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Abstract 

Denna studies syfte är att undersöka på vilka sätt mening skapas i klassrummet med 

hjälp av ett dramapedagogiskt arbete, samt hur arbetet kan bidra till utvecklad 

förståelse av en text. I studien används forskningsfrågorna: vilka meningsskapande 

processer sker när elever arbetar med dramatisering av text? och: på vilka sätt rör sig 

eleverna genom olika litterära föreställningsvärldar under processen? Studien nyttjar 

ett sociosemiotiskt perspektiv, men skriv- och dramaprocesser analyseras också 

utifrån byggandet av litterära föreställningsvärldar. Med ett etnografiskt 

förhållningssätt utfördes dels en deltagande observation av arbetet med en 

dramatisering av ett stycke ur Alf Henrikssons bok Asken Yggdrasil, och dels en serie 

semistrukturerade intervjuer av eleverna i den berörda klassen. Analysen av resultatet 

visar att de meningsskapande processer elever får uppleva bidrar till ett ökat 

engagemang och glädje inför arbetet. Flera förmågor tränas samtidigt som förståelse 

av en text arbetas med. Med hjälp av drama som en estetisk lärprocess ges eleverna 

möjlighet att förstå världen tillsammans med andra och på så sätt skapa betydelse i 

sitt eget lärande, och sina egna liv. 
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1 Inledning 

Skolan är en unik plats där barn varje dag får chansen att träffa andra barn för att 

utveckla sin förståelse av världen. I grunden använder barn tillsammans lek och 

kreativitet för att skapa nya meningar och betydelser i relation till andra människor. 

Det finns ett fundamentalt lekfullt, socialt, närmande till lärande och kunskap, men 

jag ställer mig frågande till om denna grundpelare används i särskilt hög grad. Peter 

Abbs, professor i arts education (2003) menar att skolan transformerats till en 

byråkratiserad industri som saknar kreativ energi och estetik. Kvantitativa mätningar 

och kunskap förmedlade i paket står i fokus snarare än kvalitativt, kreativt och socialt 

meningsskapande. Han menar att konst och kultur måste enas med skolan för att 

tillsammans hitta ett syfte och en mening som ger elever chansen att utvecklas och 

förstå en förändrad värld, och på så sätt berika och bredda barns erfarenheter så att de 

kan möta olika livssituationer (Abbs 2003). 

I svensk skola har sådana kreativa eller estetiska lärprocesser inte hittat sin 

plats varken i praktik, läroplan eller lärarutbildning, och särskilt inte gällande 

undervisning i årskurs 4 till 6. Det finns skolor med kulturprofil och alternativa 

pedagogiska metoder, som Reggio Emilia, men i den övergripande skoldebatten är 

estetiska lärprocesser inte längre viktigare än exempelvis gott uppförande. 

Ämnets fokusområde, drama, brukar placeras under svenskämnet, men har 

ingen självklar plats. I läroplanens uppdragsdel går att läsa: ”Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.” 

(Skolverket 2018, s. 8). Ett förhållande mellan gestaltning och läsning tycks alltså 

finnas enligt Skolverket. Att drama bara kortfattat finns listat i kursplanen är 

emellertid anmärkningsvärt eftersom få konstformer har möjlighet att beröra så 

mycket som en teaterföreställning, vare sig man är deltagare eller åskådare.  

Mia Marie F. Sternudd beskriver i en avhandling drama som ett medel för 

att ”utveckla individens kreativitet och konstnärliga expressivitet (2000, s. 49). Hon 

menar att elever ska få chansen att upptäcka teaterns, och i förlängningen konstens, 

värld genom olika estetiska uttryckssätt, genom att utforska olika dramaturgiska 
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aspekter och genom att gestalta en berättelse på ett sätt som kanske påverkar en 

publik. 

Målet med drama i klassrummet, eller dramapedagogik, är således att på 

olika sätt engagera eleverna i ett kreativt och meningsfullt lärande. Mycket av 

dramapedagogisk forskning, som tangeras vid nedan, handlar dels om denna 

motivationsfaktor och dels om dramapedagogikens personlighetsutvecklande 

kvaliteter. Men drama ur Sternudds mer konstpedagogiska perspektiv ligger också 

nära text, eller åtminstone en berättelse. Att dramatisera en berättelse kan ses som att 

röra sig i den, att läsa den med flera sinnen samtidigt. I denna studie vill jag därför 

framförallt utforska vad som händer när man introducerar drama ur ett 

konstpedagogiskt perspektiv i den ordinarie svenskundervisningen tillsammans med 

till exempel läsning och skrivande. Jag vill bredda forskningsfältet genom att mer 

precist studera förståelse av en text och drama och ta reda på om det är en kombination 

av innehåll och metod som fungerar i svensk skola. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att undersöka på vilka sätt mening skapas i klassrummet med hjälp av ett 

dramapedagogiskt arbete, samt hur arbetet kan bidra till utvecklad förståelse av en 

text. De frågor som studien ämnar besvara är: Vilka meningsskapande processer sker 

när elever arbetar med dramatisering av text? På vilka sätt rör sig eleverna genom 

olika litterära föreställningsvärldar under processen?  

2 Forskningsbakgrund 

I avsnittet redovisas tidigare forskning om estetiska lärprocesser, dramapedagogik 

och läsförståelse som är relevant för att förstå studiens bakgrund. 

2.1 Drama och dramapedagogik 

I studien används begreppen teater, drama och dramapedagogik. Eftersom begreppen 

kan tolkas olika beroende på kontext redogörs här för vilka definitioner som är 

aktuella i denna text. Teater relaterar till scenkonst framför publik. Drama är ett av 

flera konstnärliga element i en teaterföreställning, och den omfattar kroppsligt 

gestaltande i någon form, ofta tillsammans med ett språkuttryck (Nordmark & Tjäder 
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[u.å]). Dramapedagogik förstås istället som en pedagogisk metod där drama på något 

sätt är inblandat. 

Sternudd (2000) har genom en analys av dramapedagogisk litteratur 

preciserat fyra olika perspektiv på drama som pedagogisk metod: det 

konstpedagogiska, det personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande samt det 

holistiskt lärande. Eftersom det finns flera beröringspunkter mellan perspektiven 

kommer den här studien att innehålla både det konstpedagogiska och det holistiskt 

lärande perspektivet. I det första av de två handlar det främst om att ”utveckla sin 

personlighet, sociala samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga” (s. 63) 

samtidigt som produkten av arbetet ska bli ett uppträdande framför någon form av 

publik. Här får eleverna chansen att utveckla sina uttrycksförmågor och att lära sig 

tillsammans med andra. Sternudd menar att eleverna får chansen att utforska 

karaktärer inifrån och på så sätt vidga sin förståelse om en berättelse, och i 

förlängningen om livet. 

Det andra perspektivet, det holistiskt lärande, benämner Eva Jacquet (2011) 

i en avhandling istället som drama för förståelse efter en översättning av det 

grundläggande begreppet drama for understanding, men lägger i begreppet samma 

definition som Sternudd. Hädanefter används istället Jacquets översättning i studien. 

I drama för förståelse framhäver Sternudd (2000) paralleller med Lev Vygotskijs 

sociokulturella teorier om att elevers fantasi tillsammans med en lärares aktiva 

pedagogik skapar möjligheter för nya insikter och kunskaper i eleverna. Arbetet med 

drama gör således att elevernas kunskap utvecklas inifrån och ut, på ett känslomässigt 

plan, snarare än att förmedlas till dem utifrån.  

