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Syftet med studien är att utvärdera och undersöka pedagogers inställning till det 
pedagogiska dramat utifrån läromedlet Livsviktigt. Från syftet har vi formulerat 
följande frågeställningar: 

- I vilka situationer används pedagogiskt drama? 

- Hur anser pedagogerna att eleven utvecklas i samband med det pedagogiska 
dramat? 

- Vilken inställning har pedagogerna till pedagogiskt drama? 

För att besvara frågeställningarna har vi använt oss av en undersökande enkät med 
både öppna och fasta svarsalternativ. Enkäten besvarades av 102 pedagoger från 
Värnamo kommuns grundskolor. 

Resultatet av studien visar att pedagogiskt drama i undervisningen styrker barns 
självkänsla. Den visar också på en positiv inställning av pedagogerna till det 
pedagogiska dramat.   
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1 Inledning 

Vid olika tillfällen innan och under vår utbildning har vi fått uppleva hur det pedagogiska 

dramat har påverkat barn. Vi har tyckt oss se hur de har förändrat och stärkt sin identitet och 

självkänsla i positiv bemärkelse. Det vi också har erfarit är hur barn med det pedagogiska 

dramats hjälp utvecklat ett positivt förhållningssätt mot andra samtidigt som de fått insikt om 

sitt eget handlande. Vårt val att skriva om det pedagogiska dramat har vi gjort eftersom vi vill 

lära oss mer om ämnet och för båda finner det intressant ur ett lärandeperspektiv. Ett material 

där pedagogiskt drama ingår i syfte att främja barns och ungdomars utveckling av social och 

emotionell kompetens är läromedlet Livsviktigt, vilket vi har kommit i kontakt med när vi 

arbetade i Värnamo Kommun inom barnomsorg och skola.  

 

Med hjälp av statliga bidrag startade Värnamo Kommun år 2004 ett tvåårigt projekt i samtliga 

grundskolor. Projektets syfte var att förebygga barn och ungdomars användning av alkohol 

och droger. Projektet skulle utveckla en metod för kartläggning av och samtal med elever i 

samverkan med föräldrar och eventuellt andra myndigheter för att upptäcka och minska 

riskerna för en utveckling av ett alkohol- drogberoende hos den enskilde eleven. Metoden 

som kommunen kom fram till att använda var läromedlet Livsviktigt. Det är ett material som 

innehåller olika övningar och omfattar barn och ungdomar från 6 till 16 år. Materialet är ett 

läromedel och är framtaget av psykoterapeuten och specialläraren Birgitta Kimber. I 

materialet förekommer bland annat pedagogiska dramaövningar. Det ingick i projektet att 

materialet skulle tillämpas vid schemalagda lektioner varje vecka. Pedagoger i kommunen 

fick under projektet genomgå intern utbildning och uppföljning i materialet. I vår 

undersökande del i uppsatsen har vi tagit tillfället i akt att utvärdera det pedagogiska dramat i 

projektet och se hur det givit resultat. 
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2 Bakgrund 

Definitioner 

Drama kan benämnas på flera olika sätt, de vanligaste sätten är dramakommunikation, 

dramatisk framställning, dramapedagogik, pedagogiskt drama och skapande drama. De 

sistnämnda benämningarna pedagogiskt drama och skapande drama är de som används i 

utbildningssyfte (Hägglund & Fredin, 1993). I denna uppsats har vi valt att använda oss av 

benämningen pedagogiskt drama. Vid en del tillfällen har vi använt oss av enbart ordet drama 

som benämning. När vi har referat till författare har vi använt oss av deras formulering av 

drama. 

När vi i vår uppsats skriver pedagog/pedagoger menar vi grundskollärare, förskollärare och 

fritidspedagoger eller annan pedagogisk verksam personal i skolan. 

Historik 

Teater och drama är ett begrepp som ursprungligen kommer från antikens Grekland. Sett från 

ett historiskt perspektiv var det under denna tid som människan började intressera sig för att 

skaffa kunskap. Vid den här tiden började människorna tänka mer logiskt och de vågade även 

argumentera för sina åsikter. I antikens Grekland fick folket genom mytologins berättelse 

verktyg för att reflektera över sina handlingar i relation till hur de skulle vara mot andra. 

Teatern kunde vara ett fungerande medel till människans självständiga tänkande. Teatern har 

sedan under flera tusen år fungerat som ett uttrycksmedel i undervisning, uppfostran och 

underhållning (Sternudd, 2000).  

Drama innebar i antikens Grekland både teaterbyggnaden (théatron) och den teatrala 

handlingen det vill säga dramat. Ordet drama kommer ursprungligen från det gammalgrekiska 

ordet dra´o som betyder ”att handla” (Hägglund & Fredin, 1993). 

Den romersk-katolska kyrkan växte sig allt starkare i Europa under medeltiden. Något som de 

riktade uppmärksamheten på var villkor för uppfostran. En form av drama växte fram. 

Formen bestod av poetiska tolkningar av liturgiska sånger och dramatiseringar av 

bibelberättelser. 
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Kyrkan ansåg att de analfabetiska människomassorna kunde bildas genom mysteriespel, 

passionsspel, mirakelspel och moraliteter av bibelberättelser. Under renässansen började 

människan intressera sig för antikens Grekland och Rom. Man ville pånyttföda kulturen och 

teatern. Skoldramat fick under den här tiden en ökad betydelse, medan kyrkans status 

minskade. Under denna tid hävdades det att elever lättare lärde sig ett främmande språk och 

innehållet i texter blev tydligare med hjälp av dramat. Under upplysningstiden utvecklade 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) den fria uppfostran. Stor vikt lades vid barns lekar och 

kreativa handlingar liksom deras självständiga tänkande. Rousseau tyckte att drama skulle 

utövas improviserat och i lekfull anda. Den moderna dramapedagogiken är präglad av John 

Dewey´s syn på människan, som han såg den på 1800 talet. Hans syn på människan var att 

hon lärde sig bäst genom handling, därav uttrycket ”learning by doing”. Enligt hans 

inställning skulle undervisningen byggas på barnets egna förutsättningar genom att det själv 

skulle undersöka, skapa och uttrycka sig (Erberth & Rasmusson, 1996).   

Banbrytarna inom det moderna pedagogiska dramat 

I Erberth och Rasmussons bok ”Undervisa i pedagogiskt drama” (1996) finns en överskådlig 

historik om Winnifred Ward (1884-1975) som var drama- och teaterpedagog och den mest 

betydelsefulla dramapionjären i USA. Hon fick sina influenser från reformpedagogen John 

Dewey. 1930 utkom hon med boken Creative Dramatics där hon beskriver en dramametod. 

Synsättet och arbetsformen hade hon hämtat från barnteatern men hon var noga med att 

hennes metod skilde sig från det traditionella teaterarbetet. Syftet med metoden Creative 

Dramatic innebar att lösa upp spärrar, få igång barns fantasi och göra dem nyfikna på att 

skapa. Ett annat syfte var att göra litteratur och teater levande. Ward menade att Creative 

Dramatic kunde användas även i andra ämnen (a.a). En annan av banbrytarna var Dorothy 

Heathcote (f.1926). Som utbildad skådespelerska hittade hon inga jobb, utan intresserade sig 

istället för att undervisa barn och ungdomar i drama. Heathcote har utvecklat metoder för att 

använda drama för inlärning. Barn får en djupare förståelse om de får leva sig in i situationer 

och de förvandlas till medforskare som söker kunskap (Wagner, 1993). 

Gavin Bolton (f.1927) var elev till Dorothy Heathcote och blev inspirerad av hennes sätt att 

arbeta. Gavin i sin tur har utvecklat Heathcotes tankar och menar att drama handlar om att 

utveckla sina känslor, klargöra värderingar och att förstå. Gavin Bolton är mer av en 

teoretiker och har skrivit ett antal olika böcker om drama. 



