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Abstract 

The aim of this thesis is to ascertain how primary school teachers would like to improve their 

mathematics teaching. The central questions for this research are: 

1. In what ways do teachers want to improve their mathematics teaching? 

2. How do the teachers justify their statements? 

3. What main features can be distinguished out of the teachers answers? 

 

Three interviews and seven surveys have been used to collect information from a total of nine 

teachers, at one primary school. Teaching pupils from preschool to sixth grade. The results have been 

analysed, interpreted and discussed using a drama pedagogical perspective, inspired by a holistic 

approach to learning. In order to investigate connections between drama pedagogic and holistic 

perspectives on learning in the teachers’ answers, three main characteristics of drama pedagogic usage 

have been defined:  

 To embody (meaning: to act and/or create); 

 Process (meaning: learning takes time and seeks deep understanding); 

 Play (meaning: joyful activity which involves relatively little supervision by the teacher).  

 

The results show that teachers would like to work in more practical ways, where investigative and 

experimental activities are more commonplace. Although not supported by all responses, a significant 

majority of respondents expressed belief in working methods, and reasoning about learning, with 

fundamental connections to a drama pedagogic and holistic perspective on learning. This thesis 

concludes that the teachers surveyed believe in embodiment actions as a learning medium, and that 

knowledge can be highlighted by the principles of process. 
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Inledning 

”Matematiken är så konkret”, ”det finns ju rätt och fel i matematiken”, ”metoderna och möjligheterna 

är oändliga inom drama, där är det bara fantasin som sätter gränser i jämförelse med matematiken där 

det finns rätta svar och smalare metodutbud”, ”matte och drama är ju svårt att kombinera”. 

Så brukar det låta när jag i samtal får höra lärarstudenter, verksamma pedagoger och andra 

intresserade människor förundras över mina ämnesval. Var och en för sig låter det kanske inte så 

konstigt men det väcker mer uppståndelse när man säger sig vilja kombinera dessa ”vitt skilda” 

praktiker. Som blivande lärare i matematik och drama har jag på allvar börjat fundera över hur man 

kan tillämpa drama som metod i matematikundervisningen. Forskning visar att drama är ett utmärkt 

redskap för lärande, såväl i sin egen rätt som inom andra ämnen (se bl.a. Öfverström 2006, Bolton 

2008) och min egen övertygelse går i samma riktning. Även om litteraturen sällan tar upp drama och 

matematik som potentiella samarbetspartners tänker jag att det på något vis måste gå. Som blivande 

professionell undervisare, i matematik och drama, vore det väl sjutton om jag inte skulle kunna 

kombinera mina ämnesinriktningar, jag förväntas om inte annat behärska drama som lärandemedium. 

Dorothy Heathcote utvecklade en undervisningsfilosofi byggd på drama och lärande genom 

upplevelser (se Wagner, 1992; Bolton, 2008) och ur hennes perspektiv verkar drama fungera i vått och 

torrt vilket stärker mig i min egen uppfattning om att drama verkligen är ett användbart redskap för 

lärande vilket också innefattar matematikundervisningen. I Sverige har dramats inflytande i de svenska 

läroplanerna skiftat över tid och det kan konstateras att ämnet har varierade uttrycksformer och vägar 

till kunskap (Sternudd, 2000). I gällande läroplan ställs det krav på att: 

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

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande 

i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. 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 ska tillägna sig (Skolverket, 2011a, 

s. 10). 

Läroplanen framhåller att drama ska vara inslag i skolans verksamhet vilket ålägger lärarna att leva 

upp till detta krav och bjuder samtidigt in drama som undervisningsmetod inom 

matematikundervisningen. Det talar för sig själv, jag måste gå vidare med det här. Jag måste börja… 

från början. Att jag själv har en stark tilltro till drama i undervisningssyfte, att det har stöd i läroplanen 

samt att jag önskar kunna praktisera dra i min framtida matematikundervisning väcker nyfikenhet på 

vad andra lärare sätter sin tilltro till när de får beskriva hur de önskar utveckla sin undervisning i 

matematik. Är vi på väg åt samma håll?



2 

 

Bakgrund 

Matematikundervisningen och matematikens roll i den svenska skolan har varit föremål för 

omfattande debatt de senaste åren. Kanske med all rätt då en genomgång av de nationella PISA-

rapporterna visar att Sveriges femtonåringar presterar sämre över tid. PISA (Programme for 

International Student Assessment) är ett internationellt projekt som undersöker huruvida de 

medverkande ländernas utbildningssystem inverkar på de kunskaper och färdigheter som behövs för 

att möta och klara sig i livet. Målgruppen för PISA-undersökningarna är därför elever som snart 

avslutar den obligatoriska skolan. I testerna mäts elevernas kunskaper inom matematik, 

naturvetenskap, läsförståelse och skrivning (www.pisa.oecd.org). Åren 2000 och 2003 visade Sverige 

upp en statistiskt säkerställd poäng i matematik som var högre än genomsnittet (OECD-länders 

genomsnitt), år 2006 och 2009 visar däremot att de svenska matematikprestationerna numera traskar 

runt i mellanskiktet. De nationella Pisa-rapporterna visar också att de svenska högpresterande eleverna 

blir färre i antal och i allmänhet också presterar lägre (PISA, 2000; PISA, 2003; PISA, 2006; PISA, 

2009). Färre elever än någonsin klarar de nationella proven i matematik i årskurs nio och färre elever 

avslutar grundskolan utan behörighet att direkt gå vidare till gymnasiestudier (Skolverkets statistik, 

www.skolverket.se). Resultatutvecklingen har medfört politiska beslut om satsningar och 

prioriteringar av just matematiken som ämnesområde i svenska grundskolor exempelvis är matematik 

numera ett av Skolverkets bevakade områden (Skolverket, www.skolverket.se).  

Perioden 2009 – 2011 fick Skolverket i uppdrag att fördela projektmedel för enskilda skolors interna 

satsningar på utvecklingsarbete i matematikundervisningen (Skolverket, 2011b). Behovet av att göra 

matematikundervisningen mer lustfylld och ge eleverna bättre lektioner samt öka den egna metodiska 

kompetensen tillhör de vanligaste motiven i ansökningarna om projektmedel (Skolverket, 2011d, s. 27 

f). Satsningen är nyligen utvärderad och bland annat framgår det att ”matematikens innehåll, variation 

av arbetssätt i undervisningen, gemensam kommunikation om matematiska fenomen allsidig 

utvärdering och återkoppling på undervisningen och studierna” (kursivt i original) är konstaterade 

områden som ställer viktiga kvalitetskriterier (Ramböll, 2011, bilaga 5, s. 2). De vanligaste 

arbetsformerna inom Matematiksatsningen har också utvärderats och där framgår det att lärarens 

praktik i klassrummet och behandling av ämnet är mycket avgörande för vad eleverna får med sig 

ifrån undervisningen. Fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper, tydlighet i vad eleverna skall lära sig 

samt variation i angreppssätt och utmaningar inom undervisningen betonas som viktigt (Skolverket, 

2011c, bl.a. kap 8). Vilken inverkan satsningen eventuellt haft kanske kan få sina första indikationer i 

år, 2012 är nämligen PISA-år och huvudämnet är matematik. 

Det framgår från myndighetshåll, och lärare själva, ett behov av att utveckla 

matematikundervisningen. I mars i år mottog Skolverket regeringens uppdrag att genomdriva 

ytterligare ett matematikprojekt, Matematiklyftet. Matematiklyftet är ett påbyggnadsprojekt till 

Matematiksatsningen och spänner över åren 2012 – 2016, där kompetensutveckling inom 

matematikdidaktik för lärare står i fokus. Satsningen är omfattande och beräknas kosta över 600 Mkr 

(Utbildningsdepartementet, 2012, Regeringsbeslut 1:44).  

Min studie kan förhoppningsvis bli ett dokument i tiden som kan bidra med en inblick i vad som 

önskas angående matematikundervisningen, och förhoppningsvis komplettera med andra perspektiv på 

http://www.skolverket.se/
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behoven. Den svenska forskningen ligger efter den internationella i kvantiteten på studier av drama 

som metod i matematikundervisningen. Svenska publikationsbaser gapar tomma när matematik eller 

matematikundervisning måste samexistera med drama i sökningar. Därför kan denna studie 

förhoppningsvis belysa behovet av forskning på området och bidra till en nyanserad diskussion av 

matematikundervisningen. Kan ett dramapedagogiskt förhållningssätt vara Sveriges väg? För att ta 

reda på det ställer jag frågan, hur vill lärare utveckla sin undervisning i matematik?
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Tidigare forskning 

I sökandet av tidigare forskning har såväl svenska som internationella digitala publikationsbaser 

använts för att finna studier där drama använts eller utforskats som medel i matematikundervisningen. 

ERIC (Education Resources Information Center), EBSCO Publishing, DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) och SwePub har varit huvudkällor. Sökandet efter forskning i publikationsbaserna har också 

kompletterats med webbsökningar på Google samt Skolverkets hemsida. De vanligaste sökorden har 

varit: ”drama in education”, ”creative dramatics”, ”creative drama”, ”drama som metod” vilka 

kompletterats eller samexisterat med ”mathematics”, ”mathematics teaching” och/eller 

”matematikundervisning”. Enbart internationella studier där matematikundervisningen på något vis 

påverkats av drama har hittats och ges en egen rubrik i detta avsnitt. Under rubriken ”nationell 

forskning” redogörs det för aktuell forskning om matematikundervisning i Sverige där den här 

studiens dramapedagogiska perspektiv kan komma att aktualiseras eller på annat vis verka 

applicerbart, vilket också följs upp i resultatdiskussionen. 

Nationell forskning 

I Sverige finns två avhandlingar om matematikundervisning som på ett konkret och empiriskt vis 

undersöker kopplingar mellan undervisningen och elevers lärande samt diskuterar förutsättningarnas 

och omständigheternas inverkan. Björklund Boistrup (2010) utreder i Assessment discourses in 

mathematics classrooms: a multimodal social semiotic study bedömningspraktiker (diskurser) i 

klassrummet med fokus på utrymmet och möjligheten till elevens egen agens. Agensen beskrivs som 

människans påverkansmöjligheter på omvärlden genom aktiva val (bl.a. s. 204) och finner att den 

gives mest utrymme och frodas bäst i undervisning som är processfokuserad och bedrivs med aktivt 

undersökande och öppna frågeställningar. Reflektionen är av central betydelse och Björklund Boistrup 

menar att elevernas (potentiella) reflektion regleras av de möjligheter till det som erbjuds i 

undervisningen. Kullberg (2010) går djupare in i meningen av ”vad som erbjuds” och analyserar 

lärares möjligheter att använda andra lärares kunskaper förvärvade inom learning study-projekt. I 

avhandlingen What is taught and what is learned undersöker Kullberg huruvida identifierade kritiska 

aspekter, ur variationsteorin (Kullberg, 2010, kap 2), kan påverka undervisningen. Kritiska aspekter är 

identifierade nyckelelement som anses väsentliga för förståelsen av det som skall läras ut. I hennes 

studie har lärare fått undervisa utifrån olika på förhand konstruerade lektionsdesigner med varierad 

representation av kritiska aspekter. Elevernas lärande har sedan mätts med standardiserade test och 

olika undervisningsgruppers resultat har jämförts. Resultaten visar med varierad marginal, men 

entydigt, att undervisning där så många kritiska aspekter som möjligt är representerade genererar 

högre testpoäng. Följaktligen kan elevernas framgång avgöras i lärarens förmåga att hantera kritiska 

aspekter samt att det läraren iscensätter och erbjuder eleverna i sin undervisning avgör vad de tillåts 

lära sig (Kullberg, 2010). 

I Samarbetslärande i matematik (i Brandell & Petterson, 2011) redogör Brandell och Backlund för 

samarbetslärandets former och potentialer i matematikundervisningen där ett effektivt och för eleverna 

gynnsamt lärande bl.a. härrör ur elevers förmåga att ta ansvar samt gruppens dynamik. Läraren 

fungerar som en fördjupande handledare i fråga om grupprocess och ämnesinnehållet i arbetet. 
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Johansson (i Brandell & Petterson, 2011) problematiserar lärobokens funktion och tillämpning i 

svensk skolundervisning i matematik i ”Tänk så här”: didaktiska perspektiv på läroböcker i 

matematik. Johansson lyfter fram att kritiska frågor kring vad boken förmedlar, både implicit och 

explicit, behövs. ”Vad” i boken som skall användas? ”hur” skall det användas? samt ”varför” skall just 

det här användas? är kritiska punkter som måste problematiseras menar Johansson. 

Ingen av forskarna har en uttalad dramapedagogisk koppling till undervisningen, men berör likväl 

frågor där dramapedagogiken kan göras gällande, i fråga om lärarens praktik i klassrummet samt hur 

stoff kan behandlas. Avhandlingarna undersöker elever och lärare i grundskolan och det senare verket 

rör elever och lärare i årskurserna högstadium – högskola.  

Internationell forskning 

Kariuki och Humphrey (2006) redogör för en (veckolång) empirisk prövning av drama som 

undervisningsmetod av elever som riskerar att inte uppnå målen i matematik. Detta utifrån en 

litteraturgenomgång som hävdar dramats positiva effekter på lärandet och med grundantagandet att det 

således bör gynna lärandet i matematik. Resultatet presenteras i ett dokument/artikel The effects of 

drama on performance of at-risk elementary math students som presenterats vid ”The annual 

conference of mid-south educational research associtation”. Slutsatsen är något tvetydig, eleverna som 

erhållit dramapedagogisk undervisning uppvisar betydligt lägre resultatökning än kontrollgruppen som 

erhållit ”klassisk” undervisning. Författarna tillägger dock att samma undersökning över längre tid 

eventuellt skulle uppvisa det litteraturen hävdar.  

Två turkiska studier har bidragit med kunskap på området drama i matematikundervisning. Özdemir 

och Akkus Cikla (2005) har bistått lärarstudenter, i naturvetenskap och matematik, med baskunskaper 

och principer för creative drama i undervisningen och sedan låtit studenterna skriva 

lektionsplaneringar. I artikeln Use of creative drama in science and mathematics by preservice 

elementary teachers analyseras studenternas lektionsplaneringar. Forskarnas bakgrund till studien är 

ökade influenser och krav på att lärarna skall undervisa på ett sätt som appellerar till olika 

inlärningsstilar och sätt att förstå, vilket berättigar dramapedagogiken (creative drama) i skolan. 

Slutsatsen är att ämnet bör öka i omfattning inom utbildningen och eventuellt införas som praktiserad 

metod på universiteten om framtida lärare förväntas behärska metodiken. I A study on the effect of 

mathematics teaching provided through drama on the mathematics ability of six-year-old children 

(2009) visar Erdogan och Baran resultaten från en studie om hur elever i förskoleklass ökar sin 

matematiska prestationsförmåga genom drama som metod i undervisningen. Studien omfattar totalt 

105 barn i tre grupper; experimentgrupp, kontrollgrupp och placebokontrollgrupp. Den matematiska 

förmågan mäts i standardiserade före- och sluttest, samt ett kontrolltest fyra veckor efter slutprovet. 

