
             

           
             
  
 

Estetiska-filosofiska fakultetet  
Estetiskt lärande 

 
 
 

Johanna Christiansen 
 

 
Goda grupper genom pedagogiskt drama  

 
Hur kan pedagogiskt drama påverka gruppens 

sammanhållning? 
 
 
 

Group cohesion through educational drama 
 

How can educational drama implicate group cohesion? 

 
 

Examensarbete 15 hp 
Lärarprogrammet 

 
 

Datum: 13-01-16 

Handledare: Adrian Velicu 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 



Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur pedagogiskt drama kan påverka gruppen, 

gruppens sammanhållning och individen. I arbetet har jag använt mig av tidigare forskning inom 

drama och fyra kvalitativa intervjuer med pedagoger som på olika sätt arbetar med drama. Under 

litteraturstudierna undersökte jag vad tidigare forskare anser om hur pedagogiskt drama kan 

användas i grupper och hur det påverkar gruppen och individen. I intervjuerna tog jag reda på vad 

verksamma pedagoger anser om ämnet och dess påverkan på grupp och individ, vad pedagogiskt 

drama är för dem och deras tankar om varför många andra pedagoger väljer att inte använda sig av 

drama i sin undervisning. Resultatet av litteraturforskningen och intervjuerna visar att drama kan 

påverka både gruppen och individen på ett positivt sätt genom att gruppen gör något tillsammans 

och utvecklar lyhördhet mot andra. De pedagoger jag intervjuat anser att den största anledningen till 

att drama inte används i skolan är att tiden inte räcker till.  

 

Nyckelord: Dramapedagogik, grupper, sammanhållning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The aim with this essay has been to find out how educational drama can affect the group and it's 

cohesion and the individual level. In my essay I have used previous research about drama and four 

qualitative interviews with educators who worked with drama in different ways. In the literary 

studies I examined what previous researches consider about how educational drama can be used in 

groups, and how it affects the group and the individual. During the interviews I found out what 

teachers think about the subject and its influence on group and individual, what educational drama 

is for them and their thoughts on why some teachers do not use drama in school. Results of 

literature searches and interviews show that drama can affect both the group and the individual in a 

good way, when a group doing something together they develop sensitivity towards each other. The 

teachers I interviewed believe that the biggest reason that drama is not used in school is that the 

time is not enough. 

 

Keywords: drama pedagogy, groups, cohesion 
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1. Inledning  

Under min skolgång från det att jag gick på högstadiet fram till Karlstads universitet har jag alltid 

tyckt att drama har gett mig mycket som människa. Jag har utvecklat mitt självförtroende och min 

självkänsla genom drama och vågat ta för mig mer. Av egen erfarenhet har jag märkt i de grupper 

jag tillhört vid dramaundervisningen att sammanhållningen i gruppen blivit starkare och starkare 

under tidens gång och att mina klasskamrater vågat visa sitt rätta jag och uttrycka sina åsikter 

mycket mer tydligt än vid de mer teoretiska lektionerna. Det är detta som intresserar mig; 

dramapedagogikens påverkan på människan och gruppen.  

 

Under min utbildning på Karlstads universitet har det ingått verksamhetsförlagd utbildning där vi 

som lärarstudenter har fått komma ut och praktisera det vi lärt oss och utveckla vår lärarroll. Något 

jag reagerat över under min tid i olika klasser och med olika handledare, är att det finns väldigt lite 

av de estetiska ämnena i verksamheten. De estetiska byggstenarna drama, dans, musik och bild får 

inte utrymme på samma sätta som andra ämnen. När jag har ifrågasatt detta har jag fått höra att 

anledningen till det att tiden inte finns och att vissa av ämnena inte är med i läroplanen för de yngre 

åldrarna i grundskolan.  

 

I skolans läroplan finns inte ämnet drama med som eget ämne och kapitel, men läroplanen 

innehåller många riktlinjer för vilka människor skolans elever bör utvecklas till. Skolans uppdrag är 

att främja elevers utveckling till att bli och vara en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande 

individ. Språk, lärande och identitetsutveckling samspelar och utvecklas genom samtal, läsning och 

skrift. Skapande arbete är viktiga delar för ett aktivt lärande. Speciellt för de yngre barnens 

skolgång, då leken har stor betydelse för kunskapsbildningen.
1
 

 

Följande mål står med i Lgr 11 och kan kopplas till dramaundervisningen och är mål som skolan 

skall eftersträva att varje elev uppnår. 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter, 

 respektera andra människors egenvärde, 

 tar avstånd från att andra människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor, 

                                                 
1 Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Stockholm: Skolverket, 2011) s. 9. 
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 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen,
2
 

Dessa mål anser jag kan uppnås om man arbetar aktivt och medvetet arbetar med pedagogiskt 

drama.  

 

Samtidigt som många lärare idag av olika anledningar väljer att inte använda sig av estetik i 

undervisningen har jag märkt att de gärna ser att vi arbetar med det estetiska lärandet med barnen, 

vilket jag tror beror på att de själva inte har kunskapen om det och känner en stor osäkerhet inför 

det. Jag tror också att det handlar om prioritering. Jag kommer i framtiden när jag arbetar som 

färdigutbildad lärare prioritera att arbeta med drama tillsammans med barnen eftersom jag vet av 

egen erfarenhet att det ger mycket till människan och gruppen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om en grupp kan påverkas och få bättre sammanhållning av 

att man som pedagog använder sig av pedagogiskt drama i sin undervisning och på vilket sätt drama 

påverkar individen och gruppen. Syftet är även att undersöka om varför eller varför inte lärare på 

grundskolan använder sig av drama.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå mitt syfte med rapporten har jag utgått ifrån följande frågor: 

 Påverkar drama gruppen och i det fallet hur? 

 Påverkar drama individen och i det fallet hur? 

 Vad är anledningen till att drama inte används i vissa grupper i grundskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Lgr 11, s. 12. 
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2. Metod 

Ett forskningsarbete och en undersökning börjar alltid med ett problem. Det är genom 

undersökningen och arbetet som man tänker lösa problemet och belysa det. Ordet problem behöver 

inte nödvändigtvis betyda att något är problematiskt i vardagssammanhang utan istället är något 

som man vill skaffa sig ny och fördjupad kunskap om.
3
 För att få mitt syfte med undersökningen 

besvarat har valet av metod varit avgörande och viktigt. För att få komplexa och innehållsrika svar 

är enligt författaren Trost kvalitativa intervjuer det bästa sättet, då det ställs enkla och raka frågor.
4
 

Är den som undersöker intresserad av att förstå människors sätt att tänka och reagera eller att 

urskilja speciella handlingsmönster är kvalitativa intervjuer metoden att välja.
5
 Jag vill i min 

undersökning hitta mönster och förstå pedagogers sätt att tänka kring dramapedagogik. 

 

2.1 Etiska aspekter 

Det är viktigt att vid intervjuns början berätta hur svaren kommer att användas.
6
 De som besvarar 

mina intervjuer kommer att vara anonyma och det kommer inte att framkomma i texten vem den 

intervjuade är eller vart personen är verksam. Något som jag klargör innan intervjun börjar. Det är 

viktigt att avidentifiera sina deltagare och endast uppge information som behövs för analys och 

förståelse. Att fingera uppgifter kan vara farligt då uppgifterna kan passa på en existerande person. 

Denne kan då komma att utpekas falskt för att vara den intervjuade.
7
 Jag har därför valt att kalla de 

intervjuade för pedagog 1, 2, 3 och 4 för att de skall vara så anonyma som möjligt.  

 

2.2 Urval  

När jag gjorde mitt urval av personer att intervjua för min studie ville jag ha en variation. Jag ville 

ha både verksamma pedagoger ute i skolan, men även personer som arbetar med drama utanför 

skolan. Eftersom jag undersöker hur drama påverkar gruppen, behöver inte gruppen vara just barn 

utan även vuxna eller ungdomar. Ett citat från Trosts bok beskriver mina tankar. ”Men i samband 

med kvalitativa studier är det vanligen helt ointressant med i statistisk mening representativa urval. 

Problemet med dem kan i stället vara att de ger oss allt för många ”vanliga” människor och ett allt 

                                                 
3  Bo Davidsson, Runa Patel, Forsknings metodikens grunder, 3., [uppdaterade] uppl. (Lund : Studentlitteratur, 2003) 

s. 9. 

4 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (Lund : Studentlitteratur, 2010) s. 25. 

