är ett 

naturligt sätt att röra sig och vara aktiv, eftersom det är kombinerat med ett syfte och 

mening.  
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Ulla kom sedan in på hur hon själv använder sig av pedagogiskt drama i sin 

undervisning och berättade att hon anser sig använda det i precis allt, integrerat med alla 

ämnen. I naturkunskapen så går hon ofta ut i naturen med barnen. Hon brukar dela in 

dem i grupper där en går till en gran, den andra till en tall, den tredje till en björk och så 

vidare. Sedan brukar hon låta barnen blunda och känna, mäta med händer och titta med 

luppar. Hon berättade också att hon haft olika stationer med växter som barnen får göra 

hemliga historier om (barnen får vara en växt som de gestaltar, berättar om och som de 

andra ska gissa). I svenskan låter hon barnen få gestalta olika små texter för att kartlägga 

deras läsförståelse. Med små barn som ännu inte lärt sig att läsa och skriva och som 

kämpar med att identifiera och urskilja bokstäver brukar hon låta barnen bokstavera sina 

namn och lättare ord med kroppen (de får använda hela kroppen när de gestaltar och gör 

en bokstav). I matematikundervisningen använder hon sig också av pedagogiskt drama 

för att gestalta uppgifter och i engelskan för att få ett naturligt tillfälle att prata engelska. 

Ulla sade; 

 

I det stora hela handlar det om att man utnyttjar lek och gestaltning i  

skolämnena. Att genom lek bearbeta kunskaper och på så sätt gå vidare. 

 

4.2.4 Intervjuer – Dramaårtiondets dåliga rykte 

 

Fler av informanterna kopplade vår nutida generella syn på dramaämnet till hur 

diskussionerna gällande detta löd på 70-talet.  

Det är viktigt att veta vad man vill, det vill säga veta om syftet med det man gör. Sigyn 

uttryckte vidare att hon dessvärre tror att drama ibland fått dåligt rykte just för att det är 

så utlämnande och att det framför allt under 70-talet var många som for illa av detta 

under ”trygghetsövningar” som inte var trygghetsövningar. Vissa som upplevde detta 

blev förskräckta, medan det för andra kunde vara så förlösande och häftigt.   

Rutger kommenterade även han 70-talet som han kallar för ”dramaårtiondet”, då det år 

1969 blev skrivet i den nya läroplanen att drama skulle användas i skolan. Detta kom att 

påverka det faktum att det började undervisas i drama. Det var under denna tid som han 

läste Dynamisk pedagogik med Dan Lipschütz som lärare och förebild. Enligt 

Rasmusson och Erberth (2008) beskrivs dynamisk pedagogik enligt följande; 
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”Syftet med den dynamiska pedagogiken var att lära människor att fungera 

bättre tillsammans och drama var ett pedagogiskt verktyg för detta.” (a.a, s.23) 

 

Den tredje dramapedagogen Jennie uttryckte även hon beträffande detta hur hon ansåg 

att det finns fördomar om att drama och pedagogiskt drama enkom skulle vara någon 

form av terapi. Dessa fördomar kan betraktas som ett resultat av de så kallade 

”trygghetsövningar” som Sigyn Knutsson nämnde. Att tre av våra informanter 

kommenterade detta upplever vi som ett intressant fenomen. Vi kommer med anledning 

av detta diskutera fenomenet vidare i kapitel 5.  

 

4.2.5 Intervjuer – Samtal om citat från läroplanen 1994 

 

I slutet av våra intervjuer visade vi de citat från Lpo94 som vi också redovisat i kapitel 

1.1 Bakgrund, för våra informanter. Vi ville höra informanternas spontana tankar och 

reflektioner kring det faktum att det klart och tydligt står att drama (se definition av 

begrepp, kapitel 1.4.1) har betydelse för inlärning. Tilläggas kan att en av våra 

informanter inte hann kommentera denna punkt på grund av tidsbrist. 

 

Sigyn Knutsson resonerade särskilt kring de tre första citaten. Leken är ett sådant 

begrepp som man verkligen måste fundera över, menade hon. Som till exempel –  

 

Vad innebär det när man skriver så, alltså på vilket sätt har leken betydelse? Vad 

definierar man vara lek? Det är som lärandet. Leken är ett sådant sammansatt 

begrepp. (transkribering av intervju, 09-04-27)  

 

Sigyn berättade vidare att hon upplevt att man på förskolan ofta hört förskollärare säga; 

”leken är det bästa sättet att lära sig på” och det kommenterar hon med; ”Jaha, när 

barnen har svårt att klä på sig använder ni då leken för att det ska klä på sig? Detta är 

något som hon många gånger upplevt – att man säger saker, men inte gör därefter.  

 

Sigyn läste vidare det andra citatet och kommenterade det här med drama, rytmik, dans 

och musicerande, skapande bild, text och form genom att uttrycka sin upprördhet över 

att dessa estetiska ämnen knappt finns i dagens utbildning längre. Hon sade;  
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...man kan faktiskt bli förskollärare utan att ha läst ämnet musik till exempel, för  

det är inte obligatoriskt. Det handlar ju inte bara om att möta sången utan även 

att få kunskap om musikens betydelse för oss människor. Man kan vara 

intresserad av musik, men man missar ändå det teoretiska om man inte får läsa 

och fördjupa sig i det. Det är samma med de andra estetiska ämnena och det är 

anmärkningsvärt att dessa har blivit så underskattade.  

 

Sigyn tyckte att detta också är mycket märkligt när det står tydligt i läroplanen hur 

viktiga dessa ämnen är för barns inlärning och utveckling. Vidare kom hon in på att det 

finns en skillnad mellan hur våra kärnämnen, svenska, matematik och engelska, tolkas i 

jämförelse mot vad som uttrycks angående de estetiska ämnena (under rubriken Skolans 

uppdrag). Att det finns en stor skillnad mellan hur dessa budskap tolkas kan bland annat 

handla om vilka värderingar vårt samhälle ”vilar på”, enligt Sigyn. Hon tror att det finns 

en rädsla hos många föräldrar idag, att de är så rädda för att deras barn inte ska 

utvecklas. Hon sade;  

 

...och då säger de så här ’åh, tänk om det inte är med matematik. Tänk om det inte 

är språk’ och så ser man inte det andra ämnena som är förutsättningarna för att 

kunna utveckla ett matematiskt och språkligt tänkande.   

 

Sigyn uttryckte vidare sin frustration över att man generellt heller inte ser till den 

forskning som finns och som bland annat säger att; 

 

...om man tidigt formaliserar inlärande så tappar man intresset sedan för att vilja 

lära sig, utan det ska vara utifrån det lilla barnets egen nyfikenhet – att upptäcka 

med sina sinnen och inte att man som vuxen går in och formaliserar.   

 

Angående det tredje citatet, sade Sigyn att det är samma sak där och då kan man 

verkligen fråga sig ”...hur många uttrycksformer får barnen använda sig av?”, undrade 

hon. Då många lärare enligt Sigyn inte följer med sin klass eller barngrupp när de har 

dans, bild, slöjd, idrott, drama, musik, rörelse etc., så går de miste om viktig information 

om exempelvis vilka gruppkonstellationer som finns, samt hur barnen fungerar i annan 
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miljö. Om man som lärare tog till vara på dessa situationer och ögonblick kan man 

således använda sig av denna kunskap när läraren själv möter och undervisar barnen.   

 

Rutger Ingelman började med att kommentera det första citatet; 

 

Jo, det stämmer. Jag tycker drama ligger väldigt nära lek. Lek är oftast dramatisk 

och man fantiserar och spelar rollspel, mamma-pappa-barn och allt vad det nu är. 