Siffrorna visar genomgående, och med mycket hög sannolikhet, att experimentgruppen haft den 

starkaste resultatutvecklingen samt att kunskaperna bibehållits då kontrolltestet visade på samma 

resultatnivå som sluttestet.  

I The impact of drama on pupils’ language, mathematics, and attitude in two primary schools från 

(2004) skriver Flemming, Merell och Tymms om effekterna av The national theatre’s 

”transformation”- drama project. Projektet är ett teater- och dramaprojekt som pågått under två år på 

två skolor där elevernas inställning till skolan, ämnesresultat och självförtroende utvärderats för att se 

vad projektet bidragit med utöver dess kärnverksamhet. Resultaten för matematikprestationerna var 

goda och sannolikhetsberäkningarna så trovärdiga att författarna lyfter frågan om en större studie kan 

leda till en mer generell bild av vad för personlighetsutveckling som gynnar lärande i matematik. 



6 

 

Ward-Penny (2011) har i en publikationsserie om ämnesövergripande undervisning bidragit med en 

publikation särskilt om matematikämnet, Crosscurricular teaching and learning in the secondary 

school – Mathematics. Däribland skrivs det om drama och matematik. Till skillnad från andra 

forskningsrön om drama och matematikundervisning berör Ward-Penny också ett omvänt 

ämnesutbyte. Exempelvis påpekas att matematik kan tränas i drama genom att framställa dramaturgi 

och handlingsförlopp (exempelvis i pjäser) som grafiska figurer, och därigenom träna matematik. I 

övrigt poängteras dramats potential i matematikundervisningen i form av historieberättande och 

berättarteknik som ett sätt för läraren att leva ut undervisningen. Samarbete och gestaltning med 

eleverna behandlas med referenser till Heathcote och Bolton när ”expertens mantel” (se Wagner, 

1992; Bolton, 2008) tas upp som potentiell dramapedagogisk metod inom matematikundervisningen. 

Engagerande och lustfyllda lektioner är ofta ett resultat av kombinationen matematikundervisning och 

drama enligt Ward-Penny. 

Garvis och Pendergast (2011) kan i sin studie visa på vikten av lärares tilltro till sin förmåga (self 

efficacy-beliefs) att undervisa med inslag av estetiska discipliner har betydelse för i hur stor grad de är 

benägna att integrera dessa i undervisningen. I artikeln An investigation of early childhood teacher 

self-efficacy beliefs in the teaching of arts framhålls att lärare som undervisar i flera ämnen (motsvarar 

svenska klasslärare) anser sig ha högre tilltro till sin kunskap inom matematik och engelska och 

därmed också högre tilltro till sin förmåga att hantera undervisningen inom dessa ämnen. Generellt är 

de estetiska ämnena underlägsna matematiken och engelskan (gäller drama i synnerhet) beträffande 

lärarnas kunskap och säkerhet, vilket då medför att motivationen till en utbredd implementering av 

dessa undertrycks. I förlängningen innebär detta att lärarna utvecklar ett handlingsmönster där dessa 

”svaga punkter” kringgås och på sikt försvårar ett eventuellt nytänkande/omtänkande vilket drabbar de 

estetiska ämnena särskilt hårt. Studien öppnar för möjligheten att problematisera kring lärares sätt att 

undervisa och bidrar till förståelse för orsak-verkan förhållanden i lärarens praktik. Van Manen (1995) 

kan vidareutveckla resonemanget kring lärarens praktik och eventuella orsaksförhållanden. I sin 

epistemologiska reflektion On the epistemology of reflexive practice berör Van Manen praktikens och 

handlingens kunskap som förvärvas ur erfarenheten, en slags outtalad eller tyst kunskap och kan liknas 

vid intuition. Van Manen menar att den erfarne och framgångsrike läraren förstår sitt yrke som en 

reflexiv praktik och utvecklar förmågan att reflektera och handla klokt. Erfarenheten sätter sig som 

”body knowledge” och belyser att det ligger en viss virtuositet i lärarens praktik. På det vis läraren 

väljer att förhålla sig till och behandla sin praktik på ger avtryck i vilken unik kunskap och 

utvecklingsriktning undervisningen genererar.
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Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt preciseras den här studiens analysperspektiv samt vilka centrala begrepp som 

återkommer i analysen av resultaten. Att använda sig av dramapedagogiskt perspektiv är inte 

oproblematiskt och framförallt finns det inte ett enhetligt dramapedagogiskt perspektiv. I syfte att 

klargöra perspektivets bredd och sammansättning redovisas några huvudsakliga drag av olika 

dramapedagogiska förhållningssätt för att sedan konkretisera vad som är taget som teoretisk 

utgångspunkt i den här studien samt hur det förstås och används. Den här studiens perspektiv är 

således en egenhändig konstruktion med utgångspunkt ur tidigare forskning och teoribildningar om 

drama i undervisning. 

Ett dramapedagogiskt perspektiv 

Det dramapedagogiska perspektivet är, precis som det låter, en tvärvetenskaplig disciplin sammansatt 

av traditionerna drama och pedagogik vilka också utgör perspektivets huvudelement. Teorierna om 

och användningen av drama har dock breddat perspektivet till ett vidare fält med många influenser 

utöver pedagogiken (Sternudd, 2000, s. 23, 31 f; Öfverström, 2006, s. 12; Rasmusson, 2000).  

Sternudd (2000) har i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran skärskådat 

dramapedagogikens karaktäristik i svenska läroplaner och visat på fyra olika dominerande riktningar. 

Det är ett konstpedagogiskt-, personlighetsutvecklande-, kritiskt frigörande-, och holistiskt 

lärandeperspektiv (s. 47). Denna studie inriktar sig mot drama som verktyg för lärande i ett visst ämne 

där strävandet utgår från målet att nå förståelse och insikt vilket statuerar innebörden i det holistiska 

lärandeperspektivet (Ibid. s. 107). En annan tanke med insiktskunskapen som överensstämmer med 

intentionerna bakom användandet av den holistiska inställningen är en strävan efter helhet, för att 

förstå sammanhang och samband (Österlind, 2011, s. 143 f). I denna studie används det 

dramapedagogiska perspektivets teoribildning om vägar till kunskap och förståelse utifrån ett 

holistiskt synsätt. 

”Handling” är en av grundbetydelserna i begreppet drama, och har varit det sedan antiken (källa: 

Nationalencyklopedin, http://www04.sub.su.se:2120/sok?q=drama), vilket jag främst ämnar ta fasta på 

när begreppet används i den här studien. Dramapedagogik åsyftar således iscensatt bildning och 

lärande där vikten läggs vid att handla för att lära. I linje med Sternudds reflektioner över det 

sammansatta begreppet dramapedagogik slutar också jag vid slutsatsen att det tydligare än andra 

liknande begrepp (creative dramatics, skapande dramatik, etcetera) för tankarna mot fostran och 

undervisning (Sternudd, 2000, s. 32) och därmed lärande.  

Drama innebär en mångfald av uttrycksformer vilket skapar behov av en konkretisering av hur 

perspektivet definieras inför användandet av det i den här studien. Här följer några grundläggande 

principer och ”universella” likheter sammanfattat från olika forskare. Sternudd (2000) ser ageringen 

som kärnelementet inom dramapedagogiken och en allmängiltig regel för dramapedagogisk 

verksamhet (s. 36). Drama kännetecknas också av att vara processinriktat (s. 34) och bygger på 

samspel och kreativitet (Österlind, 2011, s. 147) där arbetet ofta kännetecknas av att vara lustfyllt 

(Öfverström, 2006, s. 14). I den här studien används begreppet det dramapedagogiska perspektivet 

http://www04.sub.su.se:2120/sok?q=drama
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eller dramapedagogiskt förhållningssätt i betydelsen att lärandet utgår från att handla och erfara med 

målet att nå en insiktskunskap och förståelse, vilket utgår från Sternudds (2000) förklaring av 

holistiskt lärande (kap 7 och 8) min användning av innebörden i begreppet drama (se ovan). Det 

holistiska lärandeperspektivet är utgångspunkten för sammansättningen av den här studiens teoretiska 

perspektiv där gestaltning (agering) är en av de centrala utförandeformerna tillsammans med process 

och lek eftersom dramapedagogiskt arbete är processinriktat och oftast lustfyllt (Öfverström, 2006; 

Österlind, 2011; se ovan). Min studies teoretiska perspektiv är således en egenhändig sammansättning 

av vad några svenska forskare tidigare framhållit. Den holistiska lärandetanken pekar ut att arbetets 

mål är förankrad insiktskunskap vilket uppnås främst med hjälp av tre centrala utförandeformer 

(gestaltning, process och lek) vilka statuerar perspektivets principer. De tre utförandeformerna 

kommer beskrivas och förklaras under nästa rubrik. 

Den tvärvetenskapliga karaktären dramapedagogiken kännetecknas av har både för- och nackdelar. 

Bland annat kan perspektivet kritiseras för att vara syntetiskt och därmed inte mer än ett godtyckligt 

förhållningssätt, framför ett vetenskapligt perspektiv. Ett problem är att dramapedagogiken växt fram 

ur en relativt bräcklig teoretisk grund (Rasmusson, 2000, s. 246) samt att eventuella resultat i drama är 

svårmätbara (Ibid. s. 231 f). Eftersom dramapedagogiken kan innefatta många olika grenar och 

traditioner finns heller inget enhetligt syfte för verksamheten, olika aktörer lägger olika vikt vid 

begreppens olika aspekter varför ingen entydig förståelse för begreppen heller finns att hämta (se 

Rasmusson, 2000, s. 267 – 271). Jag vill ändå hävda bredden och tvärvetenskapligheten som fördelen 

med det dramapedagogiska perspektivet. Den mångsidiga kompositionen gör perspektivet flexibelt, 

tillämpligt och användbart. Dramapedagogiskt arbete innefattar också naturligt inbakade demokratiska 

principer vilket ger den ett visst fostransvärde (se Sternudd, 2000) som i skol- och 

lärandesammanhang är av hög relevans. Dramapedagogikens naturliga koppling till just pedagogik 

och lärande gör perspektivet relevant och därmed adekvat i en studie som denna. 

Utförandeformer med begrepp och definitioner 

Eftersom drama och dramapedagogik kan ha en mängd utmärkande drag har den här studiens 

dramapedagogiska perspektiv konkretiserats till tre huvudsakliga karaktärsdrag, kallat för 

utförandeformer, för att tydliggöra för läsaren vad perspektivet representerar och vad analysen söker. 

De tre utförandeformerna är gestaltning, process och lek vilka fungerar som idealtyper (se 

”analysmetod”) att härleda empirin till med hjälp av underliggande analysbegrepp. I det följande 

kommer avsnittet behandla en utförandeform i taget, beskriva den och motivera valet av den i den här 

studien för att därefter precisera vilka analysbegrepp som används och hur dessa definieras.  

Gestaltning  

Med gestaltning menas att ge form och uttryck för ett specifikt innehåll, eller en specifik kunskap. 

Detta stämmer till viss del överens med det Öfverström (2006) menar med flexibelt lärande. 

Undervisningen måste utgå från individernas alla resurser och ge eleverna möjlighet att använda 

estetiska uttryckssätt (s. 15). Valet motiveras av att en gestaltning kräver ett aktivt handlande för att bli 

till vilket anspelar på drama som handling. För att kunna framställa en gestaltning krävs ett skapande 

eller handlande som antingen söker (utforskar) ett uttryck och en innebörd eller skall förmedla ett 

uttryck via något visst medium där syftet är att levandegöra begrepp känslor och tankar samt uttrycka 

och kommunicera dessa (Sternudd, 2000, s. 34). I ett sådant arbete betonas estetiken och kreativiteten 
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som nyckelelement varför dessa begrepp kommer bli analysbegrepp som härleder empirin till 

gestaltning som utförandeform inom den här studiens dramapedagogiska perspektiv.  

Thavenius (i Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004) problematiserar estetikbegreppet till inte 

mindre än fem olika innebörder (s. 100 f) och skiljer bland annat på specifika och allmänna 

innebörder. I den här studien kommer begreppet att definieras och användas enligt några särpräglande 

principer. Öfverström (2006) skriver att ”de estetiska ämnena arbetar med att medvetandegöra 

betydelsen av att arbeta med alla sinnena för att motivera i kunskapsinhämtandet” (s. 15) och 

poängterar också att drama uppmärksammar det icke-verbala språket. Meningen med de estetiska 

uttrycken inom denna utförandeform är att få tillgång till så många uttryckssätt som möjligt varför det 

icke-verbala språket är självskrivet här. Thavenius poängterar vidare att estetikens potential ligger i att 

”det estetiska kompletterar med de icke verbala vägarna till erfarenhet och kunskap” (Aulin Gråhamn, 

Persson & Thavenius, 2004, s. 230) vilket innebär att estetiken medverkar till den typen av 

helhetslärande gestaltningen syftar att bidra till. Således används estetik i min studie i betydelsen: 

ickeverbalt uttryck och intryck. 

Kreativitet är komplext och multidimensionellt, (Lindström, 2006, s. 58), men centralt för 

gestaltningen. Utifrån Lindströms bildforskning och redogörelse för kreativitet kommer, i detta 

sammanhang, kreativitet beskrivas som: uthållighet i undersökande, förmågan till bearbetande av 

idéer, bruk av förebilder och prototyper, självinsikt och nyttjande av styrkor samt konfrontation av 

svagheter, utifrån min tolkning av Lindströms matris (Ibid.). Om estetiken syftar till uttryckssättet 

utgår kreativiteten från förmågan att ta tanken till handling. Det rör sig således om ”att upptäcka och ta 

i bruk sina inneboende resurser” (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 41). 

Process 

Inom det holistiska lärandeperspektivet kännetecknas arbetet av att vara processinriktat. Målet är att 

eleverna når insiktskunskaper samt att lärandet får ta tid och skall förankras inom eleven utifrån 

dennes upplevelse och sedan lyftas till den kognitiva nivån (Sternudd, 2000, s. 107 f). Gestaltningen 

fokuserar hur arbetet går till, görandet, och processen tar fasta på arbetsgången och förhållandet till 

tiden som faktor. Processen anspelar också på målen med lärandet vilket i detta fall är 

helhetsförståelse och är utmärkande för den här studiens dramapedagogiska perspektiv (se Öfverström, 

2006, s. 121 ff). Att stegvis närma sig en förutbestämd brännpunkt kännetecknar det processinriktade 

lärandet och det är inte bara lektionen som är en process utan undervisningen är en process och präglas 

av långsiktighet där läraren ofta är en deltagande moderator och guide (Ibid.). I analysen eftersökes 

tecken på principerna för processinriktat lärande (se nedan) för att nå en helhetsbild av hur lärarna 

beskriver sin önskade arbetsgång. Det kan liknas vid en kartläggning av en arbetsdesign som kommer 

att omnämnas holistisk processdesign om stora likheter med principerna för ett processinriktat arbete 

återfinns i lärarnas utsagor. För att härleda empirin till principerna för ett processinriktat arbete 

används Dorothy Heathcotes segmenteringsmodell som en prototyp för en processinriktad arbetsgång. 