5 Trost, s. 32. 

6 Davidsson, Patel s. 70. 

7 Trost, s. 127-128 . 
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för litet antal av de mera ovanliga”
8
 

 

Jag sökte efter dramapedagoger och lärare på grundskolan på Internet och tog kontakt genom mail. 

Jag skickade mail till sex personer och fick svar av fyra, vilket jag ansåg var ett lagom antal till min 

undersökning med tanke på mitt tidsutrymme. I mitt första mail berättade jag om ämnet jag valt att 

undersöka och vilken vecka jag hade tänkt genomföra mina intervjuer. 

 

Jag har som tidigare nämnt i metoden valt att kalla pedagogerna för pedagog 1, 2, 3  och 4 för att de 

skall förbli anonyma. Nedan ges en beskrivning om de olika pedagogerna. Samtliga pedagoger är 

verksamma i mellersta Sverige. 

 

Pedagog 1 arbetar som resurslärare på en skola. Ibland är hon ute i olika klasser och hjälper till och 

ibland har hon egna grupper då hon arbetar med musik och teater. Det estetiska lärandet är något 

hon brinner för och tycker är viktigt.  

 

Pedagog 2 är klasslärare för en årskurs 2. Hon undervisar i samtliga ämnen och använder gärna 

teater och drama när tillfälle finns. Hon brinner för att anordna julpjäser med sina klasser.  

 

Pedagog 3 är inte anställd på någon skola utan arbetar dels med kurser för frivilligt lärande om 

drama och teater bland vuxna och barn. Han har själv spelat mycket teater och har även åkt runt på 

skolor och undervisat i drama med olika grupper.  

 

Pedagog 4 arbetar på en gymnasieskola där hon undervisar i teater och drama och arbetar 

tillsammans med eleverna med att genomföra olika projekt inom teater och musik. Hon har även 

varit runt och arbetat med drama på olika verksamheter med allt från yngre barn till vuxna och 

förståndshandikappade.  

 

2.3 Genomförande och upplägg 

Intervjuerna skedde sammanhängande under vecka 47 år 2012. Vid andra kontakttillfället genom 

mail, informerade jag de deltagare som ville veta mer om vad mitt syfte med rapporten var, genom 

att sammanfatta kort om vad frågorna skulle handla om, för att deltagaren skulle veta vad den 

ställde upp på. Man skall som intervjuare begränsa sig med hur mycket information deltagaren får 

                                                 
8 Trost, s. 137. 
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innan intervjun för att inte styra in denne mot en riktning.
9
 Alltså informerade jag enbart om det 

nödvändiga och berättade mer om min undersökning efter att intervjun var färdig, om den 

intervjuade var nyfiken på mitt arbete.  

 

Intervjuns frågor har jag valt med stor omsorg. Jag har tänkt på att undvika för långa frågor, ledande 

frågor och negationer som Davidsson och Patel avråder ifrån. Jag har även försökt att inte vara för 

strukturerad utan lämnat utrymme för deltagaren att svara inom, detta är att få ut så mycket 

information som möjligt. Jag har undvikit att använda ja och nej frågor, då detta inte skulle ge mig 

något svar att analysera. 
10

 Se intervjufrågor i bilagan. 

 

Jag valde att använda mig av en diktafon under intervjun och samtidigt skriva ner svaren. Detta för 

att lättare kunna kontrollera svaren och inte riskera att utesluta något viktigt. Innan intervjuns början 

frågade jag den intervjuade om den godkände att bli inspelad. Nackdelen med bandspelare är enligt 

Davidsson och Patel att svaren kan påverkas. När bandspelaren stängs av kan svaren istället bli mer 

spontana och inte lika förnuftiga och logiska som innan.
11

 Detta var inget jag märkte av och alla 

deltagare var positivt inställda till att använda diktafon.  

 

Som intervjuare skall man vara korrekt och inta en roll som intervjuare och ligga lågt med vad man 

själv tycker och tänker om de olika frågorna och istället låta den intervjuade vara i centrum.
12

 Detta 

kan vara svårt när intervjun handlar om ett ämne man brinner för, men man får försöka inta en roll 

som informationssökande.  

 

När alla intervjuer var klara lyssnade jag på inspelningarna och sammanställde med de anteckningar 

jag även gjorde under intervjun. Resultatet sammanställdes genom att lyssna noga på de inspelade 

ljudfilerna och anteckningarna för att få fram en text att arbeta med. Ljudfilerna raderades sedan för 

att ingen utomstående skulle kunna ta del av inspelningarna. Vid sammanställningen gick jag 

igenom allas svar fråga för fråga och sammanfattade i löpande text. Detta för att lättare kunna 

jämföra svaren och göra en analys och bearbetning av dessa.  

 

Under tiden när jag arbetat fram en litteraturdel och en resultatdel i uppsatsen har jag reflekterat 

över vad som har kommit fram och skrivit anteckningar om viktiga saker att skriva om i 

                                                 
9 Trost, s. 125. 

10 Davidsson, Patel, s.72-74. 

11 Davidsson, Patel s. 83. 

12 Trost, s. 54. 
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diskussionen senare. ”Under själva datainsamlingen och under de inledande analyserna dyker det 

säkert upp tankar som rör hela problemområdet. Det är viktigt inför den slutliga analysen att vi 

dokumenterar dessa tankar.”
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Davidsson, Patel s. 119. 
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3. Tidigare forskning 

Vid denna litteraturstudie har fokus legat på att få fram var författarna skrivit om hur individen och 

gruppen kan påverkas av pedagogiskt drama. Det har då framkommit att det finns mycket 

information om hur, vi kan arbeta med drama men frågan varför vi skall göra det är ibland otydlig 

och något som fokuserats extra mycket på att få fram i litteraturgenomgången.  

 

3.1 Definition av viktiga begrepp 

För att ge dig som läsare en större förståelse för de olika begreppen som nämns i uppsatsen behöver 

dessa definieras. Syftet med studien är som tidigare nämnt att undersöka hur pedagogiskt drama kan 

påverka gruppens sammanhållning, men hur definieras sammanhållning? Slår du upp ordet i 

Svenska akademiens ordbok motsvarar ordet sammanhållning ordet sammanhålla som betyder ”[…] 

tillstånd som råder mellan personer l. inom en grupp l. grupper av personer som hålla (håller) 

ihop;”
14

 Vilket kan översättas med att en grupp håller ihop och att det råder ett klimat av 

samhörighet i gruppen. Synonymer till ordet sammanhållning är gemenskap, solidaritet, enighet och 

kamratskap.
15

 Enligt författarna Johannesson och Persson skapas en positiv atmosfär när alla i 

gruppen känner att de blir tagna på allvar, inte blir skrattade åt, blir sedda, får uppmärksamhet och 

gensvar och blir respekterade.
16

 

 

Pedagogiskt drama är ett ofta använt begrepp i denna uppsats. Ordet drama kan sammankopplas 

med ett grekiskt ord som betyder handling, skriver författarna Rasmusson och Erberth. I denna 

pedagogik står handlingen i centrum. Pedagogiskt drama är det moderna sättet att arbeta med drama 

i undervisningen. Fokus ligger på elevernas sociala och kreativa utveckling. ”I arbetet med 

dramaövningar, improvisationer, rollspel och teater utvecklar eleverna dels sin fantasi och förmåga 

att uttrycka sig, dels sin förmåga att kommunicera, ta ställning och samarbeta eftersom allt arbete 

försiggår i grupp”
17

 Drama kan ämnesintegreras med andra ämnen eller undervisas som ett eget 

ämne.  

 

Ekstrand och Janzon menar att det finns ett pedagogiskt syfte i drama. Olika teman används för att 

ge eleverna en förståelse för mänskligt beteende. Det kan vara teman som mobbning, övergivenhet, 

otrohet och svek. Ämnet man väljer kan vara verkligt för deltagarna, men man går inte in på den 

                                                 

14 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

15 http://synonymer.se/?query=sammanh%E5llning 

16 Gunnel Johannesson, Fiddeli Persson, Mötas i grupp (Stockholm : Esselte studium, 1978) s. 16. 

17 Viveka Rasmusson, Bodil Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund : Studentlitteratur, 2008) s. 9. 
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enskilde individens problem utan samtalar om ämnet från många olika aspekter. Förhoppningen 

med pedagogiskt drama är att alla kan ha någonting att lära av det bearbetade temat.
18

 Bearbetning 

är punkterna man samtalar kring när övningen är slut. Frågor som man då kan ställa sig själv och de 

i gruppen är, vad var det som hände? Hur kände du dig då? Hur skulle vi kunna ändra på det som 

hände?
19

 Samtalet är en viktig del av dramaarbetet, det är här man utvecklar sitt tänkande och sin 

känsla för sig själv och andra.  