 4 

Han har även skrivit ned och gett ut ett antal böcker med Dorothy Heathcotes arbetsmetoder 

och idéer analyserade i en mer utvecklad teoretisk form (Erberth & Rasmusson, 1996). 

Brian Way (1924-2006) utvecklade en pedagogik där tonvikten var dramats 

personlighetsutvecklande möjligheter mer än den konstnärliga sidan. Brian var starkt 

influerad av Peter Slade vars bok ”Child drama” han redigerade. Själv skrev han boken 

Development Through Drama som givits ut på svenska med titeln Utveckling genom drama 

1971. Den används än i dag som kurslitteratur och inspirationsmaterial i dramasammanhang. 

Ways definition av skillnaderna mellan drama och teater är att i teater ligger tonvikten på 

kommunikation mellan skådespelare och publik, i drama är det deltagarnas upplevelser som 

är det viktiga. Teater är någonting som några har intresse och läggning för, medan drama är 

något som alla människor kan ha glädje och nytta av (Way, 1971). 

Internationell forskning 

När det gäller den internationella forskningen i pedagogiskt drama eller Creative Drama som 

är namnet på engelska visar det sig att vi i Sverige ligger lika långt fram som andra delar av 

världen. Annarella (1992) skriver i sin artikel ”Creative drama in the classroom” att det 

pedagogiska dramat i klassrummet är ett kraftfullt verktyg som kan utveckla elevers 

kreativitet i att skapa egna tankar. Dessa kognitiva tankefärdigheter kan i sin tur stimulera 

eleverna i deras tal- och skrivinlärningsutveckling. Hon skriver vidare att i ett socialt 

perspektiv används det pedagogiska dramat för att eleven ska lära sig visa empati för andra 

och därigenom kan eleven på längre sikt bli bättre på att ta och ge kritik. Enligt Dorothy 

Heathcote som Lorie Annarella (1992) skriver om kan pedagogiskt drama öppna många vägar 

av inlärning, men läraren måste komma ihåg att målet för pedagogiskt drama är att bygga upp 

elevernas erfarenheter och ge dem en djupare vetskap inte bara om sig själva utan också hur 

det är att vara människa i samhället. Vidare kan man läsa att många klassrum i USA fungerar 

fortfarande från en lärarfokuserad bas. Där läraren lär ut och eleverna tar emot för att komma 

ihåg till ett prov. I ett elevfokuserat klassrum där läraren som metod använder det 

pedagogiska dramat kan det hjälpa eleverna att bli en ansvarsfull elev som bli engagerad och 

intresserad av lärandeprocessen. Eleven är inte bara tillfrågad att komma med idéer i 

klassdiskussionerna utan tillåts att förverkliga sina idéer (a.a). 
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Dramapedagogik i Sverige 

Elsa Olenius (1900-1984) var den som introducerade modern dramapedagogik i Sverige och 

Norden under 1940-talet. Hon införde impulser från USA och Creative Dramatics som hon 

studerat hos Winnifred Ward. Under 1950-talet arbetade Elsa Olenius som dramalärare på 

Sofia flickskola i Stockholm där Margit Björkquist var rektor. De båda inledde ett projekt i 

modern dramapedagogik som var det första i sitt slag i Sverige. Syftet var ”frigörande av 

uttrycksmedlen” för att underbygga talundervisningen i svenska språket. Margit Björkquist 

fick en gång frågan varför hon tyckte att dramatik var så viktigt. På detta svarade hon: ”Vi såg 

helt enkelt att det behövdes nya vägar att frigöra elevernas uttrycksmedel och att man inte 

kunde använda bara ett skrivet ord utan många andra medel också.” (Rasmusson, 2000, s.21)  

Elsa Olenius såg dramat som ett redskap i undervisningen. Hon ansåg också att dramat 

behövdes för ett allmänbildande ändamål. Att använda det pedagogiska dramat var enligt Elsa 

Olenius bland annat att göra litteraturen levande men även alla skolämnen kunde 

åskådliggöras på detta sätt. ”Att utveckla hela människan och öka förståelsen för det som rör 

livet, både verklighet och fantasi” (Erberth & Rasmusson, 1996, s.25), var andra områden 

Elsa Olenius ansåg att dramat kunde användas till. Hon ville genom drama lära barnen lyssna, 

ge dem självförtroende, träna koncentrationsförmågan och ge barn ord för att öka deras 

förmåga att kommunicera (a.a). 

 

Öfverström (2006) har i sin empiriska studie låtit lärare svara på ett antal frågor rörande 

drama som en metod. Frågorna hon ställde i sina intervjuer tog bland annat upp ämnets 

betydelse, varför de arbetar med drama, vad eleverna blir bättre på när de arbetar med drama 

och elevernas uppfattning om att arbeta med drama. I intervjuerna framkom det att lärarna såg 

dramat som en process som stärker människans individuella utveckling eftersom metoden 

utgår från individen. Dramaövningar ger eleverna erfarenheter som vid andra sammanhang är 

användbara för att lära känna sig själv och andra. Genom dramaövningar får eleverna lära sig 

att identifiera sig med andra och lära sig förstå andra bättre. Att träna sig i samspel stärkte 

grupptillhörigheten. De märkte också att identiteten och självkännedomen utvecklades i 

samspelet med andra. Drama är en process som hjälper till att skapa ett bra klimat. Dramat 

bidrar till att utveckla människans inre, vilket ger en inre trygghet. Att våga se på sig själv i 

relation till övriga klassen var något de intervjuade lärarna ansåg att eleverna gjorde när de 

agerade i en aktiv handling. I och med att de fick en starkare självkänsla vågade de också visa 

sina känslor.  
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De ansåg att trygghet i klassrummet var ett led i att eleverna fick en ökad självkänsla, både 

intellektuellt, emotionellt och socialt. Lärarna ansåg att kommunikation var drama och att 

kommunikation inte bara är verbal utan innefattar många fler sinnen vilket gör att drama 

innefattar hela människan.  Lärarna såg vikten av att använda drama som en metod, eftersom 

de eftersträvade fler sätt att undervisa på. De ansåg det också vara en metod för 

kunskapsinhämtandet. Att eleverna vågar och blir bättre på att uttrycka sig är en positiv del av 

drama. I drama handlar det inte om att vara bäst och det är tillåtet att misslyckas (a.a). 

Materialet Livsviktigt 

Materialet Livsviktigt är till för att utveckla social och emotionell träning (SET) i skolan. Det 

är psykoterapeuten och specialläraren Birgitta Kimber som har utformat materialet och dess 

olika metoder. Materialet använder sig av förkortningen SET som betyder social, emotionell 

träning. Det är bland annat genom de dramapedagogiska övningarna i materialet som eleven 

får arbeta och utveckla sin självkännedom, sin empati, sin motivation, sin sociala kompetens, 

för att kunna hantera sina känslor i olika sinnesstämningar. En övning kan exempelvis vara att 

lära barn leka och umgås med varandra. Genom rollspel får barnen arbeta i mindre grupper 

om tre och tre, för att gestalta situationer där två av dem leker och den tredje kommer och vill 

vara med. När eleven som vill vara med får ett nej, måste man som pedagog hjälpa henne/ 

honom att inte ge upp, utan att vågar pröva en gång till. För att materialet ska få önskad effekt 

krävs det att de pedagoger som håller i arbetet känner till tankarna bakom materialets struktur. 