Processen som arbetsgång preciseras utifrån segmentering som går ut på att kanalisera en helhetsbild 

av ett tema/lärandeobjekt till ett fokus som tas till utgångspunkt för lärandet (Wagner, 1992, kap 5). 

Det innebär att det valda temat delas upp i beståndsdelar där beståndsdelarna fungerar som 

djupdykningsområden (fokus) att arbeta med. Arbetet benämns som att djuploda (gå på djupet) efter 

kunskap i situationen som bearbetas, en djupinlärning (Ibid.; Öfverström, 2006, s. 120). I analysen 

identifieras/eftersöks processen som en arbetsmodell vilken startar med en helhet 

(tema/område/begrepp) som delas upp i beståndsdelar/innebörder (segmentering) och därefter 

fokuseras en i taget och relateras till den helheten segmentet är en del utav. Det är ett arbete som tillåts 
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ta tid och där målet är en djupare förståelse av den helhet eller tema som ett bearbetat segment är en 

del utav. Nyckelelement för att processen verkligen slutar i en djupinlärning är reflektion och 

diskussion i syfte att möjliggöra förståelse och insikt när förloppet når fokus men bör också praktiseras 

genom hela arbetet för att bibehålla medvetenheten om målet (utifrån Wagner, 1992, kap 5).  

Lek 

Att lek står som den tredje utförandeformen grundas i att dramapedagogiken betonar ett lustfyllt 

lärande, det skall vara roligt att gå i skolan (Öfverström, 2006, s. 14). Leken har ofta syfte att vara 

lustfylld och inspirerande men kan ha många nära relationer till ageringen vilket kan vara 

problematiskt. Leken urskiljs från gestaltningen i denna studie av den skillnaden att läraren inte är med 

och handleder aktiviteten utan eleverna söker och utvecklar kunskaper utan att läraren är med och styr 

som en ledare (se Rasmusson & Erberth, 2008, s. 158). Leken är en aktivitet som omges av en 

trygghetsram där en viss harmoni råder (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 19) och eleverna kan agera 

utan rädsla för misslyckanden, skulle den stämningen brytas bryts också leken (Ibid.). Leken kan till 

sin form bedrivas som rollek eller regellek och möjliggör abstraktion (se nedan). Regelleken 

kännetecknas av fasta strukturer (regler) och roller som i vissa fall eller i vissa moment kan framtvinga 

rollbyten och gör leken spännande (Lindqvist, 2002, s. 18 f) och rolleken går ut på att ikläda sig rollen 

som någon annan och handla som den rollen kräver (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 89). För att 

härleda empirin till lek kommer analysen söka tecken på abstraktion och tilltro till att lärandet skall 

vara lustfyllt.  

Abstraktioner innebär att en särskild praktik medför lärande om ett fenomens universella karaktär, 

eller tvärtom kontextualisera något universellt (Bolton, 2008, s. 96). Abstraktionen ger således 

möjlighet att lära sig något principiellt förklätt i en förenklad aktivitet. Knutsdotter Olofsson (2003) 

Lyfter fram at leken är en aktivitet som klargör erfarenheter och ger begrepp innebörd (s. 54) vilket i 

den här studien definieras som målet med abstraktionen men till skillnad från djuplodningsarbetet i 

processarbetet kan eleverna nå merparten av kunskap och förståelse på ett mer självständigt vis där 

förståelsen uppenbaras direkt eller i efterhand. Utifrån Boltons och Knutsdotter Olofssons 

beskrivningar av lekens funktion definieras i den här studien leken som metod för abstraktion och 

möjliggör ett helhetslärande där en viss praktik medför ett relativt omedvetet lärande om något mer 

universellt i en situation utan lärarens direkta påverkan. 
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Syfte och frågeställningar   

Som tidigare visat är matematikundervisning ett område det finns behov av att satsa på och förbättra. 

Olika sådana satsningar har också gjorts och fler kommer att genomföras. Mot bakgrund av detta antar 

jag att lärare som undervisar i matematik har en önskan om att utveckla sitt arbetssätt och kanske 

också sitt förhållningssätt till undervisningen. Som också visats tidigare har ett dramapedagogiskt 

arbets- och förhållningssätt på ett framgångsrikt sätt använts i matematikundervisningen 

internationellt. En relevant fråga är om ett sådant arbets- och förhållningssätt finner stöd bland lärare i 

Sverige. Således kommer denna studie utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv analysera, tolka och 

diskutera grundskolelärares utsagor om hur de vill utveckla sin matematikundervisning.   

Om analogier går att finna torde det ge en indikation på att ett dramapedagogiskt arbets- och 

förhållningssätt i alla fall på ett implicit plan har stöd i lärarkåren och eventuellt också ha en 

utvecklingspotential nationellt. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare i den svenska grundskolan uttrycker att 

de önskar utveckla sin undervisning i matematik och analysera detta utifrån ett dramapedagogiskt 

perspektiv för att ta reda på om det finns förbindelser med ett dramapedagogiskt förhållningssätt till 

undervisning.  

Forskningsfrågor     

För att samla information att granska utifrån studiens syfte ämnar jag undersöka: 

1. Hur lärarna uttrycker att de vill utveckla sin undervisning i matematik? 

2. Hur lärarnas önskemål motiveras? 

3. Vilka huvuddrag som kan urskiljas?  

 

Den tredje frågan agerar konkluderande följdfråga och tas till utgångspunkt för diskussion.
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Metod 

Detta avsnitt inleds med motiven bakom metodvalet intervju- och enkätundersökning, därefter 

redogörs det för hur datainsamlingen gått till inom respektive insamlingsteknik. Avslutningsvis 

presenteras studiens avgränsning, analysmetod, tillförlitlighet och tillämpade forskningsetik.  

Metodval och genomförandet 

För att uppfylla syftet i denna studie har den kvalitativa metodiken använts att samla empiri och 

behandla data på. Materialet som analyseras består av två delar, intervjuer och en enkätundersökning.   

För att utföra arbetet med studien i en stringent hållen riktning blir valet av metod en problematisk och 

viktig fråga. Målet med datainsamlingen till den här studien är att nå rika beskrivningar av hur lärare 

vill utveckla sin undervisning i matematik där nyanser, motiv och inställning förväntas framträda. De 

största fördelarna med just kvalitativa metoder beskrivs ofta i termer av att det ges möjlighet till 

närbilder och framförallt nyanser och insyn i hur människor resonerar och tänker (Repstad, 2007, s. 21 

– 28) Watt Boolsen (2007) skildrar kvalitativ forskning som en förståelseinriktad inblick (s. 17 - 21) 

vilket också ger en passande beskrivning av denna studies behandling av- och mål med empirin. 

Studien är genomförd på en f – 6 skola utanför (stor)stockholmsområdet där nio respondenter antingen 

intervjuats eller fyllt i en enkät. En av grundtankarna med denna undersökning var att genomföra en 

renodlad intervjustudie. Olyckligtvis var den avsatta tiden för insamling av data (v. 13 – 14, Vt- 12) en 

mycket stressig period för lärarna. Arbetsbelastningen var så hög att många lärare avstod en intervju 

varför metoden behövde revideras. Enkäterna kom till för att komplettera intervjuerna och säkerställa 

att större delen av relevanta respondenter medverkade i studien och stötta studiens då vacklande 

underlag. Deltagandet har varit frivilligt men inte baserats på frivillighet. Respondenterna har valts ut, 

tillfrågats om de vill medverka och därefter tagit ställning. 

Intervju 

Valet av intervju som metod följer ur den kvalitativa ansatsen och viljan att få undervisande 

matematiklärares förklarande syn på hur de vill utveckla sin matematikundervisning.  

Intervjuerna som genomförts har varit av det semi- eller halvstrukturerade slaget (Dalen, 2007; Kvale 

& Brinkmann, 2009). Intervjuformen erbjuder frihet men sker inom ett ramverk av teman (se vidare 

under rubriken ”utförande”) och lämnar därmed rum för att överraskande information och oväntade 

inslag eventuellt kan förekomma men också användas vilket möjliggör att intervjun inte behöver bli ett 

slutet frågeformulär. Kontrollen över att samtalet håller sig till relevanta områden finns kvar i och med 

att den semistrukturerade intervjun kräver klara syften och viss teknik (Kvale & Brinkmann, 2009, 

bl.a. s. 43). I den andan har intervjuerna planerats och genomförts (se nedan).  

Fördelarna med den kvalitativa intervjun i detta sammanhang är att fokuseringen sker på 

respondentens livsvärld och upplevelser kring temat (Dalen, 2007, s. 11), men också att det sedan är 

forskarens uppgift att därefter tolka innebörden och beskriva fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
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19) vilket står i tydlig relation till studiens syfte. Valet av den semistrukturerade intervjuformen 

motiveras av att den till sin struktur efterliknar vardagssamtalet (Ibid. s. 43) vilket här ses som en 

fördel. En hårt strukturerad intervju ansågs riskera en utfrågningssituation där rika beskrivningar inte 

gives tillräckligt utrymme.  

Utförande  

Totalt har två intervjuer genomförts där samtalet spelats in med ljudupptagning. Totalt omfattar 

intervjumaterialet 95 minuter och 47 sekunder, där intervjuerna i längd skiljer sig från varandra med 

mindre än tio minuter. Intervjuerna har genomförts utan missöden eller märkbara komplikationer. 

Jag som intervjuare har aldrig nämnt eller frågat om drama i undervisningen om respondenten själv 

inte nämnt det först. Intervjutekniken har inspirerats av det Kvale och Brinkmann (2009) kallar för 

begreppsintervju. I begreppsintervjun får respondenten resonera och diskutera kring specifika begrepp, 

betydelsen av dem och dess tillämpningar i praktiken (s. 167). I intervjuerna har respondenten utifrån 

frågor fått beskriva och berätta varvid jag följt upp med följdfrågor kring begrepp och formuleringar 

som förefaller intressanta. Utifrån dessa uppföljningsfrågor har respondenterna fått resonera kring det 

uppfångade och precisera innebörden. Under intervjuerna har jag ställt många specificerande och 

tolkande frågor där min förståelse av respondentens svar framgår och respondenten fått bekräfta eller 

invända mot förståelsens riktighet. Respondenten själv har också i slutet av varje intervju givits 

möjlighet att kommentera och förtydliga sig ytterligare. Förståelsen av materialet är en kritisk aspekt 

eftersom studien i hög grad grundas på tolkning. Därför har jag varit mån om att försöka förstå 

respondenten på det sätt denne verkligen menat att bli förstådd och därav valet av den uppföljande 

intervjutekniken. Det är en förståelse som inte är möjlig fullt ut men som jag anser det essentiellt att 

förhålla sig till. Exempelvis kan egna övertygelser och förförståelsen leda till att materialet övertolkas 

eller att långsökta slutsatser ses som mer uppenbara än vad andra skulle hålla med om. Valet av 

intervjustrategi kan inte utesluta effekten men förhoppningsvis reducera den.    

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide, en tematisk sammanställning av- och frågeförslag 

kring undersökningens centrala delar (Dalen, 2007, s. 31; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146 f), se 

bilaga 1. Då målet varit att frammana en guide med potential att hålla både intervjun och 

intervjusituationen i en relevant och förtrolig riktning har både frågornas karaktär och kronologi 

beaktats (jmf med tematisk och dynamisk dimension. istf . Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146 f). Som 

vägledande princip för guiden har områdesprincipen fungerat som ramverk där studiens kärna 

orienteras utifrån perifera frågor till successivt avgränsade kärnfulla frågor (Dalen, 2007, s. 31).  

Tillfälle för en tredje intervju uppstod då jag samtalade med en respondent som tidigare deklarerat att 

en intervju inte var aktuellt. Samtal om matematikundervisningen uppstod och respondenten 

tillfrågades om det var okej att fortsätta samtalet med några frågor ur intervjuguiden, efter medgivande 

fortsatte samtalet. Uppskattningsvis pågick intervjun i ca 30 – 40 minuter och finns inte inspelad 

eftersom tillfället ej var förberett. Direkt efteråt antecknades nyckelpassager ned för att kunna använda 

samtalet/intervjun som ett kommentarmaterial till respondentens enkät vilket jag också fått tillåtande 

till. Respondenten finns representerad som enkätinformant i studien.  

Bearbetning av data 

De inspelade intervjuerna har transkriberats till ett textdokument att använda för analys. Under 

transkriptionsprocessen har tydlighet eftersträvats i att återge ord och formuleringar som de 

förekommer i intervjun, med hänsyn till ordningsföljd och sammanhang. Eftersom analysen lägger 

tonvikt vid vad som sägs och inte hur det framförs eller låter har pauser och utfyllnadsljud oftast 



14 

 

exkluderats ur transkriptionen, eftersom en transkription primärt åsyftar att passa den valda 

analysformen och innehålla det analysen söker ansågs det tillvägagångssättet som lämpligt (Kvale & 

Brinkmann, 2009, kap 10). Behovet av intervjun som text framgår vid redogörelsen för analysmetoden 

(se ”analysmetod”). I syfte att upprätthålla konfidentiell behandling av data har, under 

transkriptionsprocessen, identiteter omedelbart fingerats till avpersonifierade titlar, således finns inga 

transkriptionsoriginal där namn eller andra personuppgifter förekommer. Intervjurespondenterna 

benämns i resultatavsnittet som IR1 och IR2 (intervjurespondent 1 respektive intervjurespondent 2).  

Enkäter 

Meningen med enkäterna är att de skall fylla samma syfte och funktion som intervjuerna, med 

skillnaden att informanternas svar ges i färdig skriftlig form och inte som inspelat samtal samt att det 

är ett slutet frågeformulär utan intervjuns möjligheter till kommentarer och förtydliganden (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 43). I försök att luckra upp begränsningarna har enkäten anpassats för att verka i 

en kvalitativ datainsamling (enkäten återfinns som bilaga 3).  

Enkätundersökningen har utformats delvis med inspiration från principerna inom kvalitativ forskning 

och delvis utifrån Göran Ejlertssons (2005) råd och reflektioner kring enkäter som 

undersökningsmetod, även tips vid frågekonstruktionen har beaktats, främst beträffande öppna frågor 

(se s. 51 - 89). Enkäten är ett två sidor långt formulär med öppna frågor respondenterna fått besvara 

genom att skriva och berätta med egna ord. Enkäterna har utformats ungefär samtidigt som 

intervjuguiden och frågorna har konstruerats så att de liknar intervjufrågorna och kan bidra med 

likartad information. Sålunda har enkäten utformats utifrån ett klart syfte och mål vilket Ejlertsson 

(2005) påpekar som en nödvändighet för att nå adekvat information via enkäter (bl.a. s. 16).   