Att leken är en väg att lära sig kunskaper och kunskaper om sig själv, om andra – 

sociala kunskaper är så sant så. Så det här är ett viktigt citat, hoppas det får vara 

kvar i den nya läroplanen som kommer. (transkribering av intervju, 09-05-04)   

 

Rutger fortsatte att kommentera det andra citatets två första rader och uttryckte 

angående detta att det är förskräckligt det här som står med att barnen ska få uppleva 

”känslooor och stämningar”, som han uttryckte det. Han menade då; 

 

Hur mycket släcker vi belysningen i klassrummet? Hur mycket har vi mystisk 

musik? Hur mycket tar vi in alla skolans blommor i ett klassrum och har som en 

djungel när vi ska prata om dinosaurier eller blommor och växter? Eller (Rutger  

viskar) hur mycket filtar läggs över bänkarna så man kan gömma sig när stora 

stygga vargen kommer?  

 

Rutger fortsatte att läsa högt ur citatet – ” Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.” – och sade då att 

han tror att det är lätt att skolor tänker ”Ja, men vi har ju de inslagen eftersom vi har 

bildlärare, idrottslärare och slöjdlärare”. Men Rutger sade att han nästan är säker på att 

man menar i skolans verksamhet, att det kan komma in lite då och då, på alla möjliga 

timmar. Rutger fortsatte med att kommentera; 

 
Och så pratar de om harmonisk utveckling och det är inte bara hjärnan som 

räknas, det är hjärtat också . Man ska få ’pröva och utforska, tillägna och gestalta 

olika kunskaper...’, och förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall 

tillägna sig. Och då kommer ju allt, lego, skriva dikter, måla, skapa, fantisera, 

tänka... 
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Rutger sade även om det fjärde citatet, i vilket det bland annat står att skolan har ansvar 

för att eleverna både kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i olika 

uttrycksformer, att barn har erfarenheter, minnen och drömmar som är viktiga att ha. 

Det är inte bara skolkunskaper som man behöver, utan erfarenheterna är viktiga för att 

associera ny kunskap till något som man kan förstå, sade Rutger.  

Det visade sig även att Rutger och Sigyn var överens om att det är mycket 

anmärkningsvärt att läroplanen (Lpo94) på ett flertal sidor nämner saker som skulle 

kunna användas med pedagogiskt drama som arbetssätt. Både Rutger och Sigyn trodde 

att man generellt inte ser sambandet mellan de estetiska och teoretiska kärnämnena. 

Rutger sade; 

 

Det är mycket snack om läsa, skriva och räkna. Så glömmer man att leka matte 

eller leka läsa, skapa och så vidare.  

 

Jennie uttryckte en stark frustration över att pedagogiskt drama varken finns med på 

skolscheman eller för den delen används integrerat och på ett naturligt sätt i 

undervisningen. Hennes frustration bottnar i att detta är ett faktum trots all den 

forskning som talar för dramats positiva effekter för inlärning. Eftersom drama handlar 

om och inbegriper hela livet ansåg Jennie att det är märkligt att skolan –  i enighet med 

vad som anges i läroplanen (1994) – ska uppamma en institution och verksamhet där 

elever ska fostras till samhälleliga medborgare. Läroplanen (Lpo94) uttrycker om detta 

under rubriken skolans uppdrag;  

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva (vår understrykning) och 

verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör 

den gemensamma referensram alla i samhället behöver. (a.a, s. 5)  

 

Beträffande det faktum att läroplanen uttrycker detta samtidigt som skolan som 

institution, enligt Jennie, generellt inte implementerar detta med drama som arbetssätt, 

vill vi diskutera vidare i kapitel 5. 

 

Ulla tolkar citaten som att man ska använda drama som pedagogiskt drama, det vill säga 

som syftesrelaterat arbetssätt. Hon sade med egna ord om citaten i fråga; 
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”Jag tror eller tolkar att man ska väva in drama i undervisningen precis som vi  

har pratat om.” (transkribering av intervju, 09-04-24)   

 

4.3 Deskription av empiri 
I detta kapitel görs en presentation av den fakta som framkommit ur vår 

enkätundersökning. 

 

4.3.1 Enkäter – Resultat av kvantitativa enkätfrågor 

 
Pedagogisk utbildning som de som svarade hade; 
 

• Förskol- och grundskollärare 
• Enbart Förskollärare 
• Enbart Grundskollärare 
• Fritidspedagog 
• Barnskötare 

 
Fördjupade ämneskunskaper som fanns med bland de som svarade;  
 

• Idrott  
• Drama  
• Svenska  
• SO-ämnen  
• Musik 
• Pedagogik 
• Matematikdidaktik 
• Engelska 
• Specialpedagogik 
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De som svarade har varit verksamma i antal år; 
 
Pedagogisk 
utbildning 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30- 

Förskol- och 
grundskollärare 

2      1 

Enbart 
Grundskollärare 

6 9 2 1 3 2 1 

Enbart 
Förskollärare 

1     1  

Fritidspedagog 
 

  2     

Barnskötare 
 

   1 1   

I vänster kolumn ser vi vilken utbildning de som svarade har. I den översta lodräta raden med 
siffror redovisas antal år som dessa varit verksamma.  
 
 
 
 
I vilken utsträckning de som svarade anser att skolan använder sig av 
pedagogiskt drama som arbetssätt; 
 
Så ofta använder 
skolan pedagogiskt 
drama 

Varje 
vecka 

Månadsvis Ett tillfälle 
per termin 

Aldrig På annat 
sätt 

Sammanställda 
enkätsvar, så här 
ofta enligt de 
tillfrågade 

8 6 11 8  

De översta vågräta kolumnerna visar hur ofta de som svarade anser att skolan de arbetar på 
använder sig av pedagogiskt drama. Kolumnerna nedan svarar för hur många av de som 
svarade är som anser att skolan använder pedagogiskt drama i tid.  
 
 
 
De som svarade arbetar med pedagogsikt drama i följande utsträckning; 
 
Använder den 
tillfrågade pedagogiskt 
drama? 

Ja 
(Arbetar med 
pedagogiskt drama) 

Nej 
(Arbetar inte med 
pedagogiskt drama) 

Vet ej 

Sammanställda enkätsvar 10 21 2 
Siffrorna i kolumnerna ovan visar på i vilken utsträckning de som svarade använder sig av 
pedagogiskt drama i sin undervisning. 
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Antal arbetstillfällen med pedagogiskt drama; 
 
Hur ofta använder 
du pedagogisk 
drama? 

Varje 
vecka 

Månadsvis Ett tillfälle 
per termin 

Aldrig På annat 
sätt 

Sammanställda 
enkätsvar: 

6 3 1   

Siffrorna i kolumnerna ovan visar i vilken utsträckning de som använder pedegogiskt drama i 
sin undervisning arbetar med det.  
 

4.4 Analys och granskning av empiri 
I detta kapitel analyserar vi de svar och tankar som våra enkätinformanter hade kring 

vår huvudsakliga frågeställning.  

 

4.4.1 Enkäter – Resultat av de kvalitativa enkätfrågorna 

 

Vi har läst igenom samtliga insamlade enkäter, 33 stycken, flera gånger. Vi blev då 

snabbt uppmärksammade på några aspekter som skiljde enkätsvaren åt. Dessa svar har 

vi valt att kategorisera som grupper vilka vi valt att benämna som; 

 

Pedagoger med kritisk blick/brist på kunskap (23 st) 

Flera enkäter innehöll svar som visade på en bristfällig kunskap om pedagogiskt drama 

alternativt att man aldrig använde det mer än i föreställningssammanhang terminsvis.  

 

Pedagoger med pedagogiskt drama som arbetssätt (6 st) 

Vidare blev vi också varse om de enkäter som visade på entusiastiska pedagoger som 

använde sig mycket av pedagogiskt drama i sin undervisning.  

 

Pedagoger med positiv inställning (4 st) 

När vi tittade närmare på de övriga svaren upptäckte vi att de även i dessa fanns en röd 

tråd. Svaren var sådana som tydligt visade på pedagoger som var intresserade och 

positiva rörande pedagogiskt drama men som inte använde det i sin undervisning.  
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Under dessa kategoriseringar kunde vi placera samtliga av de insamlade enkäterna. Nedan följer 

resultat av enkätsvaren i relation till de kvalitativa enkätfrågorna. Vi presenterar de samlade 

resultat som vi funnit inom varje kategori.  