Deras förhållningssätt är grundläggande, det vill säga att man lever som man lär. Birgitta 

Kimber (2004) skriver att hennes erfarenhet säger att det tar cirka tre år att lära känna och 

komma in i materialet Livsviktigt. Under det första året prövar man sig fram, det andra året 

har man ett mer målmedvetet och strukturerat arbete, men kan stöta på en del oförutsedda 

problem. När problemen är lösta är man inne på sitt tredje år och då börjar det fungera. 

Pedagogerna bör också under andra lektioner påminna barnen om vad man lärt sig under 

Livsviktigt-lektionerna, till exempel om problem uppstår uppmuntra dem att tänka efter och 

använda olika strategier. Det är av stor vikt att låta barnen ”passa” det betyder att man inte 

behöver svara eller berätta högt. Under arbetets gång ska det finnas tid till eftertanke och 

reflektion, för att kunna bearbeta känslorna.  
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Målsättningen med SET-undervisningen är enligt Kimber: 

• Att värdegrunden i läroplanen synliggörs. 

• Att förebygga psykisk ohälsa. 

• Att lägga en god grund för barns och ungdomars sociala och emotionella kompetens. 

• Att barn och ungdomar ska fungera bättre tillsammans. 

• Att eleverna och skolans personal tillsammans ska utvecklas och nå större självinsikt. 

• Att öka motivationen för att nå egna och gemensamma mål. 

(Kimber, 2004, s.174) 

 

Inlärningen fungerar bättre om föräldrarna är insatta i SET-arbetet. Vet föräldrarna vad som 

händer i skolan kan de ge barnen positiv respons hemma. Det ger också föräldrarna en chans 

till delaktighet att bli involverade i arbetet med Livsviktigt. Effekten bli större när momenten 

kan göras både hemma och i skolan (a.a). 

 

2005 gjorde två studenter från Växjö universitet en studie bland pedagoger som deltog i 

projektet med materialet Lisviktigt i Värnamo kommun. Syftet med deras studie var att ta 

reda på hur pedagogerna såg på projektet ”Livsviktigt”, och om de uppmärksammat hur 

eleverna förändrats och utvecklats av projektet. De kom fram till att pedagogerna tyckte att 

materialet Livsviktigt tog upp mycket av värdegrundsfrågorna, vilket de ansåg sig har arbetat 

med tidigare, men skillnaden var att materialet lyfte fram barnens självkänsla. Pedagogerna i 

projektet uppskattade och såg fördelar med att samtliga arbetar efter lika riktlinjer och mot 

samma mål genom materialet. Detta skapade i sin tur ett lugnare och trevligare skolklimat, 

samt ett trevligare språkbruk. De regler man gemensamt kom fram till i klassen ansåg 

pedagogerna skapade en grundtrygghet som i sin tur gjorde att eleverna vågade stå för sina 

åsikter. I studien framkom det också att pedagogerna ibland upplevde en osäkerhet i samband 

med övningar där känslor som sorg eller oro inför högtider kom fram. Detta skapade frågor 

om hur situationen skulle redas ut. Studenterna som genomförde studien tyckte sig uppfatta 

att det inte på alla skolor fanns någon gemensam strategi för att hantera frågor som dessa. De 

uppfattade också att det bland pedagogerna fanns ett behov av att få utbyta erfarenheter med 

pedagoger på andra skolor (Axelsson & Jarl, 2005). 
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Styrdokument 

Enligt skolans styrdokument Lpo 94 är det i hemmet den personliga tryggheten och 

självkänslan grundläggs, men även skolan spelar en viktig roll i detta. I skolan är det varje 

elevs rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få övervinna svårigheter. Aspekter som 

arbetet i skolan ska uppmärksamma är de intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska.  I 

skolan ska eleverna få möjlighet att uppleva kunskap, känslor och stämningar genom att 

utveckla olika uttrycksformer. ”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text 

och form skall vara inslag i skolans verksamhet” (Lärarförbundet, 2004, s. 12). Även 

kursplanen i svenska tar upp att texter inte alltid behöver läsas utan de kan även upplevas i 

form av avlyssning, film, video, bildstudium, rollspel och drama (a.a). 

 

Enligt Viveka Rasmusson (2000) har det varit många motsägande krafter som påverkat det 

pedagogiska dramat i skolan. Samtliga läroplaner från Lgr 62 fram till Lpo 94 har haft drama 

med som en möjlig metod i lärandet, men trots det har dramat som ämne under dessa år inte 

utvecklats. Ämnet drama är en användbar och flexibel metod som lika gärna kunde ha en egen 

kursplan, eller ingå som en del i andra ämnen förutom svenska. Men de traditionella ämnena 

har haft övertaget och hejdat den kreativitet som är dramaämnets livsluft (a.a). 

Självutvecklande syfte 

Dramapedagogik är en kreativ aktiv handling som ger uttryck för hela personligheten. Ordet 

drama kommer från grekiskan och betyder just handling. Genom att använda sig själv som 

huvudperson är man aktiv och kan på olika sätt upptäcka kunskap om sig själv och vilka 

resurser man besitter som i sin tur leder till ett ökat självförtroende. Behovet att få uttrycka sig 

finns i människans natur vilket dramat bygger på. Det finns många syften med det 

pedagogiska dramat, ett av dem är att eleven i den aktiva handlingen lär sig visa sin 

ståndpunkt, som i sin tur ger uttryck för hela personligheten. Det pedagogiska dramat är ett 

medel där eleven utvecklar en förståelse för sociala sammanhang. Öfverstöm (2006) skriver 

att Piaget hävdar att kunskap inte finns när vi föds utan den är något människan utvecklar 

genom sina handlingar i interaktion med sin omvärld. Genom att arbeta tillsammans i 

dramapedagogiska övningar lär sig eleverna att arbeta i grupp och samspela med andra. 

Pedagogiskt drama är sätt att leva sig in i andra människor och därmed lära sig hur andra 

tänker och känner, vilket ökar förståelsen för andra (Erbeth & Rasmusson, 1996). 
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Pedagogiskt drama handlar om kunskap om livet. Det aktiva handlandet som pedagogiskt 

drama innebär ger ett djup där hela människan ingår i lärandet. Christel Öfverström (2006) 

har i sin licentiatavhandling valt att kalla det pedagogiska dramat för ”dramakommunikation”. 

Hon skriver att drama är ett kommunikativt ämne som utvecklar hela människan. Hon anser 

att dramat är en av vägarna till kunskap. 

       

Att känna trygghet i gruppen är en viktig del för deltagare i dramaövningar. Trygghet är också 

en central byggsten för att våga vara sig själv till det yttre och inre. Genom det kan man 

upptäcka sig själv, se sina bra eller mindre bra egenskaper och få en ökad självkännedom. När 

det finns trygghet i gruppen vågar den enskilde tala om sina åsikter och stå för dem (a.a).   

  

Trygghet innebär att man respekterar varandra som individer. Gruppen ska utvecklas och 

känna att de gemensamt ansvarar för att alla ska trivas. Atmosfären i gruppen ska vara så 

trygg att det ska vara tillåtet att göra bort sig. Att arbeta med drama innebär inte bara att 

utveckla den egna identiteten utan dramat är till lika mycket för alla andra deltagare (Janzon 

& Sjöberg, 1977).  

