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Både forskningen och Skolverket förespråkar drama som ett hjälpmedel i 

engelskundervisningen. Det är inte längre aktuellt att fråga sig om man ska använda sig av  drama 

eller inte, utan dilemmat är snarare hur man som lärare ska gå tillväga för att använda det. Syftet 

med denna studie är att undersöka vilka aktiviteter inom detta område som lärare använder sig 

av i sin engelskundervisning, vilka fördelar och kritiska aspekter de ser med denna arbetsmetod 

samt hur de hanterar de kritiska aspekterna. Studien utgår från Vygotskijs sociokulturella teori 

om att elever lär sig tillsammans med andra. Studiens empiri, som består av semistrukturerade 

intervjuer och icke-deltagande observationer, har analyserats med utgångspunkt i 

hermeneutiken.  

 

Resultatet av studien visar på olika aktiviteter som intervjudeltagarna har använt sig av med 

framgång i sina klassrum men visar också på de problem som aktiviteterna är förknippade med 

på grund av de kritiska aspekter som finns kring utförande, tidsramar och tillgång till 

arbetsmaterial. Resultatet visar även på flera olika sätt för lärare att hantera dessa dilemman för 

att med hjälp av drama kunna undervisa eleverna på ett sätt som bidrar till att deras 

engelskinlärning blir mer komplex. Detta sker också då eleverna genom fungerande aktiviteter 

inom detta område tränar på många olika språkliga förmågor samtidigt.  

 

 

Sökord: Drama, pedagogiskt drama, engelskundervisning, hjälpmedel, sociokulturell teori, 

aktiviteter, kritiska aspekter. 
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ABSTRACT 

Agnes Landström 

Who might be a theatrical manager?  

How teachers use educational drama as a tool in English teaching 

Pages: 40 

Research and Skolverket both are advocating drama as a tool in English teaching.  It is no 

longer a question of whether to use drama or not, rather how teachers should proceed to use it. 

The purpose of this study is to investigate what activities within this area teachers use in their 

English teaching, the advantages and critical issues they see with this method and how they 

manage the critical aspects. The study is based on Vygotskij's sociocultural theory, which 

means that students learn best together with others. The material, consisting of semi-structured 

interviews and non-participant observation, has been analyzed on the basis of hermeneutics. 

 

The results of the study show various activities that the interviewers have used successfully in 

their classrooms. However, the result also shows that there are some critical aspects along with 

these activities such as the execution, lack of time to plan and access to work materials. The 

result also shows a number of ways for teachers to deal with the dilemmas of using drama, which 

give them opportunities to teach students in a way that contributes to a more complex English 

teaching.Through the activities with drama the students also learn how to work simultaneously 

with different linguistic abilities. 

 

Keywords:  Drama, educational drama, English education, English teaching aids, 

sociocultural theory, activities, critical aspects  
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Drama är något som enligt Skolverket (2011) ska finnas med i elevernas undervisning. Det 

ska finnas med. Det framgår tydligt, svart på vitt. Visst låter det bra att kunna säga att man 

använder sig av detta arbetssätt precis som styrdokumenten indikerar. Det är ju bara för 

läraren att lägga till en klassrumsdialog under engelsklektionen och bocka av ännu ett 

moment på listan. Det är väl ungefär vad ordet ”drama” innebär, även om syftet med att 

använda sig av det är lite vagt. Det står i Skolverkets kapitel om värdegrund och uppdrag: 

”Drama […] ska vara inslag i skolans verksamhet” (Skolverket, 2011b, s.10). Det kan inte 

bli tydligare, eller? 