Enkäten har givit respondenterna möjlighet till att i lugn och ro begrunda och besvara mina frågor och  

eliminerat riskerna för en ”intervjuareffekt” på respondentens svar (Ejlertsson, 2005, s. 11 f). 

Enkätformatet har dessutom givit studien möjlighet att ställa samma frågor på samma sätt till flera 

respondenter vilket ger en del av studiens metod en högre grad av standardisering utan att 

nödvändigtvis öka graden av struktur (se Olsson & Sörensen, 2011, s. 133).  

Utförande 

Totalt har sju lärare medverkat som enkätrespondenter i denna studie. När datainsamlingsperioden 

avslutades hade fyra enkäter lämnats in. Distributionen har varit personlig, alla respondenter har fått 

enkäten direkt av mig. De tre sista enkäterna var de enda som inte återlämnades direkt av 

respondenten, två enkäter hämtades ut från skolans kanslist vid ett återbesök och den sista enkäten 

postades till mig.  

Bearbetning av data 

Enkätrespondenternas identiteter har fingerats enligt intervjurespondenternas tituleringslogik. ER1, 

ER2, ER3, …, ER7 (enkätrespondent 1, enkätrespondent 2, enkätrespondent 3, o.s.v. fram till 

enkätrespondent 7) kommer vara de beteckningar som används i resultatavsnittet. Numreringen utgår 

inte från inlämningsordning, utan syftar enbart till att särskilja de sju ingående respondenternas svar 

från varandra. Alla enkäter har blandats och slumpvis numrerats.  
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Urval och avgränsning 

Studien syftar inte till att forska fram framgångsrika dramapedagogiska metoder inom 

matematikundervisningen, för att sedan kunna redovisa eller rekommendera dessa. Ett sådant 

förfarande kräver egen empiri och ytterligare analyser, varken studiens format eller syfte ger utrymme 

för detta.  

För att göra omfattningen rimlig och underlätta det praktiska genomförandet är studien genomförd på 

endast en skola vilket ytterligare motiverades av den snäva tidsramen. För omfångets skull har målet 

dock varit att en majoritet av relevanta respondenter på skolan medverkar. Bortsett från speciallärarna 

täcker studien samtliga lärare som undervisar i matematik i årskurserna 2 – 6 på den skolan där studien 

genomfördes. Begränsningen till dessa motiveras av läroplanens kunskapskrav (kunskapskrav finns 

preciserade för årskurs tre, sex och nio, se Skolverket 2011a). Målet med att utveckla undervisningen 

har beskrivits för respondenterna som att få fler elever till förståelse samt öka måluppfyllelsen i 

matematik och de utvalda årskursernas lärare bedömdes således arbeta närmast dessa kunskapskrav. 

Eftersom studien inte har specialpedagogiskt perspektiv i undersökningen valdes speciallärarna bort 

som respondenter.  

Urvalet av respondenter på skolan har utgått från principerna kring ett subjektivt kriterieurval (se 

Dalen, 2007, s. 56 ff; Olsson och Sörensen, 2011, s. 115). Kravet har varit att respondenten skall vara 

en lärare som undervisar i matematik på den skola där studien genomfördes. 

Analysmetod 

Analysens karaktär inspireras av en kontextuell hållning gentemot empirin, (se Olsson & Sörensen, 

2011, s. 206), och söker identifiera dramapedagogikens centrala utförandeformer (gestaltning, process 

och lek) och tolka dessas inflytande sett till helheten av allt som beskrivs och förklaras av 

respondenterna. 

För att få till ett strukturerat och överblickbart förlopp har ytterligare inspiration till analysen hämtats 

ur principer för idé- och ideologianalys (Bergström och Boréus i Bergström & Boréus, 2005, kap 4). I 

analysen av resultatet för denna studie kommer det uttryckligen sagda (manifesta) analyseras och 

tolkas för att söka något principiellt eller underliggande (latent) vilket idé- och ideologianalysen 

inriktat sig mot, ”att göra det osynliga synligt” (Ibid. s. 167; jmf  ”latent innehållsanalys”. istf . Olsson 

& Sörensen, 2011, s. 210). Analysen går ut på att metodiskt kategorisera data och relatera dessa till 

s.k. idealtyper eller parametrar (Bergström och Boréus i Bergström & Boréus, 2005, s. 160 - 165). I 

denna studie fungerar utförandeformerna (gestaltning, process och lek) som analysens idealtyper och 

analysbegreppen fungerar som det kategoriseringsverktyg vilka härleder empirin till motsvarande 

idealtyp (Ibid.). 

Intervjutranskriptionerna och enkäterna är det material som analyseras utifrån ovanstående principer. 

Texten har färgkodats där tecken på varje portalföreteelse markerats med överstrykningspenna i en 

bestämd färg och på så vis kategoriserat empirin utifrån analysbegreppen. Resultatavsnittet är 

tematiskt uppbyggt utifrån det färgkodade materialet. Först presenteras en resultatsammanfattning och 

därefter en analys, systematiskt utifrån respektive utförandeform. 
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Tillförlitlighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet (rimlighet) är frågor som ofta förekommer både som dilemman och 

kritik mot den kvalitativa forskningen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 184, 314). Att kunskapen är/blir 

perspektivkänslig och kontextuellt beroende ses ofta som en brist betraktat med en mer kvantifierbar 

och entydig kunskapssyn (Ibid. kap 9). Dock är den kvalitativa inställningen, (se Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 28), ett inblicksverktyg som kompletterar och framförallt nyanserar det generella (Watt 

Boolsen, 2007, s. 18 f). 

Trovärdighetsfrågan är en fråga om just de medverkande respondenterna och metoden varit lämpliga 

för att uppfylla den här studiens syfte. På ett formellt plan skulle frågan om urvalet av respondenter är 

relevant kunna besvaras jakande ty de är alla undervisande lärare i matematik, men på ett mer 

granskande plan blir frågan om just dessa lärare i den kontext och den lokala skolmiljö de verkar i 

förblir en representativ grupp? I och med kontextens betydelse inträder det kvalitativa sättet att 

resonera, den kvalitativa inställningen (Ibid. s. 28), för att motivera studiens design. Metoden och 

syftet vänder sig till respondenterna själva och deras egna resonemang kring studiens frågeställngar 

vilket genererar just kvalitativa data. I rimlighetsavseende infaller komplexiteten i tolkningsförfarandet 

som en problematisk faktor. I denna studie har rimlighet eftersträvats i intervjuerna genom att förvissa 

sig om att respondenten förstås på rätt sätt, detta genom uppföljande kommentarer, frågor och 

utrymme för respondenten att själv få kommentera och förtydliga sig. Detta utgår från att ”Om det 

finns överensstämmelse mellan verklighet och tolkning så finns validitet” (Olsson, & Sörensen, 2011, 

s. 107). Detta medför dock att rimligheten i studien (validiteten) bör mätas genom att återgå med 

resultatet till verkligheten och se efter. Detta är problematiskt då tolkningen är forskarens (min) egen 

och måste kunna stå för sig själv. Vid bred enighet och samstämmighet hos respondenterna reduceras 

dock de många tolkningsmöjligheterna en aning och därför kommer slutsatser endast dras ur underlag 

där majoritetstendenser visar sig. Kvalitetskriterium för kvalitativa studier och deras resultat är bl.a. att 

tolkningen eftersträvar reducerad komplexitet och fundamental förankring i rådata (Ibid.). 

Tillämpad forskningsetik 

Inför studiens genomförande har omsorg lagts vid information till respondenterna. Alla skall veta vad: 

studien syftar till att undersöka, vad materialet används till, och vem som behandlar det. 

Vetenskapsrådet har sammanställt fyra forskningsetiska principer som syftar till att säkerställa 

respekterandet av det allmängiltiga individskyddskravet (se CODEX). De etiska aspekterna är riktlinjer 

och måste värderas utifrån studiens syfte, metod och respondenternas känslighet. De forskningsetiska 

principerna är: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet 

(CODEX, www.codex.vr.se). Dessa principer har varit praxismall och tongivande i den information 

som delgivits respondenterna både muntligen och skriftligen (se bilaga 2) vilket därmed uppfyller 

kravet på information. Samtyckeskravet är uppfyllt på så sätt att respondenternas medverkan varit 

frivillig och att de när som helst, oavsett anledning, har tillåtelse att avbryta sin medverkan. 

Nyttjandekravet uppfylls på så vis att respondenternas medverkan enbart är knuten till denna studie 

och att data kommer förstöras när avrapporteringen av studien är klar. Konfidentialitetskravet är 

uppfyllt genom att skolan och respondenterna avidentifierats i databearbetningen och rapporteringen. 

Vägledande uppgifter som kan bidra till att avslöja någon respondents identitet har i möjligaste mån 

undvikits.  

http://www.codex.vr.se/
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Att genomföra en studie utan att dessa krav efterlevs skulle kunna leda till komplikationer. 

Exempelvis kan respondenterna råka illa ut om de kan identifieras eller sammankopplas med sina 

åsikter. Utöver de följder som kan drabba respondenterna finns det också en risk att läsaren av denna 

studie inte kan stå lika öppen inför resultaten om denne vet vem/vilka som utgör respondenterna. 

Läsningen kanske laddas med förutfattade meningar och värderingar som färgar förståelsen vilket 

också kan äventyra trovärdigheten och hur den här studien kommuniceras vidare till andra.
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Resultatpresentation med analys 

Resultatet presenteras först i en sammanfattande helhetsbild och därefter mer ingående utifrån 

forskningsfrågorna där varje frågas besvarande avslutas med ett kort resonemang kring kopplingar till 

den här studiens dramapedagogiska perspektiv. Efter resultatpresentationen redovisas en resultatanalys 

med utgångspunkt ur den här studiens dramapedagogiska perspektiv uppdelat i tre avsnitt. Varje 

central utförandeform (som definierats tidigare) har egna rubriker och inleds med en kort 

resultatsammanfattning som fokuserar det väsentliga av vad som analyseras. Ibland analyseras 

arbetsexempel ur materialet som anses talande för vad majoriteten av respondenterna lyfter fram och 

betonar i sina utlåtanden. 

Resultatpresentation 

Studien visar tydligt att laborativ matematik och utökat laborativt arbete är önskvärt av en bred 

majoritet bland respondenterna. Två enkätrespondenter nämner inte laborationer i klartext men svaren 

kan dock tolkas som öppna för laborativt arbete då dessa går ut på att: öka möjligheten att tillgodose 

alla elevers unika lärstrategier och fördjupa kunskapen i hur olika material kan användas (ER2). Samt 

att: problematisera användandet av matematikboken (det är ganska oemotsagt idag) och låta lärare få 

mer tid och utrymme till att professionalisera och utveckla undervisningen inom sitt ämne (ER7). Ett 

annat huvudresultat är viljan att få in mer av problemlösning och utmanande kluringar, gärna med 

tillgång till konkret material. Undervisningen bör också innehålla mer diskussion och reflektion med, 

och mellan, eleverna. Mer tid för intern lärprocess inom arbetslaget, i syfte att diskutera 

undervisningen och hjälpa varandra att utvecklas önskas och kan härledas till alla respondenters svar. 

Majoriteten anser att det skulle bidra till utvecklingen mot en undervisning av högre kvalitet. De som 

inte uttalat nämnt det berör det ofta i termer av att ”tidsbrist” är ett problem och ”utbyte med kollegor” 

har givit mycket och kan ge mer. IR2 menar att hjälpen med att hitta de ”bra praktiska ingångarna” är 

särskilt värdefull, vilket övriga respondenter också ger uttryck för. För att få mer tid till varje elev vid 

undervisningen och för att underlätta ledarskapet av eleverna vid exempelvis laborationer och 

praktiskt arbete med matematik önskar många respondenter mindre elevgrupper. 

Majoriteten av svaren förstås som en vilja att arbeta mer och oftare utan räkning i matematikboken 

dock har ingen uttalad vilja att strunta i den framkommit. Intervjurespondenterna betonar bokens 

fördelar och vikten av den i matematikundervisning, de menar att den är en god träning för att eleverna 

skall kunna prestera bra på de nationella proven och för att förstå en textbaserad instruktion/uppgift. 

Kritiken mot för stor användning av boken är dock tydlig när den väl framförs, att det inte blir en 

varierad undervisning när boken dominerar och att diskussion ofta uteblir är den vanligaste 

invändningen. Viljan till mer variation i matematikundervisningen framträder hos majoriteten av 

respondenterna, framförallt behöver arbetsformerna varieras. Eleverna behöver ”se matte” och ”ta på 

det...”, ”bygga” och ”mycket mera praktisk matte […] vi har ju kroknat både de (eleverna, min 

anmärkning) och jag på matteboken” (IR1) är exempel på argument för en mer varierad undervisning. 

Enkätrespondenterna visar tydligt behovet av variation i lektionsplaneringarna. Tre enkätrespondenter 

har beskrivit en önskvärd lektionsserie, i samtliga varieras individuellt arbete med grupparbete, 

laborativa och praktiska inslag för att på olika sätt belysa aktuellt tema. Räkning i matematikboken 
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inleder aldrig en lektionsserie utan varvas med det praktiska arbetet eller avslutar temat/lektionsserien. 

De fyra enkätrespondenter som beskrivit en tidigare lyckad eller önskvärd lektion visar också på att 

matematikenboken inte behöver (får) absolut inflytande. Utrymme för lek fanns också i lärarnas 

utsagor. Kopplingen är dock inte entydig och mycket tolkningsbar. Regelleken gavs mer uttalat 

utrymme (bl.a. i form av spel) som potentiellt lärandemedium och glädjespridare. Bland de 

motiveringarna värderades ”smygträningen” högt tillsammans med glädjen och lusten. 

Kommentar: En respondent nämner uttryckligen en stark tilltro till matematik och drama som 

ämneskombination i undervisningen. Denne respondent har använt det tidigare med goda resultat. 

Samma respondent samt ytterligare två betonar ämnesövergripande arbete som oerhört viktigt och 

givande, vilket ger en explicit möjlighet att implementera drama i matematikundervisningen. Många 

respondenters svar innehåller också uppgifter som inte går att sammanlänkas med ett 

dramapedagogiskt förhållningssätt i undervisningen. Några av de vanligast förekommande 

hållningarna som inte anknyter till den här studiens perspektiv omnämns i resultatdiskussionen men 

fördjupas inte.  

Hur vill lärarna utveckla sin undervisning i matematik? 