2.2 Estetiska lärprocesser och drama 

Estetiska lärprocesser blev populärt i pedagogiska sammanhang för ungefär 40 år 

sedan, men ännu är begreppets innebörd omdiskuterat. Jonathan Lilliedahl (2018) 

menar dessutom att estetiska lärprocessers positiva effekt på undervisningen inte är 

generellt accepterade i skolväsendet, vilket visar på att forskning i ämnet fortfarande 

är relevant. 

Märtha Andersson (2015) och Kristina Fredriksson (2013) ser i sina 

avhandlingar estetiska lärprocesser som en typ av lärande där eleverna använder sig 

av konstnärlig och estetisk gestaltning på något vis. Det kan till exempel handla om 
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bild, musik, film eller dramatisering. Ulla Wiklund, utvecklingskonsulent på 

Rikskonserter, som arbetar för att förena kulturliv och skola, (2009) menar vidare att 

det också måste handla om att knyta samman sina upplevelser i en social process. 

Med hjälp av sådana processer, och de sinnen som då aktiveras, menar Fredriksson 

(2015) att elevernas kunskapsutveckling gynnas på ett sätt som inte sker vid mer 

traditionell undervisning. Estetiska lärprocesser kan således bli det kitt som 

sammanfogar elevers känslor, upplevelser, kunskaper och erfarenheter till en 

helhetsförståelse (Bamford, 2006). De kan dessutom utveckla elevers socio-kognitiva 

och reflexiva förmågor samtidigt som deras kunskapsutveckling och förståelse ökar 

(Savoie, 2015). Estetiska lärprocesser är inte öronmärkt för ämnena bild och musik, 

utan snarare något som kan integreras i vilket ämne som helst. Amelie Tham, för 

myndigheten för skolutveckling, (2008, s.33f) menar att genom ett kreativt lärande 

tvingas eleverna att tänka själva, snarare än att fylla i färdiga uppgifter i exempelvis 

en matematikbok. Eleverna får chansen att utan stress om tävlan, perfektion eller 

färdigställande diskutera och samarbeta för att se vad som händer i en kreativ process. 

Vad drama som estetisk lärprocess kan bidra till i förhållande till läsning 

och förståelse av berättelser har inte forskats om i någon stor utsträckning. Eva 

Jacquet (2011) har i en studie som har beröringspunkter med denna forskat om 

dramapedagogikens funktion som meningsskapande resurs vad gäller skrivande. 

Studien visar att arbetet med drama aktiverar elevernas skrivande och breddar deras 

möjligheter att skriva väl fungerande texter. Dramatisering och gestaltning visar sig 

vara ett effektivt sätt att förbereda skrivande i flera olika texttyper. Dessutom verkar 

dramapedagogiken stödja kommunikativ utveckling även för elever som utvecklat läs 

och skrivsvårigheter. Jacquet (2011) exemplifierar:  

Att en elev som dittills inte skriver och som har svårigheter inom läs- och 

skrivområdet börjar skriva under projektet, ser jag, som en indikation på att 

pedagogiskt drama kan stödja elevernas kommunikativa utveckling och kanske 

bidra till en positiv syn på den egna kommunikativa förmågan. (Jacquet 2011, s 

110). 

I likhet med Jacquet talar Lenore Blank Kelner i Teaching Artist Journal (2010) om 

att ämnesintegrerad drama har potential att engagera eleverna i sitt lärande. Samtliga 

elevers engagemang och koncentration verkar öka när drama är i fokus. Kelner menar 

att det dels beror på att eleverna på en hög nivå deltar i och kan påverka 
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undervisningen, dels på att de är aktiva och lär sig på ett multimodalt vis. Möjligheten 

att använda sig av kontemporär kultur som eleverna är bekanta med ökar också 

möjligheten att engagera och göra dem nyfikna (Lilliedahl 2018). 

2.3 Drama för att utveckla läsförståelse 

Vissa forskningsansatser gällande drama och läsning har gjorts. I en artikel från 2000 

i The Journal of Aesthetic Education presenterar Ann Podlozny till exempel resultaten 

av sju meta-analyser som försökt utröna effekterna av dramapedagogik i förhållande 

till verbala förmågor. Sammantaget visade studien att drama är en effektiv metod för 

att öka förståelse för läsning, motivation för skrivande och även förståelse för en 

berättelse. Hon framhäver att en strukturerad framställning av drama ökar förståelsen 

främst för en berättelse och dess struktur, medan en mer ostrukturerad framställning 

istället har potential att förbättra elevers verbala kunskaper. Framställning är 

Podloznys översättning av enactment, som enligt henne (2000, s. 241) både kan 

innebära verbal framställning, pantomimer och både med elever själv eller med 

dockor. 

Donna Sayers Adomat (2009) har i en senare studie undersökt hur 

läsförståelsen hos två elever i lässvårigheter kan utvecklas med hjälp av drama.  Hon 

lyfter fram två tydliga styrkor med att inkludera drama i språkundervisning. Den 

första är dess förmåga att engagera elever. Hon menar att eftersom elevernas egna 

intressen används och att deras styrkor kan lyftas fram i de olika aspekterna av 

dramapedagogiken, ökar deras engagemang och deras förståelse utvecklas induktivt. 

Den andra är att dramapedagogiken möjliggör ett multimodalt lärande i en social 

kontext. Eleverna lär sig tillsammans med andra och på så sätt skapas mening i 

aktiviteten. 

3 Teoretisk ram 

I avsnittet presenteras studiens två olika teoeretiska utgångspunkter: sociosemiotik 

och litterära  föreställningsvärldar. 
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3.1 Sociosemiotik 

Studiens syfte är att undersöka vilka meningsskapande processer som skapas i 

klassrummet. För att identifiera dessa processer används en semiotisk teori. Semiotik 

brukar traditionellt definieras som läran om tecken. Tecken definieras i sin tur, i vid 

mening, som något som står för något annat (Chandler 2007; Kjorup 2004). 

Semiotiken undersöker vidare hur mening generellt uppstår eller ännu tydligare: hur 

betydelse skapas och fungerar (Marner 1997). Eftersom den här studien studerar 

drama i klassrummet, används ett mer kommunikativt och socialt inriktat område av 

semiotik: nämligen sociosemiotik. Inom detta område används begreppet semiotiska 

resurser istället för det traditionella begreppet tecken: 

”In social semiotics the term ‘resource’ is preferred, because it avoids the 

impression that ‘what a sign stands for’ is somehow pre-given, and not affected 

by its use.” (van Leeuwen 2005, s. 3) 

Enkelt uttryckt: korsade armar har inte en förutbestämd konnotation utan kan uttrycka 

osäkerhet i en situation men försvarsställning i en annan (Kjorup 2004, Van Leeuwen 

2005). Av Theo Van Leeuwen (2005), en förgrundsfigur inom sociosemiotiken, 

definieras semiotiska resurser vidare som det agerande som görs eller de artefakter 

som används för att kommunicera. Det kan handla om, men är inte begränsat till, tal, 

text, bild och rörelser.  

I denna studie observeras främst resurser i form av text, repliker, ordval, 

kroppsspråk, dramaturgiska aspekter, ansiktsuttryck, rekvisita och publikreaktioner. 

Resurserna observeras i relation till de meningsskapande processer som uppstår i 

klassrummet. Det vill säga hur eleverna använder sig av dem, medvetet eller 

omedvetet, för att förstå situationer och kommunicera med omvärlden (Selander & 

Kress 2010). Ett relevant begrepp i sammanhanget är representation: ”ett uttryck för 

hur en person (eller ett kollektiv) uppfattar världen” (Selander & Kress 2010, s. 36). 

En representation kan vara en text, något eleven säger eller på något sätt visar. 