 

Forskning visar att det inte alltid är lätt för lärare att veta hur man ska göra för att arbeta 

med pedagogiskt drama1 på ett bra och framgångsrikt sätt (Kao, Carkin och Hsu ,2011, 

s.497). Vi vet redan att vi ska använda oss av pedagogiskt drama i engelskundervisningen 

(PDE)2
 så frågan är snarare hur vi ska göra det och i vilket syfte (Kao, Carkin och Hsu, 

2011, s.497). Detta är något som jag har sett att många lärare kämpar med ute i 

verksamheten, då en del kritiska aspekter, som exempelvis att hinna planera ämnet inom 

ramen för utsatt tid eller få tillgång till bra arbetsmaterial, begränsar möjligheterna för att 

arbeta med PDE (Rothwell, 2011, s.591). Lärarna känner att de inte har tid att lägga till 

något ytterligare i sin undervisning. Ett problem kan också vara att man i sin 

lärarutbildning inte fått tillräckligt med ämnesdidaktisk kunskap om hur man kan arbeta 

med pedagogiskt drama som ett hjälpmedel i språkundervisningen. Ett annat dilemma är 

att lärarna helt saknar motivation för PDE då de inte förstår syftet med att använda sig av 

detta. Man vet inte varför detta är något man ska använda sig av och vad det har för fördelar 

(Kao, Carkin och Hsu, 2011, s.497).   

                                                             
1 I Skolverket (2011b) används ordet ”drama” i vid mening. För att förtydliga att den här 

studien syftar på drama som ett didaktiskt verktyg används fortsättningsvis ordet 

pedagogiskt drama, vilket alltså kopplas till Skolverkets ”drama” (Skolverket, 2011b, 

s.10). 

2 Pedagogiskt drama i engelskundervisningen kommer vidare att förkortas PDE. 

Förtydligas bör att detta inte är ett vedertaget begrepp utan endast fyller ett funktionellt 

syfte i denna studie för att underlätta för läsaren.   

1 Inledning  
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Syftet med denna studie är att med hjälp av lärare som använder sig av just pedagogiskt 

drama i verksamheten se hur man kan arbeta med detta. Studien syftar också till att svara 

på vilka aktiviteter som visat sig framgångsrika samt hur man som lärare faktiskt hanterar 

de kritiska aspekterna, såsom tidspress, avsaknad av motivation samt andra faktorer som 

kan påverka arbetet med PDE på ett ofördelaktigt sätt innan, under och efter själva 

utförandet. Arbetet är förankrat i Vygotskijs (1978) sociokulturella teori som bygger på att 

elever lär sig bäst i samspel med varandra och sin omgivning.   
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Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare använder sig av pedagogiskt drama som 

ett hjälpmedel i engelskundervisningen för att stötta elevernas utveckling på ett 

framgångsrikt sätt.  

 

De frågor jag söker svar på är följande:  

1. Vilka olika aktiviteter använder sig lärarna av i sin undervisning med pedagogiskt 

drama som hjälpmedel i engelskundervisningen? 

2. Vilka fördelar samt kritiska aspekter ser lärarna i arbetet med pedagogiskt drama 

som ett hjälpmedel i engelskundervisningen? 

3. Hur hanterar lärarna de kritiska aspekter som pedagogiskt drama som hjälpmedel i 

engelskundervisningen kan medföra?  

  

2 Syfte och frågeställningar  



 

4 

 

Inledningsvis presenteras en definition av de begrepp som kommer att användas i arbetet. 

Sedan följer en sammanfattning av vad forskningen säger om möjligheterna att 

implementera PDE för att därefter följas av vad Skolverket skapar för möjligheter för detta 

arbetssätt. Vidare tydliggörs de kritiska aspekter som forskningen har synliggjort samt en 

beskrivning av hur lärare enligt tidigare forskning skulle kunna använda sig av pedagogiskt 

drama som ett hjälpmedel i sin engelskundervisning. Slutligen följer en teoretisk 

förankring av den här studien.  

3.1 Definition av begrepp 

För att underlätta för läsaren förklaras de begrepp som eventuellt kan ge utrymme för egen 

tolkning. Pedagogiskt drama är ett begrepp som handlar om att eleverna på olika sätt får 

möjlighet att genom sin fantasi och föreställningsförmåga koppla sina egna upplevelser 

och erfarenheter till den nya, okända eller outforskade språkliga miljön (Varelas, et al. 