 

Dramat som kommunikation fordrar att man är aktiv i det inåtriktade och utåtriktade 

undersökandet av de egna känslorna. Detta innebär att man arbetar med sina egna känslor för 

att bli medveten om och påverka sitt eget handlande. Det innebär också att man är aktiv och 

finner motiv till varför man uppträder och handlar på ett visst sätt mot andra. Att bli medveten 

om vilka resurser man har och hur man kan använda sin fantasi, kreativitet, kunskap, 

upplevelse, spontanitet och handlingskraft är ytterligare ett undersökande. Genom drama 

arbetar man också med att lära sig att lyssna på ett aktivt sätt och att lösa blockeringar som 

hämmar kunskapsupptagning i kommunikativa situationer (Öfverström, 2006).   
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Det är genom att samtala med andra som man lär känna sig själv vilket ingår i processen att 

bygga upp en identitet. Det pedagogiska dramats grundpelare är att ge individen en 

självkänsla och ett egenvärde. Detta innebär i sin tur att man som människa får kunskap att 

uppskatta det man klarar eller inte klarar. Att arbeta med pedagogiskt drama är ett sätt att 

bygga upp en förståelse, dels kring sin egen identitet men också för andras.  

Den kommunikation som sker i dramat innebär inte enbart att människan får en kunskap om 

sig själv, utan man får också kunskap om sitt kulturella arv. Det kommunikativa mötet som 

sker med andra människor i dramat, leder i sin tur till ökad kunskap om andra människor och 

deras kulturella arv. Genom denna kunskap skapas också förståelse för människan och dess 

kulturer, vilket underlättar och gör det enklare att skaffa annan kunskap i vår värld 

(Öfverström, 2006).   

 

Lorie Annarella (1999) skriver att med det pedagogiska dramat kan läraren i det 

multikulturella klassrummet skapa en elevfokuserad bas till att främja empirisk inlärning i 

vilken läroplan som helst. Elever från olika kulturer kan använda dramat som hjälp till att 

berätta och visa sina individuella kulturella skillnader. De kan dela likheter och olikheter med 

resten av klassen. När pedagogiskt drama används i klassrummet som en metod blir eleverna 

medvetna och involverade om att fantasin och kreativitet är en del av en inlärningsprocess. 

Elever som blir engagerade genom pedagogiskt drama i rörelse, mimspel, improvisation och 

rollspel kan lära sig vad det betyder att vara en helt vanlig människa genom att göra 

upptäckter av sig och andra (a.a). 

 

Pedagogens roll vid dramaövningar 

I skolans dramaverksamhet har pedagogen en väsentlig roll. Det är pedagogen som ska sporra 

eleverna till att använda drama. Han/hon måste förankra sina kunskaper i teoretisk grund och 

vara trygg i sin roll och i förväg veta vad det pedagogiska dramat har för syfte och mål. Det är 

pedagogen som ska skapa ett tryggt och positivt klimat i klassrummet, vilket är grunden för 

att eleverna ska våga och vilja använda sig av det pedagogiska dramat. I det pedagogiska 

dramat kan även pedagogen ha en roll om situationen kräver det.  
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Hans/hennes uppgift i dramaövningar är att skapa en anda av sammanhållning i klassen, där 

det ska vara avspänt och inlevelsefullt. Efter övningarna ska pedagogen låta eleverna 

reflektera och verbalisera hur de upplevde övningen och ställa frågor som rör känslor. En 

annan aspekt som pedagogen ska tänka på i sin roll, är att se till att eleven verkligen känner 

efter och försöker uttrycka vad de känner och tänker. I de dramapedagogiska övningarna ska 

pedagogen behandla alla lika, det handlar aldrig om att vara bra eller mindre bra. Som 

pedagog ska man inte i förväg visa eleverna hur de ska utföra en övning eftersom de lätt tar 

efter. Det kan förekomma under en dramaövning att barnen kan ta upp saker som är 

obehagliga som till exempel våld, krig och död (Ejeman & Molloy, 2003).  
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3 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med vårt examensarbete är att utvärdera pedagogiskt drama utifrån 

materialet Livsviktigt. Syftet är också att undersöka vilken inställning pedagogerna har till 

materialet och det pedagogiska dramat som materialet tar upp. De frågor som ligger till grund 

för vår studie är:  

 

• I vilka situationer används pedagogiskt drama i materialet Livsviktigt?  

• Hur anser pedagogerna att eleven utvecklas i samband med det pedagogiska dramat?  

• Vilken inställning har pedagogerna till pedagogiskt drama? 
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4 Metod 

För att vi i vår undersökning skulle få svar på våra frågeställningar valde vi att använda oss av 

enkät. Valet att använda enkät var att vi ville nå kommunens 15 grundskolor som ligger 

geografiskt utspridda. Även antalet respondenter var avgörande för valet av metod. Enkäten 

utformades utifrån Bryman (2001) och Trosts (2001) rekommendationer och består av 19 

frågor (se bilaga 1 och 2).  I de flesta frågor har vi använt oss av fasta svarsalternativ med 

undantag av några frågor som har öppna svar. Enkäten innehåller också en uppmaning att 

med egna ord ge positiva och negativa synpunkter på det pedagogiska dramat i materialet 

Livsviktigt. 

Datainsamling 

Vi lämnade ut sammanlagt 116 enkäter till kommunens 15 grundskolor. För att få en säkerhet 

i distribueringen av enkäten tog vi via personliga besök, mail eller telefon, kontakt med en 

person på varje skola som skulle vara ansvariga för utdelandet, insamlingen och tillbaka 

skickandet av enkäten (bilaga 1 och 2). Enkäterna lämnades till de berörda kontaktpersonerna 

med ett bifogat brev (bilaga 3). Vi uppgav våra namn och telefonnummer om det var någon 

som ville kontakta oss. Respondenterna hade två veckor på sig att svara på enkäterna som 

sedan skickades tillbaka med internpost, till en för oss lånad adress. Då vi efter två veckor fått 

102 av våra enkäter besvarade, valde vi att gå vidare med arbetet. Procentuellt är det en 

svarsfrekvens på cirka 88 % vilket enligt Bryman (2001) betraktas som utmärkt. 

Urval 

För att få ett så omfattande svar som möjligt på vår enkät valde vi att ta med Värnamo 

kommuns samtliga skolor där de undervisar barn från förskoleklass upp till årskurs 5. Enkäten 

riktade sig till de pedagoger som undervisar barn i materialet Livsviktigt därför valde vi att 

lämna ut enkäten endast till dem. Valet av plats blev Värnamo kommun eftersom vi kände till 

att de i kommunen under några år har bedrivit ett projekt kring materialet Livsviktigt. Vi har 

inte strävat efter en jämn könsfördelning, då vi inte finner det relevant i vår undersökning.  
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Bortfall 

Av de 116 utlämnade enkäterna fick vi ett externt bortfall på fjorton enkäter, det vill säga att 

de inte har skickats in. Vi har dock upptäckt bortfall på vissa frågor i de i fyllda enkäterna där 

respondenten glömt eller valt att inte svara. De uteblivna svaren har vi valt att bortse från då 

vi tolkat att de övriga frågorna i enkäten varit korrekt besvarade. Bortfallet på dessa enstaka 

frågor har vi nämnt i resultatdelen. 

Reliabilitet och validitet 

Före genomförandet gjorde vi pilotstudier av enkäten som är för att se hur pass lämpliga och 

fullständiga instruktionerna och frågorna var detta enligt Bryman (2001). Efter att ha tagit del 

av resultaten i enkätundersökningen finner vi att validiteten är god eftersom enkäten 

besvarades på det sätt vi hade som mål. Det fanns en kongruens reliabilitet, det vill säga 

likheter mellan några frågor i enkäten, och som Cohen, Manion & Morrison (2000) beskriver 

är reliabiliteten ett mått att mäta noggrannhet. Tillförlitligheten på resultatet i undersökningen 

anser vi är hög, skulle någon annan göra om undersökningen i dagsläget, skulle de troligen få 

likvärdiga resultat. 

