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Pedagogiskt drama i engelskundervisningen – en empirisk studie för drama som metod i 
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Educational Drama in an English Teaching Classroom – an Empirical Study with 

Educational Drama as a Method Used in a English Teaching Classroom for Grades 4 to 6.  

Antal sidor: 30 

Studien behandlar engelskundervisning för åk 4–6 där problemet är lärarnas inställningar gentemot 

pedagogiskt drama i engelskundervisningen. Syftet med där här studien är därför att undersöka hur 

pedagogiskt drama används i engelskundervisningen samt lärarnas inställningar till det. Vidare 

undersöks även lärarnas inställningar för språkliga- och psykosociala förmågor genom användandet 

av pedagogiskt drama i engelskundervisningen. Studien har en kvalitativ metod med en 

fenomenografisk inspirerad metodansats vars resultat bygger på intervjuer från verksamma lärare i 

åk 4–6. Resultatet är till sin struktur uppbyggt med studiens syfte och frågeställningar och innefattar 

enbart utlåtanden från deltagarna. Genom lärarnas utlåtanden och forskarnas studier leder slutsatsen 

till att eleverna utvecklar psykosociala förmågor som i sin tur förbättrar elevernas möjligheter till 

ökade språkliga förmågor.   

This study examines the English teaching classroom in grades 4 to 6. The problem for the study 

is the teachers‘attitude towards educational drama used in an English teaching classroom. The 

purpose is therefore to examine the teachers´ attitudes and how educational drama is used in an 

English teaching classroom. Furthermore, the purpose examines the teachers’ attitude towards the 

pupils’ capabilities to develop linguistic- and psychosocial abilities through educational drama used 

in an English teaching classroom.  The result is based on interviews from teachers in grades 4 to 6. 

Onwards, the result contains only statements from the participants and is constructed by this study’s 

purpose and issues. Through the researchers ‘and teachers’ statements the conclusion for the study 

is that the pupils develop psychosocial abilities which in turn also develop the pupils’ linguistic 

abilities. The method used is a qualitative method with a phenomenologically-inspired theory. 
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1. Inledning 

Pedagogiskt drama i engelskundervisningen låter det bekant? Förmodligen inte. Enligt 

mina erfarenheter är det inte många lärare som använder det som metod i 

engelskundervisningen. Julia Rothwell (2011) menar att det är få lärare som använder 

pedagogiskt drama i engelskundervisningen (Rothwell, 2011, s. 580). Den här studien 

handlar därför om lärarnas inställning för användandet av pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen. Vidare undersöks även lärarnas inställningar till de språkliga- och 

psykosociala förmågorna som kan utvecklas med pedagogiskt drama som metod i 

engelskundervisningen. De språkliga förmågorna är de som är mest väsentliga eftersom 

det engelska ämnet är centrerat under hela uppsatsen. Däremot tas psykosociala förmågor 

ändå med i både text och syfte eftersom de gör att de språkliga förmågorna får större 

möjlighet att utvecklas. Det här arbetet berör engelskundervisningen för åk 4–6.  

Genom att undersöka vilka inställningar och erfarenheter lärarna har gentemot 

pedagogiskt drama är förhoppningen att öppna möjligheten för användandet (se 5.1) av 

pedagogiskt drama i engelskundervisningen. Problemet i den här studien blir därför att 

synliggöra lärarnas inställningar gentemot pedagogiskt drama i engelskundervisningen. 

Den här empiriska studien är inspirerad av teorin fenomenografi och har en kvalitativ 

metod bestående av semi-strukturerade intervjuer. Deltagarna består av sex verksamma 

lärare som undervisar i engelska och använder pedagogiskt drama som metod. Däremot är 

det inga lärare som inte använder pedagogiskt drama i undervisningen som blivit 

intervjuade. Det är för att studien ofta har ändrat fokus vilket har lett till att idéen om att 

intervjua lärare som inte använt pedagogiskt drama i undervisningen kom försent (se 

urvalsdiskussionen). En viktig faktor till urvalet är även att de lärare som använder 

pedagogiskt drama kan förklara mer av användandet gällande metoden samt ge fler 

exempel på vilka språkliga-och psykosociala förmågor som eleverna kan utveckla. Den 

här studien är relevant för yrkesverksamheten eftersom pedagogiskt drama som metod i 

engelskundervisningen kan erbjuda ökade språkkunskaper i engelska för eleverna (Galante 

& Thomson, 2016, s. 132).  

Studien innefattar pedagogiskt drama i engelskundervisningen där bakgrunden 

behandlar vetenskaplig litteratur. Resultatet följer vidare med utsagor från deltagarna. I 

diskussionen jämförs sedan det vetenskapliga och deltagarnas utsagor med varandra.  
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2. Bakgrund 

Bakgrunden nedan är uppbyggt efter en ”trattstruktur”. Det innebär att det först beskrivs 

en större och mer generell bild av innehållet för att sedan smala av och hantera det som är 

mest väsentligt. I det här fallet hanteras först språkutvecklingen i svenska skolans 

engelskundervisning. Det är för att läsaren ska få en inblick i vad det engelska ämnet i 

skolan ska innefatta samtidigt som det kan skapa en större förståelse för hela bakgrunden. 

Därefter hanteras pedagogiskt drama i relation till svenska skolans engelskundervisning 

och hur de kan kopplas samman. Vidare redogörs vilka förmågor som eleverna generellt 

kan utveckla som exempelvis psykosociala förmågor med pedagogiskt drama som metod. 

Slutligen hanteras de språkliga förmågorna som eleverna utvecklar med pedagogiskt 

drama i engelskundervisningen.  

2.1 Språkutveckling i engelskundervisningen  

2.1.1 LGR 11 

I det svenska samhället finns det engelska språket överallt. Har hen kunskaper i det 

engelska språket ger det ökade möjligheter till både kontakter, nya perspektiv på 

omvärlden och en större förståelse för människors sätt att leva. Utvecklar eleverna 

kunskaper i engelska ökas elevernas förmåga att delta i olika sociala och kulturella 

sammanhang.  Eleverna ska därför utveckla engelskkunskaper i skolan för att de kunna ges 

förutsättningar att kunna använda sin språkliga förmåga i olika situationer (Skolverket, 

2011 reviderad 2016, s. 34).  

I det centrala innehållet i kursplanen för engelska ska undervisningen innehålla olika 

delar. Den första delen är kommunikationens innehåll som bland annat behandlar 

vardagliga situationer. Den andra delen kallas för reception där förmågan att lyssna och 

läsa bland annat ska innefatta olika former av samtal. Den sista delen kallas för produktion 

och interaktion som hanterar tal, samtal och skrivning (Skolverket, 2011 reviderad 2016, 

s. 35–36). Utöver det centrala innehållet ska undervisningen i engelska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sina språkliga förmågor som exempelvis att kommunicera i tal 

och skrift (Skolverket, 2011 reviderad 2016, s. 34).    

Utöver det som står i det centrala innehållet har läraren fria händer att inkludera sådant 

som känns intressant och relevant i undervisningen (Lundberg, 2011, s. 30).  
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2.1.2 Lärarnas engagemang för elevernas språkutveckling 

Gun Lundberg (2011) menar att enligt språkforskarna finns det flera faktorer som kan höja 

motivationen i språkklassrummen för eleverna. Språkforskarna syftar i och med detta att 

läraren ska väcka elevernas nyfikenhet, motivera till aktiviteter och övningar samt ge 

lagom svåra utmaningar. Vidare ska läraren se till att de arbetar med ett språkligt innehåll 

som känns meningsfullt för eleverna samt sätta upp lärandemål för aktiviteterna och sedan 

samtala kring huruvida målen har uppfyllts. Slutligen ska läraren låta eleverna vara 

delaktiga vid planeringen av innehåll och arbetssätt samt skapa en variation i 

språkundervisningen (Lundberg, 2011, s. 129). När elevernas motivation stärks ökas 

samtidigt elevernas språkinlärning. I och med detta är det viktigt att eleverna får 

förhållningssättet ”jag kan” eftersom eleverna får större möjlighet till en positiv 

språkutveckling och ett språkligt självförtroende (Lundberg, 2012, s. 21). Bo Lundahl 

(2009) menar vidare att en god språkutveckling i engelska förutsätter att läraren har goda 

kunskaper om elevernas intressen, kunskaper och språkliga förmågor (Lundahl, 2009, s. 

46).  

2.2 Pedagogiskt drama 

2.2.1 Vad är pedagogiskt drama? 

Det finns begreppsliga skillnader mellan ”pedagogiskt drama” och ”drama”. När det gäller 

begreppet drama är syftet att i dialog- eller monologform genomföra framträdanden på en 

scen. Pedagogiskt drama har däremot i syfte att öka elevernas lärande genom skapande, 

delaktighet samt samarbete (Heggstad, 2014, s. 17–18). Vidare ska det syfta till att öka 

elevernas lärande genom att utveckla elevernas egna förmågor gällande språk- och 

psykosociala utveckling (Winston, 2004, s. 7).  