2009, s.305). Drama är ett ord som kan härledas från grekiskans ord för handling 

(Rasmusson och Erberth, 2008, s.9). Ordet handling har en viktig innebörd i pedagogiskt 

drama, då handlingen står i centrum för denna arbetsmetod. Att dramatisera och använda 

sig av PDE innebär bland annat att med hjälp av roller och rollspel gestalta en handling i 

rummet (Rasmusson och Erberth, 2008, s.9). Pedagogiska aktiviteter utgörs i den här 

studien av de olika sätt man kan använda sig av PDE, till exempel olika typer av rollspel 

och charader.  

3.2 Vad säger forskningen om möjligheten att implementera pedagogiskt 

drama i engelskundervisningen? 

Förtydligas bör att samtliga studier som presenteras nedan som tidigare forskning 

behandlar pedagogiskt drama i engelskundervisningen. Perspektiven skiftar mellan dessa 

studier utifrån engelskundervisning som förstaspråk och engelska som främmande språk, 

vilket gör att engelskundervisning avses i vid mening. Både första;- och 

främmandespråksperspektivet innebär att eleverna lär sig det engelska språket och dess 

egenskaper, struktur och kultur (Miccoli, 2013, s.123). Eftersom studiens karaktär inte är 

primärt inriktad på engelska som främmande språk, utan hur pedagogiskt drama kan 

3 Bakgrund  
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fungera som ett hjälpmedel i engelskundervisning generellt, anses alla studier i tidigare 

forskning relevanta för den här studien oavsett perspektiv.  

Att använda PDE har många fördelar. Anderson (2012) har i sin studie undersökt hur 

pedagogiskt drama kan fungera som ett hjälpmedel i engelskundervisningen för elever med 

engelska som förstaspråk. Hon menar att om läraren använder sig av PDE påverkas 

elevernas lärande, då PDE ger en signifikant ökning både vad gäller elevernas 

språkkunskaper och deras motivation till att lära. Resultaten av hennes studie visar att 

elevernas läskunnighet och skicklighet i att använda det engelska språket förstärks genom 

pedagogiskt drama i autentiska och kontextbundna situationer där elevernas idéer kan 

sättas in i ett sammanhang och därför få en mening (Anderson 2012, s.971).  Detta är också 

överförbart till en svensk skolkontext och för elever med engelska som främmande språk. 

 

Winston (2004) instämmer i detta men menar utifrån en didaktisk synvinkel att det är 

skillnad på drama som fokuserar mycket på sociala problem och drama som utvecklar 

elevernas fantasi och föreställningsförmåga. PDE kan innebära fokusering av olika saker. 

Antingen kan man betona aktuella händelser, sociala problem och livsaspekter som stöttar 

elever att använda språket i situationer som verkar identitetsskapande och utvecklande eller 

också kan man koncentrera sig på att bearbeta sociala problem, som till exempel mobbning 

eller droger. Det senare tenderar dock att accelerera eventuella negativa aspekter av 

elevernas liv, varför det första tillvägagångssättet troligen bör premieras (Winston, 2004, 

s.1). Han menar vidare att det, i ett sammanhang där pedagogiskt drama i sig självt verkar 

i ett utbildande syfte, skapas ett främjande och utbildande hjälpmedel till 

engelskundervisningen med lärtillfällen som annars är svåra att frambringa (Winston, 

2004). Han syftar till exempel på lärtillfällen där det engelska språket får en mening när 

det sätts in i ett sammanhang genom olika PDE-aktiviteter eller de kontextbundna 

situationer som uppstår under lektionen och som eleverna kan relatera till. Han menar att 

det är svårt att skapa detta på andra sätt än genom pedagogiskt drama.   