Lärarna i studien ger klara önskemål om en undervisningssituation som eftersträvar stort utrymme för 

praktiskt och undersökande arbete. Undervisningens utförande önskas ske i en miljö beskriven som 

kreativ- eller levande verkstad. Begreppet studio omnämns också. Verkstaden (och studion) syftar till 

att illustrera det praktiska förhållnings- och arbetssätt lärarna ger uttryck för att vilja utveckla. Förutom 

att det omnämns i klartext syns också önskemål om ett ”mer flexibelt” klassrum bestående av fler 

olika sektioner, mer yta och gärna bord i stället för bänkar eftersom dessa är lättare att gruppera och 

möblera om. Målet med förändringen av klassrummet är att underlätta bedrivandet av den praktiska 

verksamheten med dess inslag av skapande, undersökande och prövande moment. Att arbeta med 

matematik på ett praktiskt, och ofta handgripligt, vis är klart den tydligast efterfrågade arbetsformen 

vilket beskrivs genomgående i termer av laborativt och praktiskt arbete. En respondent efterfrågar 

tydligare fortbildningsstrategier och tid avsatt för att få tillfälle att lära och bemästra de praktiska och 

laborativa ingångarna till lärande i matematik, mötes- och arbetslagstid föreslås användas till sådan 

fortbildning samt att det bör vara långsiktiga satsningar och inte enstaka tillfällen. Förutom den 

formella bildningen återkommer den interna lärprocessen kollegor emellan som ett svar på hur de vill 

utveckla undervisningen i matematik. 

Den dramapedagogiska potentialen i lärarnas beskrivningar av hur de vill utveckla undervisningen är 

speciellt stor inom huvudtemat praktiskt laborativt arbete. Dramapedagogikens ena centralelement är 

att handla och göra (gestalta), vilket på många håll går i intim armkrok med lärarnas beskrivningar. 

Önskningen om ett praktikanpassat klassrum och den praktiska undervisningen som dynamiskt 

tillskott ses här som tecken på ett dramapedagogiskt förhållningssätt och potentialer att implementera 

dram i matematikundervisningen. 

Hur motiverar lärarna sina svar? 

Det praktiska arbetet med undersökande och skapande moment motiveras ofta av strävandet efter 

förståelse. Det är en möjlighet att konkretisera samband som i det relativt statiska räknandet i 

matematikboken kräver mycket abstrakt tänkande. När det dessutom, som en av lärarna betonar, finns 

så många olika sätt att närma sig förståelse på och lära sig genom är det snarare nödvändigt med de 

praktiska momenten delvis också med hänvisning till läroplanens krav på bedömning av förmågor. Att 

”uppleva” kunskapen, få en ”känsla för rimlighet” och sammanhang, ”bränna fast begreppen” och 
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”befästa” är formuleringar som visar motiven bakom arbetsformen, det handlar om att vägarna till 

förståelse är fler och lättare att åskådliggöra i ett praktiskt arbete. Det praktiska arbetet kräver också 

reflektion, samtal och diskussion vilket respondenterna säger att det behövs mer utav. Undervisningen 

får, i och med laborativt arbete, naturligen också mer dynamik och variation vilket underlättar att 

sprida intresse och engagemang bland eleverna. Eleverna sägs också uppskatta dessa moment och har 

ofta roligt på lektionerna vilket också gynnar inlärningen och framförallt viljan att lära sig. 

Den dramapedagogiska potentialen syns tydligt i lärarnas beskrivningar av hur de vill använda det 

praktiska arbetet, det handlar om att befästa och nå insikt samt förståelse. Inom dramapedagogisk, och 

det underliggande holistiskt lärandeperspektivets, syn på lärande handlar det om lärprocesser med 

målet att förankra en förståelse eller insikt. Upplevelsen förnimms med många sinnen och i 

reflektionen bäddas det för insikterna. Att gå på djupet och söka kunskap handlar om att, som lärarna 

också nämner, uppleva för att förstå, med betoning på att upplevelsen föregår förståelsen. Reflektionen 

är bryggan mellan upplevelsen och förståelsen vilket involverar ett naturligt moment av diskussion 

och samtal vilket lärarna också efterfrågar. En slutlig koppling är också det lustfyllda lärandet vilket 

appellerar till principerna för lek.  Lusten att lära och möjligheten till att träna många förmågor 

samtidigt är ett signum för lek och dramapedagogiskt förhållningssätt till undervisning och lärande.  

Vilka huvuddrag kan urskiljas? 

Den breda viljan att utveckla matematikundervisningen i en mer praktisk, undersökande och skapande 

riktning tyder på en stor tilltro till elevens förmåga att lära av sitt handlande. Tilltro till gestaltande 

handlingar är således ett huvuddrag i undersökningen. Viljan att diskutera, argumentera, samtala och 

reflektera mer är också tydligt och tyder på en tilltro till elevens förmåga att uttrycka sig och lära av 

andra. Som huvuddrag kan det beskrivas som tilltron till att kunskap kan belysas, vilket innebär att 

perspektiv, synsätt och förståelse från olika håll är välkommet och anses berika deltagarna. 

Analys av resultat 

Gestaltning 

Laborativ matematik, laborativt tänkande samt undersökande arbete förekommer frekvent bland 

respondenternas önskningar om att utveckla matematikundervisningen. Initialt låter orden laborativ 

och undersökande mycket närbesläktat med det dramapedagogiska förhållningssättet, men det används 

ofta av respondenterna som ett paraplybegrepp innefattande både skapande, empiriska och lustfyllda 

aktiviteter. Detta är viktigt att analysera eftersom det är det över huvudtaget vanligast förekommande i 

respondenternas svar och kanske säger mer än något annat om hur lärarna vill utveckla sin 

matematikundervisning.  

Eleverna skapar  

Uttalanden som ”de måste se matte”, ”ta på” och ”bygga” (IR1) visar en tydlig linje mot ett arbetssätt 

som går ut på att eleverna skapar någonting. Projekt om area där elever fått bygga/skapa egna 

kvadratmetrar, och liknande projekt där hus byggs, beskrivs som eftersträvansvärt och viktigt att 

utveckla i matematikundervisningen (IR2). IR1 betonar också elevernas eget skapande av 

matteböcker, spel (gärna åt varandra) och mattesagor som led i en förståelseprocess. 

Enkätrespondenter har också lyft fram elevers eget skapande av mönster, spel, uppgifter till varandra 

m.m. som värdefullt och menar att det måste få ta plats i undervisningen. Det handlar om ”kreativ 
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verkstad” (IR1 och IR2) och praktiskt arbete. I undersökningen har intervjurespondenterna klart 

hävdat att ett sådant arbete är positivt och anser det vara mycket eftersträvansvärt.  

Arbetet i verkstaden syftar till att producera kunskap via handlandet. För att utföra arbetet kräver det 

av eleverna att de har idéer att arbeta utifrån, förmågan att bearbeta och förverkliga dessa idéer visar 

på ett av Lindströms (2006) kreativitetstskriterier. Exemplet med att bygga hus har särskilt stor kreativ 

potential, respondenten berättar att de först skall rita en skalenlig ritning av huset vilket bl.a. innebär 

att eleverna behöver handla utifrån en idé. Under skapandet av ritningen bearbetas idén och eventuellt 

sker detta med inspiration från förebilder och/eller prototyper. Nästa steg innefattar (om inte förr) att 

konfrontera styrkor och svagheter när valet av material och sammanfogandet av huset tar vid. 

Självinsikten och uthålligheten i processen kommer att prövas under hela arbetet och tillsammans med 

bearbetningen av idéer har arbetet tydliga kreativa potentialer.. Att konstruera mattespel och 

matteböcker åt varandra kan ses som en arbetsform som i hög grad stimulerar eleverna att konfrontera 

sina svaga och starka sidor då de utmanar varandra med kluriga uppgifter. Arbetet fram till en sådan 

produkt kräver eftertanke kring syfte och funktion vilket bland annat betonar förmågan till bearbetande 

av idéer inte minst. Aktiviteterna kan med Lindströms (2006) kreativitetsperspektiv ses som arbete 

med bejakande av kreativ förmåga (utifrån Lindström, 2006, s. 58; Erberth & Rasmusson, 2008, s. 41). 

I uttrycket hos det eleverna skapar och bygger framträder det icke-verbala kunskapsstoffet. Bygget av 

ett hus, konstruktionen av ett mönster eller spel är alla skapelser som icke-verbalt förmedlar ett visst 

innehåll. Det skapande arbetet kantas av sinnliga erfarenheter vilket ger arbetet en estetisk dimension 

och en sinnlig kommunikation. Också produkten ger upphov till sinnlig kommunikation då budskapet 

inte är verbalt utan måste förstås via andra kommunikationskanaler. Öfverström (2006) betonar att 

dramapedagogikens använder de estetiska uttryckssätten och att dess är viktiga och i lärarnas utsagor 

återfinns samma hållning då både arbetet och uttrycket för resultatet sker med en tydlig sinnlig/estetisk 

prägel (utifrån Aulin-Gråhamn, Person & Thavenius, 2004, s. 100 f, 230; Öfverström, 2006, s. 15).    

I dessa beskrivningar framgår att kunskap kan ges en form och innehåll, i detta fall en skapandet av en 

produkt. Det är således fråga om en gestaltning i form av en skapelse som statuerar lärandet och 

matematikens principer, en gestaltning av ett kunskapsinnehåll som eleverna förvärvat och skall 

uttrycka. 

Eleverna skapar mening 

Ett färdigt material, eller arsenal, som lättillgängligt och fort skall kunna tas i bruk i klassrummet 

förekommer frekvent bland respondenternas svar. Såväl enkät- som intervjurespondenterna använder 

termer som ”konkret material”, ”inspirerande material” och ”laborativt material”. Beskrivningarna är 

dessutom relativt samstämmigt formulerat. Huvudprincipen uppfattas som att materialet skall 

åskådliggöra något visst där eleverna i och med användandet av materialet skall kunna utforska och 

pröva företeelsen.  

Kreativiteten i arbetet kan ses som utmaningen i att finna meningen i materialet. Eleverna undersöker, 

bildar sig en uppfattning (idé) och bearbetar den för att sedan pröva den och utröna riktigheten i 

antagandet. Förmågan att bearbeta idéer tillhör Lindströms (2006) kreativitetskriterier. I arbetet med 

att undersöka idén är det heller inte osannolikt att omprövning eller revidering av ursprungsidén blir 

nödvändigt vilket betonar behovet att bearbeta idéer samt uthålligheten i processen. Självinsikten och 

konfrontation av svagheter eller styrkor kan utforskas och begripliggöras för eleven då förmågan att 

hantera materialet och sätt att förstå det på avgör vad denna kan utföra med det. Materialet i sig kan 

också ses som en prototyp, som illustrerar/berättar något visst, och elevens nyfikenhet och användning 
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av prototypen utgör sysslans motor. Utifrån Lindströms kreativitetstecken kan det ”inspirerande” 

materialet förstås som ett kreativt verktyg. Arbetet med att granska och undersöka en produkt/material 

kan över tid utmynna i att eleverna ”develop a set of standards or a checklist that directs their attention 

and helps them to monitor the creative process” (Lindström, 2006, s. 57) vilket gör att materialet 

potentiellt kan träna upp den kreativa förmågan samtidigt som den praktiseras (Utifrån Lindström, 

2006, s. 58; Erberth & Rasmusson, 2008, s. 41). 

Den ickeverbala kommunikationen utgår främst från materialet och tolkningen av det. Att tolka 

materialet kräver att eleverna lystrar till det budskap som sänds ut via den icke-verbala 

kommunikationen. Informationen eleverna tar till sig skall bearbetas för att sedan kunna hörsamma 

och uttrycka något med hjälp av materialet. Prestationens art kan variera men det skulle kunna 

innebära ytterligare icke-verbala uttryck om användandet av materialet kräver det för att eleven skall 

kunna visa upp sin förståelse (utifrån Aulin-Gråhamn, Person & Thavenius, 2004, s. 100 f, 230; 

Öfverström, 2006, s. 15). 

Inom detta synsätt karaktäriseras gestaltningen av att eleverna tolkar och bearbetar ett färdigt uttryck. 

Eleverna skapar mening genom en kreativ undersökning och tolkning av ett estetiskt budskap från en 

gestaltning. 

Upplevelselärande 

Att undervisningen måste möjliggöra en mångsidig förståelse för ämnesinnehållet och ge elever 

tillfällen att kunna känna efter i förståelsen är en tydlig signifikans som framkommer i 

respondenternas svar. IR2 betonar och utvecklar resonemanget på den här punkten. Nedan berättas det 

om ett samarbete med idrottslektionerna beträffande enhetsomvandling i matematiken. I intervjun 

betonas att arbetet av det här slaget bör prioriteras och utvecklas mer. Berättelsen sammanfattar hur 

intervjurespondenterna resonerat och hur majoriteten av enkätrespondenterna resonerar. Parenteserna 

markerar intervjuarens röst. 

så att man får in det i kroppen, för jag tror väldigt mycket på att när man håller på med 

enhetsomvandling skall man inte hålla på med och bolla med siffror och nollor liksom. Utan om man 

håller på med enheter och enhetsomvandling så är första steget att veta, att hur långt är en kilometer? 

Hur många meter måste det då vara, att [eleverna] får liksom en känsla för (Jaja) en rimlighet innan 

man börjar bolla med nollorna. Bolla med nollorna kan man göra sedan om man vill det när man 

kommit över den, så att man vet vad man håller på med (Mmm). Så att man… nu mäter vi 

längdhoppet, längdhoppet var tre meter. Meter? Alltså att man får in hur lång är en meter, det känns i 

kroppen att en kilometer, det kan inte vara tio meter på en kilometer (Nej nej), så att man får in det 

här och att så att det sitter i benmärgen (IR2, april 2012). 

Tydligt fokus ligger på vikten av att handla för att förstå. Utsagan kan förstås som ett grundligt arbete 

med att etablera erfarenheter och kunskaper som slutligen skall utgöra de inre resurser som skall kunna 

tas i bruk i det kreativa förloppet (se Erberth & Rasmusson, 2008, s. 41). Bearbetandet av idéer ligger 

här i arbetet med elevernas uppfattning om vad kilometer är vilket är en tanke som med stor 

sannolikhet kan behöva bearbetas och revideras om kilometer är någonting nytt för eleverna. 

Längdmåttet kilometer är den prototyp vilken tas som utgångspunkt till elevens egen förståelse av 

kilometerbegreppet och blir genom den praktiskt genomförda utmätningen en erfarenhet att kunna 

relatera till senare. Stor betoning ligger vid självinsikten och i förlängningen konfrontation av antingen 

styrkor eller svagheter samt vid att det som eftersträvas är en inetsad uppfattning om fenomenet, så att 

självinsikten vid behov skall kunna tas i bruk på ett fördelaktigt och väl avvägt vis (Utifrån Lindström, 

2006, s. 58; Erberth & Rasmusson, 2008, s. 41).  
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Avstånden utforskas med ett praktiskt och kroppsligt inriktat undersökande. Eleven själv blir här ett 

direkt språkrör för den kunskap som behandlas. Eleven skapar ett uttryck och en förståelse för det 

undersökta fenomenet genom att uttrycka det med sig själv som verktyg. Det icke-verbala språket syns 

utåt via handlingen. Att exempelvis hoppa ett längdhopp eller springa en kilometer är i sig ett uttryck 

för en specifik längd men ger också ett intryck och avtryck i kroppen, ansträngningen och 

engagemanget i uttrycket har också visat något för kroppen om vad en kilometer eller meter är. 