Likheten med semiotisk resurs är slående, men med skillnaden att en representation 

är just ett uttryck för förståelse. Om en elevs representationer förändras kan det ses 

som ett bevis på lärande, och samtidigt vara en observerbar meningsskapande 

process.  
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3.2 Litterära föreställningsvärldar 

Studiens syfte är också att utforska om dramapedagogik påverkar elevers förståelse 

av källtexten. En teori som är applicerbar både på läsning och på dramatisering är 

Judith A. Langers litterära föreställningsvärldar. Det är en teori som handlar om 

förståelse för en berättelses innehåll snarare än förståelse av enskilda ord och en texts 

struktur, vilket passar bra för denna studies forskningsfrågor. En föreställningsvärld 

definierar Langer (2005) nämligen som ”den värld av förståelse som en person 

besitter vid en given tidpunkt” (s. 23). Föreställningsvärlden är inte gemensam, utan 

skiljer sig från individ till individ beroende på kulturella och sociala erfarenheter och 

”ens relation till den pågående upplevelsen” (s. 23). Föreställningarna är alltid öppna 

för förändring, och Langer specificerar denna förändring som byggandet av 

föreställningsvärldar. Byggandet är både en aktiv och passiv process, vilket gör att 

det går att studera den dramaturgiska processen med hjälp av teorin. Langer menar att 

det finns fyra olika faser i byggandet. När en text läses och förstås av en läsare uppstår 

faserna inte linjärt, utan de återkommer växelvis under processen. I studiens analys 

undersöks när och hur eleverna rör sig genom dessa faser och därför följer här en 

kortare redogörelse för deras olika egenskaper. 

Fas 1 beskrivs som att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. 

Denna sker innan eller precis när en läsprocess påbörjas och handlar således om en 

förståelse grundad på personliga erfarenheter. Läsaren letar efter ytliga kopplingar till 

saker som tidigare lästs eller upplevts.  

Fas 2, att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld är en mer 

fördjupad fas där vi använder en samlad kunskap dels från fas 1 och dels från själva 

berättelsen. Langer menar att läsaren i denna fas fyller ut texten och förståelsen av 

den med hjälp av sina tankar och uppfattningar. 

Fas 3, att stiga ut och tänka över det man vet tar istället texten till hjälp för 

att utveckla sina tidigare tankar och upplevelser. Läsaren reflekterar över den kunskap 

som tidigare fanns och hur texten kan påverka den, snarare än tvärtom. Den här fasen 

kräver en omvälvande berättelse och kan således vara svår att identifiera. 

Fas 4, att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen är en distans från den 

uppbyggda föreställningsvärlden. Här görs intertextuella kopplingar och texten 

analyseras som ett hantverk snarare än en berättelse. Frågor som; Varför är texten 



 

8(26) 

 

viktig för mig? och Stämmer min tolkning med andras tolkningar? kan ställas och 

därmed åskådliggörs skillnaden mellan textens berättande värld och vår egen.  

4 Metod och material 

4.1 Insamlingsmetod 

I studien används en etnografisk insamlingsmetod i form av en deltagande 

observation och intervjuer. Traditionellt sett används etnografi för att studera 

obekanta fenomen eller kulturer på ett naturalistiskt vis. Det innebär att forskaren ur 

sitt eget perspektiv betraktar händelser utan att hindra de rutinmässiga procedurerna 

(Denscombe 2018). En variant av etnografiska studier har emellertid utvecklats där 

en mer öppen forskarroll finns. Detta möjliggör i mitt fall deltagande observation 

som delmetod, där jag själv är med i undervisningen och betraktar situationen.  

En etnografisk studie gör det möjligt för forskaren att komma nära det som 

ska undersökas genom att faktiskt befinna sig i själva processen. På så sätt kan 

underliggande skeenden observeras utan att skymmas av andras utlåtanden. Det 

insamlade materialet ger direkt tillgång till relevant data och kan på så vis bidra till 

ett holistiskt resultat. 

4.1.1 Genomförande 

Två lektioner på sammanlagt fyra timmar observerades. Klassen består av ca 20 

elever på olika utvecklingsnivåer i svenska. Inledningsvis lästes en berättelse. 

Eleverna delades, av läraren, upp i lämpliga grupper om tre till fyra elever och 

tilldelades därefter olika delar av berättelsen. Deras uppgift blev att dramatisera 

delarna för att sedan framföra en kortare dramatisering. Eftersom uppgiften skulle 

vara fri och öppen diskuterades inte rekvisita, kostym, ljussättning och så vidare innan 

uppgiftens början, utan det var dramaturgiska aspekter som eleverna själv fick begära 

under arbetets gång. Klassens lärare var närvarande och delaktig i aktiviteten för att 

förenkla genomförandet av lektionen. Observationen var inledningsvis holistisk för 

att se vilka mönster som förekom på lektionerna, för att sedan fokuseras på studiens 

forskningsfrågor. Direkt efter observationen fördes fältanteckningar för att vara stöd 

för analysen. Utöver den deltagande observationen videoinspelades 
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dramaföreställningarna och gruppernas manus samlades in. Dessa två delar utgör ett 

kompletterande underlag för analysen. 

Det genomfördes också åtta intervjuer för att få underlag för att besvara 

studiens andra forskningsfråga som handlar om läsförståelse. Med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer av elever från olika grupper kunde nödvändigt underlag 

för en analys samlas in. Eleverna valdes i övrigt ut för att belysa de exempel på 

händelser som analysen av observationen visat. Intervjufrågorna kopplas dels till 

elevernas förståelse av texten och dels till de meningsskapande processer som 

uppstått. Av de åtta intervjuerna transkriberades relevanta utdrag ur intervjuer vars 

svar bidrog till att fördjupa eller belysa analysen av resultatet (Denscombe 2018). 

4.2 Materialval 

Den berättelse och skrivna text som utgör grunden för både dramatisering och 

förståelseanalys, är Asken Yggdrasil – en gammal gudomlig historia av Alf 

Henriksson och illustrerad av Edward Lindahl från 1973. Det är en berättelse om 

fornnordisk mytologi, en omskrivning av den isländska folksagan Eddan, som inleds 

med skapelseberättelsen och avslutas med en skildring av undergången. Det är en 

sagoskildring av en mytologisk berättelse som egentligen helt saknar dialog. 

Henrikssons fantasieggande språk och spännande skildring tillsammans med Lindahls 

illustrationer gör att den passar utmärkt för dramatisering. Jag valde medvetet en 

sagoliknande berättelse som eleverna inte kan utantill, eller kanske inte har hört alls, 

för att undvika att elevernas kreativitet hämmas av tidigare erfarenheter. Samtidigt är 

karaktärerna i boken, asagudarna, bekanta för många av eleverna via 

populärkulturella adaptioner i filmer som Thor (2011). Dessutom är vikingatiden och 

nordisk mytologi ofta föremål för historieundervisningen för elever i klass 4. Denna 

typ av förförståelse är dock rimlig att använda sig av och lär snarare utveckla 

kreativitet än hämma den. 

Det är inte hela boken som dramatiseras, utan enbart de 20 sidor som berör 

Fenrisulvens tillfångatagande. Många av karaktärerna återkommer i denna spännande 

del av berättelsen vilket gör den passande för dramatisering. För att undvika att 

elevernas fantasi förhindras och att deras förståelse av texten för tydligt leds in i mina 

egna förväntningar ska eleverna gruppvis författa egna manus till sina 

framställningar.  
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4.3 Analysmetod 

Det insamlade materialet analyserades kvalitativt med hjälp av narrativ analys utifrån 

studiens två teoretiska utgångspunkter. I narrativ analys står berättelsen i fokus. 

