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Abstract 

This thesis is about how drama can be a tool to enhance children and pupils self confidence. 

The purpose of this work is to investigate how the use of drama can affect students’ self-

image and describe pedagogues’ vision and experience of drama during school hours. I have 

used a qualitative interview method to obtain knowledge of teachers' experience. The 

results of the interviews I've summarized and analyzed in the discussion section later in this 

work. There is also a literature review in which I highlighted the literature that is relevant 

to my purpose. The interviews have given me an understanding of how drama is used in 

school and what its impact on students. I have also realized that it matters a lot how you 

use drama in school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om hur drama kan vara ett verktyg till att stärka barns och 

elevers självförtroende. Syftet med arbetet är att undersöka hur användningen av drama kan 

påverka elevers självbild och beskriva pedagogers syn och erfarenheter av drama under 

skoltid. Jag har använt mig av en kvalitativ intervjumetod för att få kunskap om pedagogernas 

erfarenheter. Resultatet av intervjuerna har jag sammanfattat och analyserat i diskussionsdelen 

senare i arbetet. Det finns även en litteraturgenomgång i arbetet där jag lyft fram litteratur 

som är relevant för mitt syfte. Intervjuerna har givit mig en förståelse för hur drama används i 

skolan och vad det har för påverkan på eleverna. Jag har fått med mig att det spelar en stor 

roll hur man använder sig av drama. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

Teaterapa, är det jag blev kallad som liten. Jag älskade att klä ut mig och ville alltid göra egna 

teaterpjäser med rekvisita och tvingade mina vänner att spela upp dessa med mig. Jag ville 

också att föräldrarna skulle vara publik och alltid skulle jag bli filmad. Med åren försvann 

detta intresse. När jag kom upp i högstadiet så fasade jag för att gå upp och ställa mig framför 

klassen och redovisa eller bara prata. Detta tror jag tyvärr är väldigt vanligt bland många att 

känna så. När jag började kursen i estetiskt lärande på lärarutbildningen, där man arbetade 

mycket med bild, drama, dans och musik väcktes intresset igen. Då förstod jag varför jag 

tyckte om ämnet drama så mycket. Det är efter den kursen som jag fått styrkan och nu med 

glädje går upp och ställer mig framför ”publik” igen. 

Under min Verksamhetsförlagda utbildning har jag många gånger lagt märke till att ämnet 

drama inte existerar i vissa klasser och i andra används det mycket mer, utan att pedagogerna 

egentligen vet om att det är drama de använder sig av. Vissa pedagoger på min VFU plats 

säger att de inte tycker om att spela teater och därför kan de inte lära ut det själva. Det spelar 

mycket in vad man själv har för intresse har någon pedagog sagt. Det kan göra mig lite ledsen 

eftersom elever till en lärare med den inställningen kan gå miste om väldigt mycket. Drama 

kan vara ett bra verktyg i många avseenden, vilket jag hoppas kunna få påvisa i mitt 

examensarbete. Det jag också lagt märke till hos vissa lärare är deras attityd, att drama är 

svårt och att de själva inte kan eller tycker det är roligt att ”spela teater”. Detta smittar 

självklart av sig till eleverna. Eftersom jag själv känner att jag fått växa så otroligt mycket 

genom drama så vet jag vad många elever går miste om när de inte får möjligheten att testa på 

det under sin skolgång. I drama finns det inga rätt och fel. Alla elever får jobba utefter sin 

egen förmåga och få testa att utmana sig själv. Det är processen att våga och utmana sig själv 

som är viktig, inte att man ska kunna stå på en scen och spela upp en pjäs. Jag har sett att det 

är många elever idag som har ett väldigt lågt självförtroende, anledningarna är många och 

väldigt olika. Enligt min erfarenhet blir det också bara mer och mer vanligt. Dessa barn kan 

ofta upplevas som väldigt stökiga eller bråkiga och kan få en bristande relation till både vuxna 

och kompisarna. Deras förmåga att kunna ta sig an sina skoluppgifter blir sämre och deras 

känsla av misslyckande ökar. Dessa barn finns i de flesta klassrum. Mitt mål med detta arbete 
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är att kunna ge en bättre förståelse för att drama kan vara ett bra verktyg till att stärka 

självkänslan och självförtroendet hos elever och därmed få en bättre grund för sin inlärning. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka och lyfta fram tankar och idéer kring drama 

och vad man kan tänka på när man använder drama i undervisningen, hur användningen av 

det kan påverka elever med lågt självförtroende och självkänsla. Jag vill undersöka hur drama 

i undervisningen kan vara ett bra verktyg till att stärka dessa elever, hur det kan användas för 

att påverka deras självbild, och om drama kan främja deras inlärningsförmåga. 

 

1.3 Frågeställning:  

 Hur kan drama vara ett verktyg till att stärka elevers självförtroende? 

 Hur ser de valda författarna och pedagogerna på användning av drama i 

undervisningen? 

 

1.4 Avgränsning 

Jag valde medvetet att inte avgränsa mig i frågan om åldersgrupp, då jag anser att problemen 

med låg självkänsla och dåligt självförtroende inte är åldersbetingat.  Mina avgränsningar är 

att jag har valt att bara skriva övergripande om drama, jag kommer inte gå in på de olika 

delarna inom drama som exempel rollspel. 

 

2. Litteraturgenomgång 

I litteraturdelen kommer jag att redogöra för mina begrepp, bland annat skillnaden mellan 

drama och teater, samt undersöka vad vald litteratur säger angående drama och hur det kan 

stärka elever. Jag kommer även att göra några inslag i det pedagogiska dramats historia.  
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2.1 Några nedslag i dramats historia 

Redan på 300-talet förekom dramatisk verksamhet i undervisningen av barn och vuxna. 

Filosofer som Platon och Aristoteles ansåg att det man lär sig under tvång och plåga, inte 

fastnar på djupet som det man lär sig under lustfyllda situationer. De levde i Aten och deras 

idéer kring drama hade stor påverkan på kulturen i hela Grekland och senare även i 

romarriket.
1
 

Under medeltiden mellan ca 400 - 1400-talet blev all form av dramatik och teater förbjuden 

av den kristna kyrkan. Förbudet mjuknade under århundradenas gång. Kyrkan började 

använda sig utav dramatisk verksamhet i de skolor prästerna utbildades. Mot slutet av 

medeltiden började man inom kyrkorna att använda sig av stora teaterföreställningar för att 

berätta om bibliska historier och även annat som de ville nå ut med till allmänheten.
2
 

Konstnärer och pedagoger ville pånyttföda den antika synen på drama i Grekland och Rom 

under 1400-1500-talet. De använde bland annat antika dramatiska texter. Pedagogerna märkte 

att den dramatiska formen gjorde det lättare att lära sig nya språk för eleverna. 
3
 

Under 1600-1800-talet använde man pjästexter i skolorna. I slutet av 1800-talet började drama 

få sin moderna form och den används än idag. 
4
 

 

2.1 Vad är drama? 

Ordet drama är ett grekiskt ord som betyder handling. Att dramatisera betyder att man 

gestaltar en handling med hjälp av roller och rollspel menar Bodil Erberth och Viveka 

Rasmusson.
5
 Enligt Brian Way har drama tagit sikte på att utveckla hela personligheten.   