Metodanalys 

Enkätfrågorna har sammanställts i ett dokument i dataprogrammet Excel. Sammanställningen 

gav en överblick över resultaten och tydliggjorde sambanden. För att kunna kombinera frågor 

har vi jämfört och filtrerat i programmet. Svaren på de öppna frågorna har vi sammanställt i 

ett separat dokument. Efter den första sammanställningen valdes ett antal frågor bort. Det var 

frågor som kön, verksamma år i yrket och vilka årskurser pedagogerna arbetat med materialet 

Livsviktigt. Detta eftersom de inte hade någon relevans för vår diskussion. Vi var inte ute 

efter att några svar skulle vara rätt eller fel, vi ville få en bild av inställningen till pedagogiska 

dramat. 
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5 Resultat 

Under denna rubrik följer resultaten från enkätundersökningen där 102 pedagoger i Värnamo 

kommun, som arbetar med materialet Livsviktigt, har svarat. Längden som pedagogerna har 

använt sig av materialet Livsviktigt sträcker sig från tre månader upp till sju år. Vi kommer att 

redovisa i form av diagram, tabell och löpande text. De svar som redovisas knyter an till vårt 

syfte och våra frågeställningar. Pedagogerna som svarat på vår enkät är fördelade 91 kvinnor 

och 11 män. Av de 102 tillfrågade pedagogerna är 60 grundskollärare, 20 är fritidspedagoger, 

15 är förskollärare och 6 stycken har någon form av annan utbildning. En av pedagogerna 

väljer att inte svara på denna fråga.  

Pedagogernas användning av materialet Livsviktigt  
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        Figur 1. Pedagogernas användningar av det pedagogiska dramat i andra situationer     

        utanför lektionerna i Livsviktigt. (n=102) 

 

Av de 102 pedagoger som besvarat frågan är det 22 stycken som svarat att de vid andra 

situationer utanför de schemalagda lektionerna i Livsviktigt använder sig av pedagogiskt 

drama vid till exempel konflikter eller vänskapsrelationer. 60 av pedagogerna använder det 

pedagogiska dramat ibland, och 20 pedagoger svarar nej på frågan om de använder det 

pedagogiska dramat utanför ramen för Livsviktigt. 76 pedagoger svarar att de använder sig av 

det pedagogiska dramat vid konflikter. 43 pedagoger använder det i arbetet med 

vänskapssituationer och 29 pedagoger använder det vi situationer kring mobbning. 12 

pedagoger använde det pedagogiska dramat vid situationer kring sorg.  
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        Figur 2. Tiden som pedagogerna arbetar med materialet Livsviktig i klassen varje vecka.     

        (n=102) 

 

40 pedagoger använder materialet Livsviktigt under 31-40 minuter varje vecka. 36 pedagoger 

använder det 51-60 minuter, 16 pedagoger använder det 41-50 minuter och 10 pedagoger 

använder det 20 – 30 minuter varje vecka.  

 

8

39

55

0

10

20

30

40

50

60

Nej Ja Kan inte ta ställning

A
n
ta
l

 

       Figur 3. Pedagoger som upplever skillnad i klassrumsmiljön/skolmiljön överlag efter  

       att ha arbetat med materialet Livsviktigt. (n=102) 

 

55 av de 102 pedagoger som svarat på frågan anser att de inte kan ta ställning till om de har 

upplevt någon skillnad i klassrumsmiljön/skolmiljön överlag. 8 pedagoger svarar nej. De 

anser sig inte uppleva någon skillnad, medan 39 pedagoger har som åsikt att de upplever en 

förändring i positiv riktning i klassrumsmiljön/skolmiljön.  
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De 39 pedagoger som svarat ja på frågan beskriver också på vilket sätt de upplever skillnaden. 

De upplever att eleverna har lättare för att lösa konflikter i olika situationer genom att 

använda sig av strategier och möjligheter som de lärt sig utifrån materialet. Pedagogerna 

upplever också en ökad lyhördhet, öppenhet och medvetenhet om egna och andras känslor. 

Eleverna har fått ett ökat ordförråd och har lättare att sätta ord på tankar och känslor och 

dessutom reflektera över dem. Genom materialet känner pedagogerna att det har blivit en 

ökad gemenskap i klasserna men även på hela skolan. Genom materialet har skolan ett 

gemensamt språkbruk som alla förstår.  

 

Vid jämförelsen av om pedagogerna upplever någon skillnad i klassrumsmiljön/skolmiljön 

överlag efter att ha arbetat med materialet Livsviktigt (figur 3) och de antal minuter i veckan 

undervisningen sker (figur 2), visar en skillnad. Vid 31-40 minuters undervisning i veckan 

upplever 33 % av pedagogerna en positiv skillnad överlag i klassrumsmiljön/skolmiljön. Av 

de pedagoger som undervisar i materialet 51-60 minuter varje veckan upplever 50 % av 

pedagogerna en skillnad i positiv riktning. 

 

Tabell 1. Jämförelse av antal minuter undervisningen sker med materialet Livsviktigt och 

pedagogernas upplevelse av en skillnad i klassrummet. (n=102) 

            

  Jämförelse  i %    

           

Minuter   Antal     Ser en skillnad  

i veckan pedagoger                i klassrumsmiljön 
    antal    % 

            

51 - 60  36  18 50 % 

      

41 - 50  16   6 37 % 

      

31 - 40  40  12 33 % 

      

21 - 30  8   3 37 % 

      

0 - 20  2   0 0 % 
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       Figur 4. Pedagogernas upplevelser av huruvida den enskilde eleven har utvecklats i 

        positiv riktning,  i samband med pedagogiskt drama i materialet Livsviktigt. (n=102) 

 

 

99 av de 100 pedagoger som väljer att svara på frågan, upplever att den enskilda eleven 

utvecklas i positiv riktning med hjälp av det pedagogiska dramat i materialet Livsviktigt.      

41 pedagoger svarar ja, på att de upplever det. 58 pedagoger svarar att de upplever det ibland. 

Endast en pedagog anser sig inte uppleva någon skillnad. Två pedagoger väljer att inte svara 

på frågan. 

 

Pedagogernas inställning till materialet Livsviktigt 
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       Figur 5. Pedagogernas inställning till att använda det pedagogiska dramat i materialet 

       Livsviktigt som ett hjälpmedel för att få elever att uttrycka sina känslor. (n=102)        
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Av de 102 pedagoger som svarat på enkäten är 74 positivt inställda till det pedagogiska 

dramat i materialet Livsviktigt som ett hjälpmedel för att få elever att uttrycka sina känslor.   

11 pedagoger är mindre positivt inställda. 16 pedagoger kan inte ta ställning i frågan och en 

pedagog har en negativ inställning.   
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       Figur 6. Pedagogernas inställning till att prioritera det pedagogiska dramat i  

       materialet  Livsviktigt  även om det inte är obligatoriskt. (n=102) 

 

Även om det pedagogiska dramat i materialet Livsviktigt inte skulle vara obligatoriskt väljer 

ändå 86 av de 102 pedagogerna att använda sig av det som ett redskap för att hjälpa eleverna 

att uttrycka och bearbeta sina känslor. Tveksamma är 15 pedagoger, och endast en väljer bort 

det.  