Genom berättelsen analyseras dels hur den sociala världen konstrueras, tolkas och ges 

mening, och dels hur personliga världar skapas hos eleverna via deras muntliga 

deltagande i aktiviteterna (Denscombe 2018). Jag tolkar i det här fallet inte bara Alf 

Henrikssons bok och dramatiseringen av den som en berättelse, utan snarare även de 

båda lektionerna. De har en specifik inledning, ett problem som ska lösas och en 

avslutning. Enligt Denscombe (2018) finns tre kriterier för vilken text som kan kallas 

berättelse. För det första måste den ha ett specifikt syfte och vilja leda någonstans. 

För det andra måste den ”innehålla en handling som sammanlänkar det förflutna med 

det nuvarande” (s. 411), alltså att det finns en utveckling relaterat till tid. För det tredje 

måste den involvera människor och känslor i en social kontext. Jag förstår det som att 

studiens två lektionstillfällen samt intervjuer uppfyller dessa kriterier. 

4.4 Metodkritik 

Studiens insamlingsmetod har flera likheter med aktionsforskning, och det var också 

den metod som jag inledningsvis tänkte använda. Aktionsforskare utför traditionellt 

sin forskning som en del av sitt egentliga arbete. Även om jag träffat eleverna i studien 

flera gånger tidigare, är jag inte en integrerad del av det ordinarie lärarlaget, vilket 

innebär att aktionsforskning inte heller är en lämplig metod i sammanhanget. 

Ett problem som uppstod med deltagande observation som metod var 

svårigheterna med att dokumentera. Jag var snarare lärare än observatör under 

lektionerna och många diskussioner hade jag inte möjlighet att observera. En 

videoinspelning hade möjliggjort en mer detaljerad analys av hela processen, och 

samtidigt hade jag kunnat axla rollen som lärare ännu mer ingående. 

Intervjuerna genomfördes en vecka efter själva framförandet, vilket för 

många elever var för lång tid. Många hade svårt att minnas allt som hade hänt, och då 

i synnerhet några för studien relevanta detaljer. Emellertid fokuserades intervjusvaren 

istället på det som eleverna verkligen mindes, vilket i sin tur utgjorde ett intressant 

underlag för analys. 
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4.5 Etik 

I och med att studien omfattar barn och både ljud- och videoinspelning har etiska 

överväganden i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

gjorts. Det första kravet, informationskravet handlar om att de som berörs av 

forskningen ska informeras om studiens syfte. Det andra, samtyckeskravet, handlar 

om att studiens deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Dessa två 

krav har följts med hjälp av ett informationsbrev som delades ut till samtliga elevers 

vårdnadshavare för underskrift. Brevet finns bifogat som bilaga A. Det tredje, 

konfidentialitetskravet, handlar om att alla personuppgifter förvaras och behandlas så 

att obehöriga ej har tillträde till dem. Detta garanterades till studiens deltagare och 

alla namn i studien har anonymiserats. Det fjärde, nyttjandekravet, handlar om att 

insamlade uppgifter enbart behandlas för forskningsändamålet och även det 

garanterades deltagarna i informationskravet. 

I studien är alla elevnamn som används ersatta med berömda 

teaterteoretikers och helt utan anknytning till den egentliga eleven, förutom den till 

namnet förknippade könstillhörigheten. 

5 Resultat & Analys 

I denna del presenteras resultat och analys av det insamlande materialet. Analysen 

framställs i kronologisk ordning för insamlandet i enlighet med narrativ analysmetod. 

Samtliga delar analyseras ur både ett sociosemiotiskt perspektiv för att se 

meningsskapande processer, och med hjälp av teorin om föreställningsvärldar för att 

se hur eleverna rör sig mellan föreställningsvärldarna. 

5.1 Scen I: Högläsningen 

5.1.1 Sociosemiotiskt perspektiv 

Större delen av högläsningsdelen var naturligtvis av monologisk karaktär, men i 

inledningen av lektionen presenterades projektet. När ordet drama nämndes använde 

eleverna kroppsspråk och höga utrop för att uttrycka antingen glädje eller frustration. 

De flesta var emellertid tysta och väntade på vidare instruktion. Skillnaden i reaktion 

var naturlig och karaktäristisk för klassen vid beskrivning av en lektion eller ett 
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projekt. Det framkom snart att elevernas erfarenhet av drama var begränsad, och att 

reaktionerna var relativt ogrundade. En vanligtvis tystlåten elev berättade däremot om 

sina erfarenheter av drama både i fritiden och på skolan. En annan elev berättade om 

hur de brukade dramatisera under lågstadietiden för att porträttera etiska dilemman. 

Dessa två reaktioner tyder på en viss nyfikenhet inför projektet. Nyfikenhet och 

inledande stimulans är viktiga faktorer av en lektion för att mening ska skapas för 

eleverna.  

Under läsningen användes de semiotiska resurserna läsning och gestaltning. 

Tillsammans skapade de en dramatisk och spännande effekt som gjorde det möjligt 

för eleverna att förstå texten. Vissa elever reagerade med ett uttrycksfullt kroppsspråk 

när något ord eller en händelse var svårbegriplig, varpå jag, i det fall det 

uppmärksammades, fick möjlighet att förklara eller upprepa det svåra. 

Interaktionen mellan elev och elev, och lärare och elev, var i övrigt begränsat. 

Processen handlade snarare om att stimulera elevers intresse och låta dem bekanta sig 

med själva texten inför arbetet med dramatiseringen. 

5.1.2 Byggande av litterära föreställningsvärldar 

När texten introducerades poängterades dess ålder och att dessa sagor berättats för 

över 1000 år sedan för första gången. Eleverna ville gärna kommentera vad de visste 

om gudarna och deras namn. Många kopplingar gjordes till de Marvel-filmer som 

spelats in med karaktärer ur nordisk mytologi, samt till sådant de lärt sig när de 

studerat vikingatiden. I den inledande diskussionen befann sig eleverna i fas 1, det 

vill säga de var utanför föreställningsvärlden för att sedan kliva in i den. I det här 

fallet innebar det att eleverna fick reflektera över vad de visste om texten bara utifrån 

vad den handlar om, och sedan relatera det till sina egna erfarenheter. En 

föreställningsvärld är alltid personlig men i det här fallet var elevernas förförståelse 

om vikingar påverkad av det område de arbetat med under föregående termin.  

Under läsningen rörde sig eleverna mellan många olika faser, men på vilket 

sätt undersöktes inte i studien. I intervjuerna framkom emellertid att eleverna endast 

mindes lite av det som lästs. Istället mindes de framförallt det stycke de fördelats och 

några av de andra gruppernas dramatiseringar. Bearbetningen av texten i form av 

dramatisering påverkade alltså vad och hur eleverna mindes texten. Huruvida ett 



 

13(26) 

 

boksamtal efter högläsningen hade haft samma effekt på hågkomsten visar däremot 

inte studien.  

5.2 Scen II: Skrivprocessen 

I skrivprocessen inkluderas både själva manusskrivandet och den kommunikativa 

process som leder fram till manus och framställning. Denna process pågick under 

avslutningen av första tillfället och inledningen av andra tillfället.  

5.2.1 Sociosemiotiskt perspektiv 

I skrivprocessen handlade interaktionen mellan eleverna inledningsvis om 

gruppdynamik och att hitta sin plats i gruppen. Vissa klagade på gruppindelningen, 

och vissa var missnöjda med platsen de tilldelats. Ur ett etnografiskt perspektiv var 

detta beteende inte ovanligt, utan återigen karaktäristiskt för klassen, och särskilt när 

direktiven är öppna och något otydliga som i det här fallet. Några grupper inledde 

arbetet med manusskrivandet efter bara några minuter, medan andra behövde i stort 

sett hela lektionen för att börja arbeta. Alla grupper angrep dessutom uppgiften på 

olika sätt.  