 

Podlozny (2012) påpekar i sin studie att syftet med att använda PDE är att utveckla 

elevernas ordförråd, uttal, läs-, skriv- och hörförståelse, det vill säga stödja läroplanen och 

dess innehåll i syfte att utveckla elevernas språkliga förmågor. Hennes resultat visar vidare 

att denna ämnesintegrerade arbetsform inte bara främjar de språkliga förmågorna utan 

också ger eleverna en större kontext och helhetssyn i att använda språket (Podlozny, 2012, 
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s.268). Då eleverna i en klass ofta har varierande sociokulturell bakgrund, har de kanske 

inte samma förutsättningar att kunna utföra kreativa aktiviteter, såsom dans, instrument 

eller teater, utanför skolans verksamhet. Genom att använda drama i klassrummet ges alla 

elever möjlighet att kunna delta i kreativt stimulerande aktiviteter (Podlozny, 2012). 

 

Crumpler (2006) menar precis som Winston (2004) att pedagogiskt drama som verkar 

identitetsskapande och utvecklande leder till många viktiga och dyrbara erfarenheter för 

eleverna. PDE engagerar och intresserar eleverna i deras egna tankeprocesser och 

förbättrar deras handlings-, och föreställningsförmåga (Crumpler, 2006, s.362). En annan 

studie som också pekar på fördelar med att använda pedagogiskt drama som ett hjälpmedel 

i undervisningen är Miccoli (2013), som menar att språket levandegörs genom pedagogiskt 

drama. Hon visar på att eleverna genom pedagogiskt drama uppmuntras till att ta risker i 

språket genom att förklara något som de inte finner ord för. Detta ger eleverna förståelsen 

att de, för att behärska ett språk, inte bara behöver kunskaper om grammatik och ordens 

struktur utan även om ordens betydelse och hur de används i olika sammanhang (Miccoli, 

2013, s.128). Vidare menar hon att elevernas självförtroende och tillit till sin egen språkliga 

förmåga utvecklas genom att eleverna tillsammans stöttar varandra i olika PDE-aktiviteter. 

Det skulle till exempel kunna ske genom att de hjälper varandra med uttal, och därigenom 

kan känna en stolthet i det arbete som de har åstadkommit. Att kontrollera och övervinna 

rädslor är också något som hennes studie har visat på kan främjas genom PDE som en 

arbetsform i klassrummet (Miccoli 2013). Eleverna beskrev i studien att de tidigare inte 

vågat prata på grund av rädslan att framföra något inför klassen, men att detta efter 

kontinuerligt arbete med PDE förändrats. Eleverna upplevde då istället att man 

samarbetade och tillsammans hjälpte och stöttade varandra med till exempel uttalet och 

förståelsen och att de med hjälp av ett sådant arbetssätt mer och mer litade på varandra och 

tillsammans växte med språket (Miccoli, 2013).  

3.3 Vad säger Skolverket om möjligheten att implementera pedagogiskt 

drama i engelskundervisningen? 

Skolverket, (2011b) ger många möjligheter för läraren att använda PDE. I det centrala 

innehållet står det under kunskapsområdet kommunikation att byggstenar som till exempel 

arbete med vardagliga situationer, känslor, erfarenheter och sociala relationer i olika 

sammanhang ska utgöra en del i undervisningen (Skolverket, 2011b, s.28). Detta öppnar 
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enligt tidigare forskning upp för pedagogiskt drama på flera olika sätt. Skolverket (2011a) 

förklarar ytterligare att ett av huvudsyftena med engelskundervisningen är att ”eleverna 

ska utveckla tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika situationer och för 

skilda syften” (Skolverket 2011a, s.8).  