”Det är viktigt att inte blanda ihop teater och drama, det är två helt olika aktiviteter.”Teater” 

handlar om kommunikation mellan två skådespelare och en publik. Way beskriver drama på 

följande sätt: 

                                                           
1 Kent Hägglund, Dramabok, Stockholm: Liber AB, 3:e upplagan, 2011.s. 92 
2 Hägglund, s. 92 
3
 Ibid. 

4
 Hägglund,s. 93 

5 Bodil Erberth och Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama, , Lund: studentlitteratur,   

2:a upplagan 1991,1996 s. 7. 
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”Drama” handlar om deltagarnas upplevelse, samtidigt som man kommunicerar med 

publiken.” 
6
 Erbert och Rasmusson menar att ”Drama är ett hjälpmedel i det pedagogiska 

arbetet, där varje elev är en huvudperson.” 
7
 De tränas att uttrycka sig på olika sätt och att 

upptäcka och använda sina resurser. Detta ger ökad säkerhet, som är viktigt för alla, speciellt 

för blivande lärare och barnomsorgspersonal säger de. Eleverna lär sig att samarbeta i grupp. 

Att kunna sätta sig in i hur andra människor tänker och känner utvecklar hos eleven 

förståelsen för andra människor.
8
 ”Drama är ett sätt att få kunskap om sig själv och andra, en 

pågående process både inom den enskilde och i kontakt med andra” 
9
 säger Christel 

Öfverström. Drama står för ett förhållningssätt där både inåtriktad och utåtriktad 

kommunikation belyses. 
10

 ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.” 
11

  

 

2.3 Dramats inverkan på elever 

Marie Lindhagen berättar att det blir ett allt hårdare samhälle för våra skolbarn att leva i. 

Antalet utåtagerande och okoncentrerade barn växer med allt mer oroväckande hastighet. 

Många av dessa elever mår dåligt och lider brist på närhet och ömhet. Enligt Lindhagen är 

sagogestaltning och drama ett sätt att nå dessa barn. ”Pedagogisk verksamhet menas med att 

utgångspunkten är att personalen på skolan har en helhetssyn på varje enskild individ.” 
12

 

Detta innebär att man ständigt försöker stärka barnets samtliga sinnen, alltså dennes 

perceptionsförmåga, också att samtidigt stimulera barnets språk och motorik. I denna process 

utvecklas jagkänslan.
13

 Erberth och Rasmusson menar att i rollspel och samtal kan man 

bearbeta attityder och bli mer medveten om sina värderingar. ”Det ökade självförtroendet som 

man får genom att upptäcka sig själv ger styrka att våga ta ställning och att påverka en 

                                                           
6
 Brian Way. Utveckling genom drama, Stockholm: Wahlström och Widstrand, 1971. s. 13 

7
 Erberth och Rasmusson, s. 8 

8
 Erberth och Rasmusson, s. 8 

9
 Christel Öfverström. Upplevelse, inlevelse och reflektion drama som en aktiv metod i lärandet, 

Linköping: Linköpings Universitet, Utbildningsvetenskap, 2006 s. 13 
10

 Öfverström, s.13 
11

 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, s. 7 
12

 Marie Lindhagen. Fantasilekar: dramalekar och sagogestaltning. Solna: Ekelunds Förlag AB, 1996, 

s. 7 
13

 Lindhagen, s. 7 
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situation.” 
14

 Lindhagen anser att skolans viktigaste uppgift är att hjälpa barn/elever att 

upptäcka sig själva och tro på sina egna inre resurser. ”Att jobba med drama med barn och 

elever gör att de tränas och stärks genom olika kontaktövningar, trygghetsövningar och 

avslappningsövningar.” 
15

De lär sig att lyssna till det egna jaget. Samtidigt som den språkliga 

medvetenheten och den motoriska rörelsekontrollen stimuleras. Öfverström betonar att drama 

tränar elever i att lära sig att lära. Lärare måste låta eleverna pröva på olika estetiska 

uttryckssätt, genom det lär de känna sig själva och får träna sig i att förstå och respektera 

andra. 
16

 Läroplanen säger: 

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.
17

  

Lindhagen har gjort ett dramaprojekt som heter Pedagogiskt drama, ett jagstärkande och 

konfliktlösande arbetssätt, där hon använde sig utav en rapport i dagboksform i en klass med 

stora anpassningsproblem. Här berättar hon hur hon har gått tillväga och beskriver de olika 

övningar hon har med klassen under 12 lektioner en timme i veckan. 
18

 Sammanfattningsvis 

av vad Lindhagen såg och kom fram till genom att använda drama i en klass var att det är 

personlighetsutvecklande för elever med sociala och emotionella problem. Alla barn behöver 

få uppleva spänning, omväxling och utmaningar. En viktig aspekt hon tar upp är att det är 

viktigt att tänka på att barns uthållighetsförmåga är väldigt liten, de orkar inte koncentrera sig 

en längre stund. 
19

 Lindhagen skriver om elever med stora anpassningsproblem och hon 

hänvisar då till Hjalmar Söderbergs dikt.  

”Man vill bli älskad, 

 i brist därpå beundrad, 

 i brist därpå fruktad, 

                                                           
14

 Erberth och Rasmusson, s. 8 
15

 Lindhagen, s. 7 
16

 Öfverström, s. 15 
17

 Skolverket, s. 10 
18

 Lindhagen, s. 8 
19

 Lindhagen, s. 67 
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 i brist därpå avskydd och föraktad. 

Man vill ingiva människorna 

 någon slags känsla. 

Själen ryter för tomrummet 

Och vill ha kontakt 

Till vad pris som helst.” 

(Hjalmar Söderberg) 
20

 

 

2.4 Vad kan man åstadkomma med drama? 

Enligt Öfverström är drama ett ämne som skapar en möjlighet att utveckla hela människan 

utifrån individens egen förmåga här och nu. Grunden i all kommunikation är kunskapen om 

sig själv. Några viktiga inslag i dramakommunikation är: 

 ”En helhetssyn på människan och livet. 

 Att ge individen verktyg för att utveckla kunskap och genom ökad medvetenhet om sig 

själv och andra. 