 

4.4.2 Enkäter – Pedagoger med kritisk blick/brist på kunskap  

 (23 st)  
 
Vad är pedagogiskt drama för dig? 

De svar som vi har fått på denna fråga antyder till stor del om okunskap om pedagogiskt 

drama. Flera pedagoger har skrivit att de inte vet vad det är och ställer sig frågande inför 

det. Några svar visar också på att det pedagogiska dramat förknippas starkt med teater 

genom att dessa skrivit att pedagogiskt drama är att våga spela upp en scen/föreställning 

för andra. Vi har inte definierat teater som pedagogiskt drama (syftesrelaterad 

undervisning). Det finns också de som skriver att pedagogiskt drama är något som mer 

användes i skolorna på 70-talet för konflikthantering. Någon skriver också att 

pedagogiskt drama är att gå in i en roll som man inte är van vid.  

 

Om du använder dig av pedagogiskt drama, på vilket sätt? 

Här har vi inte fått så många förslag eftersom pedagogerna i regel inte använder 

pedagogiskt drama. De svar vi har fått handlar om att barnen ibland har en 

teaterföreställning som de visar upp för föräldrarna en gång per termin. En pedagog 

använder drama för att tydliggöra för barnen om rätt och fel.  

 

Hur kan lärare i grundskolans tidigare år integrera pedagogiskt drama med övrig 

undervisning? 

Pedagogerna har inget svar på hur pedagogiskt drama skulle kunna integreras i 

undervisningen. Alla enkätsvar från denna kategori har utelämnat förslag eller 

alternativ. 

 

Plats för tankar och övriga synpunkter 

Pedagogerna har inte skrivit något här.  
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4.4.3 Enkäter – Pedagoger med pedagogiskt drama som  

         arbetssätt (6 st) 
 
Vad är pedagogiskt drama för dig? 

Dessa pedagoger var överens om att pedagogiskt drama är ett verktyg och arbetssätt för 

att bearbeta kunskap av olika slag, gärna skolämneskunskaper. ”Pedagogiskt drama är 

ett genuint redskap att leka in kunskap på”. Det handlar enligt många, till stor del om 

att utnyttja lek och gestaltning för att lära. ”Man kan nå annat med hjälp av pedagogiskt 

drama, man släpper loss vilket släpper fram en tydlighet av annat slag än det rent 

verbala”. Det poängteras också att det är viktigt att arbeta med kroppen och alla sinnen 

för att det förstärker inlärningen. Det framkommer också att pedagogiskt drama är ett 

ypperligt sätt för att få en bra gruppdynamik i en klass, genom olika samarbetsövningar 

samt att det är ett sätt att handskas med konflikter och värdegrundsfrågor. Det är också 

tydligt att pedagogerna ser pedagogiskt drama som ett bra sätt att bygga upp tillit och 

självkänsla på. ”Det finns en kärna i pedagogiskt drama som handlar om att inget är 

fel. Det skapar en trygghet som gör att barnen vågar släppa loss utan hämningar, det är 

fantastiskt att se. Det händer något hos dem”. 

 

Om du använder dig av pedagogiskt drama, på vilket sätt? 

Pedagogerna använder pedagogiskt drama integrerat med alla ämnen och i många olika 

situationer och sammanhang. Tillsammans med lek och drama arbetar de med sagor, 

rim och ramsor och olika sorters temaarbeten som sträcker sig över längre perioder. 

Flera pedagoger skriver att de anser att pedagogiskt drama är ”förträffligt” i arbete med 

språk och matematik. I svenska vid bokstavsinlärning brukar en pedagog introducera 

ämnet med att iscensätta lektionen genom att barnen får besök av en bokstav, samt låta 

barnen få gestalta och vara en bokstav som de andra barnen sedan ska gissa. 

Pedagogerna använder även pedagogiskt drama i ämnet Svenska vid ordbildning, för att 

ge meningar innebörd och förklara ord. Men också för att gestalta berättelser och texter 

av olika slag. I engelska används gestaltningar och lekar i olika dialoger, så att barnen 

verkligen får ett naturligt tillfälle att använda det nya språket både verbalt och 

kroppsligt. I matematiken har pedagogerna flera övningar som de använder sig av. 

Barnen får konkret gestalta olika matematikproblem med sina egna kroppar genom att 

gruppera sig på olika sätt. En pedagog skriver stolt att hon till och med har lärt ut 

procent till de yngre barnen på detta sätt. Pedagogerna tycks också använda sig av 
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pedagogiskt drama vid olika kompissamtal där konflikter bearbetas. När de arbetar med 

historiska händelser och olika kulturer är drama också bra. Då kan barnen få pröva, leka 

och sätta sig in i olika kulturer och historiska tider. ”Då är det roligt och då fastnar det 

också”. Flera av pedagogerna skriver om vikten av att barnen få vara aktiva och pröva, 

då kunskapen sätter sig i minnet och blir beständig.  

 

Hur kan lärare i grundskolans tidigare år integrera pedagogiskt drama med övrig 

undervisning? 

Samtliga enkätsvar från pedagogerna är entydiga. Pedagogiskt drama är ett verktyg som 

går att använda i alla ämnen och bör också göras det. Mycket mer än vad det hittills 

används. Det gäller att vara lyhörd för det barnen kommer med och från början låta 

pedagogiskt drama bli ett naturligt inslag i undervisningen. Det är givande att få 

pedagogiskt drama till en vana, då slipper arbetet bli så teoretiskt och ensidigt. 

Förslagen från pedagogerna handlar också om att arbeta mer i projekt och teman, då alla 

ämnen naturligt vävs in i verksamheten, även idrott, musik, läsning och skrivning, 

skapande, matematik och så vidare. ”Genom sagor och berättelser integrerat med 

drama så kan vi få med alla ämnen”. ”Sagor är bra att kunna använda i 

undervisningen, även i naturen. Att till exempel kunna se och skriva om årstidernas 

växlingar, ha matte och skapande i skogen. Uppleva och upptäcka med hela kroppen”. 

 

Alla pedagoger anser att pedagogiskt drama bör användas mer i alla ämnen. ”Dock kan 

brist på tid och okunskap vara en orsak till att det, trots dramats positiva kraft, inte är 

så utbrett i skolan. Men leka kan man väl göra mer?”, skriver en av pedagogerna. Alla 

pedagogers svar genomsyrar en vilja och entusiasm för pedagogiskt drama som ett bra 

och uppskattat verktyg för att lära. ”Tänk kreativt, drama kan användas till oändligt 

mycket”.  

 

Plats för tankar och övriga synpunkter 

Här har pedagogerna skrivit om dramats positiva effekter. Hur de, när de arbetar med 

barnen och pedagogiskt drama, upplever att de får barnen med sig. En del skriver också 

att de skulle vilja använda pedagogiskt drama än mer. Det finns en önskan om att få 

bredare kunskaper om pedagogiskt drama som verktyg.  
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”Om pedagogiskt drama används blir det ofta roligt och lustfyllt. Det känns 

upplyftande, väsentligt och kul. Man kan också lära sig att samarbeta med hjälp av 

pedagogiskt drama”.  

 

”Det finns säkert hur många tillfällen som helst att integrera pedagogiskt drama, det 

gäller bara att se dem och ta vara på de spontana tillfällena”.  

 

4.4.4 Enkäter – Pedagoger med positiv inställning (4 st) 
 
Vad är pedagogiskt drama för dig? 

Enkäterna visade på lite olika kunskaper om pedagogiskt drama. De allra flesta hade en 

bra grund kring begreppet. De ansåg att pedagogiskt drama handlar om att arbeta med 

kroppsspråket och att få barnen att uttrycka sig på ett annat ”språk”. Flera pedagoger 

såg de också som en möjlighet till att fånga de elever som har svårt att teoretiskt 

tillgodogöra sig information. Men också som ett bra sätt att skapa en god 

gruppdynamik. Pedagogerna ansåg att pedagogiskt drama är att uttrycka sig med 

rörelse, lekar och andra övningar, även rollspel och att använda kroppen, rösten, sången 

och talet i sitt uttryck. Det poängterades också att det är viktigt att det finns en tanke 

bakom övningarna eftersom det är då det blir ett pedagogiskt redskap. Pedagogiskt 

drama står också för att barn lär sig förstå andras känslor och att få ihop gruppen.  