 

Skolverket menar vidare att ett bra självförtroende är fundamentalt för att eleven ska våga 

delta i olika språkliga situationer och sammanhang (Skolverket, 2011b). Detta kan relateras 

till vad Miccoli (2013, s.128) visar i sin studie där hon tar upp vikten av att våga och menar 

att pedagogiskt drama uppmuntrar eleverna till att ta risker och utveckla sitt självförtroende 

samt sina kommunikativa strategier. För att kunna förklara ordets innebörd om man inte 

kan kommunicera det exakta ordet, anger Skolverket (2011a) att eleverna behöver kunna 

kompensera med omformuleringar, kroppsspråk, frågor och synonymer. Ett syfte med 

engelskundervisningen är att eleverna ska kunna använda olika strategier och 

tillvägagångssätt samt utveckla dessa för att övervinna eventuella hinder i 

kommunikationen (Skolverket, 2011a, s.8). Genom styrdokumenten i Skolverket (2011a; 

2011b) kan det därför anses att PDE möjliggörs på flera olika sätt. 

3.4 Vilka kritiska aspekter har forskningen synliggjort? 

En kritisk aspekt beskrivs bland annat av Stinson och Winston (2011) och Rothwell (2011). 

Deras litteraturstudier synliggör dilemmat som skapas på grund av den tid som planeringen 

av PDE faktiskt kräver. En pressad situation kan enkelt uppstå om läraren behöver mer tid 

till sådan planering än vad som finns tillgänglig, vilket är vanligt förekommande enligt 

Stinson och Winston (2011) och Rothwell (2011).   

 

Phillips (2004) menar att det finns två kritiska områden med PDE. Det första området är 

att läraren behöver utveckla en repertoar av aktiviteter som är tilltalande för eleverna, då 

undervisningen annars riskerar att resultera i motvilja och tristess hos dem. Det andra är 

att läraren måste lyckas med att förmedla föreställningsförmågan och den ”naturliga 

fantasin” till eleverna för att de ska få ut så mycket som möjligt av PDE (Phillips, 2004).  

 

Marner (2005, s.32) menar att kreativitet, som är ett annat nyckelord inom PDE och som 

utgör en annan eventuell kritisk aspekt, inte alltid är så lätt att skapa i skolan. 

Betygsystemet kan vara en faktor som bidrar till att man som lärare vill anpassa sig efter 

styrdokumenten och andra riktlinjer på ett sätt som kan uppfattas överdrivet och eventuellt 
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öka risken för att kreativiteten i skolan minskar och till sist kanske inte förekommer alls. 

Han menar också att klasskamraters eventuella negativa kommentarer till varandra är 

ytterligare en faktor som kan minska kreativiteten i klassrummet. Motivation för att skapa 

ett kreativt klassrum borde dock vara stor då Marner påpekar att det i en icke-kreativ miljö 

ofta finns ett för stort fokus på betygsystemet, vilket kan leda till att läraren söker för 

mycket efter rätta svar, snarare än fokuserar på själva processen dit. Dessutom kan en icke-

kreativ miljö innebära att det finns en form av revirtänk, både bland elever och lärare, vilket 

kan få till följd att eleverna och läraren, istället för att stötta varandra, strävar efter att vara 

bättre än sina klasskamrater och kollegor. Detta kan i sin tur leda till att lärarna formas till 

negativa ledare och att det kan uppstå olösta konflikter inom skolan (Marner, 2005, s.32).  

 

Som tidigare nämnts är en annan kritisk aspekt kring denna typ av undervisning att hitta 

ett sätt att använda PDE som skapar ett undervisningsvärde i sig självt, snarare än att enbart 

följa läroplanen och därmed riskera att förlora syftet med att arbeta på ett sådant sätt. Det 

är viktigt att ha en bra balans i de olika PDE-aktiviteterna mellan sociala aspekter och 

dilemman som verkar stöttande, identitetsskapande och engagerande för eleven istället för 

att fokusera på de negativa och mer uppfodrande delarna där eleven istället för att se 

undervisningen som något roligt och motiverande ser det som ett tillfälle då de ska 

uppfostras och sägas åt vad de ska göra och hur de ska agera i vissa situationer. Det är 

avgörande för undervisningen att läraren är medveten om detta dilemma som kan uppstå 

och då också är väl förberedd på vad syftet med de olika PDE-aktiviteterna är (Winston, 

2040, s.2).  