Det finns även en underordnad form av pedagogiskt drama som benämns som process-

drama. Med processdrama står den skriftliga förmågan i fokus och syftet är att eleverna 

ska skapa ett eget material, som exempelvis manus (Bowell & Heap, 2013, s. 6–7). 

Eftersom studien är inriktad mot lärande och språkutveckling i ämnet engelska, kommer 

både processdrama och pedagogiskt drama i den studien att benämnas som pedagogiskt 

drama.  

2.2.2 Exempel hur pedagogiskt drama kan användas i engelskundervisningen 

Det finns flera olika sätt hur hen kan använda pedagogiskt drama i engelskundervisningen. 

Ett av de vanligaste sätten är att dramatisera en text, som i sin tur gärna kan innehålla 
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intressanta händelser, som exempelvis kända sagor. Det går även att dramatisera sånger 

som är beskrivande och där handlingen är tydlig.  Genom att exempelvis dramatisera sagor 

och sånger kan budskap tydliggöras för eleverna (Rasmusson & Erberth, 2016, s. 133). Det 

finns flertalet dramaövningar att tillgå beroende på vad som ska förmedlas, som 

exempelvis koncentrationsövningar och kommunikationsövningar (Rasmusson & Erberth, 

2016, s. 90–115). För vidare läsning samt tips och idéer för hur pedagogiskt drama kan 

användas i engelskundervisningen se fortsatt forskning under diskussionsavsnittet. 

2.2.3 Lärares inställning gentemot pedagogiskt drama  

Enligt Maria Allström (2012) använder en del lärare pedagogiskt drama som arbetsmetod 

i sin engelskundervisning med antingen givna metoder från sin lärarutbildning eller utav 

eget intresse. Däremot finns det andra lärare som har mycket liten kunskap om pedagogiskt 

drama där de inte har använt det i sitt klassrum (Allström, 2012, s. 117).   

Lärarna, precis som eleverna, är alla olika individer med olika personliga preferenser. 

Allström (2012) menar att om läraren själv inte är road av pedagogiskt drama ger det inte 

någon anledning till att inte använda en effektiv, kreativ och rolig arbetsmetod för eleverna 

(Allström, 2012, s. 117). Om läraren inte trivs med pedagogiskt drama som metod i 

engelskundervisningen behöver läraren inte stå i centrum själv utan ge det utrymmet åt 

eleverna. För läraren räcker det väl om hen är instruktör och ibland regissör. Däremot finns 

det en del lärare som tilltalas av pedagogiskt drama som metod i engelskundervisningen 

och där skadar det inte ifall läraren själv tar plats och deltar, det brukar nämligen uppskattas 

av eleverna (Allström, 2012, s. 117). Eftersom ämnet engelska har en tydlig fokusering på 

muntlig kommunikation kan pedagogiskt drama vara en effektiv metod för elevernas 

lärande (Allström, 2012, s. 117).    

2.2.4 Pedagogiskt drama i engelskundervisningen 

För att eleverna ska kunna utvecklas i ett nytt språk behöver de kunna relatera till 

innehållet, vilket betyder att eleverna ska kunna koppla innehållet till deras egna 

vardagsperspektiv. Med det får eleverna en ökad förståelse för det engelska språket 

(Edwards & Taylor, 2012, s. 73). Detta är även något som kan kopplas till syftet i 

kursplanen för engelska. I den engelska kursplanen står det att eleverna ska utveckla 

kunskaper i engelska som är i en kontext där språket används (Skolverket, 2011 reviderad 

2016, s. 34).  Med det här menas att eleverna utvecklas i det engelska språket när innehållet 

är relaterbart samt i en kontext där engelska skulle kunna användas i vardagen och på så 

sätt ökas elevernas förståelse för språket. Carol Edwards och Alan M Taylor (2012) menar 
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vidare att det är en naturlig arbetsmetod då elevernas roller kan speglas i vardagen 

(Edwards & Taylor, 2012, s. 70).  

Pedagogiskt drama är kombinerat med känsla, tal och rörelse, vilket ofta ger 

andraspråksinlärningen i engelska starka fördelar. Fördelarna är att eleverna får en större 

förståelse för sammanhanget i innehållet eftersom de använder fler sinnen och interagerar 

med språket tillsammans med andra klasskamrater (Edwards & Taylor, 2012, s. 71–72).  

”Elever rankar rollspel och dramatiseringar högt på listan över vad de helst vill göra på 

arbetspassen i engelska och bättre aktiviteter får man [hen] leta efter när det gäller att 

stimulera produkten av talat språk i meningsfulla sammanhang” (Lundberg, 2011, s. 86).  

Det tar däremot tid för läraren att planera ett arbetsområde med pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen. Det som tar tid för läraren är att det är mycket som blir inkluderat 

i planeringen som exempelvis, manus, gruppindelning, rekvisita, tid för att öva (Stinson & 

Winston, 2011, s. 481,485), vilka förmågor som främst utvecklas samt vilka delar som 

inkluderas från det centrala innehållet.  

Pedagogiskt drama är tidskrävande för läraren men fördelaktig metod för eleverna 

eftersom de kan koppla innehållet till vardagen på ett mer konkret sätt (Stinson & Winston, 

2011, s. 485; Rothwell, 2011, s. 591; Andersson, 2012, s.973).  

2.2.4.1 Variation i undervisningen  

Många forskare (Kao et al., 2011, s. 498; Edwards & Taylor, 2012, s. 78; Galante & 

Thomson, 2016, s. 132) är överens om att pedagogiskt drama är en bra metod i engelsk-

undervisningen. De är också överens om är att även om pedagogiskt drama är en bra metod 

måste undervisningen varieras. Undervisningen måste varieras eftersom alla elever lär sig 

på olika sätt och har olika förmågor. 

2.2.5 Teoretiskt och pedagogiskt perspektiv som kan kopplas till pedagogiskt drama 

Det finns två perspektiv som kan kopplas till pedagogiskt drama. För att förtydliga är inte 

det här några perspektiv som används i den här studien¹. 

 

 

 

¹ Den här studiens teori är fenomenografi som behandlas under metod och material kapitlet. Sociokulturellt perspektiv 

och Heathcotes perspektiv är exempel på vad som kan kopplas till pedagogiskt drama. 
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Det teoretiska perspektivet är Lev Semenovič Vygotskijs (1978) sociokulturella 

perspektiv som betonar hur elever lär sig i samspel med sin omgivning. Elever kan, när de 

får möjligheten, gå långt utanför gränsen av deras egna förmågor i olika aktiviteter. 

Lärande och utveckling ska utnyttjas så att eleverna lär sig mer i en kollektiv verksamhet 

(Vygotskij, 1978, s. 88, 90).  

Dorothy Heathcote, som refereras i Betty Jane Wagner (1993), betraktar pedagogiskt 

drama i engelskundervisningen som en viktig beståndsdel. Enligt Heathcote är syftet med 

pedagogiskt drama att eleverna ska använda sin metakognition, där läraren kan se vad 

eleverna redan kan utan att eleverna är medvetna om vad de kan. Pedagogiskt drama är ett 

värdefullt redskap för när lärare och elever ska bygga upp ett förtroende sinsemellan. Det  

är även ett viktigt redskap för eleverna när de ska träna ett främmande språk eftersom de 

får använda fler sinnen. Med pedagogiskt drama möjliggör hen ett tillåtande klimat i 

klassrummet där det inte gör något ifall eleverna skulle göra fel (Wagner, 1993, s. 28, 34, 

90, 237–238, 245, 250).  

 Både Vygotskijs sociokulturella perspektiv och Heathcotes perspektiv om 

pedagogiskt drama handlar om samspel och interaktion med andra människor genom olika 

aktiviteter. Perspektiven möjliggör användandet av pedagogiskt drama i engelsk-

undervisningen för andraspråkselever.  

2.3 Generellt utvecklande förmågor med pedagogiskt drama 

2.3.1 Psykosociala förmågor 

De psykosociala förmågorna bidrar till att elevernas språkliga förmågor ökas (Kao et.al, 

2011, s. 490) och därför är det väsentligt för studien att även de förmågorna redovisas. De 

psykosociala förmågorna kan med hjälp av pedagogiskt drama utvecklas oberoende om 

det är första- eller andraspråk.  