 

Om du använder dig av pedagogiskt drama, på vilket sätt? 

Pedagogerna använde sällan eller aldrig pedagogiskt drama. Men några gjorde det vid 

vissa tillfällen. Till exempel i början av en termin för att få ihop gruppen, eller i arbete 

med tjejgrupper och andra relationslektioner, i dans och rörelseövningar. Ibland 

användes det också för att synliggöra något ur någon annans perspektiv.  

 

Hur kan lärare i grundskolans tidigare år integrera pedagogiskt drama med övrig 

undervisning? 

Pedagogerna gav flera förslag på att använda kroppen och gruppen som verktyg vid 

bokstavsinlärning och matematik. Flera skrev att pedagogiskt drama går att använda i de 

flesta ämnena, svenska, historia, so, bild, musik och idrott. I svenska uppkom det 

förslag på att dramatisera texter av olika slag. Pedagogerna ville också arbeta med 
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pedagogiskt drama i konflikthantering, låta barnen gestalta olika situationer som 

uppkommit på rasterna eller idrotten för att sedan samtala kring detta.  

 

Plats för tankar och övriga synpunkter 

Dessa pedagoger har en positiv inställning kring att arbeta med drama enligt 

enkätsvaren. De upplever pedagogiskt drama som någonting roligt. Däremot var det 

flera som var osäkra på hur det skulle användas i skolan. ”Hade jag varit bättre på det 

hade jag arbetat mer med det”. Det finns ambitioner i svaren som talar om en önskan 

att arbeta mer med pedagogiskt drama integrerat med den övriga undervisningen. Någon 

påpekar att drama är ett jättebra verktyg men att skoldagarna är väldigt inrutade, så för 

att hinna med matematik och svenska så räcker inte tiden till. Men det kommer också 

fram att det finns en osäkerhet i ämnet. ”Det här är ett område som jag känner skulle 

kunna bli mycket bättre om vi diskuterade hur det ska användas. Det är lätt att annars 

hamna i pjästänket när vi pratar om drama”.  
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5. Diskussion och analys 

5.1 Uppsatsens mening och signifikans 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka pedagogiskt drama som verktyg för barns 

lärande och utveckling i grundskolans tidigare år. Följande frågor har ställts för att 

bringa klarhet i detta; Hur uppfattas och används pedagogiskt drama i förskol- och 

skolundervisning? Hur reflekterar lärare och dramapedagoger kring lärandet vid 

användning av pedagogiskt drama i undervisning? Samt, Hur skulle lärare i 

grundskolans tidigare år kunna integrera pedagogiskt drama i/med övrig 

skolundervisning? Vi vill således diskutera närmare kring den kunskap och utveckling 

som växt fram hos oss beträffande detta.  

 

5.1.1 Eftertankar kring vår undersökning 

Det har varit ett sant nöje att utveckla och genomföra detta arbete tillsammans. Dels ur 

en praktisk synvinkel. Vid intervjuerna har vi turats om att anteckna och ställa frågor, 

vilket skapat naturliga samtal där intervjupersonen alltid haft ögonkontakt med oss. Det 

har också varit praktiskt att dela upp bearbetningen och kategoriseringen av den 

insamlade datan. Det underlättade för oss när vi sedan sammanställde den slutgiltiga 

texten tillsammans. En annan synvinkel är att vi kunnat diskutera allt tillsammans, 

vilket föranlett till att intressanta tankar och frågor väckts. Det är sällan man får goda 

svar då man bara diskuterar med sig själv. 

 

5.2 Diskussion kring intervjuer och enkäter 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vår diskussion kring ovanstående resultat. För att 

urskilja de tankar som väckts och i hopp om att ge läsaren struktur har vi rubricerat det 

som framkommit med passande rubriker. 
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5.2.1 Det lustfyllda lärandet 

Det är mycket som kommer till uttryck beträffande det lustfyllda lärandet. Å ena sidan 

kommer vi att diskutera vad det rent ”lustfyllda” i pedagogiska sammanhang innebär, 

medan vi å den andra även kommer att tala om det lärande som kommer till uttryck vid 

användning av pedagogiskt drama. Pedagogiskt drama är ett verktyg som leder till 

lustfyllt och meningsfullt lärande. Det lustfyllda lärandet som inbegriper pedagogiskt 

drama som enligt vår mening, kanske inte är det första som människor har i åtanke då vi 

talar om begreppet kunskap. I Lpo94 står det dock som första punkt under rubriken ”2.2 

Kunskaper” om vilka mål som eftersträvas. Där står nämligen;  

 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, (a.a, s. 9) 

 

 

Wagner (1992) skildrar Heathcotes syn kring hur det är möjligt att tänka kring kunskap 

i förhållande till undervisning. Heathcote menar att det är lätt hänt och ofta blir så att 

elever drunknar i en massa material och faktauppgifter som lärarna delegerar. För henne 

spelar det ingen roll i vilket ämne hon undervisar, utan hon renodlar och fokuserar i 

samtliga av dessa några enskildheter ända tills de blivit fullständigt belysta. 

 

Från förståelsen av det enskilda kan barnen gå vidare till det som annars skulle 

tett sig avskräckande. När de väl har hittat nyckeln till ett ämne har de resten av 

livet på sig att bredda och fördjupa sina kunskaper. (a.a, s.263) 

 

För att barn ska utveckla nyfikenhet och lustfyllt lärande ser vi alltså pedagogiskt drama 

som verktyg för att kunna implementera de mål som Lpo94 tydligt eftersträvar. Det 

lustfyllda lärandet kan bland annat handla om iscensättande, där läraren ger spännande 

introduktion till den kunskap som ska förmedlas, vilket Sigyn exemplifierade med att 

tala om hur läraren och barnen kan leka vetenskapsmän när de ska lära sig något nytt. 

Istället för att undervisningen blir mekanisk, stillasittande och tråkig.   

Detta samstämmer med Heathcotes tankar då hon skriver; 

 

I undervisningssammanhang gäller det att hitta en nyckel till ämnet /.../ I drama 

kastar hon medvetet ut klassen i icke-vetandets mysterium och visar dem hur 
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impulsen att forska väcks, visar dem på spänningen och glädjen i att leta kunskap 

man behöver.  (Wagner, B-J. 1992, s.235) 

 

När vi arbetar med iscensättande kommer fantasin och kreativiteten till uttryck. Detta är 

något som våra intervjuinformanter ständigt återkom till. Att det genom fantasin och 

kreativiteten skapas ett lustfyllt lärande vilket i sin tur resulterar i trygghet och 

självförtroende. Detta är något vi anser är grunden till allt lärande. Det är först då vi 

känner oss trygga som vi kan ta in kunskaper och utvecklas. Därför är det lustfyllda 

lärandet så viktigt att vi ger barnen. Det får barnen att slappna av och öppna sina sinnen.  

 

Vi kopplar iscensättandet och den aktivitet som där skapas till Deweys tankar kring 

lärande som handlar om ”görande”, det vill säga learning by doing. Han talar också om 

att en viktig aspekt för inlärning ligger i att fånga barnens intresse och motivation. Detta 

genom att, precis som iscensättande handlar om, skapa situationer där barnens eget 

intresse och aktuella varande får ligga till grund för det som läras skall. Vi tror att detta 

är ett genuint sätt att skapa beständig kunskap som stannar kvar längre.  

 

När vi iscensätter och är aktiva i skolan ger vi barnen möjlighet till att använda hela sin 

kapacitet där alla sinnen får vara med och samspela. Detta är också något som våra 

intervjuinformanter proklamerar för. Användandet av flera sinnen i kombination leder 

till multikunskaper, precis som Ulla nämnde. Dewey förespråkar även att det är av 

yttersta vikt att vi ger barnen tillgång till alla sina sinnen. Han menar på att låta barnen 

uppleva med hela kroppen. (Hartman och Lundgren. 2004) Vi anser att det också ger 

fler barn möjlighet till att tillägna sig kunskaper, även de med 

koncentrationssvårigheter.  