3.5 Hur kan vi använda oss av pedagogiskt drama i undervisningen?  

Stinson och Winston (2011) och Rothwell, (2011) poängterar hur viktigt det är att veta hur 

och varför man ska använda sig av pedagogiskt drama i sin undervisning. Sättet på vilket 

PDE används är avgörande för det slutliga resultatet.  

Alla sätt att använda PDE är varken stödjande eller främjande för elevernas 

språkutveckling. Ett felaktigt användande av detta hjälpmedel kan istället leda till att 

eleverna tappar både motivation och entusiasm samt att deras fantasi- och 

föreställningsförmåga hämmas (Winston, 2004, s.1). Winston anser att det är avgörande 

att pedagoger vet hur de ska använda sig av drama som ett ämnesdidaktiskt hjälpverktyg i 

engelskundervisningen för att det ska fungera ändamålsenligt.  
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Bowel och Heap (2013) menar att för att PDE ska fungera ändamålsenligt måste det 

”handla om” någonting, alltså ha ett innehåll. Winston (2004, s.1) håller med om detta och 

menar dessutom att man måste ha ett tydligt mål för de konkreta kunskapskraven och det 

centrala innehållet i det engelska språket för att genom pedagogiskt drama nå dit man vill. 

Ett tydligt och konkret syfte med varför man använder sig av PDE är med andra ord viktigt, 

både för eleverna och för lärarna. Rasmusson och Erberth (2008, s.44) påpekar också 

vikten av att ge struktur och stabilitet åt arbetet för att skapa en trygghet hos eleverna. 

Tryggheten skapar i sin tur en känsla av tillit och säkerhet hos eleverna samt inställningen 

att det är okej att göra misstag. Att lära sig att kommunicera i gruppen är därför viktigt för 

att våga uttrycka sig och samspela med varandra. (Rasmusson och Erberth, 2008, s.44). 

Om detta synliggörs under arbetet samt har ett innehåll som för eleverna verkar 

motiverande och engagerande anser bland annat Rothwell (2011); Stinston och Winston 

(2011); Bowel och Heap (2013); Winston (2004) och Rasmusson och Erberth (2008) att 

det finns goda förutsättningar för att använda sig av PDE.  

3.6 Teoretisk förankring  

Studien har sin förankring i Vygotskijs (1978) sociokulturella teori, då pedagogiskt drama 

som hjälpmedel i engelskundervisningen får stöd av den sociokulturella teorin som utgår 

från att elever lär sig bäst i samspel med andra. Vygotskij nämner bland annat att barn kan 

härma och imitera många aktiviteter som på olika sätt går över gränsen för deras egentliga 

förmåga, vilket karaktäriserar den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978, s.86). 

Aktiviteter inom PDE har stora möjligheter att utmana eleverna på ett sådant vis att den 

proximala utvecklingszonen nås. Det innebär att undervisningen läggs strax över gränsen 

för elevernas egentliga förmåga, vilket gör att utvecklingen främjas optimalt samt att de 

lär sig mer i den kollektiva verksamheten där man utnyttjar sambandet som finns mellan 

lärande och utveckling (Vygotskij, 1978, s.87).  

 

The most significant moment in the course of intellectual development, which gives 

birth to the purely human forms of practical and abstract intelligence, occurs when 

speech and practical activity, two previously completely independent lines of 

development, converge (Vygotskij, 1978, s.24). 