Samtidigt som kroppen undervisas om längder berättas en icke-verbal berättelse med ett 

kunskapsinnehåll som illustrerar innebörden av vad som praktiseras, exempelvis längden av ett 

längdhopp eller en kilometer. Resultatet av görandet får således betydelse av ett estetiskt 

kunskapsuttryck (utifrån Aulin-Gråhamn, Person & Thavenius, 2004, s. 100 f, 230; Öfverström, 2006, 

s. 15). 

Det är frågan om en direkt gestaltning som eleven själv företräder och möjligheterna att pröva, handla, 

undersöka och uppleva är stora inom denna vilja från respondenterna. Icke-verbal kommunikation och 

kreativitet tar sin utgångspunkt från kroppen och lärandet som förmedlas uttrycks som en personlig 

erfarenhet med just kroppen vilket kan ses som en tydlig dramapedagogisk hållning gentemot lärandet. 

Process 

En tydlig trend i respondenternas svar är viljan att samtala, diskutera och reflektera mer med eleverna. 

För att få reda på vad respondenterna avser med detta är det relevant att analysera i vilket sammanhang 

samtalen efterfrågas och vilka målen är. I denna analys kommer arbetssättet att analyseras med ett 

processinriktat perspektiv och komplettera föregående analys för att utröna om de efterfrågade 

arbetsformerna har likhet med studiens dramapedagogiska åsyftning av process och hur designen av 

arbetet som lärarna efterfrågar tar sig uttryck. Eftersom viljan till mer samtal, diskussion och reflektion 

återfinns av en bred majoritet har utgången av denna analys stor inverkan på hur lärarnas önskan om 

att utveckla arbetet kan förstås. 

Belysa kunskap och djuploda 

IR1 Påpekar att en utav de bästa lektionerna hon genomfört mynnade ut i en argumentationsövning där 

just lektionsformen argumentation triggade elevernas engagemang och möjliggjorde stor 

perspektivrikedom i uttalandena. Lektionen handlade om bilar och vilken bil som var den bästa. För 

att besvara den frågan uppstod behovet av att definiera kriterier och jämförelsekategoerier, beräkna 

kostnader för olika typer av utgifter samt värdera dessas betydelse. I slutändan möttes två ”läger” i en 

argumentation där helheten och beståndsdelarna diskuterades och argumenterades för eller emot. IR1 

poängterar att hon absolut vill undervisa oftare och effektivare på detta vis och i liknande former. ER4 

nämner att stärka förmågan att föra samtal som går på djupet med eleverna i deras lärande som 

personligt utvecklingsområde och beskriver i en önskvärd lektionsserie en inledningslektion med en 

första sondering: ”vad kan vi och vad vet vi redan?” samt ”vad undrar eleverna?”. Sonderingen 

beskrivs som utgångspunkt i undervisningen i syfte att genomföra undervisningen utifrån en 

gemensam förförståelse. Efterföljande lektioner behandlar det valda temat praktiskt och avslutas med 

mer samtal och gemensam genomgång. IR2 framhäver att matematikprocessen borde få ökat utrymme 

och att den är viktig för sin egen skull, utan krav att på kort tid resultera i något omedelbart synligt 

mätbart resultat. En bred majoritet uttrycker tydligt att samtal, diskussion, argumentation och 

reflektion kring matematiken måste få mer utrymme och tid. Respondenterna talar om att de vill få 

eleverna till att: ”tänka vidare”, ”få in det” (IR1); men också att de ”får in det i kroppen […] så att det 
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sitter i benmärgen”, ”bränner fast begreppen genom att använda alla sinnen” och ”ökar förståelsen 

med praktiskt arbete” (IR2). Respondenterna uppvisar stor enighet på den här punkten. 

Exemplen om undersökandet av kilometer samt area (kvadratmeter), som nämnts tidigare, är 

illustrativa för närmandet av fokus. Exempelvis utgick processen om kilometer från temat längder där 

kilometer är nyckelbegreppet man vill åt (ett segment ur temat längd). Utifrån den abstrakta 

uppfattningen av kilometer undersöks fenomenet en kilometer (fokus) praktiskt. Sekvensen beskriver 

processens kommunikation mellan segment och helhet på ett signifikant vis eftersom diskussion kring 

förhållandet mellan fenomenet en kilometer, segmentet kilometer och helhetstemat längd. Temat längd 

har fokuserats till segmentet kilometer med brännpunkten en kilometer som då undersöks praktiskt. 

Detta beskrivs som värdefullt då den praktiska insikten och förståelsen skall vara vägledande i den 

mer abstrakta och teoretiska behandlingen av temat. IR2 betonar i intervjun vikten av att tala i och om 

de relevanta begreppen hela tiden och att dess innebörder måste synliggöras. Vikten av att tala kring 

något specifikt kan ses som en strävan att djuploda efter insikt och de relevanta begreppen är de 

verktyg som upprätthåller medvetenheten om målet med lärandet. ER4 visar på en liknande vilja där 

segmenteringen kan återfinnas i grundandet av den gemensamma förförståelsen och beslutet om vad 

som skall utredas (ett tema) och som därefter leder till det praktiska undersökandet av ett segment ur 

temat. Samtalet ER4 beskriver syftar till att gå på djupet i elevernas lärande, något som respondenten 

vill vidareutveckla, och hela lektionsserien avslutas med gemensam genomgång och det samtal som 

klargör och preciserar segmentets funktion i en större helhet. Respondenten ger uttryck för att gå 

vidare till en avslutande sammanfattning när begreppet är befäst vilket kan förstås som att helheten 

söks när segmentet är etablerat och visar på vilken turordning som önskas: delen först och helheten 

sedan (utifrån Wagner, 1992, kap 5).  

Segmenteringsmodellen syns också som en långsiktig strategi i enkätrespondenternas lektionsserier. 

Väl avgränsade teman eller begrepp ägnas många lektioner. Innehållet är till en början smalt (fokuserat 

segment) och vidgas mot slutet av lektionsserien till att omfatta relationer inom en större helhet. 

Vanligt är att en form av ”röd tråd” eller sammanfattning skall avsluta projekten vilket kan ses som 

den avslutande reflektionen och målet med att ”se” helheten och sammanhanget. IR1 framhåller att 

eleverna ofta har svårt för abstrakt tänkande och att samtalen och diskussionerna där många/alla deltar 

aktivt är väldigt värdefullt. Eleverna lär av varandra och berikar innehållet med sina perspektiv. Varje 

ämnesblock behöver behandlas och följas upp med diskussion, reflektion och argumentation för att 

hjälpa varandra till att förstå vilket enbart räkning i matematikboken inte kan erbjuda på samma sätt. 

Att eleverna halkar efter i förståelse när tiden för reflektion och diskussion blir lidande, är en 

uppfattning som respondenterna delar i bred majoritet. Karaktären på samtalet sett ur ett 

processperspektiv anspelar på att söka en förståelsekunskap där ett betydelsefullt sammanhang eller 

system klargörs utifrån dess inbördes beståndsdelar (segment). Respondenternas väl avgränsade teman 

eller begrepp som behandlas i de föreslagna lektionsplaneringarna tyder på att det är djuplodning kring 

successiva fokus som eftersträvas där uppföljande och avslutande reflektioner framstår som 

djuplodningsverktyg (utifrån Wagner, 1992, kap 5).   

Dessa exempel visar att segmenteringsmodellen är en passande princip där dialogen mellan segment 

och helhet lyfts fram som verktyg i förståelsearbetet med eleverna. Processen kring ett avgränsat 

segment beskrivs ibland i dialog mellan del och helhet från början emedan andra beskrivningar går lite 

rakare på valt fokus och lyfter sedan blicken för reflektion över segment och helhet. Avslutningen eller 

sammanfattningen av ett tema ses som viktig och kräver gemensamma samtal, diskussioner och 

reflektion. Kommunikationen syftar oftast till att vara belysande och kunskapsförankrande. 

Kopplingen till studiens dramapedagogiska perspektiv och innebörden i processinriktat arbete 
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framträder tydligt eftersom djupinlärningen av något specifikt via reflektion och diskussion syftar till 

att klargöra universella sammanhang där handlandet och erfarenheten kan tas som utgångspunkter till 

diskussionen och reflektionen. 

Lek 

Leken som i hög grad kan liknas vid gestaltningens form och funktion betonas i den här studien som 

den lustfyllda ingången till lärandet där lärarens roll är av mer planterande än skötande karaktär. 

Analysen utifrån ett lekperspektiv blir relevant då det kan nyansera förhållningssättet en aning och se 

hur lärare ställer sig till aktiviteter där eleverna, för en tid, sköter sig själva och klarar sig, alternativt 

inte klarar sig, utan styrning/lotsning. 

Eleverna ”smygtränar” och har roligt 

Lek är ett ord/begrepp som använts i klartext av respondenterna. ER7 har exempelvis avsatt tid för lek 

eller liknande aktivitet i ett förslag till lektionsplanering, i övrigt uppehåller sig enkätrespondenter vid 

termer som inspirerande material, (matte)spel, aktiviteter, parövningar och gruppövningar. Preciserade 

tankar kring just det lekfulla förhållningssättet återfinns endast hos intervjurespondenterna. Det står 

klart att övningar av de ovan nämnda slag på ett eller annat vis önskas som inlärningsmedium eller 

dynamiskt moment inom undervisningen. ”göra lite mattespel, att man gör lite annat och väcker lite 

intresse för matte […] och göra lite kul grejer”, ”Att göra matten roligare” påpekas som ett behov av 

IR1. IR2 påpekar att ”ett jättebra spel som de tycker är jättekul […]” tidigare gynnat undervisningen 

och önskar få in fler sådana aktiviteter. ”Sådana grejer är ju jättekul när man hittar de där 

smygingångarna till att träna på ett annorlunda sätt”. När det gäller praktiska och roliga övningar 

nämns också att ”utematten är ju det jag skulle vilja utveckla” (IR2), det behövs för elevernas skull på 

så sätt att det kan lära dem något men också för att öka dynamiken och variationen i undervisningen, 

framhåller både IR1 och IR2. Ibland kan lek/spel behövas ”bara för att skapa glädje” också menar IR2.  

”Smygingångar nämns” ofta hos IR2 och förklaras i likhet med att i utförandet av något visst, i det här 

fallet ett mattespel, tränas också något annat. Det kan tolkas som en lek och ett uttryck för en 

abstraktionspprocess där något visst utförs (i leken) och tränar samtidigt något annat och större 

(abstraktion), det faktum att det omedvetna (smyglärandet) betonas härrör till abstraktionsprocessen. 

Eleverna tränar, exempelvis i spelformen, sin strategiska tanke och förmåga att hantera situationen 

drivna av viljan att nå framgång i spelet och utifrån det innehåll som inryms i det lär de sig viktiga 

nyckelelement och samband. I respondenternas berättelser framgår att eleverna erhåller och befäster 

kunskaper vilket kommer till nytta i undervisningen, ibland omedelbart men oftast på längre sikt. 

Aktiviteten ger således begreppen som tränas en specifik innebörd i leken vars nytta kan uppvisas i 

senare undervisning då elevernas förståelse från leken/spelet hjälper dem förstå matematiken. Att 

lärarna får eleverna att träna i smyg ser de som viktigt då smygträningen kan konkretisera 

begreppsinnebörder som eleverna, när de minst anar det, kan upptäcka att de behärskar och förstår 

bättre. Tendensen förstås här som en abstraktionsprocess för att befästa begreppsinnebörder (utifrån 

Bolton, 2008, s. 96 f; Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 54). 

Många av respondenterna lyfter fram (bra) spel som önskvärd aktivitet och intervjurespondenterna 

resonerar i termer av dynamiskt komplement och lustfylld lärande. Betoningen på att vissa aktiviteter 

bör vara roliga är en beskrivning som initialt kan förstås som ett uttryck för att lek är önskvärt. Trots 

att materialet tyder på en tilltro till att lustfyllda aktiviteter gynnar abstraktionsprocesser är det bara 

intervjuerna som producerat utvecklade beskrivningar om detta varför analysen inte kan ge en entydig 

bild av majoriteten av respondenternas inställning.
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten och kopplingarna till den holistiska synen på lärande diskuteras, 

främst sker detta utifrån de huvuddrag som urskiljts ur materialet. Alternativa tolkningar utifrån 

tidigare forskning med paralleller till studiens dramapedagogiska perspektiv behandlas. Meningen 

med resultatdiskussionen är att belysa och problematisera förbindelserna mellan arbetsformer och 

kunskapssyn närmre för att nyansera studiens perspektiv i förhållande till empirin och annan 

forskning. Resultatdiskussionens två avsnitt avslutas med några omnämnanden av vad som primärt 

inte tolkas som ett dramapedagogiskt förhållningssätt till undervisningen eller ger några kritiska 

reflektioner kring slutsatserna. Efter resultatdiskussionen följer kritiska reflektioner kring metod och 

metodval i förhållande till resultat, trovärdighet och etik. 

Resultatdiskussion 

I tilltron till görandet framträder holistiska tankar 

Formuleringar som ”de behöver se matte”, ”ta på”, ”synliggörande” är ofta förekommande och ligger 

nära dramapedagogikens praktiska handhavande med lärandet där förståelsen startar vid ett görande 

eller en upplevelse (Öfverström, 2006, s. 18). Så som det oftast beskrivs handlar det om att visuellt 

och konkret få se och/eller skapa sig förståelse via en framställd form eller produkt. Betoningen är 

särskilt stark på att rimligheten måste upplevas och förankras kroppsligt som ett förled till den 

efterkommande mer abstrakta behandlingen. Resonemangen kan tolkas som att strävandet efter 

helhetsförståelsen utgår från en väl vald punkt och med avstamp i den söks en vidare förståelse och 

innebörd i det som skall läras. Kunskapen som eftersöks kan härledas till den insiktskunskap som 

eftersträvas inom Sternudds formulering av det holistiska lärandeperspektivet (Sternudd, 2000, s. 97). 

Utifrån materialet kan det ses som tydligt att just en förståelse för innebörderna i det som behandlas är 

det lärarna önskar ge eleverna, detta sker genom att handla, skapa och pröva för att illustrera för sig 

själv hur ett visst fenomen är beskaffat och på så sätt förstå dess djupare mening. Styrkan i kopplingen 

till drama som metod ligger i att handlingen betonas och praktiseras, för att därefter reflektera över 

gjorda erfarenheter (Öfverström, 2006, s. 119). Lärarnas önskningar kan förstås som en önskan om att 

i större utsträckning använda utforskande handlingar för att förstå en helhet. Då utforskandet har som 

mål att nå insiktskunskap om etablerade begrepp och strävar efter en helhetsuppfattning och känsla för 

rimlighet framgår det att det rör sig om strävan inom det holistiska lärandeperspektivet. Precis som 

IR2 framhäver angående enhetsomvandlingarna att ”de börjar bolla med siffror, med nollor. Och då är 

de [eleverna, min anmärkning] borta, då kan de skriva att en meter är en kilometer” vilket i ljuset av 

den holistiska tanken kan ses som att helheten (längdenheter) inte är förstådd eftersom förståelsen för 

dess ingående enheter (m, km, mil, m.m.) inte är förankrad. Således saknas insikt i vad längdenheter 

betyder. Ett annat uttryck för en holistisk tanke i lärandet är att ämnesövergripande samarbete lyfts 

fram som betydelsefullt arbete. De olika skolämnena hjälps åt att konkretisera varandra och deras 

inbördes perspektiv bidrar till en helhetssyn på universella fenomen. Dramapedagogiken kan utifrån 

studiens perspektiv anses vara önskad eftersom ämnet naturligt innefattar varierade uttryckssätt och är 
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beroende av att lärande sker i många olika sammanhang och att helheten inte får demonteras utan att 

återuppbyggas (Öfverström, 2006, s. 16). 