 Att kunskapen är förstådd i de egna känslorna och handlingarna.”
21

  

Betty Jane Wagner hänvisar till Dorothy Heathcotes arbetssätt. Heathcotes menar att med 

drama kan man dra ur barnen sådant som de ännu inte vet att de redan kan. Hon kallar det att 

”bygga upp en inre rymd hos eleven” och hennes syfte med drama är att dyka djupt ner i 

känsla och mening.
22

 Hon sätter inte barnen till att skapa drama. Istället utnyttjar hon dramat 

till att vidga deras medvetande, lär dem betrakta verkligheten och upptäcka handlingens 

                                                           
20

 Lindhagen, s. 9. 
21

 Öfverström, s. 11 
22

 Wagner, Betty Jane, Drama i undervisningen, en bok om Dorothy Heathcotes pedagogik. 

Uddevalla: Media Print AB, 1993, s. 19  
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underliggande betydelse. Detta gör hon inte genom att överösa dem med information, utan 

genom att de får använda och utnyttja det de redan kan. 
23

  

”En dramatisering tydliggör en upplevelse som varit alltför oroande eller överväldigande för 

oss att hantera”
24

  säger Heathcotes. Till exempel dramatiserar vi händelser spontant för att 

kunna förbereda oss för en viktig intervju. Vi kan spela upp den i tankarna för att känna oss 

mer förberedda. Vi försöker föreställa oss hur det kommer att vara och hur det kan komma att 

kännas rent känslomässigt. Enligt Heathcotes dramatiserar vi också saker i efterhand som man 

måste lära sig leva med, som till exempel en operation eller ett gräl. När vi återupplever 

chocken och går igenom detaljerna ofta så smälter vi händelsen och till slut lär vi oss att 

acceptera och leva med den. Detta är något som många gör spontant utan att tänka på det 

säger Heathcotes.
25

 

Öfverström menar att drama ger lärare och andra individer verktyg till att utveckla kunskap 

och ökad medvetenhet om sig själv. Drama är ett arbetssätt som ger möjlighet att pröva olika 

handlingar som man har med sig ut i det verkliga livet. I drama tränar enligt Öfverström 

eleven aktivt i att: 

 ”Lära känna sig själv 

 I samspela med andra pröva sina attityder, värderingar och ställningstaganden 

 Förebygga, möta och bearbeta konflikter 

 Söka, bearbeta samt utveckla kunskaper som leder till nyfikenhet att lära mer.” 
26

  

 

2.5 Drama och inlärning 

Heathcotes visar hur man kan använda drama till att väcka intresse hos eleverna till litteratur 

och språk. Man måste hitta en nyckel till ämnet säger hon. Hon brukar kasta ut eleverna i 

sådant de inte har en aning om, deras lust att utforska och hitta svar väcks då till liv. Det blir 

                                                           
23

 Wagner, s. 21 
24

 Wagner, s. 23 
25

 Wagner, s. 23 
26

 Öfverström s. 19 
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spänning och glädje i deras arbete att hitta vad de behöver. Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade.
27

 I läroplanen står det att: 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
28

 

 När eleverna vill läsa i ordböcker, vuxenlitteratur av alla slag så vet Heathcotes att dramat har 

fyllt sin funktion. Genom drama så har hon väckt lusten hos eleverna, de märker att de kan 

behärska sitt material istället för att styras av det. 
29

 Enligt Öfverström får grundläggande 

kunskaper i drama eleven att aktivt arbeta med sin identitet och sitt kulturella arv, som en del 

av identiteten. Att få kunskaper om det kulturella arvet skapar en förståelse för andra kulturer 

och även underlättar för eleven att förstå den värld eleven lever i. 
30

 

”Precis som i en rollgestaltning frigörs upplevelser och hågkomster, vilket underlättar 

förståelsen för texten och ökar intresset för den.” 
31

 säger Heathcotes.  Innehållet i en text 

präglas av vad läsaren i det ögonblicket tillför texten. Personliga värderingar, känslor och 

medvetenhet styr upplevelsen av en skriven text i lika hög grad som av drama. De elever som 

inte har gjort denna upptäckt av läsningen låter Heathcotes söka nyckeln till det med hjälp av 

drama. Heathcotes blir ofta inkallad för att förbereda en klass för texter. Hon går inte igenom 

materialet utan istället ställer hon frågor på texten som ska väcka intresset hos klassen för att 

de ska läsa mer insiktsfullt. Om hon inte har som mål att tolka texten så iscensätter hon den 

inte. Istället ställer hon frågor och låter klassen dramatisera en situation som de känner igen 

sig i eller något de tyckte var intressant. 
32

 Genom att utgå från känslor och inte från fakta 

väcker Heathcotes elevernas nyfikenhet och stimulerar dem att läsa och söka efter fakta när 

dramat är slut enligt Wagner. 
33

  

 

 

 

                                                           
27

 Wagner, s. 235 
28

 Skolverket, s. 9 
29

 Wagner, s. 235 
30

 Öfverström, s. 13 
31

 Wagner, s. 236 
32

 Wagner, s. 236 
33

 Wagner, s. 237 
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2.6 Drama i samspel med andra 

Författarna Gunnel Johansson och Fiddeli Persson skriver att drama syftar till att utveckla 

hela människan i samspel med andra. De anser att en dramagrupp inte bör vara mer än tio 

personer. De jobbar med att alla arbetar tillsammans i grupp. De betonar att det är viktigt att 

ofta byta partner för att alla ska få arbeta med alla. De tror att detta skapar trygghet i 

gruppen.
34

 Johansson och Persson anser att en övning ska ta sikte på att få uppleva något med 

kroppens alla sinnen istället för att bara tala om sinnena. De arbetar med att en stor del av 

övningarna är icke-verbala, som t.ex. genom ögonkontakt, kroppskontakt eller ljud.
35

  I drama 

försöker författarna Persson och Johansson lära eleverna att visa sina känslor öppet. De anser 

att om man vågar visa sina känslor så lär man känna varandra bättre. 
36

 Lindhagen delar 

Johanssons och Perssons tankar. Lindhagen anser att användning av pedagogiskt drama 

bygger upp gruppkänslan. Eleverna tränas att bli en grupp, de vågar prata och visa mer 

känslor.
37

  Enligt författarna Johansson och Persson har det idag blivit vanligt att man inte ska 

visa hur man egentligen mår eller känner, vi har blivit lärda genom uppfostran, skolan och 

arbetslivet att hålla humöret uppe och att visa en hygglig fasad. Därför tycker de att det är 

viktigt att man tränar eleverna tidigt i att våga visa känslor.
38

  

 

2.7 Skolans roll 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
39

 

Läraren har som uppgift att hitta metoder som underlättar och ger eleven möjligheter att 

upptäcka sig själv och öka sin självkännedom säger Öfverström. Lärandemiljön är ett bra sätt 

att upptäcka och uppleva möten med andra. ”Det är när man konfronteras med andras tankar 

                                                           
34

 Gunnel Johansson och Fiddeli Persson, Mötas i grupp, pedagogiskt drama, Falköping: Esselte 