En av grupperna gjorde en intressant tolkning av texten genom att ändra 

karaktären Heimdall och de två dvärgarna Brock och Sindre till moderna karaktärer 

med nya känslor och ett nytt språkbruk. En av dvärgarna blev sur och negativ och den 

andra glad och positiv, medan Heimdall uttrycktes som en lugn och avslappnad 

person. Här följer utdrag ur gruppens manus1: 

Heimdall: Jo skulle ni kunna göra ett varg koppel som håller allt? 

Brack: Ja det kan vi nog fixa! 

Heimdall: Ja vad bra! 

Sindre: Jaaa ookkeejjj! 

Brack: Let`s go!! 

Sindre: Yay vad kul!:( 

 

Språket och grammatiken i manuset här är alltså slarvigt för att härma det talspråk 

som gruppen ville hitta i karaktärerna. De undvek det ålderdomliga språket i 

                                                      

1 Samtliga manus återges i originalform, det vill säga utan korrigering av grammatiska- eller 

strukturella fel för att inte förlora textens initiala mening. 



 

14(26) 

 

originaltexten och övergick istället till detta som låg dem närmre till hands. Här 

eleven Bertolts ord: 

Alltså det var några ord som var lite svåra. Men alltså vi försökte göra det liksom 

lite mer trendigt som det är nu […] vi använde liksom lite mer ord som man 

använder i 2019. […] För om man håller på och säga typ såna där ord som ingen 

förstår så kanske dom inte förstår berättelsen. Och man vill ju att dom ska förstå 

så att det blir roligt för dom och för oss. 

Denna omtanke för publiken visar att eleven förstår en viktig premiss av teater: 

publiken föredrar att förstå vad som händer. Under intervjuerna menade flera elever 

att de kom ihåg den ovan beskrivna gruppens framställning bäst. Omskrivningen av 

manuset var alltså en stor tillgång. Tilläggas ska att en av gruppens medlemmar har 

särskilt goda kunskaper i svenska och hon bidrog till stor del i grupparbetet.  

Andra grupper började istället att på varsin dator, i ett gemensamt 

dokument, bearbeta manuset. Omskrivningen var i deras fall inte stor, utan de försökte 

enbart föra in dialog i en text utan muntliga inslag: 

Tor: Vi kanske ska hålla ögonen på honom. Han har 

Blivit lika stor som min häst! 

Tyr går på scene. 

Tyr: Ulven har vuxit,och har attackerat staden! 

Tor: Vi måste göra någonting åt det,vi kan 

Binda fast honom! 

 

Här ser vi en transformation av beskrivande text till dramatext. Det är en svår 

skrivprocess som eleverna behärskar. Det blev emellertid ingen social process då 

ingen egentlig dialog fördes mellan just dessa elever i det här fallet.  

Alla andra grupper förde ivriga samtal även under själva skrivprocessen. De 

flesta gjorde så under stor glädje och entusiasm. Att få elever motiverade att vilja 

arbeta och lära sig är en ständig didaktisk utmaning. I det här fallet lyfte den initiala 

stimulans och det tydliga mål som fanns elevernas motivation och bidrog till en glädje 

i arbetet.  

Den energi som glädjen bidrog till skapade förvisso problem i själva 

samarbetet, men framförallt kreativa framgångar. Eleverna var ivriga att få sin vilja 

igenom och många hade svårt att skriva manus snarare än att repetera och gå in i sina 
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roller. Särskilt de elever som skulle spela vargar började genast morra och krypa runt 

på golvet. I ett traditionellt klassrum skulle detta kunna ses som ett problem eftersom 

det stör arbetsron och förhindrar att processen går framåt. Också i det här fallet, när 

tiden är knapp, kan det anses vara bekymmersamt när elever inte bidrar till 

fortskridandet av själva manusarbetet. Jag vill dock hävda att det är de kreativa 

uttrycken som skapar mening och som är i fokus i denna skrivprocess, och att gränsen 

mellan lek och arbete kanske inte ens finns.  

5.2.2 Byggande av litterära föreställningsvärldar 

I skrivprocessen kommer alla olika faser till uttryck växelvis. Eleverna kliver in och 

ut i föreställningsvärldarna i takt med att manuset skrivs fram och gestaltningarna 

påbörjas. Framförallt är det fas 2, att röra sig i föreställningsvärlden, som är 

framträdande i skrivprocessen. Eleverna utforskar texten och tolkar den på sitt sätt för 

att kunna föra över texten i manusform. Att arbeta med texter på ett så ingående vis 

är de flesta elever inte vana vid, oftast stannar bearbetning av berättelser vid 

boksamtal och diskussioner. I det här fallet är elevernas rörelse genom texten påtaglig 

och som sagt sker byggandet av föreställningsvärldar på flera olika faser. 

En grupp närmade sig texten och kommande framställning genom att välja 

karaktärer. Följande citat kommer från observationen:  

Augusto: Är Oden snäll? 

Jag: Ja, det beror väl på, vad tycker du? 

Augusto: Men är han snäll? 

Jag: Jag tycker det, för han försöker skydda de andra. 

Augusto: Då vill jag vara han! 

Augusto ville alltså spela en god karaktär eftersom han inte ville vara ond. Margo, 

som var i samma grupp, valde istället Loke, en av de onda karaktärerna. Hon 

reflekterar då inte över karaktärens grymhet, utan bara över hans häftiga superkrafter. 

Jag: Varför valde du just Loke då? 

Margo: Eh, för att jag tyckte det var coolt att han kunde förvandlas till vad han 

ville. […] 

Jag: Kände du dig som Loke […] när du, eller tänkte du att du var Loke […]? 

Margo: Ja […] I början av pjäsen så stod jag och en annan gud och, typ skämtade. 

[…] Och det var, kul! 
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Margo visar också att hon i pjäsen verkligen identifierat sig med Loke. Hon minns att 

hon uppskattat den andra gudens skämt både som sig själv och som Loke. Dessutom 

refererar hon till Augusto som ”en annan gud” snarare än elevens riktiga namn. Här 

tydliggörs att eleven rör sig genom fas 2 och 3 genom dramatiseringen av texten. Hon 

får uppleva hur det är att gestalta en av karaktärerna i texten, känner sig som 

karaktären och förstår således upplevelsen som en del av sitt eget liv. Här finns också 

sociosemiotiska kopplingar att göra; eleven använder karaktärens uttryck för att förstå 

och skapa betydelse i sitt eget varande. 

Andra elever berättar hur de försökte välja någon karaktär som var mest lik 

dem själva. En elev valde att vara vargen för att hon såg sig själv som vildare än sina 

vänner. Att kunna identifiera sig med den karaktär man ska spela var således viktigt 

för eleverna, och att spela någon som är olik sig själv verkar vara ett större steg som 

kräver en mer avancerad regi eller utbildning. 

5.3 Scen III: Gestaltandet 

Med rubriken gestaltandet menas också processen fram till själva föreställningen, 

men utanför manusskrivandet. Här analyseras den gestaltning och den improvisation 

som eleverna utför under arbetets gång. 

5.3.1 Sociosemiotiskt perspektiv 

Att tillsammans improvisera fram ett manus, för att sedan upprepa det igen på samma 

vis som första gången, är ett sätt att skapa mening i elevers dramapedagogiska arbete. 

Det avgränsar dramatisering från lek, men lyfter ändå fram kreativa förmågor. 