Tilltron till att gestaltningen illustrerar och/eller producerar kunskap kan tolkas som att lärarna söker 

ett mer estetiskt och kreativt orienterat arbete i undervisningen. Gemensamt för de praktiska 

yttrandena är att de berikar undervisningen med icke-verbal kommunikation av kunskap och innehåll. 

Mot bakgrund av att ingen lärare uttryckt viljan att bli bättre på att själv ”showa” och bära 

undervisningen kan den estetiska kommunikationen, det praktiska arbetet och samarbetet med (och 

emellan) eleverna tolkas som ett uttryck för att drama kan vara en önskad utvecklingsväg. Eftertrycket 

på att ”uppleva”, ”få in det” och ”se på och ta på” matten vittnar om att även lärarna sett de icke 

verbala vägarna till kunskap som estetikens potential för lärande (jmf Aulin-Gråhamn, Persson & 

Thavenius, 2004, s. 230). Tilltron till ett dramapedagogiskt arbetssätt kan tänkas rimligt då 

användandet av estetisk kommunikation är en del av den dramapedagogiska metodarsenalen 

(Öfverström, 2006, s. 16) och framkommer hos lärarna.  

”Övningar” förekommer ofta då utomhusmatten beskrivs av intervjurespondenterna, likaså 

”utmaningar”. Övningar och utmaningar kan förstås som aktiviteter vilka syftar till att bidra med lust 

och engagemang till undervisningen, vilket kan tolkas till lek, både rollek och/eller regellek. 

Respondenternas hänvisningar till att eleverna gillar utomhusmatematik stärker ytterligare 

uppfattningen om att det kanske är lek det är frågan om men huruvida det rör sig om rollek eller 

regellek framgår inte klart ur sammanhanget varför frågan lämnas obesvarad och tolkningen öppen. 

Däremot framgår regelleken som en önskvärd aktivitet i fråga om bra (matte)spel, spel exemplifierar 

också den ”smygingång” en respondent talar om. Smygträningen går ut på att lärarna får eleverna att 

utföra/praktisera en aktivitet där ett omedvetet lärande äger rum. Elevernas energi är inte i första hand 

riktat mot att praktisera lärande utan att utföra en särskild aktivitet där lärande ändå äger rum vilket 

eleverna kan upptäcka i efterhand. Spelet så som berörda respondenter talat om det är en regelstyrd 

aktivitet, lek, där matematiskt innehåll kommuniceras och eleven tränar sin förmåga att hantera och 

manipulera det för att bli framgångsrik. Utifrån detta synsätt handlar det om strategiskt tänkande för 

att göra sig själv framgångsrik i spelet (leken) vilket liknar den regellek Lindqvist (2002) talar om där 

spänningsmomentet är drivande (s. 18 f). I andan av att ”smygträna” kan regelleken ses som verktyg 

för lärande då lekmomentet bidrar till att eleverna vill bli framgångsrika och på så vis engageras att 

lära sig för att kunna använda kunskaperna i ett specifikt syfte. I den formen blir regelleken en 

aktivitet för lärande som behåller sin förmåga att ge begrepp innehåll (jmf Knutsdotter Olofsson, 2003, 

s. 54) och abstrahera kunskaper. Vilket också bäddar för att uppnå helhetstanken i lärandet och den 

holistiska lärprocessen (se Sternudd, 2000). 

En kritisk aspekt i tolkningarna är att ingen lärare explicit nämner de estetiska verksamheterna som 

meningsfulla. Termer av ”skapande”, ”byggande”, och ”se” återkommer visserligen men garanterar 

inte att min användning av estetik stämmer överens med lärarnas intentioner. Att estetik inte nämns 

skulle kunna förstås som att lärarna har en lägre tilltro till sin undervisningsförmåga i estetiska ämnen 

jämfört med matematiken. I Garvis och Pendergasts (2011) studie framkommer att lärares (klasslärare) 

lägre tilltro till vissa förmågor (konstaterat beträffande estetiska ämnen) leder till att dessa oftast inte 

benämns eller praktiseras. I avsaknad av diskussion med övriga, exempelvis kollegor, tenderar 

förmågan dessutom att inte lyftas över ytan och tas itu med (bl.a. s. 11). Huruvida detta stämmer 

överens med lärarna i den här studien eller inte kan diskuteras vidare men möjligheten finns att det 

faktiskt är den estetiska verksamheten de vill utveckla men vet minst om. Nu när någon faktiskt ställt 

frågan och pratat med dem om hur de vill utveckla undervisningen kan det ha lyfts fram. Den tydliga 
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tendensen och graden av samstämmighet i svaren tyder åtminstone på att det sannolikt rör sig om en 

tilltro till det kreativa estetiska arbetet, en tilltro till gestaltande handlingar.  

Holistisk processdesign 

Dialog mellan helhet och delar, samt mellan delar och helhet kan ses som argument för behovet av de 

praktiska ingångarna i matematikundervisningen. I studien upplevs lärarna vilja strukturera sin 

undervisning utifrån principer som liknas vid att hitta en given utgångspunkt som ingång till ett tema 

och därifrån reflektera fram en helhet och relevanta samband. Strategin kan förstås som en vilja att 

segmentera undervisningens innehåll och ge de inbördes elementen spelrum att utforskas. Strategin 

utgår från tilltron till att kunskap kan belysas från olika håll och att helheten på så vis kan förstås som 

en slags nedifrån och upp- (eller inifrån och ut) princip. Ett alternativt sätt att tolka vikten av lärarens 

medvetna strävan efter djuplodning, inom ett eller flera segment av ett tema, är att utgå från de 

”kritiska aspekterna” inom variationsteorin (se Kullberg, 2010; Skolverket, 2011c; se också ”tidigare 

forskning”). Kullbergs studie visar att medvetet arbete med identifierade kritiska aspekter, eller 

nyckelsegment, bidrar till vad elever egentligen erbjuds att lära sig. I hennes studie lyfts det också 

fram att de kritiska aspekterna i sig inte garanterar djupare inlärning eller förståelse, utan elevernas 

och lärarens samspel under lektionerna är högst avgörande. Undervisning där elever fått erfara ett tema 

utifrån många kritiska aspekter och med många perspektiv på dem visar på bäst resultatutveckling 

(Kullberg, 2010, s. 178). Det levda lärandeobjektet har en intim samverkan med det iscensatta 

lärandeobjektet menar Kullberg och den kritiska aspekten kan framträda när elevernas förståelse och 

förförståelse blottas varför de kritiska aspekterna måste erfaras (Ibid. s. 171 f, 178). Intressant i 

Kullbergs resonemang är att lärarens praktik har avgörande betydelse för lärandet samt att de kritiska 

aspekterna måste erfaras för att möjliggöra förståelse av dem. Det är slutsatser som öppnar upp för ett 

dramapedagogiskt förhållningssätt till undervisningen där de kritiska aspekterna kan liknas vid 

segmenteringsprincipen och strategin att arbeta utifrån ett utkristalliserat fokus grundat i 

helhetsuppfattningen om vad som skall läras. Kullberg fördjupar sig inte hur en kritisk aspekt bäst 

erfars men väl i att det har enorm betydelse samt att det inte räcker med att omnämna den, den 

behöver utsättas för arbete och perspektiv. Hennes avhandling avslutas med en rekommendation om 

att ”Lärare och lärarstuderande bör ges tid att systematiskt undersöka sin undervisning och elevernas 

lärande” (Ibid. s. 179), det skulle ge dem möjligheter att gå på djupet och studera kopplingen mellan 

lärande och undervisning (Ibid.). I ljuset av detta resonemang är det inte orimligt att lärarna genom sin 

erfarenhet upplevt att det finns kritiska aspekter kring vissa teman som behöver behandlas särdeles 

noggrant eller på ett visst sätt, exempelvis genom att arbeta mer praktiskt, varför de resonerar som de 

gör i denna undersökning.  

Utifrån lärarnas utsagor och paralleller till att kunskapsstoffet som skall läras in kan vara avhängigt 

vissa kritiska aspekter kan materialet förstås som att kopplingen mellan segment och helhet riskerar att 

bli diffus om erfarenheten av segmentet uteblir. Den förståelse för segmentet som skall sättas i relation 

till det större sammanhang det ingår i föranleder ett visst beroendeförhållande mellan segment och 

helhet samt i förlängningen undervisning och resultat. Erfarenheten och djuplodningen som 

nödvändighet för förståelse gör också alla ingående parter i lärandet mer beroende av varandra för att 

avancera i arbetet vilket i den här studien ses som en elementär koppling till det dramapedagogiska 

förhållningssättet. Sternudd (2000) förtydligar sambandet genom att påpeka vikten av att alla hjälps åt 

att skapa en stimulerande undervisningsmiljö där individen ges möjlighet till en mångsidig förståelse, 

vilket kännetecknar den holistiska lärprocessen (s. 112) och liknar Kullbergs (2010) resonemang om 

undervisningens sammansättning i förhållande till framgång. Variationsteorins syn på undervisning 

skulle kunna vara ett kompletterande och berikande perspektiv till ett dramapedagogiskt arbete i 
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lärandesyfte och visar på att lärarnas önskade arbetsdesign har samhörighet med vad som i min studie 

definierats som en processdesign (se ”teoretiska utgångspunkter”). 

Att få tillfälle till diskussion och reflektion har lyfts fram som ett sätt att processera kunskap. 

Argumenten har återigen holistiska motiv, det handlar om att inse och förstå. Inom det 

dramapedagogiska perspektivet ställer sådana samtal krav på läraren och lärarens förhållningssätt. 

Man måste ställa rätt frågor och gå på djupet i reflektionen. Just den djuplodningen är det enda som 

eleverna inte klarar utan lärare och kräver ett koncentrerat ledarskap (Wagner, 1992, s. 78 f). Inom ett 

dramapedagogiskt arbete måste sådana moment förekomma och få ta tid. I linje med 

dramapedagogikens betoning på reflektion kan lärarnas önskningar ses som ett uttryck för ett visst 

ledarskap. En ledarroll som går ut på att skapa diskussion och reflektion över en problematik och 

fungera som den moderator eller guide vilken leder eleverna till att komma underfund med sin egen 

förmåga och så småningom också insikt (Sternudd, 2000, s. 108). En reflektionsskapande och lotsande 

lärarroll är typisk för det dramapedagogiska sättet att hantera undervisningen på (Ibid.) vilket också 

kan liknas vid det lärarna givit uttryck för. Detta ledarskap blir fruktbart för agensen (möjlighet till att 

göra val som får påverka situationen/omvärlden, se Björklund Boistrup, 2010, s. 204), eftersom läraren 

bejakar, tar up och lägger vikt vid det eleverna säger och gör. Undervisningen utvecklas till en 

perspektivrik och berikande tillställning eftersom det är konfrontationen med egna och andras 

perspektiv som leder till utveckling (Öfverström, 2006, s. 14). Det dramapedagogiska 

förhållningssättet kan skönjas i principerna för hur lärarna tänkt sig undervisningen jämfört med att 

arbeta med belysning av segment och helhet samt ledarskapet det för med sig. Kommunikationen skall 

vara av reflekterande art och elevernas olika perspektiv ses som välkomna och nödvändiga att följa 

upp och fördjupa. Intervjurespondenterna framhåller särskilt hårt att resonemang om problem och dess 

möjliga lösningar är väldigt viktigt och de skulle vilja få mer tid och möjlighet att utveckla den 

verksamheten inom undervisningen. Det kan förstås som att tilltron till att kunskap kan belysas 

grundar sig i övertygelsen om att reflekterande samtalsformer tillhör lärprocessen och är mycket 

viktigt samt att reflektionen över ett segment kan belysa något universellt i ett vidare sammanhang. 

Processer med sådana samtalsformer stimulerar elevens aktiva agens eftersom elevernas perspektiv 

anses viktiga, tas till vara och konfronteras i syfte utvecklingssyfte. Potentialen för ett 

dramapedagogiskt förhållningssätt kan ses som mycket stor då lärarna bedyrar det reflekterande 

samtalets vikt och funktion i processen vilket utgör ett särdrag i den holistiska lärprocessen, att ta 

fenomenet från upplevelsen till den kognitiva nivån (Sternudd, 2000, bl.a. s. 107). Med förståelsen 

som mål handlar det således om en holistisk processdesign. 

Det finns också förhållningssätt och aspekter bland respondenternas svar som inte nödvändigtvis 

appellerar till ett dramapedagogiskt förhållningssätt. Lärarna i studien talar förvisso om diskussion, 

reflektion och samtal men menar också att nivåskillnader inom elevgrupperna kan utgöra hinder för att 

nå dit man önskar och det är inte ovanligt att nivågruppering ges som tänkbar åtgärd för att lösa 

problematiken. Några lärare har också resonerat om att mer individuell träning skulle kunna öka 

förståelse och insikt i matematiken. Dessa tankeströmningar om graderingar och individualisering ger 

uttryck för undervisningsformer som det dramapedagogiska perspektivet primärt inte förespråkar 

beträffande diskussion och reflektion, åtminstone inte inom denna studies perspektiv.  

Kritisk metoddiskussion 

I denna studie skulle tillförlitligheten kunna öka om fler lärare vore villiga till att medverka i en 

intervju, fler intervjuade respondenter skulle kunna ge en mer perspektivrik skildring av hur de vill 
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utveckla sin undervisning i matematik. Den kvalitativa forskningen i sig grundas på ett litet omfång 

respondenter eller informanter, två planerade intervjuer framstår dock som ett fåtal även i kvalitativa 

sammanhang. Enkätsvaren säger heller inte så mycket om bakomliggande motiv till svaren som ges 

vilket en intervju kunnat ge utrymme till att precisera och därmed kan enkäterna kritiseras som 

datainsamlingsmetod. Det bör dock framhållas att enkäterna fungerat som jämförelsematerial och var 

ett nödvändigt komplement till intervjuerna eftersom så få respondenter ställde upp på intervju. 