2.3.1.1 Metakognition 

Pedagogiskt drama i engelskundervisningen bidrar till elevernas metakognitiva förmåga 

eftersom eleven planerar och tänker hur kommunikationen ska användas med det nya 

språket (Edwards & Taylor, 2012, 70). Med metakognitiva förmåga blir eleverna medvetna 

om sina förmågor och om sin utveckling. Detta gör att elevernas språkutveckling i engelska 

gynnas (Galante & Thomson, 2016, s. 117, 119). Ann Podlozny (2000) menar vidare att 

när eleverna ökar sin metakognitiva förmåga ökas även elevernas språkliga självförtroende 

eftersom de blir medvetna om sin utveckling (Podlozny, 2000, s. 99).  
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2.3.1.2 Självförtroende 

Skolans uppdrag är att främja elevernas lärande men också att främja elevernas personliga 

utveckling (Skolverket, 2011 reviderad 2016, s. 9). Lärande och språk är nära förknippat 

med elevernas personliga utveckling. Därför är det viktigt att eleverna får tilltro till sin 

språkliga förmåga (Skolverket, 2011 reviderad 2016, s. 9). 

I forskning för andraspråksundervisning i engelska har det framkommit att 

pedagogiskt drama gör eleverna mer självsäkra eftersom de vågar använda och 

kommunicera med det nya språket samtidigt som de lär sig av sina misstag (Thirsk & 

Solak, 2012, s. 345).  Det har också visats att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga 

desto mer när de vågar tro på sig själva (Thirsk & Solak, 2012, s. 345–346).   

Andraspråksundervisningen i engelska har genom pedagogiskt drama en positiv 

inverkan på elevernas psykosociala aspekter som självförtroende, motivation och 

spontanitet (Galante & Thomson, 2016, s. 120).   

2.3.1.3 Motivation 

För att eleverna ska utvecklas i ett nytt språk måste de också vilja lära sig. Pedagogiskt 

drama är ett effektivt sätt för eleverna att lära sig ett nytt språk (Edwards & Taylor, 2012, 

s. 70). Det är för att pedagogiskt drama aktiverar och engagerar eleverna till ett aktivt 

lärande (DeCoursey, 2014, s. 132). Pedagogiskt drama aktiverar eleverna genom att kropp, 

känsla och tal tillsammans utvecklas och stimulerar eleverna till lärande (Edwards & 

Taylor, 2012, s. 71).  

När eleverna blir aktiva och engagerade ökas även elevernas motivation vilket bidrar 

till att eleverna blir mer entusiastiska till att lära sig ett nytt språk samtidigt som elevernas 

språkutveckling blir bättre (Kao et al., 2011, s. 490, 496; Edwards & Taylor, 2012, s. 78).  

Pedagogiskt drama behöver personligt engagemang vilket gör att eleverna tar till sig 

kunskaper på ett mer aktivt sätt än om de bara läser och lyssnar till sig nya fakta (Allström, 

2012, s.124).  

2.3.2 Samarbetsförmågor 

2.3.2.1 Klassrumsklimat 

Pedagogiskt drama betonar på upplevelsen och interaktionen mellan eleverna. Det är en 

gruppaktivitet där eleverna tillsammans övar sin kommunikation (Galante & Thomson, 

2016, s. 118). När eleverna övar tillsammans gör det att eleverna samtidigt får öva på sitt 

samarbete vilket i sin tur stärker klassrumsrelationer (Galante & Thomson, 2016, s. 118). 

När klassrumsrelationer stärks bidrar det till att eleverna tillåts att göra fel samt att de kan 
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lära av varandras misstag (Thirsk & Solak, 2012, s. 345). Det överensstämmer även med 

Skolverket (2011 reviderad 2016) som menar att skolan ska ansvara för att eleverna kan 

lära sig tillsammans med andra samt kunna känna tillit till sin egna språkliga förmåga 

(Skolverket, 2011 reviderad 2016, s 13).  

2.4 Språkliga förmågor gällnade andraspråksutveckling i engelska 

Nedan följer språkliga förmågor som eleverna kan utvecklas med pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen².  

2.4.1 Muntligt 

När elever lär sig ett nytt språk är det viktigt med uttalet i den muntliga förmågan. Med 

pedagogiskt drama övar eleverna sitt muntliga uttal genom att öva intonation och ljud 

(Thirsk & Solak, 2012, s. 343). Pedagogiskt drama har positiva effekter på elevernas 

muntliga uttal och verbala utveckling när det gäller muntlig förståelse och muntliga uttryck 

(Kao, et al., 2011, s. 496).  

Pedagogiskt drama är inte en metod som enbart utvecklar specifika delar i talet som 

exempelvis syntax utan har istället en utveckling över den hela muntliga förmågan 

(Galante & Thomson, 2016, s. 117).  När det gäller den muntliga förmågan menas det 

flytande tal och begriplighet i det talade språket. Med flytande tal menas grammatik och 

ordförrådets användande genom att använda språket i bra hastighet och utan pauser eller 

tvekan (Galante & Thomson, 2016, s. 117).  

Den muntliga förmågan är den som främst utvecklas med pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen. I den muntliga förmågan ingår även flytande tal och det muntliga 

uttalet (Galante & Thomsson, 2012, s. 116–117; Podlozny, 2000, s. 102; Anderson, 2012, 

s. 961).  

2.4.2 Kommunikation 

Skolan ska ansvara för att eleverna kan kommunicera i engelska (Skolverket, 2011 

reviderad 2016, s. 13). Eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga där de förstår 

talad och skriven engelska (Skolverket, 2011 reviderad 2016, s. 34). Pedagogiskt drama 

som metod i engelskundervisningen uppmanar eleverna till att använda språket, vilket 

bidrar till kommunikativa förmågor där eleverna spontant använder sin muntliga förmåga 

 

² Den internationella forskningen behandlar pedagogiskt drama med engelska som andraspråk. Den svenska forskningen 

behandlar pedagogiskt drama i ett svenskt sammanhang i engelskundervisningen.   
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 (DeCoursey, 2014, s. 131). Eleverna ska även få tilltro till den språkliga förmågan och 

kunna använda olika strategier för att kunna behålla kommunikationen när 

språkkunskaperna inte räcker till (Skolverket, 2011 reviderad 2016, s.34). 

2.4.2.1 Anpassa språket 

I skolan ska eleverna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga där de kan använda sin 

engelska i olika situationer och sammanhang (Lundberg, 2011, s. 29). Vidare ska eleverna 

också kunna formulera sig, samspela med andra samt anpassa språket till olika situationer, 

syften och mottagare (Skolverket, 2011 reviderad 2016, s.34). 

2.4.3 Ordförråd 

Pedagogiskt drama är ett effektivt sätt för eleverna att arbeta med sitt ordförråd eftersom 

dramatiseringar ger eleverna möjlighet att befästa orden genom upprepningar. När det är 

många upprepningar av samma ord i ett konkret sammanhang ökas i hög grad elevernas 

chanser att orden befästs i deras ordförråd (Allström, 2012, s. 123). Även Ann Podlozny 

(2000) menar att pedagogiskt drama i engelskundervisningen utvecklar elevernas 

ordförråd (Podlozny, 2000, s. 102).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagogiskt drama används i 

engelskundervisningen samt lärarnas inställningar till det. Vidare undersöks även lärarnas 

inställningar till elevernas språkliga- och psykosociala förmågor med pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen.    

Det här syftet avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor: 

1) Hur ser användandet av pedagogiskt drama ut i engelskundervisningen?  

2) Vilka språkliga förmågor anser lärarna gynnas av pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen?  

3) Vilka psykosociala förmågor anser lärarna gynnas av pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen?  
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4. Metod och material 

4.1 Metodteori  

Den här empiriska studien är inspirerad av fenomenografi. Fenomenografi är en 

metodansats som används för att analysera människors olika tankar (Dahlgren & 

Johansson, 2015, s. 162). När forskaren analyserar deltagarnas olika tankar är det 

variationen snarare än likheterna som ska uppmärksammas. Det syftar vidare till att 

upptäcka skilda sätt att uppfatta ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 162; Marton 

& Booth, 2000, s. 176).  

Vidare antar den här studien också ett holistiskt förhållningssätt inom metodansatsen 

fenomenografi. Ett holistiskt förhållningssätt innebär att forskaren söker en överblick över 

hela innehållet från det som har förmedlats från deltagaren. Forskaren ska med ett holistiskt 

förhållningssätt ha en övergripande syn över deltagarnas uppfattningar (Dahlgren & 

Johansson, 2015, s. 165).  

Den här studien har sammanfattningsvis inspirerats av fenomenografi med ett 

holistiskt förhållningssätt som inriktning. Det innebär att jag har analyserat deltagarnas 

olika tankar kring pedagogiskt drama. Det innebär även att deltagarnas tankar har 

analyserats i relation till den aktuella situationen.   