 

Vi anser att ett lustfyllt lärande bör vara en självklar ingrediens i tillägnandet av 

kunskaper av alla slag. Fantasi och kreativitet bör vara inslag i barnens skolvardag som 

vi inledningsvis av detta arbete kommenterat från Lpo94. Moyles (1995) skriver så 

träffande om det som både vi och intervjuinformanterna delar uppfattning om; 

 

Att ge de yngsta skolbarnen möjligheter till kvalitativt värdefulla lekupplevelser  

en utmaning som alla lärare måste möta. Det finns starka belägg för att 

undervisning, där leken utgör ett centralt verktyg för inlärning under den tidiga 
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barndomen, kan ha betydelse och långsiktig effekt på barnens utbildningsmässiga 

och sociala utveckling. (a.a, s. 161) 

 

5.2.2 Språk och samlärande 

Pedagogiskt drama handlar om kommunikation och samlärande. Detta var våra 

intervjuinformanter överens om. De var också övertygade om att det är i samspel med 

andra människor som utveckling och kunskapande sker. De proklamerade för att skapa 

situationer i skolan där samlärande kunde komma till uttryck. När vi använder oss av 

pedagogiskt drama interagerar vi ständigt med vår omgivning genom olika sorters 

språk. Här är det kollektiva ett centralt fenomen, att vi tillsammans utbyter tankar och 

erfarenheter på olika sätt. Sociokulturen genomsyras i dramats hela karaktär.  

I ett samspel har vi möjligheter till att utbyta tankar och erfarenheter vilket i sin tur leder 

till nya tankar och kunskaper. Detta får oss vidare att tänka på teorin om den proximala 

utvecklingzonen (se kapitel 2.1.2). Våra intervjuinformanter var eniga om att barnen 

tillsammans besitter kunskaper som i möten kan införlivas i vart och ett av barnen. Det 

pedagogiska dramat är ett ypperligt verktyg till att iscensätta sådana sammanhang.  

 

I samlärande sammanhang använder vi språket som verktyg för kommunikation. Våra 

intervjuinformanter återkom flera gånger till språket och hur det kommer till uttryck i 

pedagogiskt drama. Jennie pratade framför allt om att det i en gemensamupplevelse 

kommuniceras, språkas kunskap på flera plan, med både det icke-verbala och det 

verbala språket. Också Dewey ser språket som en ytterst viktig aspekt för utveckling.  

Språk skapar sociala sammanhang där lärande kan komma till uttryck både genom att vi 

lär med och av varandra. Dessa sociala situationer anser vi ständigt bör finnas med som 

en röd tråd under hela skolverksamheten, så att möten och kunskapsutbyten kan ske.  

Det är återigen det som den sociokulturella skolan och även pedagogiskt drama till stor 

del handlar om, det sociala lärandet, att vi lär och utvecklas i mötet med andra 

människor.  

Likt Dewey anser vi att skolan bör vara en verksamhet som är byggt på sociala grunder 

så att kunskap produceras och reproduceras i Vygotskijs och Deweys anda.  
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5.2.3 Teoretiska kunskaper i dualistiskt förhållande till drama  

         och lek 

Vårt insamlade datamaterial visar på att pedagogiskt drama inte används i skolan i så 

stor utsträckning. Vi tror att en orsak till detta kan bero på att det råder en dualism i 

skolan mellan lek och lärande. Lindqvist (2002) skriver om detta fenomen och 

konstaterar att lek och lärande ofta uppfattas som varandras motsatser. Detta är något 

som även vi uppmärksammat ute på fältet där teoretiska kunskaper som svenska och 

matematik i hög grad prioriteras. Följande citat är hämtat ur ett enkätsvar från en 

pedagog ute på fältet;  

 

Har själv läst 5p drama och tycker att det är ett jättebra verktyg att 

komplettera undervisningen med. Men våra skoldagar är så inrutade så för 

att hinna med matte och svenska så finns inte tiden.  

 

Som vi ovan ser sker en uppdelning mellan drama och de andra ämnena. Drama får en 

plats som komplement och inte som ett verktyg till att tillägna sig svenska, matematik 

och övriga ämneskunskaper. Därför tror vi också att det är lättare att motivera syftet 

med lektionen vid dessa ämnen. Lek och drama kan lätt bli ifrågasatt av föräldrar och 

uppfattas som otydligt eller meningslöst. Har vi som pedagoger inte ett klart och tydligt 

syfte, om vi inte är säkra på det vi gör, kan det vara svårt att stå upp och motivera 

dramats positiva effekter på lärande. Detta kan vara en orsak till att de pedagoger som 

var väldigt positiva och intresserade av pedagogiskt drama ändå inte använde det. 

Drama får samma dualistiska position som leken, att den inte hör till skolans värld. I 

skolan lär man sig läsa, skriva och räkna och dessa teoretiska kunskaper har mycket 

högre status i dagens skola, tror vi. Skolan handlar om det rationella tänkandet medan 

estetiken ses som form och yta. (Lindqvist. 2002). Apropå detta har Lindqvist (2000) 

tidigare uttryckt; 

 

Blir de estetiska ämnena isolerade i skolan, är risken stor att undervisningen 

kommer att handla om tekniker och formövningar, dvs. praktiska övningar. 

/.../Men risken finns också, att de estetiska ämnena får underordna sig de 

teoretiska och fungera som en dekorativ inramning till de teoretiska studierna. 

(a.a. s. 97)  
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Heathcote (Wagner. 1992) hävdar att vi måste kunna leva både i vetenskapens och i 

myternas värld. Det vill säga, att kunna stå med en fot i varje värld. Enligt vår tolkning 

och mening handlar detta om att finna en balans mellan drama och lärande (praktik och 

teori, samt handling och tanke) – hitta ett dialektiskt samspel dessa emellan. Detta för 

våra tankar automatiskt till Deweys vetenskapliga förhållningssätt som vi tidigare 

redovisat. En informant från enkätundersökningen uttrycker detta så väl; 

 

 I det stora hela handlar det om att man utnyttjar lek och gestaltning i  

skolämnena. Att genom lek bearbeta kunskaper och på så sätt gå vidare. 

 

5.2.4 70-talets fotavtryck  

Vi anser det som intressant fenomen att fler av våra informanter har kommenterat det 

faktum att 70-talet kan ha influerat nutida pedagogers uppfattning och inställning 

gentemot pedagogiskt drama. Exempelvis nämnde Sigyn så kallade trygghetsövningar 

som enligt henne inte var trygghetsövningar, medan någon annan talade om riskfaktorn 

med att drama lätt blev förknippat med terapi. Detta fick konsekvensen att drama i 

bland användes på ett felaktigt sätt, då man inte tog hänsyn till att man faktiskt arbetade 

med uttryck och känslor, relationer och gruppsamarbete. I dessa situationer är det av 

yttersta vikt att ledaren är försiktig med vilka människor den möter samt skiljer mellan 

terapi och pedagogik. (Rasmusson. 2000) Vi tror att detta kan ha haft en avskräckande 

effekt för de som varit med om detta och själva idag är verksamma i pedagogiska 

undervisningskontexter. Kanske det finns en rädsla hos dem som för med sig att de 

instinktivt negligerar allt vad pedagogiskt drama innebär?  