 

Vid frågan om pedagogerna skulle prioritera att ha lektionerna i materialet Livsviktigt kvar 

om de var tvungna att välja bort en lektion i veckoschemat, svarade 53 av de 102 pedagogerna 

att de prioriterar att ha dessa lektioner kvar. 35 svarar att de inte vet om de prioriterar 

lektionerna och 14 pedagoger skulle välja bort de lektioner då materialet Livsviktigt används. 
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       Figur 7. Pedagogernas åsikter om Drama borde ha en egen kursplan. (n=102) 

 

16 av de 102 pedagoger som svarat på enkäten anser att drama bör ha en egen kursplan 

liksom andra estetiska ämnen som musik, idrott och bild. Det motiveras med att om 

drama/pedagogiskt drama får en egen kursplan kommer ämnet att planeras in i schemat, bli 

mer uppmärksammat och jämställs med andra ämnen. Andra förklaringar är att 

drama/pedagogiskt drama är ”learning by doing” och därmed kan hjälpa barn på ett lättsamt 

sätt ta till sig kunskap. De anser också att det är ett kompletterande ämne där eleverna får 

hantera och uttrycka sina känslor och agera inför andra. 34 av pedagogerna menar inte att 

drama/pedagogiskt drama bör ha en egen kursplan. De motiverar sitt ställningstagande med 

att drama/pedagogiskt drama bör integreras i andra ämnen. 52 av pedagogerna anser sig inte 

ha någon åsikt om drama/pedagogiskt drama bör ha en egen kursplan.  Även de uttrycker att 

en integrering i andra ämnen ska tillämpas. 

Pedagogernas synpunkter på materialet Livsviktigt 

 

Pedagogerna ifrågasätter och uttrycker synpunkter om materialet Livsviktigt. De anser att det 

efter några års användande tenderar att bli ”tråkigt”. Det förekommer mycket upprepningar 

och upplevs som ”tjatigt”. De upplever att de känner sig låsta av materialet och att det är 

styrande eftersom rekommendationerna är att man ska följa materialets arbetsgång. Detta gör 

att man kan missa aktuella händelser som uppkommer i klassen. Ibland kan övningarna 

tendera till att bli för svåra för eleverna att ta till sig och de kan heller inte alltid återkopplas 

till verkligheten. Pedagogerna efterlyser fler konkreta förslag som komplement till materialet.  
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Synpunkter förekommer, som att materialet inte alltid är så lätt att arbeta med i 

Förskoleklasserna och att det är svårt att arbeta med materialet i mindre elevgrupper. 

Materialet Livsviktigt anses av många genom dess syfte vara ett bra material och borde 

genomsyra hela skolans arbete. Pedagogerna framhäver också det pedagogiska dramat som ett 

sätt att synliggöra och konkretisera verkligheten. Flertalet pedagoger beskriver materialet som 

”kul”, ”bra”, ”viktigt” och ”meningsfullt”.  

 

36

65

0

10

20

30

40

50

60

70

Nej Ja

A
n

ta
l

 

          Figur 8. Pedagogernas önskan om vidare kompetensutveckling i materialet Livsviktigt.          

       (n=101) 

 

65 av de 101 som svarat anser sig behöva vidare kompetensutveckling i materialet 

Livsviktigt. De vill ha mer inspiration i form av tips och idéer för att ge en ökad motivation 

att fortsätta. En del pedagoger har regelbundna träffar på skolan där de tillsammans diskuterar 

och utbyter erfarenheter. Andra har en önskan om ett sådant forum. De pedagoger som inte 

har fått någon form av utbildning efterlyser en grundutbildning. 36 pedagoger anser sig inte 

behöva någon form av uppföljande kompetensutveckling. 
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6 Diskussion 

Vårt syfte med arbetet var att undersöka vilket förhållningssätt pedagoger i Värnamo kommun 

har till materialet Livsviktigt och det pedagogiska dramat som materialet tar upp. I 

inledningen nämnde vi att vid olika tillfällen innan och under vår utbildning har upplevt hur 

det pedagogiska dramat har påverkat barns identitet och stärkt deras självkänsla i positiv 

riktning, samtidigt som de fått en insikt om sitt eget handlande. Vi nämnde också att vi ville 

få mer kunskap om det pedagogiska dramat eftersom vi finner det intressant ur ett lärande 

perspektiv. Detta har åstadkommits genom bearbetning av litteratur och enkätfrågor till 

pedagoger i Värnamo kommuns grundskolor.  

Situationer då pedagogiskt drama används 

En av våra frågeställningar är i vilka situationer det pedagogiska dramat i materialet 

Livsviktigt används. I enkätundersökningen framkom att 82 av de 102 pedagogerna använder 

det pedagogiska dramat i materialet som en metod vid uppkomna situationer utanför de 

schemalagda lektionerna. De situationer som det pedagogiska dramat används vid är 

konflikter 45 %, vänskap 25 %, mobbning 17 %, sorg 7 % och vid andra tillfällen 6 %. Tittar 

vi på syftet med materialet Livsviktigt, är det ett material som ska vara till för att utveckla 

social och emotionell träning i skolan. Det är bland annat genom de dramapedagogiska 

övningarna i materialet som eleven arbetar med att utveckla sin självkännedom, sin empati, 

sin motivation, sin sociala kompetens, detta för att kunna hantera sina känslor i olika 

sinnesstämningar (Kimber, 2004). Resultatet att de flesta pedagoger använder sig av metoden 

utanför klassrummet, anser vi, betyda att det pedagogiska dramat är ett kraftfullt verktyg, 

särskilt vid konfliktsituationer, som det är utformat idag. Varför används det inte i samma 

utsträckning vid situationer kring mobbning och vänskap? En teori kan vara att mobbning inte 

förekommer i samma utsträckning som konflikter, eller när pedagoger hanterar 

konfliktsituationer med hjälp av materialet minskar mobbningen. Frågan om varför fler 

pedagoger inte använder sig av det pedagogiska dramat utanför den schemalagda tiden kan 

möjligtvis vara att de anser att lektionstillfällena är tillräckliga.  
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Den enskilde elevens utveckling  

I enkätsvaren kan vi se att det är 82 pedagoger som använder det pedagogiska dramat utanför 

lektionerna i Livsviktigt, av dem är det 80 pedagoger som har svarat ja eller ibland på att de 

upplever att den enskilda eleven utvecklas i positiv riktning med hjälp av det pedagogiska 

dramat i materialet. Det vi finner här är att det pedagogiska dramat i materialet fyller en 

funktion i den enskilde elevens utveckling. Det är just vikten av detta vi har försökt att lyfta 

fram i vår bakgrund, där vi tar upp hur de olika banbrytarna och forskarna ser på dramat ur ett 

personlighetsutvecklande perspektiv. Dorothy Heathcote har utvecklat metoder för att 

använda drama vid inlärning. Hon ansåg att leva sig in i situationer ökade förståelsen för 

varandra och känslorna får en mening och ett djup, det gör att eleverna förvandlas till 

medforskare som söker kunskap (Wagner, 1993). Hennes pedagogik har i sin tur inspirerat 

Gavin Bolton att utveckla hennes tankar. Han menar att drama handlar om att utveckla sina 

känslor, att klargöra värderingar och att förstå (Erberth & Rasmusson, 1996).  Elsa Olenius 

som på 1940-talet introducerade modern dramapedagogik i Sverige och Norden ansåg att 

drama var till för att utveckla hela människan, men även att metoden kunde användas till att 

ge en ökad förståelse för det som rör livet, i både verklighet och fantasi. Hon ville genom 

drama lära barnen att lyssna, ge dem självförtroende, träna koncentrationsförmågan och ge 

barn ord för att öka deras förmåga att kommunicera (a.a). Christel Öfverström (2006) skriver i 

sin avhandling om att pedagogiskt drama handlar om kunskap om livet. Det aktiva handlandet 

som pedagogiskt drama innebär ger ett djup där hela människan ingår i lärandet. Hon skriver 

vidare att dramat är ett kommunikationsämne som kräver att man är aktiv i både det 

inåtriktade och det utåtriktade utforskandet av de egna känslorna. Detta innebär att man 

arbetar med sina egna känslor för att bli medveten om och påverka sitt eget handlande, det 

innebär också att man är aktiv och finner motiv till varför man uppträder och handlar på ett 

visst sätt mot andra i sin omgivning (a.a). 