 

Författaren Strömberg är författare till boken Goda grupper genom pedagogisk dramalek och menar 

att pedagogiskt drama innehåller olika redskap för att arbeta med gruppen. I stort sett alla 

gruppstärkande övningar kan samlas under detta begrepp. Genom att man som pedagog tar till sig 

av grundtankarna kan man sedan själv skapa egna övningar att arbeta med i sin grupp.
20

 

 

En som tidigare forskat om drama är Mia Marie F Sternudd som skrivit boken Dramapedagogik 

som demokratisk fostran? Hon tar upp fyra olika perspektiv på dramapedagogik. Det första 

perspektivet hon skriver om är det konstpedagogiska perspektivet. Här är målet att utveckla elevens 

förmåga att uttrycka sig i konstnärlig form och utveckla sin kreativitet. Teaterföreställningar är den 

dominerade metoden. Att skapa en förståelse för relationer och möten med andra är också en viktig 

del av arbetet.
21

 I mötet med andra och när eleverna får agera utvecklar de sin personlighet, 

samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga samtidigt som de skapar någonting tillsammans 

som sedan resulterar i en föreställning.
22

 Det andra perspektivet kallas personlighetsutvecklande 

perspektivet, här ägnas mer tid till reflektion i gruppen och för individen, än att gestalta ett 

konstnärligt uttryck. Syftet är att utveckla människor, som deltar i utvecklandet av ett demokratiskt 

samhälle. Det finns enligt författaren många handböcker inom detta synsätt. Individen kan med 

hjälp av dramatiseringar och övningar utveckla sitt inre, sin fantasi och kroppsmedvetenhet och 

uttrycka dessa impulser.
23

 Vi får redskap att förstå oss själva i relation till andra.
24

 Tredje 

perspektivet är det kritiskt frigörande perspektivet. Här är inte självreflekterande lika centralt som i 

det personlighetsutvecklande perspektivet utan här läggs fokus på det framtida handlandet.
25

 Fiktiva 

situationer tagna från egna erfarenheter för deltagarna, bearbetas. Deltagarna agerar genom rollspel 

                                                 
18 Ekstrand, Gudrun, Janzon, Ulla-Britt, Pedagogiskt drama. (Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1995.), s. 12. 

19 Johannesson, Persson, s. 12. 

20 Camilla Strömberg, Goda grupper med pedagogisk dramalek (Varberg : Argument, cop. 2008), s. 11. 

21 Mia Marie F Sternudd, Dramapedagogik som demokratisk fostran? (Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensi ( 2000) 

s. 49. 

22 Sternudd, s. 110. 

23 Sternudd, s. 66. 

24 Sternudd, s 110. 

25 Sternudd, s. 82. 
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utan utomstående publik. Bearbetningen sker genom att deltagarna intar olika roller och ändrar om 

forumspelets handling.
26

 Det fjärde och sista perspektivet kallas holistiskt lärande perspektiv, här är 

målet att ge eleverna insiktskunskap. En känslomässig förståelse för det som bearbetas. Genom 

inlevelse och reflektion utvecklas en medvetenhet och ett självständigt tänkande. Hela klassen 

involveras i spelet.
27

 Individerna blir delaktiga i gruppens process där kunskap om verkligheten 

bearbetas genom gemensamma beslut och upplevelser.
28

 

 

Strömberg nämner olika problem som kan finnas i en grupp. Ett problem kan vara att killarna tar 

mest plats, vilket är vanligt. Att tjejerna bestämmer och killarna är tysta och blyga förekommer 

också. Målet är självklart att alla oavsett kön skall få lika mycket utrymme i gruppen.
29

 En annan 

påverkande faktor är grupptrycket. Strömberg menar att grupptryck är mer regel än undantag i en 

grupp. Vi vill alla känna tillhörighet i gruppen och beter oss därför på det sätt som vi tror förväntas 

av oss för att passa in. Målet är att alla ska kunna stå för sig själv och sina åsikter och det är 

ledarens uppgift att stärka individens tro på sig själv. Ledaren skall agera och motverka direkt om 

hon märker att tendenser av negativt grupptryck uppstår.
30

 

 

En förutsättning för att det ska finnas gemenskap i gruppen är att det finns trygghet. Enligt 

Strömberg finns det olika kännetecken man som pedagog skall titta efter under dramalektioner. Ett 

kännetecken för att ett barn är osäker är att barnet ofta tramsar, detta för att gömma sig för det som 

är svårt och främmande. Ett annat viktigt kännetecken för en trygg grupp är att eleverna kan prata 

fritt i gruppen, om inte kan det bero på att barnen känner en otrygghet i att det kan komma 

kommentarer från andra. Kan barnen röra sig till musik utan att hela tiden titta på varandra eller på 

den vuxne är tryggheten bra. Även grupptrycket ger tecken på hur tryggheten ser ut, ett exempel 

kan vara att eleverna upprepar de andras svar och inte kommer med något eget. Ju tryggare en 

grupp är desto mindre visar sig grupptrycket.
31

   

 

3.2 Gruppens sammansättning och ledarens roll 

I de flesta grupper finns det olika roller och personlighetstyper representerade. Vi som möter olika 

gruppkonstellationer har med all säkerhet mött dem. Strömberg tar upp några av dessa 

                                                 
26 Sternudd, s. 111. 

27 Sternudd, s. 97. 

28 Sternudd, s. 112. 

29 Strömberg, s. 32. 

30 Strömberg, s.33. 

31 Strömberg, s 67. 
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personlighetstyper. Den första hon nämner är kommentatorerna, de som alltid har något roligt att 

kommentera och säga, gärna på bekostnad av andra. Denna personlighetstyp kan lätt såra andra i 

gruppen och det är viktigt att ledaren har som regel att kommentarer eller skämt om andra inte är 

tillåtet. Likaså miner och gester kan förstöra gruppens tillit och samhörighet och bör även det 

bemötas med nolltolerans.
32

  

 

”Fylla-i-arna” är en annan personlighetstyp som Strömberg nämner. De vill gärna vill fylla i och 

lägga ord i munnen på de andra som inte kommer på vad de skall säga. Här är det viktigt att låta 

barnen få sin tid att tänka och inte behöva känna sig sämre än någon annan för att man inte kommer 

på något att säga. Pedagogen skall hela tiden vara tydlig med hur hen vill ha det under sina 

lektioner, vad är tillåtet, vad är inte.
33

 

 

Den tredje rollen i gruppen som vissa elever kan inta är småpoliser. Dessa individer talar gärna om 

för andra vad de skall göra och sätter andra på plats genom att vara småfröknar. Som pedagog bör 

man enligt Strömberg vara uppmärksam på dessa tendenser hos en individ och inte uppmuntra detta 

beteende, inte minst för deras egen skull. Detta beteende får inte bli något mönster då personen kan 

få sämre status i gruppen och bli en hackkyckling.
34

 

 

Den sista rollen som Strömberg skriver om är den informella ledaren. Dessa kallas även för kungar 

och drottningar och har en hög status i gruppen. Det är dem som sätter ribban för vad som är okej 

eller inte i en grupp och som pedagog skall man ta detta fenomen på stort allvar. Ofta ägnar dessa 

personer sig även åt kränkande behandling i gruppen och sätter inte ledaren stopp för dessa 

beteenden kan det signalera till resten av gruppen att det den informella ledaren gör är okej. För att 

upptäcka den informella ledaren kan man som pedagog titta efter vissa beteenden. Ser eleverna upp 

till någon i gruppen? Är de som tar för sig demokratiska eller kör de över andra? Vilka personer tyr 

sig de andra till och lämnar plats åt? Finns det någon i gruppen som de andra härmar?
35

 

 

Johannesson och Persson menar att i början när vi träffar en grupp i drama behöver ledaren vara 

mer aktiv, organisera, ge uppgifter och teman för att gruppen inte skall känna sig osäker eller 

provocerad av ledarens passivitet. Det värsta som kan hända med en passiv ledare är att någon i 

                                                 
32 Strömberg, s.33-34. 

33 Strömberg, s.34-35. 

34 Strömberg, s. 35. 

35 Strömberg s.35-36. 
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gruppen tar över ledarrollen vilket gör att många av de andra deltagarna inte vågar ta för sig och 

säga sina åsikter. 
36

  

 

En grupp som är harmonisk och har ett tolerant gruppklimat är främjande för den kreativa 

processen, för ledaren gäller det att skapa ett sådant klimat, menar Rasmusson och Erberth. I början 

när en grupp träffas känner de inte varandra vilket kan resultera i en nervositet och osäkerhet. 