 

5.2.5 Verkligheten i relation till läroplanen 1994 

I vår undersökning framkom det att det är många pedagoger ute på fältet som inte 

arbetar med pedagogiskt drama och som heller inte tycks veta vad begreppet innebär 

eller betyder. De är flera av våra informanter som ställer sig väldigt osäkra kring hela 

fenomenet pedagogiskt drama. Vi har funderat över hur det är möjligt att det är så och 

varför. Vi undrar hur det kan vara möjligt eftersom det i läroplanen klart och tydligt 

står, på flera ställen, att lek ska vara ett naturligt inslag inom ramen för hela skoldagen  

(se kapitel 1.1). Läroplanen har många tolkningsmöjligheter. Detta skapar i sin tur ett 

fritt utrymme att se, förstå och i klassrummet realisera den. Det står i läroplanen att 
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drama på olika sätt ska finnas med i undervisningen, men det står inte hur. Detta ger 

upphov till oenigheter i frågan. Det är fritt för varje skola att bestämma vad drama i 

detta sammanhang betyder. För en del innebär det att drama ska finnas med någon gång 

under terminen vilket ofta brukar resultera i en föreställning eller ett uppträdande inför 

föräldrarna. Att läroplanen de facto är svårtolkad skapar osäkerhet hos pedagogerna om 

hur de faktiskt kan och ska iscensätta det som står om drama i läroplanen. En informant 

har skrivit följande vilket understryker just detta dilemma;  

 

 Det här är ett område som jag känner skulle kunna bli mycket bättre om vi 

diskuterade hur det ska användas. Det är lätt att annars hamna i pjästänket när vi 

pratar om drama.  

 

Vi tror att detta är något som överlag är en problematik ute i verksamheterna. 

Tolkningsbara begrepp som inte diskuteras skapar en problematik.  

 

Vi är medvetna om att det oftast är så att man, generellt uttryckt, inte ser saker förrän 

man har kunskap om dem, alltså – ”det man vet, det ser man”. När det kommer till hur 

vi kan realisera det som Lpo94 uttrycker angående lek och drama, avläser vi det som att 

det rör sig om pedagogiskt drama (se vår definition, kapitel 1.4.1). 

Således har vi förståelse för att pedagogiskt drama (med allt vad det innebär) ibland och 

av vissa lärare misstolkas. Desto viktigare är det enligt vår mening att lärare ute på 

fälten ständigt diskuterar det som uttrycks i styrdokumenten. Att de tillsammans 

reflekterar för att bringa klarhet, förebygga missförstånd om än inte det faktum att 

många stänger dörrarna till sina klassrum.  

 

5.2.6 Teater och drama i ständig misstolkning 

Apropå tolkningar av styrdokument har vi insett att fler av våra informanter förväxlar 

begreppet pedagogiskt drama och teater med varandra, det vill säga att de tror att de är 

synonymer. Brian Way (1974) skildrar det fenomen vi blivit uppmärksammade om så 

träffande. Han skriver nämligen; 

 

Här ser vi återigen skillnaden mellan teater och drama. Man har inte skolor för 

att utveckla skådespelare utan för att utveckla människor. (a.a, s. 32)  
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Enligt flera av våra informanter handlar begreppet drama, som vi tidigare nämnt, om 

teater. Detta leder till att de i sin tur, för att realisera läroplanen, iscensätter en 

föreställning eller pjäs där barnen får uppträda inför publik terminsvis. Även om teater 

kan vara lustfyllt och lärorikt, anser vi dock att det finns en problematik med att 

pedagogiskt drama (syftesrelaterad undervisning) inte används kontinuerligt. 

 

5.2.7 Pedagogers inställning till pedagogiskt drama i skolan  

Vår undersökning har bland annat resulterat i att våra informanter, isynnerhet våra 

enkätinformanter, har visat på en varierad om än inte mångfasetterad syn på 

pedagogiskt drama. Det är särskilt de pedagoger vars kritiska blick och eventuella rädsla 

som uppmärksammat oss och väckt frustration samt tankar kring vad det skulle kunna 

bero på. Att 21 av 33 som svarade verksamma pedagoger varken använde eller arbetade 

med pedagogiskt drama i sin undervisning, samt att ytterligare två pedagoger inte visste 

eller kände till begreppet överhuvud taget, talar för – anser vi, att det finns bristfällig 

kunskap ute i de pedagogiska verksamheterna. Alltså, vi har fått fram att 23 av 33 

verksamma pedagoger negligerar pedagogiskt drama och läroplanens (Lpo94) 

formuleringar, vilket enligt vår mening är anmärkningsvärt. Visserligen har vi haft en 

förförståelse som signalerat oss att många pedagoger inte känner till begreppet 

pedagogiskt drama så väl, vilken varit föranledningen till vårt val av problemområde, 

men att siffrorna skulle bli så markanta kom ändå som en liten överraskning. Vi är dock 

medvetna om att det skulle vara så att några av dessa använder pedagogiskt drama, trots 

att de inte skrivit det. 

 

Vi tror att den brist på kunskap vi just talat om också kan vara en slags täckmantel för 

ett flertal aspekter som har att göra med det faktum att pedagogiskt drama både 

negligeras och inte används. Det ligger således något subtilt bakom denna okunskap 

som vi härnäst vill diskutera. 

 

Det har talats om olika aspekter som att brist på tid och resurser skulle vara en orsak till 

att pedagogiskt drama inte används som verktyg i undervisningskontexter. Men här kan 

vi inte annat göra än att instämma med det som Sigyn uttryckte (kapitel 4.2.4) om att 

det är positivt att som lärare vara med på de estetiska ”timmarna”, alltså då eleverna 
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undervisas av andra lärare i andra lokaler. Om det nu är så att de lärare som inte 

närvarar under dessa lektioner eller inte integrerar pedagogiskt drama (såsom andra 

estetiska ämnen) i sin undervisning för att det sägs vara tidskrävande och att man vill ha 

rast, så är det en ypperlig lösning att använda pedagogiskt drama som arbetssätt. Vi tror 

att de lärare som använder sig av pedagogiskt drama i sin egen undervisning har mer att 

vinna på detta. Detta eftersom det finns tre positiva och beaktansvärda vinster med 

detta. För det första kan läraren inspireras och få ökad kunskap om pedagogiskt drama. 

För det andra kan man spara enormt mycket tid, som ju annars krävs av läraren då 

exempelvis missförstånd och konflikter uppstår. För det tredje kan läraren få en 

fördjupad kunskap och insikt om vilka gruppkonstellationer, attityder och 

känsloyttringar som råder barnen emellan. Detta leder i sin tur till att barnen känner sig 

sedda, bekräftade och trygga. Lärarens genuina intresse och delaktighet visar på att 

hon/han bryr sig och tar sitt ansvarsfulla yrke på allvar.  

 

En annan aspekt som skulle kunna vara en orsak till att pedagogiskt drama inte används 

som verktyg ute på fälten är att ”pekpinnen favoriseras” av dessa lärare. Med detta sagt 

vill vi inte uppfattas fördömande, utan vad vi åsyftar är att frågan dock lyfts angående 

detta. Kan det vara så att en del lärare föredrar att stå vid tavlan och föreläsa framför att 

vara delaktig och medsökande i sin undervisning? Kan det hela röra sig om en slags 

förkärlek för den traditionella magister- och lärarinnerollen, där den pedagogiska 

fokuseringen ligger på vad som är rätt och fel?  

Detta för våra tankar vidare på hur innehavandet av auktoritet kontra att vara auktoritär 

betraktas av dessa lärare om än inte av samhället i stort. Enligt vår mening finns det en 

stor och viktig skillnad mellan just att vara auktoritär och att andas auktoritet i sin 

praxis. Wagner (1992) ställer frågan om hur Heathcote egentligen gör för att 

upprätthålla ordningen i klassrummet. Efter att hon observerat Heathcotes arbetssätt 

kunde hon svara på den frågan. Hon skriver om hur Heathcote agerar när exempelvis 

elever utmärker sig störande; 

 

Att låtsas att inte ha sett är att betona sin särställning som lärare, att antyda att 

man står över vanliga dödliga. Dessutom kan klassen få intrycket att du 

accepterar störande inslag i lektionen. Du måste veta att du sätter vissa gränser. 