Studium AB, 1978, s. 3 

35
 Johannson och Persson, s. 4 

36
 Johannson och Persson, s. 5 

37
 Lindhagen, s. 66 

38
 Johannson och Persson, s. 5 

39
 Skolverket, s. 7 
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och värderingar som en utveckling först sker” 
40

säger Öfverström. Enligt Heathcotes är det 

viktigt att inte läraren styr dramat utan lockar fram det. Hon brukar be eleverna fatta så många 

beslut som möjligt, hon fattar endast de beslut som krävs för att eleverna ska kunna 

dramatisera det de väljer att göra. När hon märker att eleverna gör ett val som kan ge dem 

problem i dramat så nämner hon inte det, utan klargör för de svårigheter som kan 

uppkomma.
41

 Öfverström menar att det är viktigt att kunna uppmärksamma det icke-verbala 

språket för att kunna se att det finns elever som talar med kroppen. 
42

 Heathcotes tycker att det 

är viktigt att eleverna ska bli medvetna om vilka problem de skapar och vilka alternativ som 

finns för att lösa dem när de uppkommer. Elever som får sina idéer hörda är mer benägna att 

delta och utvecklas. Det är elevernas intresse som får dramat att hålla samman.
43

 Enligt 

läroplanen: 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar 

ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 
44

  

Heathcotes menar att vi alltför länge har satsat på att utbilda dramaspecialister, nu tycker hon 

att man ska visa alla vanliga lärare hur man kan använda drama för att åstadkomma något som 

inte kan uppnås lika effektivt på andra sätt. 
45

 

Enligt Öfverström grundläggs barns utvecklingsprocess i hemmet där de vuxnas relationer till 

barnet har stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. ”Barn skapar sin självbild genom hur 

andra människor reagerar på dem i deras omgivning.” 
46

 Det värde barnet sätter på sig själv 

beror på acceptans och samhörighet. Många forskare anser att begreppet självbild har en 

anknytning till begreppet personlig identitet säger Öfverström. I lärandet är det viktigt att se 

hela barnet och att som lärare underlätta i undervisningsprocessen, ett exempel att göra det är 

med drama som metod, man arbetar genom att utgå från barnet och skapa trygghet för barnet i 

                                                           
40
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42

 Öfverström, s. 14 
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 Wagner, s. 27 
44

 Skolverket, s. 9 
45
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46
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undervisningsmiljön. Trygghet är en väg mot ökad självkännedom. Att vara trygg innebär 

enligt Öfverström att : 

 ”Våga vara sig själv både till det yttre och det inre.  

 Våga se det som är bra och mindre bra hos sig själv. 

 Våga ta ansvar och stå för vad man tycker i en grupp. 

 Våga pröva nya saker och lära sig av det. 

 Visa respekt och förståelse för andra.”  
47

 

I läroplanen står det att: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper. 
48

 

 

3. Metod 

Mitt arbete innehåller en litteraturdel och en del består av kvalitativa intervjuer med 

pedagoger som arbetar ute i verksamheten. Jag valde att intervjua pedagoger i olika åldrar för 

att få så stor variation som möjligt i hur drama används i skolan. Jag upplevde också att 

samtliga trivdes väldigt bra med sitt yrke.  

3.1 Val av metod 

En kvalitativ intervjustudie kändes relevant för mig att göra då jag ville få pedagogernas 

personliga erfarenheter med eleverna. Enligt Runa Patel och Bo Davidsson innebär en 

kvalitativ undersökning: 

Syftet med en kvalitativ undersökning är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
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fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 

respondenten eller avgöra vad som är det sanna svaret på en fråga. 
49

  

Jag började med att skriva ner mina intervjufrågor och göra mina intervjuer. Nu i efterhand 

kan jag känna att det kanske hade varit bättre att ha samlat in fakta från litteraturen först så att 

jag hade haft mer kunskap om ämnet till att kunna ställa mer följdfrågor. Jag är glad att jag 

använde mig utav en bandspelare som då gjorde att jag inte behövde koncentrera mig på att 

skriva ner allt det pedagogerna sa, jag kunna lugnt lyssna och därmed ledde vissa frågor till en 

intressant diskussion. Eftersom att jag valde att använda mig utav kvalitativa intervjuer kunde 

jag ta del av lärarnas tankar och upplevelser. De pedagoger jag valde hade mycket att dela 

med sig av och vissa av dem har jobbat i många år. Jag känner att jag har fått med mig mycket 

av min intervjustudie.   

 

3.2 Etiskt förhållningssätt 

Jag som intervjuare ska informera undersökningsgruppen om syftet med undersökningen och 

att den är frivillig. Detta informerade jag deltagarna om när jag kontaktade dem första gången. 

Jag har även tagit till mig vetenskapsrådets synpunkter gällande anonymitet. 

Anonymisering av uppgifter är i vissa fall en förutsättning för att etikprövningsnämnder ska 

godkänna en studie. Det kan t.ex. ske genom att personuppgifter eller namn på insända enkätsvar 

eller prover klipps bort så att det sedan blir omöjligt att hänföra ett visst svar eller prov till en 

bestämd individ. 
50  

 

3.4 Genomförande 

Först så åkte jag upp till skolan och pratade med de lärare jag ville intervjua. De jag inte fick 

tag på den dagen kontaktade jag via e-mail då jag vet att de kan ha lektioner. Jag informerade 

alla om syftet med undersökningen och att det är frivilligt. Alla pedagoger jag valde var 

villiga att delta. Sedan bestämde vi tillsammans en tid för intervju. En av pedagogerna ville att 

jag skulle skicka frågorna så att hon kunde förbereda sig. Därför valde jag att skicka 

                                                           
49

 Patel, Runa och Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, 3:e upplagan, Lund: 

studentlitteratur, 1991, 2003, s. 78 

50
 Vetenskapsrådet rapportserie, 2011, s. 68 
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grundfrågorna till alla så att det blev samma förutsättningar för alla. De flesta tyckte det var 

uppskattat att de fick förbereda sig.  Jag klargjorde för dem att deras svar skulle behandlas och 

redovisas anonymt. Jag kommer inte heller på något sätt att namnge dem eller verksamheten 

de jobbar i. Inte heller skriva så att det på något vis kan kopplas till någon i personalen eller 

vart de arbetar. Intervjuerna skedde i pedagogernas eget klassrum. Det var de själva som ville 

vara i sina klassrum, vilket jag tyckte var bäst eftersom det är deras arbetsplats, där de känner 

sig trygga och bekväma. Av min intervjustudie var förhoppningen att jag skulle få en 

helhetssyn på hur man använder sig utav drama i undervisningen och vad den har för effekter 

på eleverna.  