Dramaläraren skall då ge en struktur åt arbetet som då kommer göra gruppen mer stabil och trygg 

och en känsla av tillit uppstår. Känslan av att göra bort sig måste bort. Ett bra arbetssätt kan vara 

kommunikationsövningar, då de lär sig att uttrycka sina känslor och lyssna och samspela med 

varandra.
37

 Strömberg menar att man som ledare kan bryta isen genom att vara med på vissa 

övningar och samtidigt bjuda på dig själv. Den inledande osäkerhetskänslan är viktigt att få bort så 

fort som möjligt, att ledaren gör fel eller gör bort sig är förlösande och att skratta tillsammans i en 

grupp är bra för sammanhållningen.
38

 

 

Ofta blir en grupp otrygg när de kommer en ny ledare och det finns många fördelar med att den som 

har ansvar för klassen också ha ansvar för dramapedagogiken. En ledare som känner barnen skapar 

en grundtrygghet. Samtidigt kan det vara bra att någon utomstående jobbar med gruppen då den 

lättare kan se gruppen med nya ögon och vad som behöver utvecklas. Den pedagog som känner 

klassen väl kan också bli hemmablind.
39

 

 

Som ledare är det viktigt att alltid stå på sig när det gäller regler och normer i klassrummet. Om du 

ser att någon kränkt en annan med en blick eller kommentar så ska vi markera direkt att det inte är 

tillåtet. Det är även viktigt att vara uppmärksam på skämt. Det som verkar skämtsamt kan istället 

vara ironi. Skillnaden är stor och när någon inte skrattar med någon annan utan skrattar på den 

andres bekostnad är det en kränkning.
40

 

 

Maltén skriver i sin bok Grupputveckling, en del om mobbning. Något som han tar upp är olika 

roller vi som ledare kan inta för att förebygga mobbning. Sammanfattningsvis av det han skriver är 

att den första rollen kallas attitydbildaren, här vill man påverka elevernas attityder mot mobbning 

genom media, egna berättelser, urklipp ur tidningar, filmer, teaterpjäser och dramatisering. Gruppen 

                                                 
36 Johannesson, Persson, s. 6. 

37 Rasmusson, Erberth, s. 44. 

38 Strömberg, s. 20. 

39 Strömberg, s. 12. 

40 Strömberg, s. 26. 
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diskuterar och utvecklar tankar och känslor.
41

 Här kan drama passa in som ett arbetssätt och metod 

för att som ledare vara attitydbildare. Den andra rollen är inskridaren, ledaren som tar mobbarna på 

bar gärning, samtalar med dem individuellt och i grupp om hur problemen skall förbättras, 

individuella samtal med den utsatta och slutligen samtal med mobbarna och den mobbade 

gemensamt. Den tredje rollen att inta som ledare kallas fostraren av beteende, där man övergår från 

attitydkultur till handlingskultur. Här skall eleverna praktisera sina ideal och tankar och visa för 

läraren.
42

 Även här kan dramapedagogiken komma in och praktiseras med eleverna. 

 

Ekstrand och Janzon har gjort en lista på vilka önskvärda egenskaper för ledare i pedagogiskt 

drama. Ledaren skall vara sig själv och uttrycka sina egna åsikter. Ledaren skall visa alla respekt 

och stödja deltagarna så alla vågar komma till uttryck och ha en positiv inställning till alla försök 

till utveckling. Visa empati och känna in och läsa av gruppen och individerna. Ett tillåtande klimat 

skall råda och ledaren skall hindra alla försök till grupptryck eller mobbning och ta ansvar för de 

normer och vanor som gruppen utvecklar. Ledaren skall se lösningarna och inte problemen. Ledaren 

måste kunna se sina egna fel och brister och känna sig själv.
43 

 

3.3 Hur påverkas individen av pedagogiskt drama? 

  

 Jaget ger människan hennes individualitet och utvecklingspotential. Det skiljer henne från djuren och gör att

 hon kan stå rak, få tala och tänka. Det ger henne också möjligheter att medvetet fälla omdömen och fatta 

 beslut. Hos de nyfödda barnet lever jaget ännu mer omedvetet, men utvecklas efterhand. Ju mer jaget arbetar 

 och rör sig av egen kraft, desto mer växer det.
44  

 

Jaget har en egoistisk sida som ser sina behov och sig själv i första hand, men det har också det 

högre jaget som kan gå utanför sina intressen och se andra människors behov och sedan handla 

utifrån dem.
45

 Vid konflikter visar sig gärna det egoistiska jaget tydligt men det är även här som 

jaget kan växa, när vi får ta ansvar i konflikterna.
46

 

 

Johannesson och Persson menar att syftet med pedagogiskt drama är att människan i samspel med 

                                                 
41 Arne Maltén, Grupputveckling (Lund : Studentlitteratur, 1992) s. 106. 

42 Maltén, s. 106-107. 

43 Ekstrand, Janzon, s. 16. 

44 Hans Brodal, Leif Nilsson, Konflikter vad vill de lära oss? (Järna : Balder, 1999) s. 82. 

45 Brodal, Nilsson, s. 82. 

46 Brodal, Nilsson s. 82- 84. 
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andra skall utveckla känsla, viljeliv, fantasi, intellekt, medvetenhet och social förmåga.
47

 Syftet är 

att skapa en förståelse för hur andra i gruppen har det, hos de individer som arbetar med drama. För 

att denna medvetenhet skall växa fram hos individen är det viktigt att gruppen har ett bra klimat, där 

det finns förtroende och tillit mellan ledare och deltagare och mellan gruppens alla deltagare. Att 

bygga upp den tilliten kan i vissa grupper vara svårt. Speciellt i de grupper där individerna är 

skeptiska till arbetet med drama och i grupper där det blir en stor osäkerhet vid arbete med sådant 

som är nytt för gruppen.
48

 

 

Ekstrand och Janzon menar att syftet på individnivå kan vara inlärning. I Pedagogiskt drama måste 

man vara aktiv och använda flera sinnen vilket ökar förmågan att lära. Genom pedagogiskt drama 

kan vi förklara komplicerade förhållanden som är svåra att förstå annars, vilket även det bidrar till 

inlärning. Pedagogiskt drama kan även ha ett terapeutiskt syfte då deltagarna tränas att prata om 

känslor, konflikter och egna behov. Förmågan att förstå sig själv och andra ökar, lika så förmågan 

att kommunicera.
49

 Individen kan också bli mer bekväm med att prata inför andra, tala om sina 

åsikter och känslor. Ekstrand och Janzon tar upp vikten vid att eleven är aktiv för att lärande skall 

ske, pedagogiskt drama bygger på att individen är det. De måste ta vara på sina impulser och 

framföra dem. Ledaren är handledare och stöttar eleverna, men det är eleverna själva som söker och 

tillägnar sig kunskapen.
50

 

 

Kontaktövningar är bra för elever som känner en ängslan över att möta människor och inte veta hur 

öppen man skall vara och inte heller veta vart andra människor sätter sina gränser. Det finns mycket 

att lära om personliga revir och revirintrång. I pedagogiskt drama kan man diskutera reaktioner på 

kontakt med andra människor och även i diskussionen få en större förståelse för andras tankar. Detta 

brukar resultera i att eleven känner en större säkerhet i mötet med andra människor.
51

  

 

Självkänsla och självförtroende är något som det talas mycket om. Självförtroende är det man 

känner när man litar till den egna förmågan att prestera. Självkänsla handlar om den inre känslan av 

att duga, vara värdefull och räcka till precis som man är. Dessa två är viktiga för att man som 

individ skall må bra och utvecklas. Genom att använda dramalek kan båda dessa egenskaper 

                                                 
47 Johannesson, Persson, s. 2.  

48 Johannesson, Persson, s. 5. 

49 Ekstrand, Janzon, s. 17-16. 

50 Ekstrand, Janzon s. 14. 

51 Ekstrand, Janzon s. 46. 
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förstärkas.
52 

 

3.4 Hur påverkas gruppen av pedagogiskt drama? 

Den tidigare nämnda författaren Strömberg skriver följande citat om hennes tankar och mål med sin 

bok:   

 

 Pedagogisk dramalek är en metod som syftar till att skapa goda och fungerande grupper. Karakteristiskt för 

 goda grupper är trygghet, gemenskap, god gruppkänsla, bra samarbete, högt i tak samt individer med bra  

 självförtroende och självkänsla. Såväl individen som gruppen är i fokus genom olika övningar och lekar. 