4.2 Metod för materialinsamling 

Genom kvalitativa intervjuer har den här studien införskaffat data som underlag för 

resultatet. Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer men i den här studien består det 

av semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer menas det att det finns 

en lista över frågor som deltagaren svarar på men att det samtidigt är öppna frågor vilket 

gör att deltagaren kan utforma svaren på eget sätt. Här ligger tyngden i deltagarens 

uppfattningar och fokus är på hens perspektiv (Bryman, 2011, s. 413, 415). 

Semistrukturerade intervjuer är också något som kopplas väl ihop med metodansatsen 

fenomenografi eftersom det är deltagarens uppfattningar och tankar som är det väsentliga. 

Därför är metoden en kvalitativ intervju med inspiration av fenomenografi som används 

vid insamlandet och analys av data. 

I den här studien har verksamma lärare intervjuats. Alla sex lärare undervisar i 

engelska och använder pedagogiskt drama i undervisningen. Alla intervjuer har spelats in, 

transkriberats, analyserats och kategoriseras. Under intervjuerna gjordes även 
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fältanteckningar för att öka förståelse för sammanhanget och situationen när 

transkriberingen och analysarbetet genomfördes.  

Syftet i den här studien behandlar lärarens uppfattningar genom användandet av 

pedagogiskt drama samt vilka språkliga förmågor som kan utvecklas. Med 

semistrukturerade intervjuer tillsammans med en fenomenografisk inspirerad metodansats 

anser jag att datainsamling är tillräcklig för att studiens syfte ska uppfyllas.  

4.3 Målinriktat urval 

De lärare som har intervjuats är från olika skolor för att öka möjligheten om att få så breda 

och olika svar som möjligt om pedagogiskt drama i engelskundervisningen. Lärarna 

tillhörde därför olika arbetslag vilket medförde att de inte diskuterat ämnet gemensamt. De 

lärare som har intervjuats är från fyra olika städer eftersom det var svårt att hitta 

verksamma lärare som använde pedagogiskt drama i engelskundervisningen.  

Nedan följer en tabell för de inklusionskriterier som lärarna behövde uppfylla för att 

delta i studien. Tabellen för inklusionskriterier är inspirerad av Mages modell (refererad i: 

Eriksson Barajas, 2013, s. 82).  

Undersökningsfaktor Inklusionskriterier 

Engelskundervisning  Lärarna behövde vara behöriga att undervisa i engelska. 

Årskurs 4–6 Lärarna behövde vara behöriga och verksamma lärare i årskurs 

4–6.  

Pedagogiskt drama Lärarna behövde använda pedagogiskt drama i sin 

engelskundervisning.  

Olika arbetslag Lärarna behövde helst vara från olika arbetslag för att få fler 

uppfattningar och tankar som svar inom pedagogiskt drama.  

4.3.1 Deltagarna 

Nedan följer en tabell över deltagarna.  

Namn Ålder Examen Klass/årskurs 

Mickan 40 2006 4, 5, 6 

JB 26 2016 4 

Moa 39 2000 6 (två stycken) 

Denise 53 1989 (eng 2012) 4, 6 
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Svea 37 2005 5 

Fanny 26 2016 4 

 

4.4 Etiska forskningsaspekter 

Lärarna behövde innan deltagande i studien bli underrättade om de etiska 

forskningsaspekterna: informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet.  

Informationskrav innebär att forskaren måste delge deltagaren om det aktuella syftet 

för studien. Deltagarna ska också få information om vilka moment det är som kommer att 

undersökas. Slutligen ska deltagarna även informeras om att deras delaktighet är frivillig 

och att de får avsluta sin delaktighet om de önskar (Bryman, 2011, s. 131). I den här studien 

underrättades samtliga lärare, som valde att delta, om studiens innehåll. Lärarna fick ett 

samtyckeskrav där syfte och frågeställningar bifogades. Lärarna var också medvetna om 

att samtalet spelades in samt att anteckningar genomfördes. Lärarna var även underrättade 

om att det var frivilligt att delta i studien.  

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in under studien enbart kommer 

att användas för forskningsändamålet och inte för något annat syfte (Bryman, 2011, s. 132). 

Lärarna var informerade om att det insamlade materialet enbart användes till studien samt 

att deras utsagor även jämfördes med de andra deltagarna. 

Med konfidentialitetskravet innebär det att de som deltar i studien kommer att 

behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011, s. 132). I den här studien är 

deltagarna helt anonyma vilket innebär att deras riktiga namn inte förekommer utan de är 

istället påhittade.  

Det sista forskningsetiska kravet är samtyckeskravet. Med samtyckeskravet innebär 

det att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i studien (Bryman, 2011, s. 132).  

Vidare innebär det att deltagarna även är införstådda i de andra kraven innan de ger 

samtycke för sin delaktighet. Med samtyckeskravet (Se bilaga 8.1) blev samtliga deltagare 

underrättade om informationskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskrav.  

4.5 Bearbetningsmetod 

Intervjuerna har analyserats enligt en fenomenografisk analysmodell i sju steg (Dahlgren 

& Johansson, 2015, s. 167–171).  
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I det första steget i analysmodellen gäller det att bekanta sig med materialet. Det 

innebär att transkriberingarna av intervjuerna har lästs ett flertal gånger (Dahlgren & 

Johansson, 2015, s. 167).  I den här studien har det insamlade materialet först transkriberats 

och därefter lästs flera gånger.  

Det andra steget i analysmodellen behandlar kondensation. Med kondensation menas 

det att transkriberingarna klipptes ut för att kunna urskilja betydelsefulla uttalanden 

(Dahlgren & Johansson, 2015, s. 168). Här skrevs först transkriberingarna av intervjuerna 

ut. Därefter färgmarkerades alla uttalanden efter olika kategorier för att sedan klippas ut 

efter förordningar. De utlåtanden som inte användes var för att de inte var relevanta för 

studien (se metoddiskussionen).  

Det tredje steget i analysmodellen behandlar jämförelse. De utklippta 

transkriberingarna jämförs genom att finna likheter och skillnader mellan alla 

betydelsefulla uttalanden (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 169). De utklippta och 

färgmarkerade utlåtanden gjorde att det här steget snabbt var genomförbart eftersom 

färgkategoriseringen redan hade gjorts.  

I det fjärde steget i analysmodellen gäller det att gruppera transkriberingarna från de 

funna likheterna och skillnaderna. Här ska de utklippta styckena grupperas och försöka 

relateras till varandra (Dahlgren & Johansson, 2015, s.169–170). Det som skiljer det här 

steget i jämförelse med det förra är att här analyseras deltagarnas utlåtanden ytterligare. 

De analyserar ytterligare eftersom alla utlåtanden i det här steget ska försöka relatera till 

varandra genom likheter och skillnader.  

I det femte steget i analysmodellen gäller det att artikulera kategorierna. Med detta 

menas det att kärnan ligger i att finna likheter mellan deltagarnas uttalanden för att sedan 

kategorisera ihop dem. Kategoriseringarna får inte överlappa varandra utan ska enskilt 

behandla ett ämne (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 170). I det här steget försökte jag få de 

uttalanden som relaterade till varandra att hamna under en kategori. Svårigheten med den 

här delen är att de funna kategorierna inte fick överlappa varandra.  

I det sjätte steget i analysmodellen gäller det att namnge kategorierna så att det speglar 

innehållet (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 170). Här skulle jag namnge kategorierna så 

att de speglar innehållet samtidigt som det skulle bli tydligt för läsaren eftersom 

kategorierna blev namnen på underrubrikerna i resultatet.  

Det sjunde och sista steget i analysmodellen är en kontrastiv fas. Med en kontrastiv 

fas innebär det att kategoriseringarna ska granskas för att se om varje kategori är exklusiv 
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och uttömmande (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 170–171). Här lästes resultatet flertalet 

gånger för att kontrollera att varje underrubrik var exkluderande mot varandra. Med det 

menas att det kontrollerades att varje kategori innehållsmässigt skulle vara uttömmande 

mot en annan kategori.  

4.6 Kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 

4.6.1 Validitet 

Validitet innebär att det sker en bedömning av de slutsatser som gjorts och om de kan 

kopplas med syftet eller inte (Bryman, 2011, s. 50). Det menas vidare att syftet och 

frågeställningar ska ha blivit besvarade i arbetet.  

Det här arbetet anses ha uppfyllt kriteriet för validiteten. Bakgrunden ger en förklaring 

om vad pedagogiskt drama är samt varför engelska är ett viktigt ämne i skolan. Vidare 

förklaras vilka generella förmågor samt vilka språkliga förmågor som gynnas av 

pedagogiskt drama i engelskundervisningen. I bakgrunden finns det även ett avsnitt som 

behandlar lärarnas inställning till pedagogiskt drama.  