 

Det vi kan konstatera av både litteraturen och vår undersökning är att det pedagogiska dramat 

utvecklar eleven. Varför förekommer det inte mer i undervisningen? Finns det intresse av att 

drama/pedagogiskt drama bör ha en egen kursplan?  Viveka Rasmusson (2000) beskriver de 

motsägande krafterna som har påverkat det pedagogiska dramat i skolan. Hon tar upp att i 

samtliga läroplaner från Lgr 62 fram till Lpo 94 har dramat funnits med för att kunna 

användas som en metod i lärandet. Ämnet är en flexibel metod som kanske bör ha en egen 

kursplan eller ingå i andra ämnen.  
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I en av frågorna i enkäten skulle pedagogerna besvara om de ansåg att drama borde ha en 

egen kursplan. På den frågan svarar 16 pedagoger ja, och 34 svarar nej. De som svarar ja 

menar att drama/pedagogiskt drama blir mer uppmärksammat om det finns med som en egen 

kursplan. De som svarat nej motiverar att drama/pedagogiskt drama är användbart i många 

ämnen och bör finnas i den övriga undervisningen. Som vi tolkar ja och nej svaren anser 

merparten att drama/pedagogiskt drama bör integreras i verksamheten. Knyter vi an detta till 

frågan, där pedagogerna svarar om de skulle tänka sig använda det pedagogiska dramat i 

materialet Livsviktigt som redskap för att hjälpa eleverna att uttrycka och bearbeta sina 

känslor, även om det inte vore obligatoriskt. På det svarar 86 pedagoger ja. Vi tolkar det till 

att pedagogerna inte har något emot att använda det pedagogiska dramat vare sig det har en 

egen kursplan eller ej. 

Skillnad i klassrumsmiljön 

Trots att nästan alla pedagoger har svarat ja eller ibland på om de upplever att den enskilde 

eleven utvecklas i positiv riktning med hjälp av det pedagogiska dramat i Livsviktigt, är det 

endast 39 pedagoger som upplever att det har blivit en skillnad i klassrumsmiljön/skolmiljön 

överlag efter att de har arbetat med materialet. När vi sedan jämförde dessa 39 pedagoger med 

antal minuter de undervisade fann vi att det var en stigande skillnad på hur pedagogerna 

upplevde skillnad i positiv riktning i klassrumsmiljön och skolmiljön desto fler minuter 

materialet användes. Vid 31-40 minuters undervisning veckan upplever 33 % av pedagogerna 

en positiv skillnad överlag i klassrumsmiljön/skolmiljön. Av de pedagoger som undervisar i 

materialet 51-60 minuter varje vecka upplever 50 % av pedagogerna en skillnad i positiv 

riktning. Av svaren i vår enkät anser vi att materialet Livsviktigt har en bättre effekt på 

klassrumsmiljön/skolmiljön upp till 60 minuter i veckan. Kan materialet nå en ännu bättre 

effekt om tiden ökas? När kan den maximala effekten nås? Är det lika viktigt att 

klassrumsmiljön/skolmiljön utvecklas i positiv riktning som att den enskilde individen gör 

det? Är det individen som gör att klassrumsmiljön/skolmiljön utvecklas positivt, eller är det 

klassrumsmiljön/skolmiljön som gör att den enskilda individen utvecklas i positiv riktning. 
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 Christel Öfverström (2006) har i sin studie intervjuat lärare som använder drama i sin 

undervisning. De anser att drama är en process som hjälper till att skapa ett bra klimat. De 

ansåg att trygghet i klassrummet var ett led i att eleverna fick en ökad självkänsla, både 

intellektuellt, emotionellt och socialt. Birgitta Kimber (2004) skriver att tiden hur länge 

materialet används har en betydelse. Av erfarenhet anser hon att det tar tre år att komma in i 

materialet Livsviktigt. Första året går åt till att pröva sig fram. Andra året är arbetet mer 

målmedvetet och strukturerat. När arbetsgången är inne på sitt tredje år börjar det att fungera. 

Kan detta vara en av orsakerna till att pedagogerna ännu inte upplevt någon skillnad i positiv 

riktning i klassrumsmiljön/skolmiljön? 

Pedagogernas inställning 

I enkätundersökningen framkom det att 99 pedagoger i kommunen upplevde att den enskilde 

eleven ibland eller alltid utvecklades i positiv riktning med hjälp av det pedagogiska dramat i 

materialet. Trots det är det 28 pedagoger som är mindre positivt inställda, negativt inställda 

eller tar inte ställning till att använda det pedagogiska dramat i materialet. Detta anser vi är 

motsägelsefullt.  

 

Varför har inte fler pedagoger en positiv syn på det pedagogiska dramat och materialet 

Livsviktigt när de anser att den enskilde eleven utvecklas i positiv riktning?  Birgitta Kimber 

(2004) som har utformat materialet anser att det är pedagogernas förhållningssätt som är det 

grundläggande, det vill säga att man bör leva som man lär. För att materialet ska få önskad 

effekt krävs det att pedagogen som ledare känner till tankarna om materialets förhållningssätt. 

Ejeman & Moloy (2003) skriver att pedagogen har en väsentlig roll i skolans 

dramaverksamhet, det är hon/han som ska sporra eleven till att använda drama. Det är 

pedagogen som ska skapa ett tryggt och positivt klimat i klassrummet, vilket är grunden för 

att eleverna ska våga och vilja använda sig av det pedagogiska dramat (a.a). Av de pedagoger 

som är negativt inställda eller inte tar ställning till det pedagogiska dramat i materialet 

Livsviktigt, kan inte heller ta ställning om de blivit någon skillnad i 

klassrumsmiljön/skolmiljön. Behöver de vidare kompetensutveckling?  Ja, drygt hälften 

önskar vidare kompetensutveckling, men även av de som är positiva eller mindre positiva 

önskar drygt hälften vidare kompetensutveckling. 

 



 26 

De 65 pedagoger som i enkäten anser sig behöva kompetensutveckling önskar att få det 

genom bland annat tips, idéer och inspiration för att komma vidare i undervisningen.  I 

enkäten har det framkommit att pedagogerna tycker att materialet Livsviktigt är ensidigt, 

tråkigt och innehåller mycket upprepningar som bedöms som tjatigt. Ejeman & Molloy 

(2003) anser att den som undervisar i drama måste förankra sina kunskaper i teoretisk grund 

och vara trygg i sin roll och i förväg veta vad det pedagogiska dramat har för syfte och mål. 

Frågor vi ställer oss runt dessa slutsatser är vilken form av vidare kompetensutveckling 

pedagogerna behöver. Räcker det att de på de olika skolorna använder ett forum för tips och 

idéer eller behövs det i kommunen något övergripande? Behöver materialet Livsviktigt ses 

över och förnyas, eller behöver materialet kompletteras med annat material? Av de 49 

pedagogerna som redan nu kompletterar med annat material har 40 pedagoger en positiv 

inställning till det pedagogiska dramat och materialet Livsviktigt. Detta är ett resultat som 

pekar på att materialet på något sätt bör förändras och förbättras. I studien från 2005 som två 

studenter från Växjö gjorde (Axelsson & Jarl, 2005), framkom det då liksom i vår 

undersökning, att pedagoger har önskemål om att byta erfarenheter med andra pedagoger.  

Vidare forskning 

Vår förhoppning är att studien väcker nyfikenhet och inspirerar till vidare forskning. Genom 

pedagogiskt drama som ett medel kan vi som pedagoger hjälpa barnet att bli medveten om 

och lära sig att hantera sina känslor. Det hade i vår studie varit intressant att göra ett antal 

djupintervjuer med både pedagoger och elever för att få en mer ingående bild av hur 

materialet påverkar dem. Vidare forskning kan vara att göra en jämförelse i en annan kommun 

som använder sig av materialet Livsviktigt, eller en jämförande studier av ett annat material 

som används på liknande sätt. Vår studie har endast visat vad pedagogerna anser om det 

pedagogiska dramat i Livsviktigt och vilken riktning pedagoger uppfattar att barnen 

utvecklats. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att under en längre tidsperiod göra en 

studie om hur elever utvecklas genom pedagogiskt drama.  
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HEJ! 