 Pedagogen har ett klart syfte med övningarna, till skillnad från ”vanliga lekar”. Denne medverkar aktivt för 

 att främja syftet och har en tro på alla individers inneboende förmåga.
53

  

 

Detta är författarens och förhoppningsvis andra pedagogers syfte med drama. När man arbetar med 

drama är det gruppen och processen som är det viktiga och det som skall stå i centrum.
54

 

Grupprocess menar Johannesson och Persson handlar om hur det känslomässiga och intellektuella 

samspelet utvecklas mellan deltagarna under tidens gång med dramaarbetet. Första mötet med 

gruppen är viktigt för processen, det är nu det gäller att utveckla tryggheten redan från början och få 

eleverna att känna tillit och våga synas och höras. Nästa del i processen blir att eleverna respekterar 

varandra och varandras olikheter och åsikter. Konflikter kan lätt uppkomma och måste därför hela 

tiden bearbetas i gruppen.
55

 Pedagogiskt drama har som syfte att utveckla människan i samspel med 

andra och att utveckla gruppens kommunikation, kontakt, trygghet, öppenhet, samarbete och 

ansvarskänsla.
56

 

 

Pedagogiskt drama används inom områden som etik, moral och samlevnad. Det kan vara en metod 

för att motverka främlingsfientlighet och mobbning, även att öka människors självkänsla. Det kan 

även finnas sociala syften med att arbeta med pedagogiskt drama i en grupp, eleverna lär känna 

varandra bättre, lär sig samarbeta vilket skapar trygghet i gruppen och ett bra arbetsklimat.
57

 Det 

finns många vinster med att arbeta med drama. Inte minst för att gruppen känner en säkerhet och 

därmed blir en gladare grupp, vilket medför att eleverna blir mer studiemotiverade. Trygghet är för 

oss människor det viktigaste behovet efter vatten, mat och sömn. Det betyder att den behövs för att 

                                                 
52 Strömberg, s. 15. 

53 Strömberg, s.10. 

54 Strömberg, s. 11. 

55 Rasmusson, Erberth, s. 68-69. 

56 Johannesson, Persson, s. 2. 

57 Ekstrand, s. 17. 
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ett barn ska våga yttra sig i grupp, ta plats och visa kunskaper. Genom drama kan vi alltså uppnå 

det.
58

 Tryggheten ligger till grund för det mesta och så länge den finns, fungerar det mesta i gruppen 

bättre och kan utvecklas. När man kommer in som ny pedagog i en grupp kan gruppen till en början 

kännas orolig, men så fort eleverna vet vilka ramar som gäller brukar klimatet lugna ner sig.  

 

Empati är något som finns i en fungerande grupp. När man har empati finns förmågan att känna in 

andra människors känslor och upplevelser och förutsäga reaktioner hos andra och därefter anpassa 

sitt handlande. Med hjälp av pedagogiskt drama kan denna förmåga förstärkas. Vägen till en god 

empati är att träna på att lyssna aktivt vilket innebär att kommunicera och kunna lyssna på vad 

andra säger.
59

 Genom att medvetet arbeta med att utveckla elevernas empati kan gruppen fungera 

bättre och bli mer harmonisk. Bra relationer ger förutsättningen för god kommunikation, en god 

kommunikation ger en god förståelse för varandra. Att lyssna aktivt kan innebära att låta alla barnen 

få ordet i tur och ordning, och att aldrig tillåta att barnen pratar eller stör när någon annan pratar. 

Till slut blir barnen vana vid att lyssna på varandra.
60

 

 

Mobbning är något som förekommer i skolor runt om i Sverige, vilket visar att många grupper 

brister i sin sammanhållning. Den tidigare nämnda författaren Maltén skriver bland annat om 

mobbning och sammanfattar mobbning på ett bra sätt: ”Med mobbning avses när en individ (eller 

grupp) gång på gång över tid utsätts för fientliga handlingar från andra individer, som samverkar 

kring mobbningen”.
61

 Som tidigare nämnt är självkänsla en grund för att vara en harmonisk 

människa och något som man genom dramapedagogik kan arbeta med, låg självkänsla kan ligga till 

grund att man mobbar andra. Något som Maltén håller med om; ”Mobbning bottnar oftast i egen 

ångest och prestigekänsla. Den riktas mot någon avvikande – särskilt om grupptrycket kräver 

konformitet av sina medlemmar.”
62

 

 

För att förebygga mobbning är dramapedagogiska lekar en mycket bra metod att använda sig av, 

menar Strömberg. Metoden bygger på det som händer i gruppen och målet är att ha en god 

gemenskap, trygghet och roligt tillsammans. Det hjälper till att bygga upp ett tillåtande klimat vilket 

minskar risken för att mobbning skall uppstå. Under dramalektioner öppnar gärna barn sig och 

känner sig trygga med att berätta hur saker ligger till vilket kan resultera i att man som pedagog får 

                                                 
58 Strömberg, s. 14-15. 

59 Strömberg, s. 16. 

60 Strömberg, s 114-115. 

61 Maltén, s. 108. 

62 Maltén, s.108. 
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reda på att eleven varit med om kränkningar och mobbningssituationer. Rollspel och forumspel kan 

väcka diskussioner som lyfter problem som finns i gruppen.
63

 Genom att sätta ord på sina egna 

känslor kan man sedan lättare förstå någon annans känsla och känna igen dem hos andra. Detta ökar 

medkänslan. När man spelar rollspel och får inta olika roller ökar denna förmåga. Medvetenheten 

om hur andra kan känna i gruppen ökar.
64
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av de intervjuer jag genomfört att redovisas. Pedagogernas svar på 

frågorna kommer att presenteras löpande och blandas.  

 

4.1 Pedagogiskt drama  

Under intervjuerna har jag varit intresserad av att veta hur intervjukandidaterna ser på pedagogiskt 

drama och om de använder sig av det i sin undervisning. För pedagog 1 är pedagogiskt drama något 

som man arbetar medvetet med, man har ett syfte och vet vad målet är. Man spelar inte enbart teater 

för att det är kul, även om det också kan ha ett värde i sig, att det är roande. Hon har mycket 

erfarenhet av ämnet och berättar om en händelse då hon hade en oengagerad elev som mestadels 

kröp omkring på golvet och var helt ointresserad av lektionen. Den dag då de skulle dramatisera 

sjövisor levde denna elev upp och engagerade sig mest av alla. Det är sådana situationer som man 

som pedagog skall ta vara på och reflektera över på vilket sätt det påverkar barnen.  Många elever 

kommer fram under drama och teaterlektionerna och vågar göra sin röst hörd och kan aktivt välja 

vilket språk de vill använda, drama, musik, bild eller dans.  

 

För pedagog 2 kan drama vara sammankopplat med jul och julpjäser, något som hon gärna arbetar 

med tillsammans med sina elever. De sista åren har intresset från de andra lärarna varit låg på grund 

av att det tar mycket tid och kan vara jobbigt. I år har hon bestämt sig för att göra ett julspel själv 

med sin egen klass, något som visat sig vara efterfrågat hos föräldrarna när hon frågat om de är 

intresserade av att komma och titta på sina barn.  

 

Pedagog 1 menar att drama och teater är något som man kan använda i många olika situationer. Det 

gäller att man tar tillvara på det lilla, det behöver inte vara något stort projekt som kräver mycket 

tid. Man kan använda drama när man har engelska med eleverna och låta dem dramatisera dialoger 

och korta pjäser. Pedagog 2 försöker också att få in drama och teater så mycket som möjligt i den 

vanliga undervisningen och kan till exempel göra pjäser med eleverna när de arbetar med historia. 

Koppla drama till andra ämnen fungerar enligt henne mycket bra. Ta vara på de tillfällen som ges 

och våga improvisera och se det som något som sker här och nu och sedan lämnar vi det. Många 

pratar om entreprenörstänkandet som barnen skall utveckla och det gör dem när de får arbeta med 

drama.  
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Pedagog 2 håller även med pedagog 1 om att drama inte behöver vara stort, det kan vara kortare 

övningar men även större projekt. Under svenskan kan det vara något så enkelt men givande att låta 

eleverna bygga bokstäver med kroppen. Temaarbeten kan också innehålla drama. Något som hon är 

tacksam för är att kulturskolan kommer till skolan i årskurs 2 och har drama, musik och dans med 

eleverna. Drama med kulturskolan är inte så mycket teater utan mer övningar där de får gestalta 

olika saker som till exempel känslor.  