 

4. Intervjustudie 

Här kommer jag att redogöra för sammanställningen av min intervjustudie. 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

De fem pedagogerna som deltog i intervjustudien har jag valt att kalla för A, B, C, D, E. Alla 

är kvinnor i åldrarna 23-64 år. 

Pedagog A är lågstadielärare och har en klass på 24 elever. Hon har jobbat som lärare i snart 

20 år. 

Pedagog B är lågstadielärare och har en klass på 22 elever. Hon har jobbat som lärare i 40 år. 

Pedagog C är mellanstadielärare och har en klass på 25 elever. Hon har jobbat som lärare i 

snart 33 år. 

Pedagog D är mellanstadielärare och har en klass på 24 elever. Hon har jobbat som lärare i  

Snart 25år.  

Pedagog E är låg och mellanstadielärare och har en klass med 33 elever. Hon har jobbat som 

lärare i snart ett år. 

 

 

 



14 

 

4.2 Pedagogernas syn på drama? 

Pedagogerna anser att drama är ett stort begrepp. Fyra av pedagogerna delar uppfattning om 

att drama handlar mycket om gestaltning. Pedagog A tycker att drama är när man utrycker sig 

på ett annat sätt än i skrift, man använder kroppen och rösten.   

Två av pedagogerna tar upp improvisation och inlevelse. Två andra nämner också forumspel. 

Pedagog C och E säger att drama handlar mycket om att utmana och använda många av sina 

sinnen. Kroppen är ett verktyg som man använder för att göra olika övningar med. De tycker 

att drama handlar mycket om att kunna få tänja på gränser och gå in i olika roller som gör att 

man får bete sig på ett sätt man kanske aldrig annars skulle göra. 

 

4.3 När används drama i skolan och hur ofta? 

Pedagogerna brukar använda sig av drama i sin undervisning på olika sätt. Pedagog A brukar 

ta in det i sina temaarbeten som till exempel temat stenåldern. Då fick eleverna skriva sitt eget 

manus tillsammans och göra en egen pjäs och visa upp. ”Bara de som vill” säger hon. 

Pedagog A brukar använda sig av drama 3-4 gånger på ett läsår.  

Tre av pedagogerna använder sig utav drama i vissa ämnen. Som till exempel lektioner i 

engelska och religion. Pedagog C brukar använda sig utav drama på engelskan då de har 

dialoger. Då brukar eleverna få klä ut sig och gå in i en roll och samtidigt prata engelska. 

Pedagog B brukar använda sig av drama i livsviktigt,( social emotionell träning) där man 

jobbar mycket med värdegrunden. Hon berättar att hon brukar ta in drama när det uppstått 

någon konflikt i klassen. Hon brukar då lyssna på den ena versionen också får de elever som 

vill spela upp det hur den ena personen upplevde det och vise versa. Hon gör detta för att 

eleverna ska få en förståelse att det alltid finns två sidor på saken och kunna lära sig att sätta 

sig in i en annans situation. Pedagog D brukar använda sig utav drama i historia, till exempel 

vikingatiden. Då brukar eleverna få göra improvisationer av hur det kunde se ut när ett skepp 

lämnade boplatsen, när de var ute på havet, när man plundrade . Hon brukar också bara ha 

teaterlekar eller gestaltning i svenska för att eleverna ska få leva sig in i roller och ha kul ihop 

och få en bra gemenskap i klassen. Pedagog D har också dans/rörelse som ett ämne i skolan. 

Där brukar de leva sig in olika musikstycken och fundera på hur man kan röra sig till 

musiken, hur uttrycken ändras om musiken ändras. Här brukar hon också ta med att man ska 

gå arg eller springa lycklig. Eleverna får jobba med sina kroppar och sina uttryck. Pedagog B, 

C och D brukar använda sig av drama nästan varje vecka på ett eller annat sätt. Pedagog E 
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arbetar med elever från 7 till 15 år. Hon hade svårt att säga hur ofta hon använde sig utav 

drama, just nu jobbar hon med svenska med alla elever och försöker stärka upp den muntliga 

biten där många elever känner sig osäkra. Ett exempel hon tog upp som hon hade gjort med 

några elever är: 

 

Vi satt i en ring och jag hade förberett lappar till eleverna. På dessa lappar hade 

jag gjort en beskrivning av en person till exempel en sur gubbe”, ”en blyg 

flicka” eller ”en ordningsam mamma”. Jag deltog själklart också i övningen för 

att visa eleverna att det är okej att spela någon annan och att bjuda på sig själv. 

Eleverna valde sedan ett ämne som alla skulle prata om i deras tilldelade roller, 

ingen visste vem eller hur den andra var. 

 

Pedagog E styrde samtalet och såg till att alla fick prata. Eleverna fick sen gissa vad som stod 

på klasskompisarnas lappar och de hade haft det mycket roligt och skrattat mycket. Det var ett 

exempel som pedagog E berättade att de hade gjort i helklass, längre fram i deras arbete 

kommer de arbeta med forumspel.” Men det blir när eleverna känner sig trygga med att kunna 

gå in i en roll” säger hon. 

 

4.4 Kan drama vara ett bra verktyg till att kunna stärka elevers självförtroende? 

De flesta av pedagogerna säger att drama absolut kan vara ett verktyg att stärka elevernas 

självförtroende. Pedagog A och B säger att det är viktigt att kunna få gå in i andra roller, det 

är ofta då som de tysta och blyga eleverna kommer fram. Pedagog C säger att det handlar om 

att kunna ha blickar på sig, kunna stå och berätta eller redovisa osv. Det är många som inte 

klarar det men när hon har använt sig av olika dramaövningar så har många blivit mycket 

säkrare. Desto mer man använder det desto mer vana blir dem att klara av olika situationer att 

prata inför folk. Pedagog E säger både ja och nej på den här frågan. Hon menar att elever med 

dåligt självförtroende bara kan må sämre av felaktig dramaundervisning. Hon menar då om 

eleverna blir tvingade att utföra många övningar och att man gör det fort. Hon tror att detta 

kan leda till ångest och ännu sämre självförtroende. Hon tycker man ska börja med övningar 

som är roliga, uppmuntrande och som inte ställer för höga krav på eleverna. Pedagog E menar 

att drama ska vara utmanande och kreativt men att man får tänka på att alla eleverna är olika 

och anpassa övningarna. Om undervisningen utförs på ett bra och pedagogiskt sätt så tror hon 

att drama kan stärka eleverna med deras självkänsla och självförtroende. Det finns inget rätt 
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och fel i drama, man måste lära känna eleverna och ha ett syfte med övningarna. Syftet 

behöver inte vara samma för alla elever, en del kanske ska träna på att sätta sig in en specifik 

situation medan en annan ska känna sig trygg i att stå inför klassen. Pedagog E säger:  

 

Det som är så vackert med just drama är att det finns oändligt med möjligheter 

och att eleverna får lyckas. 