I resultatet anses också validiteten uppfyllas. Resultatet avser en förklaring i hur 

pedagogiskt drama används i engelskundervisningen och hur lärarna kan se att de 

språkliga- och psykosociala förmågorna utvecklas hos eleverna. Med detta anses 

validiteten vara hög för den här studien.  

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten undersöker frågan om hur tillförlitligt studien är. Tillförlitligheten granskas 

genom att undersöka om resultatet hade bibehållits om undersökningen hade gjorts om på 

nytt (Bryman, 2011, s. 49). Med det menas att om studien gjorts om på exakt samma sätt 

så skulle det vara samma resultat vilket gör det tillförlitligt.  

Tillförlitligheten i det här arbetet anses vara hög. Hade den här studien gjorts på nytt 

hade det fortfarande varit deltagare som använt pedagogiskt drama i engelsk-

undervisningen vilket medför att det är en hög trolighet att de utvecklade språkliga- och 

psykosociala förmågorna varit detsamma.  
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5. Resultat 

Resultatet innefattar lärarnas användning av pedagogiskt drama i engelskundervisningen. 

Vidare följs resultatet upp med lärarnas inställning gentemot pedagogiskt drama som 

exempelvis för- och nackdelar. Därefter innefattar resultatet språkliga och psykosociala 

förmågor som lärarna anser gynnas av pedagogiskt drama. För att förtydliga är det enbart 

lärarnas utlåtanden och berättelser som finns med i resultatet.  

5.1 Användandet av pedagogiskt drama i engelskundervisningen 

Användandet av pedagogiskt drama i engelskundervisningen avser mer än bara hur lärarna 

använder det som metod. Det avser även hur metoden fungerar i stort som exempelvis att 

det är mindre strukturerat än andra metoder, att eleverna använder fler sinnen och att det 

kräver mer engagemang från läraren för att genomföra metoden i klassrummet. Där 

inkluderas även syftet för att påvisa mer om hur metoden fungerar och varför lärarna anser 

att det är utvecklande för eleverna. Syftet blir därför relevant eftersom det relateras till hur 

metoden fungerar.  

5.1.1 Presentation av deltagarna samt information om hur de använder pedagogiskt 

drama i engelskundervisningen 

Mickan är 40 år och tog examen vårterminen 2006. Hon är mentor till 12 elever och 

undervisar i engelska i åk 4, 5 och 6. Hon använder pedagogiskt drama för att förstärka 

elevernas muntliga uttryck genom att dramatisera lästa texter.  

Nästa lärare, JB är 26 år och tog examen 2016. Hon läste grundlärarprogrammet åk 4–

6 och är behörig i svenska, matematik, engelska och idrott. Hennes nuvarande klass är en 

åk 4. När hon använder pedagogiskt drama i engelskundervisningen är det beroende av 

vilket tema som det är fokus på. JB använder även pedagogiskt drama när det är dialoger i 

textboken eller genom sagor.  

Moa är 39 år och tog examen 2000. Hon är behörig i engelska upp till årskurs 7 och 

undervisar för tillfället i åk 6, i två separata klasser. När hon använder pedagogiskt drama 

i undervisningen kan det vara allt från sagor, till texter ur textboken, till att skriva egna 

manus och spela in filmer. De använder sig också av paperpals⁴ där eleverna inte behöver 

agera själva.  

 

⁴ Paperpals är små pappersfigurer där eleverna använder sina fingrar när de agerar som de olika karaktärerna. 
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Denise är 53 år och tog examen december 1989. Hon läste till engelska 2012 där 

behörigheten sträcker sig till åk 6. Hon undervisar i åk 4 och 6. När pedagogiskt drama 

används i engelskundervisningen är det genom dialoger från textboken eller sagor som 

eleverna tillsammans får dramatisera i grupper.   

Svea är 37 år och tog examen 2005 från utbildningen som hette tidiga lärare och har 

även arbetat som speciallärare. Svea är behörig i samtliga teoretiska ämnen upp till åk 6 

och har även SVA behörighet. Nyligen hade hon ett stort projekt i sin åk 5, som sträckte 

sig över 8v, där de enbart använde pedagogiskt drama i engelskundervisningen. Här 

använde sig Svea av ett färdigt material som hon både hade manus och CD-skivor till. På 

CD-skivorna kunde klassen tillsammans lyssna på uttalet men också enskilt i varje grupp. 

Varje grupp hade en saga som de visade upp för klassen.  

Den sista läraren, Fanny är 26 år och tog examen 2016. Hon gick utbildningen 

grundlärare åk 4–6 och är behörig i svenska, engelska, matematik, SO-ämnena och NO-

ämnena. Hon använder pedagogiskt drama när det är dialoger i textboken men de har även 

gjort större dramatiseringar där eleverna har fått ställa upp en scen och framför klassen 

spelat upp olika dialoger. 

5.1.2 Pedagogiskt drama och dess syfte 

Pedagogiskt drama är en metod som de intervjuade lärarna anser vara mindre strukturerad 

än många andra metoder. Det menas att eleverna vanligtvis är mer styrda vid en 

skolengelska som är bestående av ”workbook” och ”textbook” vilket en metod som 

pedagogiskt drama inte kan jämföras med.  

”Det blir en friare form med [pedagogiskt] drama. Jag tänker också att 

de som tycker det är jobbigt att läsa och skriva att de får, de kanske lär 

sig bättre på det här viset”. - Denise 

Med pedagogiskt drama får eleverna möjlighet att anta olika roller. I en dramatisering 

finns det ofta olika roller vilket gör att eleverna kan välja en roll som de känner sig 

bekväma med. Eleverna får även en djupare förståelse för sammanhanget eftersom 

dramatiseringen gör att de får använda fler sinnen till skillnad från när eleverna läser och 

bara använder synen.  

”Att man får testa på olika roller tex med dialoger, annars kanske man 

bara läser det men man kommer liksom inte in i hela grejen”. – JB 
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Det kräver mer engagemang och motivation av läraren när pedagogiskt drama 

undervisas i klassrummet. Detta för att planeringen, rekvisita, genomförande, 

övning och redovisning tar längre tid.  

Syftet med pedagogiskt drama är att eleverna ska våga uttrycka sig i det 

engelska språket framför andra klasskamrater vilket kan vara lättare eftersom 

eleverna har fått tillgivna roller. Ett annat syfte är också att eleverna utvecklar den 

muntliga förmågan.  

”Syftet är att dels ska man ha roligt och att vi ska bryta vår vardag och 

att man stärks som elev och att man får prova sin engelska och höra 

andra använda sin”. - Mickan 

5.1.3 Vardagsnära 

Det är ett naturligt inslag för eleverna när de får arbeta med pedagogiskt drama. Det är för 

att eleverna kan använda det de lär sig genom dramatiseringarna i engelskan och koppla 

det till vardagliga situationer i verkligheten.  

”Om vi jobbar med mat i text får de inte bara läsa utan de får även spela 

ut det och att det faktiskt kan hända i verkligheten i exempelvis England 

och då måste man ju kunna prata”. - JB 

5.1.4 Variation i engelskundervisningen 

Alla elever behöver variation i undervisningen. Eleverna behöver få med alla metoder i 

undervisningen. Det är för att de har olika förmågor och styrkor vilket gör att alla metoder 

inte passar alla elever. Finns det en variation med olika metoder i undervisningen utgör det 

en större möjlighet för att alla elever ska bli utmanade på en nivå som passar dem 

individuellt. Eleverna får med detta även möjligheten att visa sina förmågor på olika sätt. 

Lärarna uttrycker att eleverna inte bara kan använda pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen utan en kombination mellan alla metoder är att föredra.  

”Jag anser att man måste blanda metoderna (…). Vi är på så olika nivåer 

så jag måste mixa för att möta alla elever i mitt klassrum”. – Svea 

5.2 Lärarens inställning gentemot pedagogiskt drama i engelskundervisningen 

Lärarens inställning gentemot pedagogiskt drama i engelskundervisningen behandlar vad 

lärarna tycker är fördelaktigt samt vilka nackdelar som finns med pedagogiskt drama.  
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5.2.1 Fördel 

Fördelen med pedagogiskt drama i engelskundervisningen är att undervisningen blir 

lustfylld, vilket bidrar till ett ökat intresse från eleverna att lära sig mer inom det engelska 

språket. Med detta ökas elevernas motivation. Lärarna menar också att elevernas 

självförtroende stärks med pedagogiskt drama eftersom att de vågar uttrycka sig inom det 

engelska språket samt att eleverna även kan lära sig av varandras roller och uttryck.  