Naturligtvis har eleverna möjlighet att ändra små delar om de kommer på ett bättre 

sätt att agera, men grundstrukturen bör hållas. Denna metod var väsentlig, särskilt för 

de elever som hade förståeligt bristfälliga kunskaper i manusskrivande, då den 

möjliggjorde en estetiskt meningsskapande process. 

I nästan alla grupper började man här använda, eller efterfråga, någon slags 

rekvisita. De ville ha rep som koppel, gosedjur som vargar och pinnar som släggor 

och så vidare. Många talade om vilken kostym de skulle använda på 

föreställningsdagen. Eftersom alla manus inte var färdigskrivna, eller ordentligt 

framimproviserade, mellan de två lektionstillfällena, fanns heller inte utrymme för 

eleverna att ta med sig kostym eller rekvisita. Att använda olika typer av rekvisita 
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som semiotiska resurser för att uttrycka något ersattes istället med olika typer av 

gestaltning: något fick föreställa något annat genom kroppsspråk eller simplare 

rekvisita. Hammarslag i luften blev istället en linjal och ett gosedjur blev något 

osynligt i famnen som knappt gick att hålla kvar. Dessa representationer av 

verkligheten blev synnerligen effektfulla och fyllde samma funktion som eventuell 

rekvisita. Eleverna fick öva på att använda sina kroppar och sin gestaltning för att 

tillsammans med publikens tillit skapa betydelse. 

Under intervjuerna frågade jag flera elever om de önskade mer rekvisita, 

men då var alla nöjda med vad de hade och hur det hade gått. Förmodligen var det ett 

resultat av att de fått se de andras framträdande och förstått att rekvisita kan ersättas 

med inlevelsefullt agerande.  

5.3.2 Byggande av litterära föreställningsvärldar 

Den grupp som transformerat sin text till ett manus med dynamiska karaktärer och 

modernare språk följde i gestaltningen upp sin vision. En elev, Frances, var till och 

med så beslutsam om att spela en sur och butter dvärg att flera andra elever i 

klassrummet var övertygad om att hon var irriterad och sur på riktigt. Detta sätt att 

leva sig in i en karaktär och medvetet uttrycka ilska och irritation är tydliga tecken på 

att vara i fas 3, att stiga ut och tänka över det man vet. Frances kunde se hur hennes 

eget agerande fick andra att reagera från ett perspektiv utanför hennes vanliga jag. 

”Det var kul, jag fick vara lite arg med,” berättade Frances i intervjun. Det går att 

hävda att texten här åtminstone hade möjlighet att få henne att förstå hur känslouttryck 

kan påverka andra människor.  

En grupp hade svårt att förstå vad som hände i sin text, och därmed också 

svårt att skriva ett manus. Gestaltningen möjliggjorde en fördjupad förståelse för 

texten då de erbjöds att vid upprepande tillfällen röra sig mellan fas 1 och fas 2. Deras 

manus var först skrivet mer som en berättelse: 

  Alla sitter vid bordet idun fniss till freja:hon såg inte så glad ut 

 Idun:  viskar till tor som ingen annan hörde man tror att hon sa att det var en 

kattdrake i förstund. 

Tor: blev förvånad och  hoppade upp från stolen och han drog åt sig styrkebältet 
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Men efter att de istället fått prova att gestalta det några gånger förstod de meningen 

med det som hände. Efter att de förstått och lyckats öva in sina repliker kunde de då 

använda resterande tid att addera nya repliker bortom texten i boken. Tillägget visar 

att de med hjälp av ökad förståelse av texten också lättare förstod textformen drama, 

eftersom texten är strukturell korrekt: 

idun: vad har du gjort idag ? 

Freja: har odlat grönsaker till vintern det blir inte så mycket grönsaker då så då 

får man passa på att odla.  

Tor: jag har varit hos många personer som har köpt 

 frukt och grönsaker och lite annat men inte så mycket annat.  

 

Tillägget underlättade dessutom pjäsens regi och dramaturgi eftersom berättandet 

blev naturligare. En skådespelare kunde röra sig runt i klassrummet medan de andra 

samtalade med varandra, och på så sätt tilläts hon utföra de tysta aktioner som fanns 

i manus. 

5.4 Scen IV: Framträdandet 

I detta avsnitt analyseras händelserna under och efter själva framställningen. 

Gruppernas pjäser framfördes i kronologisk ordning utan större pauser. 

5.4.1 Sociosemiotiskt perspektiv 

Elevernas framträdande genomsyrades av glädje och skratt. Både publik och 

skådespelare visade stor glädje under allas pjäser. Även i intervjuerna efteråt 

berättade alla elever om att det hade varit roligt och att de ville göra det igen. ”Den 

här är mitt bästa dag,” utbrast Augusto under föreställningen och kunde knappt sitta 

still på stolen för allt skratt. De elever som tidigare haft svårt att förstå sin uppgift i 

gruppen, eller vad projektet gått ut på, fick här chansen att med hjälp av stor 

underhållning skapa betydelse i projektet. 

Ur ett rent dramaturgiskt perspektiv fanns det däremot brister i 

föreställningen. Det var svårt att höra vad som sades, många vände ryggen till 

publiken, och flera grupper skrattade för mycket för att berättelsen skulle framgå. 

Vissa improviserade större delen av pjäsen på scen. Gränsen mellan lek och teater 

blev återigen svårdefinierad. Margo kommenterade detta under intervjun:  
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Eh det var några som spelade den här när dom testade snöret och band fast, och 

[…] dom fjantade mest och sprang runt och visste inte vad dom skulle göra. Så 

jag skulle liksom haft mer att man pratade lite mer. 

 

Här reflekterar Margo över en annan grupps föreställning och skapar mening i sitt 

eget lärande tack vare en social process. När hon får tillfälle att framföra något nästa 

gång är hon medveten om behovet av att vara förberedd och att dialog kan vara viktig 

i en dramatisering.  

Under intervjuerna uttryckte flera elever att de hade velat ha kostymer för 

att dels känna sig mer som sin karaktär och dels för att underlätta för publikens 

förståelse. Det är sannolikt att avsaknaden av kostymer, utökad rekvisita och en mer 

dramatisk scenografi gjorde att elevernas framträdande blev mer som en muntlig 

framställning än en teaterpjäs. Just det dramaturgiska hantverket och de estetiska 

aspekterna av teatern hamnade i skuggan av det roliga i att få stå på scen och framföra 

något för sina kamrater. Förvisso är rekvisita, kulisser och kostym något som i 

professionella sammanhang används både för skådespelare och publik. När detta helt 

saknades blev uppgiften att dramatisera inlevelsefullt också svårare för eleverna.  

5.4.2 Byggande av litterära föreställningsvärldar 

I framträdandet händer något intressant med byggandet av föreställningsvärldar ur ett 

socialt perspektiv. Här bidrar elevernas respektive tolkningar av texterna till att vidga 

förståelsen för dem som ser framförandet. Eleverna hjälper alltså varandra att återigen 

gå in i en text via fas 1, fas 2 och vidare till åtminstone fas 4. Dramatiseringen 

möjliggör för detta återupptäckande av en text och besvarar Langers tänkta fråga: 

stämmer min tolkning med andras tolkningar? 