 

Pedagog 4 menar att det finns olika perspektiv på hur man kan arbeta med drama och har läst om 

det i författaren Mia-Marie Sternudds bok som nämns i uppsatsens tidigare forskning, 

Dramapedagogik som demokratisk fostran? Hon talar om det personlighetsutvecklande perspektivet 

och att det handlar om att jobba i grupp, förstå sig själv och utveckla sig själv och utvecklas i 

gruppen. Det konstpedagogiska perspektivet är att arbeta mot ett mål, sätta upp en pjäs och spela 

teater för publik. Forumspel är också tacksamt att använda i drama för att undersöka olika 

situationer som till exempel kan vara orättvisor, och att sedan gå in och förändra det som spelades 

upp. Sista perspektivet kallas holistiskt lärande och innebär att man arbetar tillsammans med andra 

ämnen men det innebär inte att man i historian sätter upp en pjäs om medeltiden utan att man istället 

lever sig in i under lektionen om hur det var att leva på medeltiden och låtsas befinna sig där. 

Pedagog 4 har arbetat med alla dessa perspektiv men det som ligger henne varmast om hjärtat är att 

arbeta med forumspel och teater.  

 

4.3 Syfte och påverkan på individ, grupp och sammanhållning  

Jag är intresserad av att veta varför pedagoger väljer att använda sig av drama i sin undervisning 

och också deras syn på hur drama kan påverka individen, gruppen och sammanhållningen. Hör 

syftet ihop med resultatet av individen och gruppen? Syftet med drama kan vara att det är 

personlighetsutvecklande menar pedagog 1. Alla sinnen får användas om man får frigöra sin fantasi 

och uttrycka sig på olika sätt, inte bara med ord. De får spela ut hela sitt register genom att leva sig 

in i roller. Syftet kan även vara att de skall redovisa något, att processen skall leda till ett resultat.  

 

Pedagog 2 menar att hennes syfte med att arbeta med drama är att alla elever skall våga ta för sig. 

Ofta är det inte de elever som tar för sig i vanliga fall som syns utan ofta de mer tysta. Pedagog 3 är 

på samma spår och menar att syftet med drama är att våga testa nya saker, man får inta olika roller 

och testa andra karaktärer än sin egen. Man hittar nya sidor hos sig själv och andra. Övningarna kan 

vara sådant man har nytta av i verkliga livet. Pedagog 4 nämner också att syftet kan vara att lära om 
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den riktiga världen genom att tillsammans med gruppen gå in i en fiktiv värld. Hon menar att drama 

är ett mycket bra sätt att lära sig på. Vi förstår oss själva och andra bättre genom drama men tar 

genvägen genom fiktionen där rollen vi går in i ger ett skydd så att vi vågar mer. Hon har själv 

upplevt elever som sagt efter dramalektionerna att de vågar tala inför gruppen mer efter än innan.  

 

Pedagog 1 håller med pedagog 4 om att vi vågar mer genom drama och teater och tror att man växer 

som individ. Det är ett sätt att våga ta fram sidor hos sig själv och få en inre säkerhet och en brist på 

rädsla när man agerar. I vanliga fall intar vi ofta en rollkaraktär i gruppen som vi gömmer oss 

bakom, nu får man istället inta en annan rollkaraktär som kanske skiljer sig mycket från den man är 

i verkligheten. Det är nog befriande för många. De elever som är blyga och tysta spelar ofta ut och 

visar sig själv och vågar. Man kan njuta av det och växa som individ.  

 

Pedagog 2 anser att det finns mycket att vinna på att arbeta med pjäser och liknande, eleverna lär 

sig samarbeta och tala inför andra. På individnivå tror hon att självkänslan stärks, speciellt hos 

flickor. Pojkar brukar inte ha något problem att göra sin röst hörd, men den svåraste uppgiften har 

under åren enligt pedagog 2 varit att få flickor att våga göra sin röst hörd och stärka deras 

självkänsla och självständighet. Genom att de får uppträda blir dem säkrare på detta.   

 

Pedagog 3 menar att individens fantasi och kreativitet utvecklas när vi får pröva på olika situationer 

och använda vårt tänkande. Kreativitet och entreprenörskap ligger i de estetiska ämnena. Vi växer 

som människor i drama och får förståelse för andra och oss själva och får då en större lyhördhet och 

acceptans. Pedagog 4 håller med om att kreativiteten, fantasin och konstnärligheten utvecklas. Vi lär 

oss samarbeta och använda vår kropp, samtidigt som vi har roligt.  

 

Pedagog 1 tror att drama stärker gruppens solidaritet och förstärker ”vi-känslan”. Man ger och tar 

från varandra under arbetets gång, man vidgar allas associationsbanor. När pedagogen arbetade med 

ett operaarbete förr i tiden märkte hon hur allas förmågor fick användas. Någon hittade på manus 

som någon annan sedan skrev ner, någon fixade med musiken, spelade instrument, tillverkade 

kulisser. Alla jobbade mot samma mål vilket är stort. Vägen till målet är viktig och att arbeta med 

improvisationer i stundens hetta men man skall inte bortse från vikten av att nå ett mål och få spela 

upp något för en publik.  

 

Pedagog 2 menar att man i drama får se andra sidor hos personer man inte upptäckt förut och att de 
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utvidgar barnens tänkande om varandra. Samarbetet som de utför gör dem mer sammansvetsade. De 

är beroende av varandra i gruppen för att arbetet skall fungera. Det negativa med drama och teater 

kan vara att de lätt blir flamsigt och att eleverna inte ser det som skolarbete. Detta måste man vara 

tydlig med från början, vilka regler som gäller. När gruppen sedan kommit över tröskeln och börjar 

se drama och teater som något viktigt ser man att de får en bättre sammanhållning.  

 

Pedagog 3 har själv upplevt att gruppen efter arbetets gång vågar släppa loss mer och mer.  Det 

gäller att komma över rädslan och sarkasmen som kan finnas till drama. Ser man drama som något 

positivt får man ut mycket av det, gör man inte det blir det svårt att sätta sig in i känslan för drama. 

Målet är att känna sig trygg i gruppen för att växa som individ och gruppen har stor betydelse för att 

få i gång växandet. Man ser och lär av varandra.  

 

Pedagog 4 tycker att drama påverkar gruppen och är gruppstärkande då allt blir tydligare när vi inte 

enbart pratar utan flera sinnen får samspela. Kunskapen känns och blir annorlunda när vi själva får 

pröva. När vi upplever något tillsammans och sedan pratar om upplevelserna kommer vi varandra 

nära i gruppen, vilket ibland kan vara jobbigt och våra sämsta sidor kan komma upp till ytan när vi 

jobbat nära under en längre tid.  

 

Sammanhållningen stärks genom att arbeta mot samma mål menar pedagog 1. Eleverna lär sig att 

samarbeta med elever de annars kanske inte hade valt att arbeta tillsammans med. När man arbetar 

med teaterprojekt får man nya kontaktytor med andra som har gemensamma intressen och som 

också valt att arbeta med en viss del av projektet. Gruppen lär sig att arbeta för gruppens bästa och 

man lär sig att bortse från sig själv. Man väljer det manus som är bäst och inte beroende på vem 

som skrivit det.  

 

När man delar sina erfarenheter med varandra stärks sammanhållningen menar pedagog 3. Vi ger 

och tar av varandra och jobbar tillsammans, även med människor vi inte normalt arbetar med. 

Förtroendet för varandra byggs upp vilket svetsar samman gruppen.  Det roliga med att vara ledare 

för en dramagrupp är enligt pedagog 3 att man får se en utveckling i gruppen. Pedagog 4 säger att 

när en grupp får en historia ihop blir det en sammanhållning. Hon har arbetat med många klasser på 

gymnasiet och sett detta tydligt efter att de slutfört stora projekt på skolan.  
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4.4 Dramaundervisning i dagens skola  

Av egen erfarenhet vet jag att drama inte används mycket i skolan och jag är nyfiken på hur mina 

intervjukandidater ser på detta och vad de tror anledningen är. Pedagog 1 tror att anledningen till att 

många lärare inte använder sig av drama i skolan kan bero på osäkerheten och känslan av att det är 

krångligt. Det kan finnas en rädsla för att det skall bli kaos då det till exempel kanske finns elever 

som inte klarar av nya saker och att det är stora grupper att arbeta med. En annan orsak kan vara att 

även om intresset finns så fungerar det inte praktiskt, tiden räcker inte till. I sexan skall eleverna 

betygsättas och drama kan vara svårt att mäta i betyg om man till exempel spelar upp en pjäs om 

Gustav Vasa. Då måste vi försöka hitta ett sätt att dokumentera kunskaperna så att de estetiska 

ämnena kan konkurrera med de ämnen som betygssätts så att det klart och tydligt visar vad det ger 

eleverna att arbeta med drama.  