 

Pedagog D har erfarenheten att dramaövningar kan absolut vara ett bra verktyg till att stärka 

elevers självförtroende. Det gäller som lärare att visa att det inte är något konstigt med att gå 

in i en annan roll. Viktigt att aldrig tvinga någon utan att vänta in eleverna tills de själv känner 

sig trygga med att försöka. ”Bara man ger de elever som behöver den tid som behövs så 

kommer de alltid med tillslut, de är ju nyfikna och tycker det är roligt men för vissa kan det 

vara lite läskigt att testa något nytt” säger pedagog D. Det gäller också att hitta de starka 

sidorna hos alla elever. De som har det jobbigt med t.ex. läsning eller skrivning kan genom 

drama få visa att de är duktiga inom andra områden.  

 

4.5  Hur upplevs drama av elever? Kommer den att användas oftare?  

Samtliga pedagoger har erfarenheten av att de flesta av eleverna upplever drama som positivt.  

Samtliga har också varit med om elever som inte har varit lika positiva på olika sätt med att 

använda sig utav drama.”Det har bara varit någon enstaka som har tyckt att det är jobbigt” 

säger pedagogerna. Pedagog A menar att det är något annorlunda än det vanliga skolarbetet. 

De får jobba tillsammans. De tycker att det är kul att få jobba med kroppen och att få gå in i 

en annan roll säger hon. Självklart finns det alltid någon som inte tycker det är roligt och 

absolut inte vill vara med. Men de brukar mjukna efter att de fått sett vad roligt de andra har. 

Då brukar de alltid vilja vara med tillslut säger hon. Pedagog A skulle vilja använda sig mer 

utav drama i sin undervisning, men hon upplever att det är brist på resurser och personal. 

Pedagog B upplever att hennes elever är mycket positiva till att få använda sig utav drama i 

undervisningen. Speciellt när de får klä ut sig och får gå in i en annan roll, det är viktigt för 

vissa. Hon säger att hon har märkt att de elever som är mest blyga eller tillbakadragna är de 

som uppskattar dramaövningarna mest. De vågar inte visa sin egen roll men när de får gå in i 

en annan roll så släpper det och man får se en helt annan människa bakom. Pedagog B nämner 

också att hon önskar att hon kunde mera själv om drama, för hon märker att det påverkar 

eleverna väldigt positivt, både individuellt och som grupp. De som hon har märkt upplever 
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drama som negativt på något sätt har varit de elever som hon vet har till exempel aspbergers 

syndrom. De måste få veta vad man ska göra innan och vad som ska hända, har de ingen 

kontroll så vill de inte vara med. När de sett vad det går ut på så brukar de slappna av och 

vilja vara med i slutet. Pedagog B säger: 

 

Jag skulle vilja använda mig mer utav drama, men jag upplever att tiden inte 

räcker till. Det är så mycket annat som ska uppnås i kunskapskraven, så man 

prioriterar väl det mer. 

 

 Pedagog C har sett att de elever som har det jobbigt med engelskalektionerna, att prata 

engelska har många upplevt mycket lättare när de använder sig utav drama. Vissa hatar att 

prata engelska och är rädda att säga fel osv. men när de får gå in i en annan roll, att inte vara 

sig själva så går det mycket lättare. Hon har sett en stor skillnad att många fler vågar göra fel 

och inte heller skäms för det. Pedagog C säger: 

 

Jag tror att de känner att då är det inte de själva som gör fel utan deras 

rollkaraktär. Det blir inte lika jobbigt för dem då. 

 

Hon brukar också göra så att hon delar in dem i olika grupper, de får tre minuter på sig att 

göra en gestaltning om någonting. Eftersom de inte har mycket tid på sig så hinner de inte 

heller bli nervösa utan de tar förta tanken de kommer på. Pedagog C menar också att hon 

tycker det är viktigt att hon alltid delar upp dem i grupper så att ingen blir utanför. De har 

blivit vana nu säger hon. Hon har märkt att desto mer hon jobbar på detta sätt desto lättare 

tycker eleverna att det har blivit att gå upp och ha redovisningar eller bara att prata inför 

klassen. Hon har nu fått några nya elever från en annan skola. Här ser hon en väldigt stor 

skillnad på hennes äldre elever som hon jobbat mycket med. De nya är väldigt nervösa för att 

gå upp eller prata inför klassen. Nu har hon haft några dramaövningar och även andra 

gruppaktiviteter så ser hon redan vilken skillnad det har gjort på så kort tid, nu har de lättare 

för att ha blickar på sig. Sen finns det alltid de som inte tycker drama är roligt, som hellre 

skulle vilja göra något annat. De har andra intressen, men de är alltid med iallafall säger hon. 

Pedagog C skulle inte vilja använda sig mer utav drama i sin undervisning, hon tycker att de 

redan gör det tillräckligt mycket. 
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Pedagog E säger att när hon har använt sig utav drama så har elevernas respons varit mycket 

positiv. Hon säger att många elever tycker att det är väldigt roligt och givande att få gå in i en 

roll, de får använda sig mer utav kroppsspråket. Pedagog E menar att hon tror att många 

elever tycker att drama är något väldigt positivt, de får utvecklas och utmana sig själva. De får 

göra saker de inte trodde att de kunde, vilket ger en väldigt positiv känsla. Det finns självklart 

de som upplever drama som negativt men hon tror att dem har fått uppleva drama på fel sätt, 

att de blivit utsatta för kanske press eller tvång. De kan ha blivit tvingade till att ta för stora 

steg när de inte själva var redo. Pedagog E säger: 

 

Alla elever startar på olika nivåer och som lärare är det viktigt att uppmuntra 

och motivera alla framsteg som eleven gör, även de små. 

 

 Pedagog E säger att hon inte arbetar efter läroböcker utan gör mycket av sitt material själv, 

därför skulle hon inte vilja använda sig mer utav drama. Hon använder sig av drama för att 

stärka eleverna så att de ska nå de mål som finns i läroplanen”. Just nu skulle jag inte arbeta 

mer eller mindre med drama men jag tror att många lärare tyvärr är för låsta vid läromedel, 

vilket gör att de inte vågar gå utanför ramarna.” säger pedagog E.  

 Pedagog D har upplevt att elevernas reaktion på drama i undervisningen har varit 

övervägande positivt. ”Vi har roligt ihop och stämningen är trygg. Jag är alltid delaktig själv 

och visar att det är okej att bjuda på sig själv” säger hon. Det enda som ibland kan hända är att 

någon elev inte är på humör just då eller att några har mindre samarbetssvårigheter som man 

då får gå in och hjälpa dem med. Visst skulle man vilja arbeta mer med drama men vi 

upplever alltmer i skolan en tidsbrist då alla kunskapskrav ska nås, säger pedagog D. Då 

gäller det att tänka att kunskaper kan förstärkas just när eleverna får spela upp det de läst. 