Att studera huruvida framställningarna bidrog till elevers byggande av 

Langers tredje fas, där läsarens världsbild på något sätt förändras eller påverkas, är 

svårare. Under intervjuerna frågade jag eleverna: Lärde du dig något av texten? varpå 

de funderade en stund och svarade genom att försöka hitta textens sensmoral: 

Ibland så samarbetade de bra och liksom hjälpte till men ibland så blev de bara 

sura (Frances) 

Att ett litet verktyg kan vara till stor nytta (Margo) 

Att man ska vara positiv alltid och försöka vara så snäll man kan mot andra folk 

och sånt (Bertolt) 
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Dessa svar kom eleverna emellertid på i just den stunden de fick frågan, vilket kan 

innebära två saker. Antingen har de inte lärt sig något om själva texten som på något 

sätt kan påverka deras världsbild, eller, vilket är mer troligt, så är dessa kunskaper 

inget de kan sätta ord på eftersom de är för abstrakta. Källtexten var ju dessutom ett 

kortare utdrag ur en längre berättelse vilket innebär att många beskrivningar om 

karaktärer, miljö och bakgrund saknades. I processen hamnade dramatiseringen av 

det egna stycket i fokus istället för hela berättelsen. Förutsättningarna att förstå texten 

som helhet och med hjälp av det uppnå ett transformativt lärande var alltså inte 

särskilt goda. Istället fick eleverna chansen att bygga föreställningsvärldar i de andra 

faserna på ett särskilt utvecklat vis. 

5.5 Resultatsammanfattning 

Det studien sammantaget visar är att en styrka i det dramapedagogiska arbetet är den 

motivation och den arbetsvilja som eleverna visar genom hela processen. De åtog sig 

uppgiften med stor glädje och stort engagemang, trots att uppgiften krävde stor 

tankeverksamhet och var synnerligen svår att genomföra. Eleverna fick chansen att 

genom kreativa uttryck och gestaltning skapa mening i sitt eget lärande och således 

både utveckla kunskaper inom drama, läsning, grupparbete, skrivande av manus och 

muntlig framställning. De fick dessutom chansen att på flera olika sätt röra sig genom 

en berättelse för att bygga en förståelse av den. Emellertid hamnade dramatiseringen 

av det utvalda stycket i fokus snarare än förståelse för texten som helhet. Detta 

berodde till stor del på tidsbrist samt bristfällig förberedelse i grundläggande 

kunskaper i drama.  

6 Diskussion 

6.1 Implementering och vikten av meningsskapande 

I den här studien angrep jag, eleverna och klassläraren ett dramaprojekt utan egentlig 

kunskap om dramapedagogik. Mina erfarenheter kom från teaterstudier på gymnasiet 

och en kort universitetsdelkurs. Således var detta en lärprocess för fler än bara 

eleverna. I framförandet fanns det brister i regi och utförande och det var snarare 
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processen fram som var styrkan i arbetet. Det finns stora chanser att projektet skulle 

kunna upprepas på liknande sätt men med ännu bättre resultat efter en reflektion 

tillsammans med elever och lärare. Den rädsla som många lärare visar tycks alltså 

vara onödig, eller åtminstone obefogad. Det går att lära sig om drama, eller andra 

estetiska lärprocesser, tillsammans med eleverna, istället för att lära sig 

dramapedagogik först, och undervisa i det sedan. 

En av undervisningsmetodens styrkor är att det tvingar eleverna att 

tänka själva. Många elever trivs med traditionella uppgifter på arbetsblad, i 

arbetsböcker eller i ”matteboken”. Där finns allting stipulerat och det handlar 

egentligen bara om att fylla i en mall utifrån vad man kommer ihåg eller vad man 

tidigare förstått. I ett arbete med manus eller dramatisering måste eleverna istället 

kliva ut från denna bekväma, men instängda zon. Nu måste de formulera och lösa sina 

egna problem och strukturera sitt eget arbete (Tham, 2008). Denna typ av 

meningsskapande är tyvärr ovanlig i skolan, när kunskapen att kunna projektleda sitt 

eget liv och välja sin egen väg egentligen borde vara en medborgerlig rättighet att lära 

sig.  

En annan liknande diskussion handlar om styrkan av att kunna 

motivera eleverna inifrån genom att låta dem skapa mening inifrån sig själva istället 

för utifrån en kursplan eller en lärares strikta mål. Eleverna finner betydelse med sitt 

lärande och sin verklighet genom, i det här fallet, teaterkonsten (Tham 2008). De får 

via teatern chansen att uttrycka en annan bild av sina liv. Det kan handla om ett annat 

perspektiv av det vardagliga livet, eller en helt ny aspekt som de ännu inte upplevt. 

Tillsammans får eleverna sedan utforska varandras erfarenheter och föreställningar. 

Det handlar således om att flytta diskussionen för hur man ska motivera elever att 

studera. I vanliga fall brukar man säga att exempelvis läsning är viktigt eftersom det 

är en viktig kunskap längre fram i livet. I ovan diskuterade meningsskapande process 

handlar det istället om att bidra till elevens meningsskapande och förståelse av 

världen just nu. Elevernas delaktighet i undervisningen förstärks, och deras integritet 

respekteras.  

En nackdel, eller åtminstone en kritisk punkt, med att använda drama 

som metod, är den tid som krävs. Bara detta projekt tog totalt fyra timmar 

undervisningstid, och då var ändå omfånget på själva pjäsen mycket begränsat. 

Kanske är det här anledningen till att liknande kreativa pedagogiska metoder inte 
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används så mycket som en hel del forskning visar att de borde. Kunskapsinnehållet i 

kursplanen bara för svenska är stort, och drama är bara en ytterst liten del i det. I den 

här studien används dock drama som metod snarare än att vara ett eget 

kunskapsinnehåll. Det är via dramat som andra förmågor tränas, och via drama som 

en text bearbetas. På så vis är det lättare att argumentera för varför drama borde vara 

en självklar plats i svenskklassrummet. 

Drama, kroppslig och muntlig gestaltning har förvisso en annan aspekt att 

diskutera, även om det inte framkom tydligt i den här studien: pressen av att stå på en 

scen kan skapa ångest. Elever som uppvisar sådana tendenser måste naturligtvis 

ansvarig pedagog notera och ta hand om. De eleverna behöver stöd att övervinna sin 

rädsla tillsammans med de höga krav som ställs på dem i dramapedagogiskt arbete. I 

många fall är det säkert inte ens möjlighet för dessa elever att vara med i 

framställningen, men att låta dem medverka i själva arbetet är en självklarhet. Det här 

är ett område för vidare forskning. 

Det som förenar den här studien med den tidigare forskning ovan (Sayers 

Adomat, Kelner, Jacquet mfl.) är nämligen att eleverna visar stort engagemang och 

stor motivation. I stort sett varje elev har varje gång de sett mig efter projektet undrat 

om de kan göra samma sak igen. Det är en faktor som inte kan understrykas nog, men 

som är kontroversiell. Är det viktigaste i skolan att ha roligt, eller är det att lära sig? 

Var går gränsen för lek och lärande? För mig är gränsen nästintill obefintlig, men det 

är förmodligen frågor av den här karaktären som gör att de i inledningen presenterade 

radikala åsikterna av Peter Abbs (2003) anses vara just radikala. I skoldebatten 

diskuteras om leken verkligen har en plats i skolan, eller om den istället tar tid av det 

som eleverna egentligen bör lära sig. I grunden är det en ideologisk diskussion. Denna 

studie gör ett relevant inlägg i denna debatt, men med ett stort aber: den visar få eller 

inga mätbara kunskaper. Istället lyfts vikten av ett elevstyrt meningsskapande och en 

fri, kreativ och social meningsskapande process för att på så sätt låta eleverna utveckla 

sitt eget lärande.  

6.2 Vidare forskning 

För att ytterligare tydliggöra de positiva effekter som estetiska lärprocesser har krävs 

istället en längre studie som på ett mer utförligt vis undersöker på vilket sätt elever 

utvecklas med eller utan dem. Intressant vore förvisso en analys av vilka förmågor 
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som tränas och hur de utvecklas, snarare än de traditionellt mätbara kunskaperna som 

läshastighet eller resultat på prov. 