”Att de vågar använda språket och så. Det är väl det som är det främsta 

och att man växer lite hela tiden. Man växer som grupp och man växer 

som individ när man får känna att man lyckas. Och att de är positiva till 

det man gör”. – Fanny 

5.2.2 Nackdel 

Det tar lång tid för lärarna att planera och arbeta med pedagogiskt drama. Det är för att 

eleverna behöver öva tillsammans och därför sker alla övningar på lektionstid. Det blir 

många lektioner i rad som innefattar pedagogiskt drama när ett sådant arbetsområde är 

igång. Är det dessutom många grupper i klassen tar det lång tid för alla elever att framföra 

sina redovisningar. Det tar också tid för läraren att ta fram eller undersöka vilken rekvisita 

som passar gruppernas dramatiseringar. Lärarna uttrycker även att pedagogiskt drama är 

svårt att organisera i klassrummet eftersom det lätt kan bli stökigt.  

”Nackdelen är att det kan vara svårt att organisera för mig som lärare 

eller att det blir lätt stökigt. (…). Det kan bli rörigt på lektionerna”.           

- Fanny 

5.3 Språkliga förmågor  

Nedan följer de språkliga förmågor som lärarna anser gynnas av pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen.  

5.3.1 Muntlig förmåga 

Den muntliga förmågan är det främsta som utvecklas enligt lärarna och den är viktig för 

elevernas språkutveckling i engelska. Inom den muntliga förmågan utvecklar eleverna 

uttryck, uttal och intonation. Med pedagogiskt drama får eleverna möjligheten att lära sig 

språket muntligt och auditivt istället för att sitta och läsa. Eleverna får även möjligheten att 

reflektera över det engelska språket när de hör varandra träna på uttal, fraser och uttryck.  
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”Ju mer du använder språket, ju mer du uttrycker dig (…) och pratar så 

får de också det här språkörat när de hör om det låter rimligt eller inte”. 

- Moa 

Lärarna menar att det är krav på skolan till att eleverna ska kunna uttrycka sig och 

kommunicera inom det engelska språket. De menar vidare att pedagogiskt drama 

upprätthåller de kraven samt att eleverna får möjligheten att uttrycka sig med tal och kropp 

som inte skulle framkommit i samtal eller muntliga redovisningar. 

5.3.2 Kommunikativ förmåga 

Med pedagogiskt drama tränar eleverna sin kommunikativa förmåga där de övar sig på att 

formulera sig i tal. Den kommunikativa förmågan är nära sammankopplad med den 

muntliga förmågan. Lärarna menar att det är de förmågorna som eleverna främst utvecklar 

med pedagogiskt drama i engelskundervisningen.  

5.3.3 Anpassa språket 

Eleverna utvecklar med pedagogiskt drama förmågan att anpassa språkbruket till olika 

sammanhang. Det menas att eleverna utvecklar det engelska språket till att kunna anpassa 

det efter syfte, mottagare och sammanhang.  

5.3.4 Grammatisk förmåga 

Enligt lärarna utvecklar eleverna grammatik och uttryck genom framförallt det muntliga 

men även från det skriftliga, som manus.  

5.3.5 Ordförråd 

Hos eleverna utvecklas ordförråd eftersom de upprepar orden vid exempelvis 

manusinlärning som bidrar till att elevernas ordförråd ökas.  

5.3.6 Språkliga förmågor som inte kan utvecklas 

Det är svårt för lärarna att se hur eleverna utvecklar den skriftliga förmågan inklusive 

stavning med pedagogiskt drama. De menar vidare att förmågan att förstå och tolka texter 

inte heller kan utvecklas med det som metod i engelskundervisningen.  

5.4 Psykosociala förmågor 

”I drama får de träna mer förmågor, ödmjukhet, värdegrund, 

grupprocess, roller, peppa, stötta varandra och ge förslag hur gör vi nu. 

Och det är sådant som är svårt att upptäcka när det gäller andra 

metoder.” - Mickan 
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Nedan följer de samlade psykosociala förmågorna som lärarna anses gynnas av 

pedagogiskt drama i engelskundervisningen.  

5.4.1 Samarbetsförmåga 

När det gäller dramatiseringar är eleverna oftast fördelade i bestämda grupper. I grupperna 

får eleverna lösa konflikter tillsammans vilket gör att det blir en samarbetsövning för 

eleverna. Eleverna kan även ge varandra feedback och hitta alternativa lösningar 

tillsammans på utförandet av dramatiseringarna. Eleverna skrattar inte åt varandra om det 

skulle bli fel utan de skrattar tillsammans och det stärker elevernas grupprelationer.  

”Det är ju en liten samarbetsövning med med drama. För att det blir ju, 

alla tycker det är roligt och får skratta ihop och blir nästan bara bra ifall 

det blir fel så de får skratta ännu mer ju”. – Fanny 

Eleverna utvecklar även en ödmjukhet och bildar en större acceptans sinsemellan. Det 

kräver mycket av eleverna att vara i en grupp och därför är det viktigt att eleverna byter 

grupper mellan dramatiseringarnas alla projekt för att eleverna ska öva på att samarbeta 

med olika personer. Pedagogiskt drama bygger på ett grupparbete där eleverna lär av 

varandra och alla är delaktiga. Eleverna utvecklas även inom det sociala samspelet som 

kan utnyttjas i alla situationer och inte enbart det i engelska ämnet. Elevernas ökade 

samarbetsförmåga, acceptans och sociala sampel gör att klassrumsklimatet stärks.  

”Ett exempel är när eleverna hjälper varandra med repliker och då lär 

sig båda, vilket gör att pedagogiskt drama både är individuellt och 

grupplärande”. - Svea 

5.4.2 Självförtroende 

Med dramatisering stärks elevernas självkänsla. Det är för att eleverna uppmärksammar 

varandras utveckling under grupprocessen eller redovisningen. När eleverna tillgetts en 

roll brukar framträdandet avdramatiseras eftersom eleverna inte redovisar som 

privatpersoner. Det gör att eleverna vågar tala högt inför andra utan att behöva ha korrekt 

uttal på alla orden. När eleverna vågar stärks deras självförtroende för det engelska språket.  

”[E]fteråt brukar jag köra att klassen får säga vad som var bra med 

respektive grupps framträdande. På det sättet boostar de varandra med. 

De får självförtroende i engelska”.  – Fanny 
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5.4.3 Motivation 

Dramatisering ger eleverna en inre motivation. Det är för att eleverna tycker att 

undervisningen är underhållande och rolig. Pedagogiskt drama är vanligtvis inte en vanlig 

engelsklektion vilket gör att eleverna blir lustfyllda och engagerade. Det gör att elevernas 

individuella lärande stärks.  

”De glömmer till och med att det är engelska”. – Moa 

”Eleverna blir motiverade när de får testa något nytt”. - JB  
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6. Diskussion 

I metoddiskussionen nedan diskuteras metodval. I resultatdiskussionen dras det slutsatser 

av det resultat som framkommit.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Litteratur 

I bakgrunden under kapitlet språkutvecklingen i engelskundervisningen behandlas först 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011 reviderad 2016) 

där syftet med engelskundervisningen bearbetas. Vidare i samma kapitel nämns Bo 

Lundahl (2009) och Gun Lundberg (2011) som i det avseendet förklarar lärarnas 

engagemang för elevernas engelskundervisning. Dessa nämnda referenser är de som inte 

använder eller hänvisar till pedagogiskt drama i engelskundervisningen. De behandlar 

istället språkdidaktik i ämnet engelska. De referenserna är relevanta för sammanhanget 

även om det inte behandlar pedagogiskt drama eftersom lärarnas engagemang för elevernas 

språkutveckling kan kopplas till pedagogiskt drama. Pedagogiskt drama som metod kräver 

engagemang från läraren för att det ska bli bra samtidigt som det ska locka eleverna till 

motivation för att fortsätta lära sig det engelska språket. 

De andra referenserna i bakgrunden behandlar pedagogiskt drama i engelsk-

undervisningen. De svenska referenserna är kopplade till ett svenskt sammanhang. 

Däremot kan studien inte enbart bestå av svenska referenser då pedagogiskt drama är ett 

relativt obeforskat område. De referenser som inte är svenska behandlar pedagogiskt drama 

i relation till engelska som andraspråk, vilket gör att de ändå blir relevanta för studien.  