 

4.6 Finns det några svårigheter med att använda drama i sin undervisning? 

Samtliga pedagoger anser att det finns vissa svårigheter med att använda sig av drama i sin 

undervisning. Två av pedagogerna uppger att tiden ofta kan vara ett problem. De har många 

elever och känner att planeringen inte räcker till. Pedagog A menar att vissa är fruktansvärt 

blyga. De upplever det som väldigt jobbigt när alla tittar på en och är rädda för att bli 

utskrattade. De vet inte hur man ska bete sig när man ska gå in i en annan roll. Vissa har så 

dåligt självförtroende att de känner att allt de gör blir fel. Vissa vågar knappt prata alls säger 

pedagog A. Även pedagog C menar att svårigheten hon upplevt är att dela in dem i rätt 



19 

 

grupper, den som är blyg kan inte hela tiden hamna med en elev med stark ledarroll. Den 

eleven kommer då aldrig till tals. Som lärare gäller det att kunna se detta, även se till att ingen 

blir utanför.  

Pedagog D menar att stämningen i gruppen måste vara tillåtande och trygg för att det ska 

fungera bra. Är det inte så kan det bli raka motsatsen, att någon skrattar och blir elak när man 

ska gå in i en annan roll. I skolans värld måste man alltid vara väldigt lyhörd som ledare och 

aktiv för att det alla ska må bra som möjligt. Den svårighet som pedagog B har upplevt är att 

hennes vilja är större än det hon hinner med. Hon säger: 

 

Vissa kan tycka att det är väldigt jobbigt, som t.ex. den eleven som har 

aspbergers syndrom, den eleven måste alltid veta exakt vad som väntar och vad 

de ska göra. Har eleven ingen kontroll så blir det jobbigt och eleven får ångest. 

 

Pedagog E har upplevt att de elever som tycker att det är känslomässigt jobbigt att prata inför 

en grupp eller stå i centrum vågar inte riktigt gå in i rollen fullt ut. Som pedagog låter hon 

eleverna ta små steg och de behöver inte säga mycket eller ställa sig inför de andra i början. 

Det är oerhört viktigt att eleverna känner sig trygga med läraren, klassen och i sig själva för 

att få ut så mycket som möjligt av övningarna. Även om de själva tycker att det är jobbigt att 

ta för stor plats så är de med i gemenskapen och tycker att övningarna är roliga. En annan 

svårighet som pedagog E känner är att hitta övningar som passar de flesta elever, hur de än 

känner inför drama. Hon säger att hon tror att det är viktigt att läraren känner sig trygg i sitt 

ledarskap för då är allt möjligt inom drama. Om man har elever som är osäkra och inte vill 

delta fullt ut i övningarna så är det viktigt att lägga nivån olika för alla eleverna.”Det finns 

svårigheter inom alla ämnen men det går att arbeta med på olika sätt. Mitt tips är att se alla 

elever som individer och att övningarna inom drama kommer att lära dem olika saker.” säger 

pedagog E.  

 

4.7 Sammanfattning och tolkning    

De flesta av pedagogerna delar min mening att drama kan stärka elever på många olika sätt. 

Pedagog A och B säger att det är man har drama som de tysta och blyga kommer fram. 

Pedagog E menar att drama används för att stärka eleverna till att klara kunskapskraven.  

De flesta pedagogerna upplever att drama handlar om gestaltning. Pedagog A är den som 

anser att drama är när man använder sig utav kroppen och rösten. Pedagog C och E menar att 
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drama handlar om att utmana sig själv. Enligt min tolkning använder sig pedagogerna av 

drama i undervisningen regelbudet, tre av använder sig av det flera gånger i veckan på olika 

sätt i sin undervisning. Pedagog A använder sig utav drama 3-4 gånger på ett läsår.  

Angående drama och självförtroende tolkar jag det så att de flesta pedagogerna har uttryckt att 

drama kan vara ett bra verktyg till att stärka elevers självförtroende. Pedagog E säger både jag 

och nej på den frågan. Hon menar att de elever som redan har lågt självförtroende kan må 

sämre och det kan leda till ångest om de blir pressade att utföra något de inte vill. Pedagog E 

anser att drama ska vara utmanande och att man får tänka på att alla elever är olika, därför får 

man anpassa övningarna. Syftet ska inte vara lika för alla, vissa behöver kanske träna på att 

sätta sig in i en specifik roll medans vissa behöver träna på att känna sig trygg i att stå framför 

klassen. Används drama på ett bra sätt så tror hon att drama kan stärka elevers självkänsla och 

självförtroende. 

Samtliga pedagoger har enligt min mening samma erfarenhet av att de flesta elever upplever 

drama i undervisningen som något positivt.  Pedagog B säger att hon märker att drama 

påverkar eleverna väldigt positivt både individuellt och som grupp. Angående om drama 

skulle vilja användas mer i undervisningen så tolkar jag det pedagogerna uttrycker som att tre 

av pedagogerna skulle vilja använda sig mer av drama i sin undervisning men upplever att 

tiden inte räcker till och att det finns för få resurser. Pedagog C skulle inte vilja använda sig 

mer av drama då hon tycker att hon redan har mycket drama i sin undervisning. 

Pedagogerna medger att det finns vissa svårigheter att använda sig av drama i undervisningen. 

Två anser att tiden är ett problem, de hinner inte lägga in det. Pedagog A säger att vissa elever 

verkligen inte vill, de är så blyga att de knappt vågar prata och är rädda för att bli utskrattade.   

 

5. Diskussion 

Som det framkommit av den valda litteraturen och intervjustudien så kan drama vara 

personlighetsutvecklande om man använder det på rätt sätt, vilket också pedagog E anser. 

Med det menar hon att man inte ska tvinga elever till något de inte vill, det kan få motsatt 

effekt. Lindhagen anser också att drama kan vara personlighetsutvecklande för elever i 

svårigheter.
51

 Jag tror absolut att drama kan vara personlighetsutvecklande för elever i 

svårigheter. Jag håller med Öfverström i att drama tränar eleven i att lära känna sig själv och 
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det tränar också eleven i att förebygga konflikter och även att kunna bearbeta dem.
52

  En elev 

i svårigheter anser jag blir tryggare i att få lära känna sig själv och även att få känna trygghet i 

att veta hur den kan förebygga konflikter och därmed kunna bearbeta dem. Jag anser också att 

om man använder drama på fel sätt och tvingar elever till att göra sådant de inte vill så får 

drama motsatt effekt. 

Som min intervjustudie visar så har drama en positiv effekt även i gruppen och i klassrummet.  