 

Pedagog 2 påpekar också att det är tiden som inte räcker till som är anledningen till att drama inte 

används i skolan, kraven på eleverna och lärarna har stärkts och det är svårt att hinna med något 

utöver de vanliga ämnena. Som lärare finns ständigt dåligt samvete för att man inte arbetar mer med 

de estetiska ämnena. Det är eleverna som blir drabbade. Pedagog 2 tror inte att det beror på att 

lärarna saknar intresse för drama utan att det är för mycket arbete på ett redan pressat schema.  

 

Pedagog 3 tror däremot att anledningen att många lärare inte arbetar med drama idag beror på att 

många inte värdesätter drama och inte tycker att det är viktigt. Matematik är ett ämne som anses 

viktigt, men drama är inte det. Pedagog 3 upptäckte när han själv gjorde en undersökning av drama, 

att många lärare anser sig behärska drama men har ingen utbildning i ämnet, vilket han tycker 

bevisar hur man ser på ämnets värde. Drama ses av många elever som lek och inte som något som 

förmedlar kunskap, dessa tankebanor finns hos lärare också.  

 

Pedagog 4 tänker till skillnad från pedagog 3 att anledningen kan vara att många inte har någon 

utbildning och därför inte använder sig av det. Dessutom finns inte drama som något ämne, de 

estetiska ämnena musik och bild undervisas i skolan och finns med i läroplanen men drama och 

dans står utanför vilket gör att de inte prioriteras. Hon tycker också att det finns en viss föreställning 

om att drama är något konstigt. Det finns en stor okunskap om vad drama kan ge till människan.  
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5 Diskussion 

Målet med denna uppsats var att få en större kunskap om hur drama kan påverka individen, gruppen 

och dess sammanhållning, och få en förståelse för varför drama inte används i skolan. För att få 

besvarat mitt syfte har jag använt mig av tre frågeställningar: Påverkar drama gruppen och i det 

fallet hur? Påverkar drama individen och i det fallet hur? Vad är anledningen till att drama inte 

används i vissa grupper i grundskolan? Jag har studerat tidigare forskning om det aktuella ämnet, 

forskningen har framför allt grundat sig på författarnas egna kunskaper om pedagogiskt drama.  

 

Jag anser att jag fått mitt syfte besvarat i detta arbete efter att jag genomfört mina intervjuer och 

studerat litteraturen. Jag har fått en djupare förståelse för vad pedagogiskt drama är och på vilket 

sätt det påverkar gruppen och individen. Jag har även fått en större förståelse för vad anledningen 

kan tänkas vara att många pedagoger inte använder sig av drama i vissa skolor i Sverige.  

 

5.1 Metoddiskussion 

För att på bästa sätt få svar på mitt syfte som jag formulerade i början av arbetet, valde jag att göra 

kvalitativa intervjuer. Efter att jag gjort mina fyra intervjuer och sammanställt dem fick jag svar på 

mitt syfte som var att undersöka om en grupp kan få bättre sammanhållning genom drama 

pedagogik och på vilket sätt gruppen och individen påverkas. Under intervjuerna kom mycket 

intressant information fram som jag kommer att kunna använda som argument för att i mitt 

kommande yrke som lärare använda mig av drama i undervisningen.  

 

Det jag saknar under mina studier av den tidigare forskningen i ämnet jag valt, är att det finns 

mycket information om hur vi som pedagoger kan arbeta med drama och övningar vi kan göra, men 

jag saknar en beskrivning av syftet med drama. Vad vill vi som pedagoger få för resultat i de 

grupper vi arbetar med? Det var en av anledningarna till att jag valde kvalitativa intervjuer, för att få 

en djupare bild av vad de som arbetade med drama hade för syfte och ville få fram för resultat med 

sitt arbete och höra deras åsikter och tankar kring ämnet. Detta skulle jag inte få fram på samma sätt 

om jag valt att använda mig av enkäter.  

 

I denna undersökning framkommer vad de tillfrågade tror är anledningen till att många andra inte 

använder sig av drama och teater i skolan. Det hade varit intressant att höra åsikter från personer 

som aktivt väljer att ta bort drama från undervisningen. Samtidigt hade det antagligen blivit svårare 

att besvara mitt syfte med uppsatsen som tidigare nämnt var att undersöka hur drama påverkar 
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gruppen. Det kan bli svårt att besvara den frågeställningen om man inte har någon egen erfarenhet 

av ämnet. Därför valde jag att intervjua pedagoger som aktivt väljer att arbeta med drama, något jag 

i efterhand är nöjd med då jag anser att det gett mig mycket ny kunskap och insikt.  

 

När jag gjorde mina intervjuer märkte jag att de frågor jag valt att använda mig av gick in i 

varandra, något som både kan vara positivt och negativt. Positivt på så sätt att intervjun blir löpande 

och de intervjuade kan prata mer fritt om sina tankar. Den största svårigheten var att hålla igång 

intervjun och få fram ny information än det som redan sagts på de tidigare frågorna. Jag är ändå 

nöjd med mina frågor och anser att de gett mig svar på det jag behövt veta för att uppnå mitt syfte 

med uppsatsen. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

I inledningen av detta arbete skrev jag om att jag själv upplevt att drama har gett gruppen bättre 

sammanhållning. Varför drama påverkar gruppen har de tidigare forskarna och de intervjuade gett 

svar på. Ekstrand skriver att eleverna genom drama lär sig samarbeta och lär känna varandra bättre 

vilket ger trygghet i gruppen som i sin tur ger ett bra arbetsklimat.
65

 Jag tror att det var just 

tryggheten vi kände med varandra i de grupper i drama jag tillhört, som påverkade hur vi vågade 

leva ut de roller vi spelade och våga tala inför gruppen. Det med att tala inför grupp är det några av 

mina intervjukandidater som tagit upp. Eleverna kommer fram och visar sidor de annars inte visar 

och vågar ta plats och göra sin röst hörd. När vi får se andra sidor hos varandra utvecklas även vårt 

tänkande om andra och vi kan hitta gemensamma intressen som gör oss mer sammansvetsade. 

Samarbetet som det finns mycket av i drama och teaterarbeten gör gruppen sammansvetsad och att 

arbeta mot samma mål är stort. De gemensamma upplevelserna och samtalen gör att vi kommer 

varandra nära i gruppen och vi får en vi-känsla. Sammanhållningen påverkas alltså positivt av 

drama. Grupprocessen syns tydligt menar en av pedagogerna och det är en bonus för oss som 

pedagoger att se hur gruppen växer och utvecklas. Författarna Johannesson och Persson menar att 

grupprocessen handlar om att det känslomässiga och intellektuella samspelet i gruppen utvecklas 

under tidens gång med dramaarbetet.
66

  

 

Drama påverkar både gruppen och individen. Syftet med drama är enligt mig att individen skall 

utveckla sitt tänkande och kännande för andra människor men även för sig själv. Individen 
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utvecklar sin kreativitet och sitt medvetande. Jag känner mig mer säker på mig själv efter att under 

ett år arbetat med drama på universitetet. Jag vågar spela ut, tala högre och ta plats på ett annat sätt, 

för att jag fått pröva på det under dramalektionerna och insett att det inte är något farligt. Något som 

jag tycker är intressant är ämnet genus, vilket pedagog 2 tar upp i sin intervju. Hon menar att den 

svåraste uppgiften under hennes år som lärare har varit att få flickorna att få bra självkänsla och 

självförtroende och våga ta plats. Även Strömberg nämner olika problem som kan finnas i en grupp, 

bland annat att killarna tar mer plats än tjejerna.
67

 Jag kommer inte att gå in djupare på vad jag tror 

anledningen till detta är men jag tror att drama kan ha en positiv påverkan på att få tysta elever att 

komma fram och ge alla chansen att synas, det lämnar jag åt framtidens undersökare och forskare. 