 

Även Hundeide (2006), som skriver om de sociokulturella ramar som ett barn behöver för 

att utvecklas, menar i samma anda som Vygotskij att barnet är en kulturell lärling och att 
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utveckling sker genom ett assisterande samspel mellan lärare och elev (Hundeide, 2006, 

s.71). Pedagogiskt drama kan kopplas just till dessa teorier, då lärarens ledarskap under 

sådana ämnesintegrerade lektioner är grundläggande och centrala för elevernas utveckling 

(Hägglund, 2010, s.23-24). Tidigare nämnd forskning i denna studie kan anses ligga väl i 

linje med den sociokulturella teori som Vygotskij (1978) förespråkar.   
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Urvalet och dess roll i studien presenteras inledningsvis för att sedan följas av ett avsnitt 

som berör undersökningsmetoden och materialinsamlingen, det vill säga semistrukturerade 

intervjuer och icke-deltagande observationer. De etiska överväganden som har gjorts i 

denna studie tas även upp i detta avsnitt. Vidare beskrivs analys och bearbetning av 

insamlat material och avslutningsvis följer en redogörelse för studiens reliabilitet och 

validitet. Totalt har det skett fyra observationer och sex intervjuer med deltagarna. Då vissa 

intervjudeltagare hade svårt att hitta tid att erbjuda observation utöver intervjun eller då 

det inte passade in i lärarnas schema att ha en engelsklektion bestående av PDE-aktiviteter, 

har alla intervjudeltagare inte haft möjlighet att ställa upp på en observation.  

4.1 Urval 

Jag har valt att fokusera på lärare som undervisar i engelska för grundskolan i årskurs 4-6. 

I förhoppning att få ett bredare perspektiv, det vill säga en större spridning på hur 

pedagogiskt drama används, har jag valt att undersöka skolor som är belägna både i 

Jönköping samt i närliggande kommuner. Då min studie till största delen är intervjubaserad 

har jag använt mig av snöbolls- eller kedjeurval för att hitta aktuella skolor (Bryman. 2012, 

s.350). Jag har genom kontakt med ett antal personer, som alla känner till olika typer av 

skolor som arbetar med PDE och därför är av relevans för min studie, fått råd och tips om 

hur jag skulle gå tillväga för att få kontakt med respektive skolors intervjudeltagare. 

 

Urvalsmetoden i denna studie syftar inte till att få fram ett urval som är representativt för 

olika kommuner eller områden utan ska endast uppfylla studiens syfte och svara på dess 

frågeställningar genom en kvalitativ forskningsstrategi. Detta utgör motivet för valet av ett 

sådant arbetssätt (Bryman, 2012, s.196). Kriterierna för att lärare och deras klasser skulle 

kunna ingå i studien var att lärarna skulle undervisa i engelska i någon klass inom årskurs 

4-6. Lärarna informerades även om studiens syfte och att deras arbete på något vis skulle 

gå att koppla till just pedagogiskt drama för att intervjuerna skulle blir så valida som 

möjligt för studiens resultat.  

 

 

  

4 Metod 
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Tabell 1. 

Visar på intervjudeltagarnas karaktärsdrag för att tydliggöra de egenskaper som eventuellt kan ha betydelse 

för resultatet. 

Studiens 

beteckning på 

respondenten: 

Respondentens 

undervisningsämnen: 

Årskurser 

som 

respondenten 

är utbildad i: 

Respondentens 

erfarenhet/år 

de har 

undervisat: 

Respondentens 

ålder: 

 Lärare A Engelska, Svenska och 

So  

Årskurs 1-7 16 år 51 år 

Lärare B Engelska, Svenska, 

Matematik, No, So, 

Bild och Idrott  

Årskurs 3-6 

vissa ämnen i 

årskurs 9  

27 år  51 år  

Lärare C Engelska, Svenska Årskurs 6-9 10 år  52 år  

Lärare D Engelska, Svenska och 

Matematik  

Årskurs F-6  3 år  28 år 

Lärare E Engelska, Svenska, 

Matematik och No 

Årskurs 1-7  8 år  36 år  

Lärare F  Engelska, drama  Årskurs F till 

Gymnasium  

3 år  30 år  

    

4.2 Undersökningsmetod, materialinsamling   

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer samt att komplettera dem med 

ostrukturerade och icke-deltagande observationer av hur lärare arbetar med pedagogiskt 

drama som ett hjälpmedel i engelskundervisningen. Detta ger en bredare helhetsbild och 

en tydligare koppling mellan teori och praktik.  