Heathcote kommunicerar med klassen – tillrättavisar, förlåter, glömmer 
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incidenter och fortsätter med arbetet. /.../ Hon bygger upp ett ömsesidigt 

förtroende så att klassen arbetar seriöst och tillitsfullt.  (a.a, s.282-283) 

 

Vi tror att med pedagogiskt drama som verktyg kan vi som lärare uppamma en 

auktoritet som utstrålar en tydlighet, med gränser och synliga ramar, samt en trygghet 

där läraren undervisar med glimten i ögat. Vi anser att detta är viktigt att diskutera med 

tanke på det faktum att vår nutida skolminister, Jan Björklund, sedan regeringsskiftet i 

mars år 2007 med ett intensivt arbete försökt realisera sina värderingar om 

ordningsbetyg och främjande av de teoretiska ämnen framför de estetiska ämnena. Detta 

både på fälten och i utbildningssammanhang. Med pedagogiskt drama som verktyg, tror 

vi att inte bara barnen, utan även att lärare kan uppleva trygghet och stimulerande 

arbetsklimat. Fischer och Madsen (1999) skriver så träffande; 

 

Upplevelsen av ökande oro, rädslan för kaos är endast och allenast en känsla som 

pedagogen har – inom sig. (a.a, s.69) 

 

Det behöver således inte alltid vara så att undervisningen fallerar eller för den skull är 

flummig bara för att det låter, sker rörelser, det vill säga förekommer aktiviteter av olika 

slag. Detta skulle som sagt kunna vara en aspekt av den dolda bristen på kunskap, men 

tilläggas kan även att vi själva vittnat om detta under flera av våra VFU-perioder då vi 

stundtals mött våra handledares oroliga blickar då vi praktiserat pedagogiskt drama.   

 

Ytterligare en aspekt som kan ha orsakat att pedagogiskt drama inte finns synligt ute på 

fälten tror vi kan bero på att många lärare saknar teoretisk kompetens om hur barn 

utvecklar kunskap. Insikten om att barn lär och utvecklar kunskaper i relation till sin 

omvärld, i det sociala samspelet (Vygotskij,  se kapitel 2), tycks inte vara något som 

riktigt tas tillvara i skolan, där det till stor del råder individuellt och i hög grad 

självständigt arbete. (Lindqvist. 2000). Detta leder till en svårighet för lärare att tolka 

läroplanen (Lpo94), samt att det uppstår ambivalens lärarkåren emellan. 
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5.3 Slutsatser 
Vi har nu diskuterat det lustfyllda lärandet, språk och samlärande, de teoretiska 

kunskaper i dualistiskt förhållande till drama och lek, 70-talets fotavtryck, verkligheten 

i relation till läroplanen, misstolkningen av teater och drama, samt inte minst 

pedagogers inställning till pedagogiskt drama i skolan och kan konstatera utifrån vad 

Rasmusson och Erberth (2008) skriver; 

 

I slutet av sjuttiotalet mattades som tidigare nämnts intresset för den progressiva 

pedagogiken av. En mera konservativ falang av pedagoger som tog avstånd från 

reformpedagogik och det de kallade flumpedagogik blev tongivande. Nu var det 

back to basics som gällde läsa, skriva, räkna och fasta ämneskunskaper. Det 

skedde oftast på bekostnad av de estetiska ämnena som ansågs mindre viktiga. 

(a.a, s.27) 

 

 – att vi idag är på väg tillbaka till resonemang som liknar ovanstående. Således blir 

kanske en av våra mest viktiga slutsatser att debatten mellan teorin kontra estetiken fört 

med sig att pedagogiskt drama ändå utvecklats. Dock önskar vi att samhället, istället för 

att dualistiskt debattera skolfrågor som dessa, tar en dialektisk ansats och börjar fundera 

kring hur teorin och estetiken skulle kunna kompletteras och till följd därav utveckla 

människor. Det vi eftersträvar är att samhället ska utveckla konsensus kring pedagogiskt 

drama i utbildningskontexter och kring det som läroplanen (Lpo94) uttrycker. När det 

gäller hur pedagogiskt drama uppfattas samt i vilken utsträckning det används kan alltså 

konstateras att samhällsutvecklingen spelar stor roll. 

 

Vi ser alltså Deweys dialektiska förhållningssätt och Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv som en självklarhet för utveckling och lärande. När vi applicerat deras teorier 

på det läroplanen (Lpo94) uttrycker nedan; 

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 

olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 

blir till en helhet. /.../ Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella 
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värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. (a.a, s. 6) 

 

 – blir vi uppmärksammade på två saker. För det första, att det tydligt finns ett Dewey- 

och Vygotskijinspirerat budskap (se markering i citat) i vår aktuella läroplan. För det 

andra, att det är mycket märkligt att två så omtalade teoretiker än idag betraktas som 

moderna. Till saken hör även att många lärare (av de vi undersökt), inte har någon 

kännedom om dessa, vilket ger näring åt misstolkningar och att mycket av läroplanens 

budskap går till spillo. Om vi blickar tillbaka ett sekel så ser vi att vi gått från ett 

arbetarsamhälle till en kunskapssamhälle. Utbildning har blivit en viktig samhällsfråga 

som; 

 

...nu synes det pedagogiska tänkandet möta en värld där utbildningen blivit så 

omfattande att visionerna har gått förlorade och ersatts av former, tekniker och 

språk för administration och kontroll. (Hartman och Lundgren. 2004)  

 

Vi vill än en gång påminna om att det är med vilka glasögon man tittar genom som 

avgör vad som blir synligt. Vi är således medvetna om att vi ser pedagogiskt drama när 

vi analyserat läroplanen (Lpo94) och givetvis har förståelse för att de kan vara svårt för 

vissa lärare att göra just de tolkningar som vi gjort. Här anser vi återigen att det är 

viktigt att läroplanen görs till ett levande dokument som ständigt diskuteras och 

realiseras tillsammans och inte av var lärare för sig. Oavsett vilka glasögon vi tittar 

genom så kvarstår det faktum att det finns en problematik när glappet mellan det som 

uttrycks i läroplanen och hur det realiseras av lärare och andra samhällsmedborgare blir 

för stort. Detta eftersom de som drabbas hårdast faktiskt är våra barn, elever och vår 

framtida generation. Alltså, anser vi att det vår undersökning resulterat i 

förhoppningsvis kan bidra till att lärare och samhället överlag får ökad medvetenhet om 

vad som kan menas med det styrdokumenten uttrycker. 

 

Pedagogiskt drama handlar dels, för oss, om ett lustfyllt lärande. Dels om hur vi som 

pedagoger kan sammanföra teori och praktik och på så vis skapa en helhet som 

tydliggör de kunskaper som vi vill förmedla till barnen. Genom pedagogiskt drama lär 

barn automatiskt att nå det abstrakta tänkandet eftersom de i leken får möjligheter till att 

skapa konkreta situationer. De teoretiska kunskaperna kan således bli lättare att förstå 
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och tillägna sig. Ulla exemplifierade med att hon lät barnen få gestalta och låtsas att de 

är olika blommor. De ska själva ta reda på några fakta om blomman. Hur de ser ut, var 

de växer och så vidare. Där efter får klassen gissa vilken blomma de andra är. Genom 

denna lek får barnen konkreta kunskaper ur någonting abstrakt. Istället för att endast 

läsa en flora för att ta till sig blommans faktaegenskaper, får barnen ”tänka” och låtsas 

vara blomman i fråga. I skolan tenderar annars de teoretiska kunskaperna att bli 

isolerade och svårbegripliga utan något egentligt sammanhang. Barnen förstår därmed 

inte avsikten och syftet med det som läras skall. Vi tror att pedagoger skulle tjäna på att 

använda det aktiva lärandet för att hjälpa barnen i deras kunskapande.  

Det pedagogiska dramat är ett verktyg som vi anser bör vara en självklar del i 

undervisningen, som ett lustfyllt medel för lärande. Det behöver inte vara så svårt, 

krångligt och tidskrävande som många pedagoger tror. Det handlar snarare om att våga 

pröva något nytt, vara nyfiken och framförallt intresserad av att skapa ett lustfyllt 

lärande som inbegriper alla barn.  