Pedagog A var den som använde sig minst av drama, 3-4 gånger per år. Hon ansåg att hennes 

elever hade lågt självförtroende och vissa var så blyga att de knappt vågade prata, de var 

rädda för att bli utskrattade.  Av min tolkning så kan en av anledningarna till klassens 

situation vara att hon inte använder sig utav drama lika mycket som de andra. Eftersom de 

andra pedagogerna använde sig av drama flera gånger i veckan i många olika ämnen och i 

deras klasser var gruppgemenskapen mycket bättre.  Pedagog D säger att hon använder sig 

utav drama flera gånger i veckan, eleverna är vana och resultatet har blivit att de inte alls 

tycker det är jobbigt att prata inför klassen. De är trygga i gruppen. Jag anser att drama kan ha 

varit en av anledningarna till gemenskapen, det anser också Persson och Johansson. De anser 

att drama syftar till att människan utvecklas i samspel med andra. Drama ska vara i grupp 

säger de. 
53

 Är det ett bra sätt? Pedagog E menar att de elever som redan har lågt 

självförtroende kan må sämre om de tvingas ställa sig framför klassen eller göra saker i grupp 

när de inte känner sig redo. Drama ska vara utmanande och man måste tänka på att alla är 

olika, syftet ska inte vara lika för alla därför måste man anpassa övningarna. Detta håller jag 

helt med pedagog E om. Jag tror inte att alla trivs i att göra saker i grupp. Självklart är det bra 

att man tränar eleverna att vara i grupp, men man måste se till att alla är olika och alla lär sig 

på olika sätt och i olika takt. Vilket kan vara att man inte alls trivs i att arbeta i grupp till en 

början. 

 

Samtliga pedagoger anser att det finns vissa hinder med att använda sig utav drama i sin 

undervisning. En ensam lärare men 25 elever klarar inte att se till varje elevs behov och 

anpassa undervisningen på olika sätt för alla. Jag tror att det är viktigt som pedagog att se sina 

begränsningar och lägga upp undervisningen, även att våga be om hjälp.  
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I undersökningen har jag fått veta att det finns vissa andra hinder med att använda drama i sin 

undervisning. Det som kom fram i intervjustudien var osäkerhet från pedagogerna, att det 

saknas resurser och att tiden inte räcker till, om vi ska kunna hjälpa elever med deras 

självförtroende så måste vi som pedagoger jobba med att bli trygga med oss själva. Vår syn på 

drama och vår osäkerhet speglar av sig till eleverna. Jag kan tycka att det är konstigt att man 

ser tiden som ett problem, vi pedagoger har ett ansvar att stärka eleverna och hjälpa dem i 

deras utbildning. Ser man att vissa elever har problem med sitt självförtroende så kan det 

påverka deras skoluppgifter och att resultatet. Då anser jag att det är vi pedagoger som måste 

hjälpa eleverna med att först stärka sitt självförtroende. Som man kan se i min intervjustudie 

så säger alla pedagoger att drama är väldigt uppskattat hos de flesta elever och de ser en 

positiv utveckling hos dem i samband med drama. Pedagogerna säger att de ser att drama 

stärker eleverna både individuellt och som grupp. Jag kan känna att vissa pedagoger pratar 

emot sig själva. De säger att drama är bra på många olika vis, men det finns inte tid att 

använda det? 

 

Man kan tydligt se i både litteraturstudien och intervjustudien att drama är ett bra verktyg till 

att stärka elever. Drama kan både stärka eleven och underlätta inlärningen. Pedagog A och B 

säger att det är viktigt att kunna få gå in i andra roller, det är ofta då som de tysta och blyga 

eleverna kommer fram. Öfverström menar att drama ger lärare och andra individer verktyg till 

att utveckla kunskap och ökad medvetenhet om sig själv. Drama är ett arbetssätt som ger 

möjlighet att pröva olika handlingar som man har med sig ut i det verkliga livet, Det är först 

när man konfronteras med andras tankar och värderingar som en utveckling sker. 
54

 

 

Slutsats av examensarbetet 

Jag anser att jag har fått en god inblick i hur drama används i skolan och hur den påverkar 

eleverna. Jag har fått svar på mina frågeställningar och kan genom min valda litteratur och 

intervjustudien se att drama påverkar eleverna positivt på olika sätt.  Jag har också förstått att 

läraren har en stor roll, lärarens sätt att se på drama speglar av sig till eleverna, är läraren 

osäker så blir eleverna också det. Jag har gjort min tolkning att drama är ett verktyg man kan 

använda för att stärka elever och få en bättre kunskap om sig själv och andra. 
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Det jag har kommit fram till i min undersökning är att drama kan vara ett verktyg till att 

stärka elever. Använder man drama på fel sätt och tvingar elever att göra sådant de inte 

känner sig redo att göra kan det bli en motsatt effekt. Drama handlar om att man ska stärka 

elever i det de behöver stärkas i. Alla startar på olika nivåer, vilket man som lärare måste ta 

hänsyn till. Läraren har alltså ett stort ansvar att se dessa elever och använda drama på olika 

sätt för alla elever. Man måste som lärare våga utmana sig själv. Att låta eleverna lyckas och 

att utvecklas ger elever bättre självförtroende. Det är viktigt att se till varje elevs behov, deras 

styrkor och även deras utvecklingsområden. Det är även viktigt att uppmuntra, även de elever 

som tvekar. En självsäker elev vågar testa och utmana sig själv, vilket leder till bättre 

inlärning. 

 

Fortsatt forskning 

Under mitt arbete har jag har fått med mig många nya tankar och idéer kring drama. Jag 

skulle vilja forska vidare genom att intervjua eleverna vad de anser om drama. I mitt arbete 

har jag bara fått höra pedagogernas syn på och erfarenheter om hur eleverna ser på drama. Jag 

skulle vilja fördjupa mig mer och få höra elevernas åsikter för att ytterligare få fram vad 

drama kan ha får påverkan genom att få höra elevernas åsikter, om det stämmer överens med 

vad pedagogerna anser. Även att se hur ofta eleverna skulle vilja använda sig av drama, och 

se vad de har sett för svårigheter och hur de anser sig ha utvecklas genom drama. Det är 

eleverna allt handlar om, det är deras utveckling och inlärningsförmåga som i en sådan 

undersökning bör stå i fokus.  
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Bilaga 

Intervjufrågorna! 

1. Hur länge har du arbetet som lärare? 

2. Vad betyder ordet drama för dig? 

3. Brukar du använda dig utav drama i din undervisning? I så fall vad gör du 

då och hur ofta? 

4. När du har använt dig utav drama, hur tyckte du att eleverna upplevde 

det? Posititv/Negativt? Varför tror du de upplevde det så?  

5. Många elever idag har lågt självförtroende och självkänsla, tror du att 

drama kan vara ett verktyg till att stärka det? I så fall hur?  

6. Tror du att det kan finnas några svårigheter med att använda drama i 

undervisningen? I så fall vad? 

7. Om du kunde, skulle du vilja använda dig mer utav drama i din 

undervisning?  

 

 

 