Vi som ledare har en stor uppgift att fördela uppmärksamheten och ordet rätt så att ingen elev tar 

över utan att alla känner sig delaktiga under dramalektionerna. Vi har även chansen att arbeta för att 

forma våra elever till intelligenta, tänkande människor med goda värderingar och värdegrund. Vi 

kunde tidigare läsa om Malténs tankar om självkänsla, ett ämne jag tycker är mycket intressant och 

viktigt. Maltén menar att det är den egna ångesten som gör att elever mobbar andra.
68

 Ger vi våra 

elever en god självkänsla minskar förhoppningsvis behovet av att trycka ner och kränka andra i sin 

omgivning. Någon som är trygg i sig själv accepterar sig själv och andra för vad dem är. Mobbning 

är ett ämne jag brinner för och kommer motverka med hela min makt i mitt kommande yrke som 

lärare. Genom drama kanske vi kan nå elever på elever på ett annat sätt än att enbart prata om 

mobbning och känslor och låta dem inta fiktiva roller som förmedlar känslor man tidigare kanske 

inte känt.  

 

I mitt blivande yrke som lärare kommer jag att möta många olika slags grupper och deras 

sammansättning, problem och tillgångar. Det är gruppen vi har att arbeta med och det är oerhört 

viktigt att denna grupp fungerar bra ihop, att alla trivs och känner sig sedda. Det är inte svårt för 

mig och antagligen inte heller för andra som arbetat med drama att motivera pedagogiskt drama i 

skolan. Jag har efter detta arbete insett att dramapedagogik kan påverka gruppen på ett mycket 

positivt sätt och är något jag vill använda mig av. Fördelarna är många och min följdfråga efter att 

ha hört och läst om drama, är varför vi inte använder detta mer i dagens skola. Det finns självklart 

eldsjälar som brinner för detta och arbetar med drama och teater med sina elever, men alla andra? 

De pedagoger jag intervjuat har olika tankar om varför drama inte används i skolan. Anledningarna 

kan vara att tiden inte räcker till, och självklart håller jag med om att jag under mina praktikperioder 

insett att skolan håller ett högt tempo med många ämnen och kunskaper som skall läras in under ett 
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läsår. Samtidigt finns det tillfällen då eleverna arbetat färdig med det som skall vara gjort under 

veckan och då får fri tid. Antagligen finns det nog de lärare som då väljer att sätta på en film, gå till 

skogen eller städa klassrummet istället för att prioritera drama eller för all del andra estetiska ämnen 

som enligt mig ger otroligt mycket till människan. För mig är det estetiska lärandet en självklarhet 

att få med så mycket som möjligt av när utrymme finns, men tyvärr känner jag mig ganska ensam 

om de tankarna. 

 

En annan åsikt hos de intervjuade är att kunskapen om drama inte finns och att det kan vara 

anledningen att många inte använder det. Detta är också något som jag tycker är synd och bristande 

i dagens skola; att lärarna saknar kunskaper kring detta. Något som vi skall ha i bakhuvudet är att 

drama inte enbart behöver praktiseras som ett eget ämne utan kan ämnesintegreras. Sternudd skriver 

om holistiskt lärande perspektiv, då eleverna genom inlevelse och reflektion utvecklar en 

medvetenhet och kunskap.
69

 En av de intervjuade pedagogerna har även hon läst denna bok och 

använt sig av de olika perspektiven i sin undervisning. Metoden är att man under exempelvis 

historian istället för att sätta upp en pjäs om medeltiden istället lever sig in hur de som levde på 

medeltiden hade det och gjorde. Jag har själv varit med på lektioner med detta tankesätt och minns 

fortfarande upplevelserna. Det var mycket roligt, lärorikt och något jag inte upplevt förut. Lusten att 

lära måste uppmuntras hos eleverna man arbetar med och då tror jag att det är viktigt att vara 

kreativ i sin planering av aktiviteter. Inlärningen kan även gynnas genom pedagogiskt drama, menar 

Ekstrand och Janzon. Vi behöver använda alla våra sinnen vilket då ökar förmågan att lära. Drama 

kan även användas till att förklara komplicerade förhållande som annars är svåra att förklara.
70

 

Något som vi också använde oss av under dramalektionerna på universitetet under min 

lärarutbildning var forumspel, alltså det kritiskt frigörande perspektivet som Sternudd skriver om. 

Här läggs fokus på det framtida handlandet
71

 Jag minns tillfällen då vi arbetat med forumspel då vi 

spelat olika rollspel där vi kunnat pausa, byta ut deltagare och förändrat handlingen. Detta arbetssätt 

är mycket givande och får oss som individer att tänka till över vårt eget handlade och vår chans att 

påverka framtiden. Detta kan vi arbeta med tillsammans med våra elever, då vi kan ta upp olika 

dilemman som finns i elevernas vardag för att sedan låta eleverna reflektera över dem.  

 

Jag och pedagogerna tror även att en annan anledning till att drama inte används av vissa pedagoger 

i skolan kan beror på känslan av att det är något krångligt och att de är rädda för att det skall bli 
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kaos på lektionerna. Jag hade själv den rädslan de första gångerna jag arbetade med drama med 

elever och kan förstå de som aldrig fått testa själva känner en stor osäkerhet inför det. Jag vet av 

egen erfarenhet att man som ledare behöver vara tydlig med vad som ska göras, vad som är tillåtet 

och vad som inte är tillåtet. Johannesson och Persson poängterar att i början när vi träffar en grupp 

behöver vi som ledare vara extra aktiva och organiserade för att gruppen inte skall känna en 

osäkerhet på ledaren.
72

 En av pedagogerna talade även hon om att det lätt blir kaos i en grupp innan 

eleverna inser att de arbetar med något viktigt, och att vi behöver ha tydliga ramar för att få en lugn 

och fungerande grupp. Jag har lärt mig av mina praktikperioder att de gånger jag brister i mitt 

ledarskap och tydlighet, oavsett vilket ämne jag undervisar i, finns det risk för att lektionerna blir 

röriga och inte som jag hade tänkt mig från början. Därför är det otroligt viktigt att vi är medvetna 

om vårt ledarskap och utvecklar det. Är ledarskapet bra behöver vi inte känna osäkerheten att det 

skall bli kaos på dramalektionerna utan istället se allt det positiva som drama för med sig till 

gruppen och individen.  

 

6. Slutord 

Diskussionen i arbetet har sin grund i det jag studerat av den tidigare forskningen och de tankar jag 

fått från de pedagoger jag har intervjuat. Med dessa källor som grund har jag i mitt arbetet kommit 

fram till att drama gynnar gruppen och individens utveckling på ett positivt sätt. 

Gruppsammanhållningen stärks under arbetets gång med pedagogiskt drama och kan göra att man i 

gruppen känner en samhörighet och lär sig samarbeta, samtidigt som det stimulerar en individuell 

utveckling hos människan som utvecklar sitt tänkande kring sig själv och andra och vågar ta mer 

plats och göra sin röst hörd. Den största problematiken jag har stött på är att många pedagoger ute i 

skolorna väljer att inte använda sig av drama och teater i sin undervisning, vilket jag tycker är 

tråkigt.  

 

I början av detta arbete hade jag en tanke om att drama kanske inte är så bra och givande som jag 

har en uppfattning om, med tanke på att många av de lärare jag stött under min verksamhetsförlagda 

utbildning inte använder sig av det och att jag ofta upplever en sarkasm till de estetiska ämnena i 

helhet när jag berättat vilken utbildning jag gått. Under arbetet har jag istället insett hur viktigt och 

givande drama kan vara och att sarkasmen är obefogad och något jag i fortsättningen kommer att 

ignorera. Oavsett hur andra pedagoger väljer att göra kommer jag att när tillfälle ges använda mig 

av de estetiska ämnena, främst drama då det är något jag brinner för, i min undervisning och med de 
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grupper jag i framtiden kommer att möta.  
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Bilaga  

 

Intervjufrågor 

 

Vad är pedagogiskt drama för dig och vad har du för erfarenhet av ämnet? 

 

Hur kan man arbeta med drama? 

 

Vad är ditt syfte med drama? Vad vill du uppnå när du använder dig av det i en grupp? 

 

Hur tror du att drama påverkar individen? 

 

Hur tror du att drama påverkar gruppen? 

 

På vilket sätt kan drama ge bättre sammanhållning i gruppen? 

 

Hur har du upplevt det? 

 

Vad tror du anledningarna kan vara att drama inte används av vissa pedagoger i grundskolan?  