 

Vi anser att det absolut viktigaste uppdrag vi som pedagoger har ute på fältet är att 

skapa ett lustfyllt lärande med allt vad det innebär. Ett lärande som grundar sig i 

barnens trygghet och tro på sin egen förmåga. Vi tror att det är först då eleverna känner 

trygghet och självtillit som bestående kunskap kan utvecklas. Det lustfyllda lärandet, 

vilket vi ser som en synonym med pedagogiskt drama, innefattar också själva glädjen, 

lusten och nyfikenheten till nya erfarenheter och kunskaper. Pedagogiskt drama är ett 

verktyg som hjälper oss att skapa en sådan atmosfär. Poängteras kan dock att lustfyllt 

lärande inte utesluter andra estetiska former eller lärandesituationer. 

 

Vi har avsiktligt formulerat vår titel som en dualism då pedagogiskt drama naturligt kan 

relateras till drama som konstform och pedagogik. Vår undersökning visar också att 

pedagogiskt drama i skolan ofta står i dualistiskt förhållande till lärande. Vi funderar 

över om detta innebär att pedagogsikt drama och dess syftesrelaterade vara är en myt i 

dagens skola. Dock finns denna myt som levande fenomen i läroplanen (Lpo-94), att 

drama och lek ska finnas med i den dagliga verksamheten i skolan. Vi har fått en insikt 

om att pedagogiskt drama i dag snarare är en myt i dagens skola än en ett verktyg eller 

metod för lärande. Alltså hoppas vi, att vi genom detta arbete har väckt nya tankar och 

öppnat upp för vidare diskussioner kring dramapedagogikens existens i 

undervisningskontexter.  
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6.1 Bilaga 1 
 

Enkät till lärare för grundskolans tidigare åldrar (F-3)  Vt-09 
 
 

Hej! 

Vi är två lärarstuderande som i slutet av vår utbildning nu skriver ett 
examensarbete om pedagogiskt drama. Vi vill undersöka huruvida det 
används i undervisningen. Med begreppet pedagogiskt drama menar inte vi 
”teater” utan som pedagogiskt verktyg att införliva i skolundervisningen. 
Att använda leken, kreativiteten och fantasin som redskap för kunskap och 
utveckling. 
 
Era svar och skolans namn behandlas självfallet med anonymitet. 
 
Vi skulle bli väldigt glada om ni vill besvara följande frågor, dock är denna 
enkät frivillig och ni kan avstå när som helst under arbetets gång.  
 
Tack på förhand!  
 
Mvh, 
Sandra Helin  & Chatarina Nylander 
Mobil: 0709-544896 Mobil: 070-7467435  
Mail: helin932@hotmail.com Mail: chatarinan@hotmail.com
 
 
1. Har du någon pedagogisk utbildning? 
 
□ Fritidspedagog □ Förskollärare □ Grundskollärare 
 
□ Annan 
utbildning____________________________________________________ 
 
 
2. Har du någon/några fördjupade ämneskunskaper? 
 
____________________________________________________________ 
 
 
3. Hur många år har du varit verksam i yrket?____________________ 
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4. I vilka årskurser arbetar du?     □ Förskolklass  □ År 1  □ År 2  □ År 3 
 
 
5. Vad innebär pedagogiskt drama för dig?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
6. I vilken utsträckning anser du att ni använder er av pedagogiskt  
    drama som arbetssätt på skolan? 
 
□ Varje vecka  □ Månadsvis  □ Ett tillfälle per termin  □ Aldrig   
 
□ På annat sätt________________________________________________ 
 
7. Använder du dig av pedagogiskt drama integrerat i din  
    undervisning? 
 
□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 
 
8. Om ja, hur ofta?  
 
□ Varje vecka  □ Månadsvis  □ Ett tillfälle per termin  □ Aldrig   
 
□ På annat sätt________________________________________________ 
 
9. Om du använder dig av pedagogiskt drama, på vilket sätt?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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10. Hur kan lärare i grundskolans tidigare år ämnesintegrera   
      pedagogisk drama med övrig skolundervisning? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Plats för tankar och övriga synpunkter 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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6.2 Bilaga 2 

 
Se hit alla pedagoger! 

Vi är två lärarstuderande som i slutet av vår utbildning nu 
skriver ett examensarbete tillsammans. Uppsatsen handlar om 
pedagogiskt drama, som bland annat inbegriper lek och 
iscensättande.  
 
Vi vill se hur och om pedagogiskt drama används som verktyg i 
skolundervisningen. Även om ni känner er osäkra eller inte 
använder er av det så räknas det som svar. 
 
Vi hoppas att ni orkar och hinner svara på några frågor i vår 
enkätundersökning! Knapra på en kaka och fatta pennan för 
en stund.  
 
                       Tack på förhand! 
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6.3 Bilaga 3 

 
 
 

Intervjufrågor till dramapedagoger 
 

1. Vad har du för pedagogisk utbildning? 
 
2. Inom vilka skolformer har du arbetat? 
    Hur länge? 
 
3. Hur kommer det sig att du fastnade för ämnet drama? 
 
4. Vad är pedagogiskt drama för dig? 
 
5. På vilket sätt eller hur använder du drama i din undervisning? 
 
6. Hur uppfattar du generellt att barnen reagerar när du använder drama i 
    undervisningen? 
 
7. Hur fungerar lärandet när man använder sig av pedagogiskt drama i 
    undervisning? Eller... 

 
Reviderad frågeställning: 
Hur reflekterar (DU) lärare och dramapedagoger kring lärandet vid 
användning av pedagogiskt drama i undervisning?  

 
8. Hur kan lärare i grundskolans tidigare år integrera pedagogiskt drama 
    med övrig skolundervisning? 
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6.4 Bilaga 4 Stockholms universitet 
 Institutionen för utbildningsvetenskap  

med inriktning mot tekniska, estetiska  
 och praktiska kunskapstraditioner 
     

Information om forskningen 
Vi heter Sanda Helin och Chatarina Nylander. Vi är lärarstudenter från Stockholms universitet 
som just nu skriver Självständigt arbete 15 hp (Examensarbete). Vårt forskningsämne är 
pedagogiskt drama i undervisning.  
 
Vi skulle vilja att du deltar i forskningsprojektet. Det innebär att du lämnar ut uppgifter om dig 
själv till oss och att vi behandlar personuppgifter om dig. Syftet är att få en bild av hur du och 
andra pedagoger ser på begreppet pedagogiskt drama i undervisningskontexter, samt hur ni 
arbetar kring ämnet.  
De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, utbildning samt uppgifter om dina 
dramapedagogiska erfarenheter. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. 
Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss, vår handledare Kertil Thorgersen, samt 
opponeringsgruppen på Stockholms universitet. Dock är alla uppgifter inom universitetvärlden 
offentliga, så när vi har fullfört vårt projekt kan intervjun bli tillgänglig för andra.  
 
Du kan när som helst dra dig ur undersökningen. 
 
Resultatet av forskningen kommer att resultera i ett examensarbete. 
 
Det är möjligt att anonymisera information från dig i större eller mindre grad. Vi kan dölja 
namn, utbildning etc. men i detta fall finns det ändå möjlighet för att några som känner dig gott 
kan känna igen dig.  
 
Det vore bra för oss om vi kan göra en ljudupptagning av intervjun. Poängteras kan dock att 
denna inte kommer att offentliggöras utan endast användas för vårt transkribitionsarbete.  
  
Vi är mycket tacksamma för att du är villig att hjälpa oss med denna studie! 
 
  Jag ger tillstånd till att personuppgifter kan användas i forskningspubliceringen. 
  Jag vill att mina personuppgifter anonymiseras i forskningspubliceringen. 
 
Jag samtycker till att Sandra Helin och Chatarina Nylander behandlar personuppgifter om 
mig i enlighet med ovanstående. 
 
 
............................................................ ............................................................. 
Ort och datum Namn 
 
Sandra Helin Chatarina Nylander 
Mobil: 0709-544896 Mobil: 070-7467435  
Mail: helin932@hotmail.com Mail: chatarinan@hotmail.com
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Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 
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