6.1.2 Urval 

Urvalet i den här studien bestod av behöriga och verksamma lärare som använde 

pedagogiskt drama i sin engelskundervisning för åk 4–6. Eftersom lärarna behandlade 

pedagogiskt drama i sin engelskundervisning tros det ha påverkat resultatet gentemot en 

urvalsgrupp som inte använde det i undervisningen. Det utgjorde att resultatet kan ha 

påverkats av lärarna genom att de möjligtvis valt en positiv inriktning för pedagogiskt 

drama till skillnad mot en urvalsgrupp som inte hade använt det. Hade urvalet både 

behandlat lärare som inte använder och lärare som använder pedagogiskt drama i 

undervisningen hade resultatet sett annorlunda ut och dess utlåtanden hade kunnat ställas 

emot varandra. Som nämns i inledningen har det urvalet tyvärr inte kunnat genomföras 

eftersom studien har ändrat fokus ofta vilket har lett till att idéen om att intervjua lärare 
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som inte använt pedagogiskt drama i undervisningen kom försent. Tanken var till en början 

att observera och jämföra lärarnas användande av metoden i klassrummet. Eftersom 

lärarnas inställning och språkliga- och psykosociala förmågor senare kom i fokus fanns det 

inte längre tid eller möjlighet att vidga urvalet till att inkludera de lärarna. Hade studien 

däremot varit större eller i form av en avhandling skulle även det urvalet kunnat inkluderats 

(se fortsatt forskning).  

6.1.3 Intervjufrågor 

Studiens process har ofta ändrat fokus. Det har medfört att datainsamlingen på de redan 

gjorda intervjuerna blivit mindre efter analysen än de var från början. Intervjuerna hade 

med andra ord mer information än vad som behövdes för studiens senast valda inriktning, 

syfte och frågeställningar. Däremot behövdes inte intervjuerna kompletteras eller göras om 

vilket också medförde att intervjufrågorna täckte det som var relevant för studien. Vidare 

har forskningsfrågorna i den här studien inspirerats från Alan Brymans (2011) 

intervjuguide då han i det anseendet förklarar hur semistrukturerade intervjuer bör skrivas. 

Därifrån har intervjufrågorna tagit sin form.  

6.1.4 Tolkning av empiriska data 

Mina erfarenheter med pedagogiskt drama i engelskundervisningen har varit blandade. 

Endast en av mina tidigare verksamhetsförlagda utbildningar använde pedagogiskt drama 

i engelskundervisningen. Däremot använde fler av dem korta inslag av dramatiseringar i 

andra ämnen så som svenska eller SO-ämnena. Personligen har jag ett stort intresse för 

pedagogiskt drama, oavsett ämne, vilket gör att jag själv har goda erfarenheter av det. Mina 

erfarenheter brister vid observation eller användandet av det då enbart en lärare av mina 

fyra verksamhetsförlagda utbildningar använde det. Det är möjligt att mitt intresse för 

pedagogiskt drama i engelskundervisningen har påverkat tolkningen av intervjuernas 

utlåtanden till en mer positiv inriktning. Däremot är det lärarnas egna utlåtanden kring 

pedagogiskt drama som gör att tolkningen har en viss gräns. Det är ändå lärarnas utlåtanden 

som har skrivits om i resultatet.  

6.1.5 Andra möjliga tillvägagångssätt 

Ett annat tillvägagångssätt till studien hade kunnat vara att både använda observationer 

samt semistrukturerade intervjuer. Med det tillvägagångssättet hade observationerna svarat 

på hur användandet ser ut och intervjuerna svarat på vilka språkliga förmågor som gynnats. 

Det hade varit intressant att se hur de intervjuade lärarna också använde det i 
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undervisningen, dels för att få tips och idéer själv men även för att kunna se ännu fler olika 

sätt för hur det tillämpas i klassrummen.  

6.1.6 Svaga och starka sidor för studien 

Svagheten i den här studien kan vara att det är ett begränsat urval med enbart lärare som 

använder pedagogiskt drama i engelskundervisningen. Det gör att resultatets utlåtanden 

inte har kunnat väga emot varandra på ett annat sätt.  

Studiens starka sidor är däremot litteraturen. Litteraturen i den här studien är 

tillförlitlig och vetenskaplig vilket gör att lärarnas utlåtanden i resultatet även kan kopplas 

till det vetenskapliga i bakgrunden.  

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer resultatdiskussion där den vetenskapliga litteraturen ställs mot den insamlade 

datan. Därefter följer slutsatsen av den här studien och slutligen idéer och tankar om 

fortsatt forskning.  

6.2.1 Relation mellan teori och empiri 

I relation mellan teori och empiri jämförs den vetenskapliga litteraturen med lärarnas 

utlåtanden. Underrubrikerna är samma som frågeställningarna för att konkretisera syftet 

med studien.  

6.2.1.1 Hur ser användandet av pedagogiskt drama ut i engelskundervisningen? 

Här jämförs hur användandet fungerar som metod med pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen. Lärarnas inställning och variation i undervisningen jämförs också.  

Pedagogiskt drama gör att eleverna kan koppla innehållet på ett mer konkret sätt 

(Stinson & Winston, 2011; Rothwell, 2011; Anderson, 2012). Eleverna får större förståelse 

för sammanhanget i innehållet eftersom de använder fler sinnen och interagerar med 

språket tillsammans med andra klasskamrater (Edwards & Taylor, 2012). Gun Lundberg 

(2011) menar vidare att en bättre metod än pedagogiskt drama får lärarna leta efter när det 

gäller att stimulera elevernas talade språk i meningsfulla sammanhang. Skolan ska även 

utveckla elevernas kunskaper i en kontext där engelska skulle kunna användas (Skolverket, 

2011 reviderad 2016). Lärarna berättar att eleverna ser en nytta av att lära sig när de 

dramatiserar sådant som kan hända i verkligheten. Det blir ett sammanhang och en helhet 

för eleverna.  

När det gäller lärarens inställning gentemot pedagogiskt drama i undervisningen finns 

det olika tankar. En nackdel är bland annat att det tar tid för läraren att planera (Stinson & 
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Winston, 2011). Lärarna håller med om att det tar tid att planera men det kan även bli 

stökigt under lektionen eftersom läraren lätt kan tappa strukturen. Enligt Gun Lundberg 

(2011) brukar eleverna uppskatta pedagogiskt drama högt av vad de vill göra i 

engelskundervisningen. Lärarna berättar att fördelen blir att eleverna tycker att det är 

underhållande samtidigt som eleverna blir mer motiverade till att lära sig.  

Undervisningen måste varieras för att alla elever lär sig på olika sätt och har olika 

förmågor (Kao et al., 2011; Edwards & Taylor, 2012; Galante & Thomson, 2012). Det är 

även något som lärarna är överens om eftersom eleverna behöver allt i undervisningen.  

6.2.1.2 Vilka språkliga förmågor anser lärarna gynnas av pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen?  

Här jämförs de språkliga förmågorna mellan forskare och lärare. De språkliga förmågorna 

är muntlig förmåga, kommunikativ förmåga, förmågan att anpassa språket samt ordförråd.  

Lärarna, Angelica Galante & Ron. I Thomson (2016), Ann Podlozny (2000) samt 

Alida Anderson (2012) är överens om att det är den muntliga förmågan som främst 

utvecklas. Lärarna berättade också att eleverna utvecklar förmågan att uttrycka sig. 

Angelica Galante & Ron. I Thomson (2016) menar istället att det är hela den muntliga 

förmågan som utvecklas.  

Skolan ska ansvara för att eleverna ska kunna kommunicera på engelska, samt att 

eleverna ska utveckla språkliga strategier för att kunna behålla kommunikationerna 

(Skolverket, 2011 reviderad 2016). När eleverna använder språket bidrar det till att den 

kommunikativa förmågan utvecklas (DeCoursey, 2014), vilket de intervjuade lärarna var 

överens om.   

Eleverna ska kunna anpassa det engelska språket till olika situationer, syften och 

mottagare (Skolverket, 2011 reviderad 2016). Enligt både lärarna och Gun Lundberg 

(2011) utvecklar eleverna den språkliga förmågan att anpassa språket efter olika situationer 

och sammanhang.  

Ordförråd är något som inte har framhävts med överdrift från varken forskare eller 

deltagarna. Det är enbart Maria Allström (2012), Ann Podlozny (2000) samt en av lärarna, 

som antyder att pedagogiskt drama även utvecklar elevernas ordförråd.  

6.2.1.3 Vilka psykosociala förmågor anser lärarna gynnas av pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen?  

Nedan jämförs de psykosociala förmågorna mellan forskare och lärare. De psykosociala 

förmågorna har inte lika stort fokus i studien som de språkliga förmågorna. Det är för att 
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studien behandlar engelska som ämne vilket utgör att de språkliga förmågorna får mer 

fokus. Däremot så utvecklas möjligheten för att öka de språkliga förmågor bättre med 

psykosociala förmågor, därav är de en del av syfte och frågeställningarna. Förmågorna 

som jämförs är den metakognitiva förmågan, självförtroende, motivation och 

samarbetsförmåga.  