Att forska vidare om på vilka sätt teater som konstform kan erbjuda ett 

fördjupat meningsskapande hos elever vore också intressant. Kanske kunde en studie 

där en längre teaterföreställning med ljussättning, kostym, scenografi och mer 

avancerad regi sätts upp hitta fler fördelar eller nackdelar med dramapedagogiken. 

För att knyta an till en text med stor betydelse för drama som estetisk lärprocess: Idag 

ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv (Gustafsson, Fritzén 2008) vore även en 

studie om hur teaterbesök fungerar som kreativ stimulans. Kanske skulle detta också 

kunna forskas om från ett lärarperspektiv. 

6.3 Slutsats 

Studien visar att drama, trots en del utmaningar som till exempel tidsfaktorn och 

olikheter bland elever, har en betydande roll i klassrummet. Teater är en konstform 

med stor transformativ potential vilket går att utnyttja i exempelvis arbete med 

förståelse av text. Att ge en elev chansen att vara någon annan, betrakta världen från 

nya vinklar, skapa betydelse inifrån sig själv och känna glädjen av att självsäkert ta 

plats inför en publik borde inte bara ses som en möjlighet, det borde istället vara en 

demokratisk rättighet. 

  



 

24(26) 

 

7 Referenser 

7.1 Otryckta källor 

Nordmark, Dag & Tjäder, Per Arne (u.å.). Drama. Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/drama (Hämtad 2019-05-19) 

7.2 Tryckta källor 

Abbs, Peter (2003). Against the Flow: Education, the arts and postmodern 

culture. RoutledgeFalmer: London 

Andersson, Märtha (2014). Berättandets möjligheter: multimodala 

berättelser och estetiska lärprocesser. Diss. Luleå: Luleå tekniska univ., 2014 

Blank Kelner, Lenore (2010). Miracle Moments: Tales of Arts Integration, 

TEACHING ARTIST JOURNAL, 8:4, 229-232, DOI: 

10.1080/15411796.2010.509199 

Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken: för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Fredriksson, Kristina (2013). Drama som pedagogisk möjlighet: en 

intervjustudie med lärare i grundskolan. Licentiatavhandling Linköping: Linköpings 

universitet, 2013 

Gustafsson, Birgitta E. & Fritzén, Lena (2004). Idag ska vi på teater, det kan 

förändra ditt liv: om barnteater som meningsskapande i skolan. Växjö: Växjö 

universitet, institutionen för pedagogik 

Henrikson, Alf & Lindahl, Edward (1973). Asken Yggdrasil: en gammal 

gudomlig historia. Höganäs: Bra böcker 

Jacquet, Ewa (2011). Att ta avstamp i gestaltande: pedagogiskt drama som 

resurs för skrivande. Licentiatavhandling Stockholm: Stockholms universitet, 2011 

Jindal-Snape, Divya, Vettraino, Ellinor, Lowson, Amanda & McDuff, 

Wilson (2011). Using creative drama to facilitate primary–secondary transition, 

Education 3-13, 39:4, 383-394, DOI: 10.1080/03004271003727531 



 

25(26) 

 

Langer, Judith A. (2005). Litterära föreställningsvärldar: 

litteraturundervisning och litterär förståelse. Göteborg: Daidalos 

Lilliedahl, Jonathan (2018). Building knowledge through arts integration, 

Pedagogies: An International Journal, 13:2, 133-145, DOI: 

10.1080/1554480X.2018.1454320 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2018 (2018). Stockholm: Skolverket 

Marner, Anders (red.) (1997). Rapport från CD-semiotiskt: semiotik och 

moderna medier i bildämnet. Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå 

universitet 

Podlozny, Ann (2000). Strengthening verbal skills through the use of 

classroom drama: a clear link., The Journal of Aesthetic Education, 34:3/4, 239-275, 

DOI: 10.2307/3333644 

Sayers Adomat, Donna (2009). Actively engaging with stories through 

drama: portratis of two young readers, The Reading Teacher, 62:8, 628-636, DOI: 

10.1598/RT.62.8.1 

Savoie, Alan (2017). Aesthetic experience and creativity in arts education: 

Ehrenzweig and the primal syncretistic perception of the child, Cambridge Journal of 

Education, 47:1, 53-66, DOI: 10.1080/0305764X.2015.1102864 

Selander, Staffan & Kress, Gunther R. (2010). Design för lärande: ett 

multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedt 

Sternudd, Mia Marie F. (2000). Dramapedagogik som demokratisk 

fostran?: fyra dramapedagogiska perspektiv: dramapedagogik i fyra läroplaner. Diss. 

Uppsala: Universitet 

Tham, Amelie (2008). Den andra möjligheten – estetik och kultur i skolans 

lärande. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 



 

26(26) 

 

Wiklund, Ulla (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: 

UR 

 

  



 

1(2) 

 

Bilaga 1 - Samtyckesbrevet 

Till dig som har elever i klass XXX på XXX 

Information och förfrågan om deltagande i studie om drama i klassrummet 

 

Hej! Jag heter Emil Gustavsson och studerar till lärare på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag har precis varit i klass XX i fem veckor som praktik i utbildningen. Nu skriver 

jag ett arbete om drama i klassrummet. Jag vill undersöka hur drama eller teater kan 

användas för att öka elevers läsförståelse och för att skapa mening i lärandet. 

 

I studien kommer jag att observera en eller flera lektioner där eleverna ska förbereda 

och spela teater. Pjäsen är en saga ur nordisk mytologi. Efteråt kommer jag kort 

intervjua några elever för att få reda på hur de upplevt lektionerna. Intervjuer och 

lektioner kan komma att spelas in, men bara för att jag ska kunna transkribera och ta 

anteckningar efteråt. Alla filer och videor raderas när studien är färdig. 

 

Det insamlade materialet kommer användas konfidentiellt, det vill säga att ingen 

obehörig kommer få ta del av uppgifterna, och eventuella namn kommer 

anonymiseras i själva uppsatsen. 

 

Det är frivilligt att delta och ni kan när som helst välja att avbryta ert deltagande utan 

närmare motivering. 

 

 

 

 

Elevens namn: ___________________________________ 

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien: 

 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien:  

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: _________________________________________ 

 

 

 

Tack för er tid och hör av er om ni har frågor: 

 

MVH, 

 

Emil Gustavsson : eg222pv@student.lnu.se 

 

(Min handledare: Martin Hellström : martin.hellstrom@lnu.se)  

mailto:eg222pv@student.lnu.se
mailto:martin.hellstrom@lnu.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

- Vad kommer du ihåg av texten? 

 Vad handlade den om mest? 

 Vilken händelse tyckte du var mest spännande/rolig/konstig att höra? 

- Att dramatisera? 

- Kan du beskriva några av karaktärerna? 

 Vem tror du var svårast att spela, varför? 

- Vem skulle du helst vilja vara? 

- Vem spelade du? Varför?  

- Påminde texten om något du läst eller sett tidigare? 

 Om vikingatiden? 

- Hur kändes det att spela teatern? 

 Var du dig själv? 

 Var du någon annan? 

 Vem? 

- Hur var det att skriva manus? 

- Vad var roligast med att öva och spela teatern? 

- Om du fick ändra på något när ni spelade pjäsen, vad skulle det vara? 

 Varför ville ni ha rekvisita? 

 Vad hade hänt om ni haft kostymer? 

- Var det något som var svårt? 

- Vad tyckte du om de andras pjäser? 

- Lärde du dig något av berättelsen? 
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