 En fördel med en kvalitativ studie är ofta att (med ett lämpligt urval) respondenterna ger upphov till 

stora variationer, vilket också är viktigt för att utvinna nyanser ur den undersökta företeelsen (Dalen, 

2007, s. 51). För att öka nyansrikedomen skulle ett bredare intervjuunderlag behövas. En 

komplettering av urvalet kan ge ett större jämförelsematerial och fler perspektiv (Ibid. s. 60). Fler 

undersökningsgrupper skulle vara önskvärt, exempelvis med respondenter från olika skolor, vilket 

också skulle kunna öka trovärdigheten och generaliserbarheten i resultaten. När det gäller enkäternas 

besvarande kan det i detta sammanhang vara rimligt att lyfta frågan om enkätens fördelar kommit till 

sin fulla rätt. En av fördelarna med enkätundersökningen är, enligt Ejlertsson (2005), att 

respondenterna får tid till att besvara frågorna i lugn och ro. Hur mycket tid, lugn och ro 

respondenterna i denna studie verkligen haft när de besvarat enkäterna och vilken omsorg som ägnats 

besvarandet är frågor av betydelse för trovärdigheten i resultatet som står utan svar (se s. 50 f). 

Skulle jag återigen stå för tröskeln att genomföra studien och överväga andra ingångar inom den 

kvalitativa ansatsen skulle en möjlig ingång bestå i intervjuer med fokusgrupper. 

Fokusgruppsintervjun kan i viss mån placera den traditionella ”en till en” intervjun i visst underläge i 

fråga om att producera rikhaltiga variationer av uttryck och uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

166) även en kvantitativ ansats kan övervägas. Ett kvantitativt angreppssätt skulle kunna bidra till 

minskad åverkan, av mig som forskare, på respondenternas svarssituation och ärlighet samt 

effektivisera analysen eftersom undersökningen till sin karakteristik skulle bli betydligt hårdare 

strukturerad. En hårdare struktur skulle också öppna dörrar för betydligt fler medverkande 

respondenter och på så vis också kunna öka generaliserbarheten i resultaten. 

Avslutningsvis förtjänar trovärdighetsfrågan, och till viss del etiken i studien, en liten diskussion. 

Ingen informant har fått information om det dramapedagogiska analysperspektivet. Hur är det 

försvarbart att informera om studiens syfte utan att precisera hur data kommer att tittas på? Kvale och 

Brinkmann (2009) lyfter den praktiknära bedömningen i forskningen som i första hand en god etik (s. 

96) och min bedömning var att informationen om analysperspektivet skulle kunna göra åverkan på hur 

respondenterna svarar. En risk med för tydlig information kan vara att respondenterna försöker svara 

det denne tror intervjuaren vill höra eller försöker klä sina svar i en språkdräkt med begrepp som 

kanske inte behärskas fullt ut. Dilemmat är således en fråga om graden av svarens ärlighet vilket också 

inverkar på studiens trovärdighet. Intervjuerna och enkäterna har handlat om matematikundervisning 

vilket informationen angivit (ärlighet mot respondenterna) och studiens genomförande har medfört 

material där implicit, förhoppningsvis okonstlat, material finns att tillgå (ärlighet mot studien) där jag 

lutar mig mot att bedömningen av kvalité och vetenskaplighet i fråga om etik, trovärdighet och 

rimlighet måste utgå från utförandet, studiens ämne, unika form och syfte (Ibid. s. 191). I detta fall 

innebär det bl.a. att jag får tar på mig högre ansvar för analysens och tolkningarnas riktighet, eftersom 

respondenterna inte kunnat rätta in sig i ett perspektiv, samtidigt som det eventuellt har medfört att 

respondenternas uppriktighet inte äventyrats då de inte behövt ta ställning till ett givet perspektiv inför 

forskaren. 
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Summering och slutord 

Resultaten och resultatanalysen visar i denna studie på betydelsefulla likheter mellan lärares vilja att 

utveckla sin undervisning i matematik och ett dramapedagogiskt förhållningssätt till undervisningen. 

Inom utförandeformerna gestaltning, process och lek tydliggörs samstämmigheten och kopplingarna 

där initiala likheter och bekräftande resonemang funnits, främst beträffande gestaltning och process. 

När det gäller lek har endast intervjurespondenterna kunnat nyansera bilden av vad de menar och 

eftersträvar varför inga slutsatser om vad majoriteten menar kan dras. Intervjumaterialet tyder 

emellertid på att lekfulla moment inom undervisningen kan få eleverna till att smygträna och utveckla 

sitt matematiska kunnande och vetande. Gestaltning i form av upplevelselärande och skapande i 

processinriktade arbetsmodeller dominerar resultatbilden och tyder på tilltro till gestaltande 

handlingar samt tilltro till att kunskap kan belysas utifrån skiftande perspektiv och avgränsade 

beståndsdelar. Den holistiska synen på lärande framträder på många håll bland lärarna, inte minst i den 

rikhaltiga floran av uttalanden om att utveckla undervisningen så att elever, i högre grad, ”förstår”, 

”inser” och ”får grepp om helheten”. Slutsatsen är att ett dramapedagogiskt förhållningssätt 

åtminstone på ett implicit plan ser ut att ha en utvecklingspotential i svensk grundskola, utifrån vad 

lärarna i denna studie givit uttryck för. 

Idéer kring vidare forskning 

Eftersom denna studie i hög grad bygger på tolkning är explicita diskussioner om drama i 

matematikundervisningen välkomna, gärna svenska sådana. Om ett dramapedagogiskt förhållningssätt 

till matematikundervisningen verkligen är önskvärt är det givetvis viktigt att gå vidare med hur man 

kan förverkliga och utföra det. Empiriska undersökningar kring på vilket sätt drama kan verka som 

undervisningsmetod inom matematikundervisningen och vilka resultat man kan uppnå behöver lyftas 

fram på högre nivå än studentuppsatser och rapporter från enskilda skolprojekt därför är vidare 

forskning önskvärt även på detta område. 

Även om den här studien visar på ett initialt och implicit förtroende för drama som metod i 

undervisningen baseras den på få respondenter där alla verkar på samma skola. Fler respondenter och 

större spridning av lärare behövs för att ta reda på hur stor tilltron, exempelvis nationellt, egentligen 

är. Studier som täcker upp lärare för elevgrupper från förskoleklass upp till gymnasiet skulle säga mer 

om vilken riktning svenska lärare önskar för undervisningen i matematik. En tydligare bild av vad den 

svenska lärarkåren i matematik önskar för att utveckla och undervisningen och höja dess kvalitet 

skulle kunna ge klarare anvisningar om vad för satsningar som behövs från huvudmän och 

myndigheter för att få bukt med resultatutvecklingen i matematik. Det stora intresset som riktats just 

mot matematikundervisningen visar verkligen att vi är på väg, men vart ska vi?
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Inledning: 
  

Visionera 
 

- Beskriv hur du skulle vilja utveckla din matematikundervisning? 

- Det kan gälla allt 

- Hur skulle du vilja undervisa? 

- Vad vill du göra/uppnå? 

 

Intervju/Huvudfokus: 
 

Klassrummet 
- Hur skulle du vilja förändra klassrummet? 

- Vad eftersträvas i förändringen? 

- Kan det eftersökta klassrummet liknas vid något rum/begrepp du känner till? Verkstad, studio, 

sal, laboratorium etc. 

 

Arbetsmetoder 
- Hur skulle du vilja att undervisningen huvudsakligen bedrevs? 

- Vad eftersträvas i metodiken? 

- Exempel: En bra tidigare lektion? En bra framtida lektion? Likheter och skillnader? 

- Hur skulle du vilja att den huvudsakliga undervisningen kompletterades/varierades? Eller är 

den fullständig i sin egen rätt? 

- Potentiella ämnesövergripande samarbeten 

- Vilka tillskott skulle vara mest värdefulla: material?, nya sätt att undervisa?, etc. 

 

Förmågor/kunskaper hos läraren 
- Vilka förmågor vill/behöver du skaffa/vidareutveckla, för att förverkliga arbetsmetoderna 

och/eller behärska dem i högre grad? 

- Vilka vidare kunskaper tror du att du behöver (skulle vilja skaffa dig) för att kunna förverkliga 

och/eller behärska metoden i så hög grad som möjligt? 

- Hur nära visionen ligger ditt sätt att undervisa idag? 

 

Omständigheter/hinder och möjligheter 

 
- Hur nära dina drömbilder ligger dagens verklighet? 

- Vilka är de främsta hindren för att utvecklas vidare i den riktningen du önskar? Eller vad kan 

vara orsaker till att situationen idag är som den är, i förhållande till 

visionerna/målen/drömmen/utopin? 

- Vilka förändringar skulle behöva genomföras för att komma en bra bit på väg, mot 

visionen, tror du: På skolan? I kommunen/samhället? Inom fler instanser? 

- Vad tror du andra lärare önskar, generellt (i landet)? 
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- Vad tror du eleverna vill? Håller de med dig om vad som skulle förbättra/utveckla 

undervisningen? 

 

Avslutning: 
 

Sammanfatta 
- Om jag förstått dig rätt så vill du… Det du eftersträvar är då… och XXXXXX behöver 

förändras för att nå dit du vill? 

- Huvudsakligen är det alltså en… matematikundervisning som är målet? 

- Fruktbara ämnesutbyten är alltså XXXX? 

 

Kommentera 
- Vad skulle du vilja tillägga? 

- Är det något du vill förtydliga? 

- Tack för din tid. 

Bilaga 2. Forskningsetisk information 
 

Till dig som medverkar i (vill medverka i) en studie om matematikundervisning. Studien vänder sig 

till lärare vilka undervisar i ämnet matematik. Studien syftar till att: ta reda på lärares syn på vad som 

skulle förbättra deras undervisning i matematik. Lärarens beskrivning av vad som önskas för en mer 

framgångsrik och utvecklad undervisning utgör studiens fokusering. 

 

Under studiens genomförande står vetenskapsrådets forskningsetiska principer (för humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning) som mall- och ramverk för hur data samlas in, bearbetas och 

presenteras. Individskyddskravet är en huvudprincip som syftar till att garantera individers medverkan 

som säker från: ”otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (Vetenskapsrådet. Forskningsetiska 

principer, för humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. CODEX. s. 5, Tillgänglig via 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf ) Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudprinciper vilka 

har varit ledande genom arbetet. 

 

Informationskravet  

 
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta. (CODEX). 

 

Första informationstillfället om studien för lärare i åk 4 – 6 utgick vid arbetslagsmöte, 2012 – 03 – 26. 

Övriga informanter har tillfrågats vid olika tillfällen när vi ”stött på” varandra. Samtliga har då fått 

information om studiens syfte och/eller fokus samt frivilligheten i deltagandet. För tydlighets skull vill 

jag även här framhäva frivilligheten i deltagandet, och respekterandet av den som avstår från att delta. 

Oavsett anledning. Information om studiens syfte kommer att återfinnas/återfås på enkäten, eller vid 

intervjutillfället. För ytterligare information är ni välkomna med frågor. 

 

Samtyckeskravet  

 
 Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. […] 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. (CODEX). 

 

Vid arbetslagsmötet insamlades även samtycke från villiga informanter. Samtycket är inte absolut eller 

bindande. Den som ändrar sig får när som helst avbryta sin medverkan. Oavsett anledning. 

 

Konfidentialitetskravet 

 
 Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras 

på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. 

I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. 

Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna. (CODEX). 

 

Denna regel efterlevs på så sätt att all nödvändig beteckning av informanter sker i kodad form. Med 

bokstäver och/eller siffror. Enkäterna kräver inte namnunderskrift eller andra identitetsuppgifter, av 

konfidentiella skäl.  

 

Nyttjandekravet 

 
 Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Generellt gäller att personuppgifter insamlade för forskningsändamål endast 

bör doneras eller utlånas till andra forskare som ikläder sig de förpliktelser mot 

uppgiftslämnare och försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade 

materialet utlovat. (CODEX). 

 

Uppgifterna från denna studie kommer användas som empiri till slutarbetet i kursen Självständigt 

arbete (grundnivå, 15 hp) inom lärarprogrammet. Slutarbetet är en egenhändigt skriven uppsats vilken 

kommer opponeras på och färdigställas slutgiltigt vid denna termins slut (maj – juni 2012). Under hela 

skrivprocessen kommer materialet behandlas konfidentiellt och endast visas för, för studiens 

slutförande, relevanta personer. Huvudsakligen kommer jag själv stå som nyttjare av materialet. Ingen 

vidare spridning är planerad, önskad, eller efterfrågad. 

 

Det är min förhoppning att all information som upplevs relevant för dig som informant och deltagare i 

studien finns att finna i detta material eller i det jag tidigare sagt på plats. Fråga om något är oklart. De 

forskningsetiska principerna som redogörs för ovan är ett, av mig, relevant urval. För den intresserade 

finns fulltextversion tillgänglig på webben (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

 

Sist vill jag uttrycka min tacksamhet över din medverkan, jag är medveten om den höga 

arbetsbelastningen just nu. 

 

Tack för din medverkan! 

 

//Martin 

 

Martin.Hagman@hotmail.com 

070 56 33 136 

Bilaga 3. Enkät 
 

Undersökningen syftar till att identifiera vad du tror kan förbättra din undervisning i ämnet matematik, 

samt om du tror att dina synpunkter delas med fler. Med förbättra och utveckla avses: att elevers 

måluppfyllelse och förståelse inom matematik, samt din egen förmåga till vad du anser vara god 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:Martin.Hagman@hotmail.com
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undervisning, ökar. Först och främst eftersöks dina visioner och uppfattningar, vad som skulle vara 

rimligt att genomföra på den skolan du arbetar gives inget fokus i denna undersökning. 

 

Vilka förändringar i klassrumsmiljön skulle du vilja genomföra, i syfte att förbättra 

matematikundervisningen? Hur skall ett klassrum anpassat för god undervisning vara utformat? 

 

…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………................................................................ 

 

Vad skulle du vilja utveckla/vidareutveckla för förmågor och/eller kunskaper hos dig själv som 

lärare i matematik, i syfte att förbättra matematikundervisningen? 

 

…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………................................................................ 

 

Vilken typ av arbete i klassrummet, med eleverna, skulle du vilja utveckla/vidareutveckla, i syfte 

att förbättra matematikundervisningen? 

 

…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………................................................................ 

 

Vilka verktyg skulle vara till störst nytta för dig i din matematikundervisning, i syfte att 

förbättra undervisningen? Mer undervisningsmaterial, nya/fler sätt att undervisa på, mer/fler 

ämnesövergripande arbeten/samarbeten etc. Beskriv några av de för dig mest angelägna tillskotten, 

förslagen ovan är enbart förslag. Du skriver vad du anser viktigast. 

 

…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………................................................................ 

 

Beskriv en matematiklektion, eller lektionsserie, som du skulle anse vara ett illustrerande 

exempel. Utifrån svaren på de fyra tidigare frågorna. 
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…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...………………
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Tror du att dina svar även stämmer överens med vad andra lärare i matematik, som undervisar 

i samma årskurs som du, skulle önska? Vad tror du de flesta skulle önska? 
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Övriga kommentarer: 
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…………………………………………………………………................................................................
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