Vi är två lärarstudenter vid högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping, som har kommit fram till examensarbetet i vår lärarutbildning, vilket 

innebär att skriva en uppsats på C-nivå. Vi har valt att skriva vår uppsats om 

pedagogiskt drama som ett emotionellt hjälpmedel för att få eleverna att uttrycka 

och bearbeta sina känslor. Eftersom Värnamo kommuns skolor ett antal år arbetat 

med materialet Livsviktigt, tycker vi det skull vara intressant att se hur arbetet 

utvecklats och hur de pedagogiska dramaövningarna i materialet påverkar 

eleverna.  

Vi skulle därför vara väldigt tacksamma om du ville hjälpa oss med att ta dig tid 

till att fylla i enkäten som bifogas. Lämna den ifyllda enkäten till kontaktpersonen 

på din skola senast den 24 april. 

Mossleskolan: Förnamn Efternamn 

Trelleborgsskolan: x x 

Enehagsskolan: x x 

Rörstorpsskolan: x x 

Fryele Skola: x x 

Hånger Skola: x x 

Kärda Skola: x x 

Forsheda Skola: x x 

Bredaryds Skola: x x 

Lindens skola Lanna: x x  

Tånnö: x x 

Gällaryds Skola: x x  

Horda Skola: x x 

Rydaholms Skola: x x  

Borbackaskolan  Bor: x x 

 

Tack på förhand med vänliga hälsningar! 

Catarina Lindahl och Annika Brown 



Enkät 

Fyll i enkäten genom att sätta ett kryss i rutan vid det alternativ som motsvarar ditt svar. Vid en 
del frågor kan flera svarsalternativ vara möjliga.  

 

1.  Kön     

      Man                               Kvinna 

 

2. Vilken pedagogisk utbildning har du? 

Fritidspedagog              Förskollärare              Grundskollärare         

            Annan utbildning……………………………………………………………………… 

 

3. Hur många år har du varit verksam i yrket?....................................................................... 

 

4. Hur länge har du arbetat med materialet Livsviktigt? … …………………………...… 
 

5. I vilka årskurser har du arbetet med materialet Livsviktigt och det pedagogiska dramat?  
Flera alternativ är möjliga. 

 

 F-klass                          År 1                            År 2 

 År 3                               År 4                    År 5  

 

6. Hur ofta arbetar ni med materialet Livsviktigt i klassen?.....………………..min/vecka. 

7. Vilken utbildning i materialet Livsviktigt och det pedagogiska dramat har du fått?  

            Direkt utbildad av utbildaren.                          Genom någon kollega på skolan. 

            Ingen utbildning alls. 

            Annan utbildning.  Vilken?……………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………………………….        

8. Använder du dig av det pedagogiska dramat från materialet Livsviktigt som en metod 
vid andra situationer utanför de schemalagda lektionerna i Livsviktigt? Som vid te.x. 
konflikter, vänskaprelationer mm. 

 

           Nej                                  Ja                                Ibland 

           



 

9. Om du svarat ja eller ibland på fråga 8 undrar vi vid vilka situationer du använder dig av 
det pedagogiska dramat från materialet Livsviktigt? Flera svarsalternativ är möjliga. 

 

           Vänskap                         Sorg                            Mobbning                   Konflikter        

      

           Vid andra tillfällen t.ex……….………………………………………………………… 

 

10. Kompletterar du materialet Livsviktigt med annat pedagogiskt dramamaterial? 

Nej, jag använder endast materialet Livsviktigt. 

 Ja, i sådana fall vilket?...................................................................................................... 

 

11. Upplever du att har det blivit någon skillnad i klassrumsmiljön/skolmiljön överlag efter 
att ni har arbetat med Livsviktigt?  

 

Nej                                 Ja                                    Kan ej ta ställning          

          Om du svarat ja, kan du beskriva på vilket sätt?.......……………………………………. 

       ……………………………………………………………………………………………... 

       …………………………………………………………………………………………….. 

       …………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Upplever du att den enskilda eleven utvecklas i positiv riktning med hjälp av det 
pedagogiska dramat i materialet Livsviktigt? 

 

           Ja                                  Nej                                   Ibland 

 

13. Hur är din inställning till det pedagogiska dramat i materialet Livsviktigt som ett 
hjälpmedel för att få eleverna att uttrycka sina känslor?  

 

           Positiv                          Mindre positiv                   Negativ                          

           Tar inte ställning                
       
   

14. Om du under en period skulle vara tvungen att välja bort en lektion i ditt veckoschema 
skulle du prioritera att ha Livsviktigt kvar?  
 

       Ja                                 Nej                                   Vet ej 
 



15. Om inte det pedagogiska dramat i materialet Livsviktigt var obligatoriskt skulle du ändå 
kunna tänka dig att använda det som ett redskap för att hjälpa eleverna att uttrycka och 
bearbeta sina känslor?  

 
           Ja                                  Nej                                   Tveksamt 

16. Använde du dig av det pedagogiska dramat som ett redskap för att hjälpa eleverna att 
uttrycka och bearbeta sina känslor innan du kom i kontakt med materialet Livsviktigt?  

 
           Ja                                  Nej     

17. I  Lpo94 står det att drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 
ska vara inslag i skolans verksamhet. Likaså nämns det i kursplanen för svenska att 
drama kan vara ett sätt för eleverna att tillägna sig och bearbeta texter. Musik, idrott och 
bild har en egen kursplan. Tycker du att drama/pedagogiskt drama också borde ha det? 

 
            Ja                                  Nej                                   Vet ej 

      Motivera gärna ditt svar:…………………………………………………………..…….. 

 ….…………………………………………………………………………………………… 

                                       

18. Anser du dig behöva någon form av uppföljande kompetensutveckling i ditt vidare 
arbete med materialet Livsviktigt? 
 

 Nej 

            Ja, precisera …………..……………………………………………......………………..    

       ………...……………………………………………………………………….……………                  

           

19. Har du några synpunkter, både positiva och  negativa,  som du anser bör lyftas fram när 
det gäller det pedagogiska dramat i materialet Livsviktigt? 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      …...………………………………………………………………………………………….. 

      ..……………………………………………………………………………………………... 

 

Tack så mycket för att du ville ta dig tid att fylla i enkäten!               

Annika o Catarina  

 

Har ni några frågor angående enkäten kan ni mejla oss 

Catarina Lindahl    mejladress  070-xxxxxxx 

Annika Brown mejladress 070-xxxxxxx 

Hej Namn ! 

 



På er skola skulle vi vilja att xx pedagoger som undervisar i materialet 
”Livsviktigt” fyller i enkäten. Vi uppskattar att den tar ca 10 minuter att fyll i. 

 

Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss att se till att enkäterna blir ifyllda på 
din skola. 

 

 

 

    F-klass       x pedagog som undervisar ”Livsviktigt”. 

 

    År 1           x pedagog som undervisar ”Livsviktigt”. 

 

   År 2           x pedagog som undervisar ”Livsviktigt”. 

 

   År 3           x pedagog som undervisar ”Livsviktigt”. 

 

   År 4           x pedagog som undervisar ”Livsviktigt”. 

 

   År 5           x pedagog som undervisar ”Livsviktigt”. 

 

        

 

Tack så mycket för hjälpen! 

 

Catarina och Annika 