När det gäller den metakognitiva förmågan var det ingen av lärarna som nämnde det. 

Carole Edwards & Alan. M Taylor (2012), Angelica Galante & Ron. I Thomson (2016) 

och Ann Podlozny (2000) åsyftar till att pedagogiskt drama utvecklar elevernas 

metakognitiva förmåga eftersom de blir medvetna om sina förmågor och utveckling. 

Pedagogiskt drama har en positiv inverkan på elevernas självförtroende (Galante & 

Thomson, 2016; Thirsk & Solak, 2012). Lärarna uttrycker att det både stärker elevernas 

självkänsla och personlighet. Elevernas självförtroende stärks när de vågar tala och 

kommunicera med det engelska språket. Skolan ska främja elevernas personliga utveckling 

och de ska känna tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011 reviderad 2016).  

För att eleverna ska lära sig ett nytt språk måste de också vilja lära sig (Edwards & 

Taylor, 2012). Pedagogiskt drama engagerar och motiverar eleverna till lärande 

(DeCoursey, 2014; Edwards & Taylor (2012). Det är en arbetsmetod som stimulerar 

eleverna till lärande, berättar lärarna.   

Enligt Skolverkets (2011 reviderad 2016) skrift Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska eleverna lära sig tillsammans och känna tilltro 

till sin språkliga förmåga.  Pedagogiskt drama är en gruppaktivitet som anspelar på 

interaktionen och upplevelsen mellan eleverna (Galante & Thomson, 2016). Eleverna får 

öva på samarbete som i sin tur även stärker klassrumsklimatet (Galante & Thomson, 2016). 

Pedagogiskt drama blir en samarbetsövning för eleverna vilket utvecklar eleverna 

grupprelationer till det positiva, berättar lärarna. Eleverna ska tillåtas göra fel och lära sig 

av varandras misstag (Thirsk & Solak, 2012). Enligt lärarna stärks ödmjukheten 

sinsemellan eleverna när de lär sig av varandra. Eleverna ska lära sig tillsammans och 

känna tilltro till sin egna språkliga förmåga (Skolverket, 2011 reviderad 2016).   

6.2.2 Slutsats 

Pedagogiskt drama är en metod som gynnar elevernas lärande. Det tar tid för läraren att 

planera och strukturera men eleverna tycker att det är underhållande och de blir motiverade 

av det. Däremot är både forskare och lärare överens om att undervisningen måste varieras 

eftersom alla elever lär sig på olika sätt. Pedagogiskt drama är en kreativ, rolig, lärande 
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och gruppsammansvetsande metod som inte kan jämföras med många andra metoder. 

Därför är också pedagogiskt drama relevant för lärare som vill utveckla sina elevers 

engelskkunskaper på ett mycket givande sätt.  Prova gärna denna metod i din verksamhet. 

Det är både underhållande och lärorikt. 

6.2.3 Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning hade det varit intressant att undersöka mer om hur pedagogiskt drama 

tillämpas i klassrummet. Med det hade studien kunnat vara större, där forskaren kunde 

intervjuat fler lärare som bland annat inte använder pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen. Genom en sådan studie skulle det bli fler aspekter på pedagogiskt 

drama. Om det blir fler lärare som intervjuas ökar också sannolikheten för att öppna upp 

fler lärares inställningar till pedagogiskt drama. ³ 

Alternativt hade det också varit intressant att göra en meta-studie över exempelvis 3 

år, från åk 4 till åk 6. Denna studie hade kunnat innefatta två klasser, där bara en av 

klasserna skulle använde pedagogiskt drama i engelskundervisningen. Där hade både 

lärare och elever kunnat göra reflektioner kring språkutvecklingen. Efter varje år hade 

forskarna också kunnat göra större analyseringar där klasserna jämfördes med varandra. 

På det sättet hade pedagogiskt drama i engelskundervisningen jämförts med andra metoder 

och genom det undersökt vilken språkutveckling som var mest gynnsam i vilket klassrum. 

Det viktiga hade dock varit att båda klasserna fortfarande har varierade metoder i 

undervisningen samt att även språkutvecklingen för de olika metoderna tas till hänsyn.  

 

 

 

 

 

³ Nedan följer exempel på vidare läsning samt tips och idéer för hur pedagogiskt drama kan användas i undervisningen. 

Observera att pedagogiskt drama inte nödvändigtvis måste ha engelska som ämne utan det går ofta att inkludera 

pedagogiskt drama oavsett ämne.  

Ackroyd, J. & Boulton, J. (2001). Drama lessons for five to eleven-year-olds. London: David Fulton. 

Almond, M. (2005). Teaching english with drama. London: Modern English Pub. 

Estling Vannestål, M. & Lundberg, G. (red.) (2012). Engelska för yngre åldrar. Lund: Studentlitteratur. [Kap 8]. 

Phillips, S. (1999). Drama with children. Oxford: Oxford University Press.  

Rasmusson, V. & Erberth, B. (2016). Undervisa i pedagogiskt drama: från dramaövningar till utvecklingsarbete. 

Lund: Studentlitteratur. [För exempelövningar se kap 5–6].   
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8. Bilagor 

Den första bilagan är samtyckekravet som varje deltagare fick skriva under för att få delta 

i studien. Den andra bilagan är de intervjufrågor som ställdes. Observera även att det 

förekom frågor under de olika intervjuerna som var anpassade för situationen som varför, 

berätta mer etc. Varje bilaga är på en ny sida.  
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8.1 Samtyckeskrav 

I enlighet med etniska forskningstaganden ska följande krav uppfyllas: informationskrav, 

nyttjandekrav, konfidentialitetskrav och samtyckeskrav.  

Informationskrav: 

Den här empiriska studien följer en kvalitativ metod med en fenomenografisk inspirerad 

teori där deltagaren skall få uttrycka sina upplevelser kring användandet av pedagogiskt 

drama i engelskundervisningen. Det är frivilligt att som deltagare delta i studien och 

uppgifterna kommer inte att användas till något annat utanför studien.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagogiskt drama används i 

engelskundervisningen samt lärarnas inställningar till det. Vidare undersöks även lärarnas 

inställningar till elevernas språkliga- och psykosociala förmågor med pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen.    

Det här syftet avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor: 

1) Hur ser användandet av pedagogiskt drama ut i engelskundervisningen?  

2) Vilka språkliga förmågor anser lärarna gynnas av pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen?  

3) Vilka psykosociala förmågor anser lärarna gynnas av pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen?  

Med begreppet pedagogiskt drama menas det att det är en lärare som leder undervisningen med drama som 

redskap för elevernas utveckling.  

Nyttjandekrav: 

Det som nämns under intervjun och alla uppgifter kommer enbart att användas som 

underlag för studien och inte användas för annat syfte.   

Konfidentialitetskrav: 

Under studien kommer inte namn eller skola nämnas utan ändras till fiktiva namn. Du som 

deltagare kommer att vara anonym, om inte annat tillfrågas av deltagaren själv.  

Samtyckeskrav: 

Med din underskrift nedan, godkänner du att delta i studien. Du godkänner också att jag 

kommer att spela in samtalet och att jag samtidigt antecknar. Du godkänner att dina 

uppgifter kommer att analyseras och jämföras med andra deltagare. Slutligen godkänner 
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du ovanstående krav och har insikt i att du kommer vara anonym och alla uppgifter enbart 

kommer att användas i studien.  
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8.2 Intervjufrågor 

• Har du några frågor innan vi börjar nu?  

• Namn, ålder, skola, klass, behörighet, examen 

 

• Hur ofta skulle du säga att du använder pedagogiskt drama i 

engelskundervisningen? 

 

• Vad finns det för fördelar med pedagogiskt drama i engelskundervisningen?  

• Vad ser du är nackdelen/nackdelarna? 

• Kan pedagogiskt drama utveckla elevernas individuella lärande? -Hur? 

• Hur påverkar pedagogiskt drama elevernas klassrumsrelation? 

 

• Vilket syfte ser du i att använda pedagogiskt drama i engelskundervisningen? 

• Vilka förmågor kan eleverna utveckla med pedagogiskt drama gällande engelsk-

språkinlärning – varför? Gynnas det för eleverna? 

• Vilka förmågor kan inte eleverna utveckla med pedagogiskt drama som de kan i 

jämförelse med andra metoder i engelskundervisningen? 

• Hur ser det ut när du arbetar med pedagogiskt drama i engelskundervisningen, 

kan du ta något exempel?  

 

• Vad skiljer pedagogiskt drama som metod till skillnad från andra metoder? 

 

• Det var alla frågor. Har du några frågor nu i efterhand? 

• Är det okej om jag skulle behöva, att jag frågar något i efterhand antingen via 

telefon eller mail? 

  