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna syftar till att svara på frågeställningar kring vilka olika aktiviteter lärarna 

använder sig av i sin undervisning med pedagogiskt drama som hjälpmedel i 

engelskundervisningen, vilka fördelar och kritiska aspekter de kan urskilja i 

undervisningen samt hur lärarna hanterar de kritiska aspekterna som pedagogiskt drama 

som hjälpmedel i engelskundervisningen kan medföra. Jag valde att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer för att kunna anpassa frågorna efter intervjusvaren och för att 
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kunna ställa passande följdfrågor (Bryman, 2011, s.415). För att underlätta analyserna efter 

intervjuerna samt kunna gå igenom intervjupersonens svar upprepade gånger (Bryman, 

2011, s.428) spelades alla intervjuerna in och transkriberades. Detta har lett till att jag har 

fått en mer komplett skildring av interaktionen som skett under intervjun.  

De intervjufrågor som låg till grund för studien var: 

 Vad anser du är de största fördelarna med att använda sig av pedagogiskt drama 

som ett hjälpmedel i undervisningen?  

 Vilka olika aktiviteter använder du dig av när du använder dig av pedagogiskt 

drama som ett hjälpmedel i engelskundervisningen?  

 Vilka kritiska aspekter anser du att ett arbete med PDE medför? 

 Hur hanterar du de kritiska aspekter som PDE medför?  

4.2.2 Observationer 

Observationerna syftar till att få ett helhetsperspektiv på hur lärarna arbetar med 

pedagogiskt drama i elevgrupper och hur de olika aktiviteterna, till exempel rollspel eller 

charader, används i verkligheten samt i den miljö det avses för. Jag har valt att använda 

mig av ostrukturerade observationer. I Bryman (2011, s.266) förklaras den ostrukturerade 

observationen syfta till att ge en narrativt hållen beskrivning av de beteenden och utbyten 

som sker i klassrumsmiljön, vilket också är mitt syfte med observationen i denna studie. 

Den ostrukturerade observationen har en icke-deltagande ansats, vilket innebär att jag som 

observatör iakttar men inte deltar i det som sker i klassrummet (Bryman, 2011, s.266). För 

att kunna hålla mig till studiens syfte och frågeställningar har jag använt mig av olika 

observationspunkter som jag vid varje observationstillfälle strävat efter att få svar på.  

De observationspunkter jag har fokuserat på är följande: 

 Vilka av de olika aktiviteterna används? 

 Hur presenteras och används dessa under lektionen?  

 I vilket syfte?  

 Hur tas de emot i elevgruppen? /Hur svarar eleverna på denna metod?  

Utifrån dessa observationspunkter har det gjorts fältanteckningar som analyserats 

tillsammans med det transkriberade materialet från intervjuerna. Observationerna utfördes 

innan intervjuerna för att få en inblick i hur PDE-aktiviteterna fungerade i verkligheten 

samt för att kunna anpassa vilka följdfrågor, utöver de intervjufrågor som låg till grund för 

studien, som skulle vara intressanta och passande att ställa.  
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4.2.3 Etiska överväganden  
 

Flera etiska överväganden har gjorts, varav informationskravet (Bryman, 2012, s.132) 

behandlades tidigt under arbetets gång. I de utskickade e-mailen till de olika skolorna 

informerades de berörda personerna om studiens syfte samt vilka moment som ingick i 

undersökningen. I mailen beskrevs det också tydligt att deltagande var frivilligt och att de 

tillfrågade själva bestämde över sin eventuella medverkan. Detta innebär att intervjuerna 

och observationerna bestämdes med gemensamt samtycke mellan mig och 

intervjudeltagarna (Bryman, 2012, s.132).  Enligt konfidentialitetskravet informerades 

deltagarna under intervjuträffarna om att deras personuppgifter skulle komma att 

behandlas med hög konfidentialitet samt att de endast skulle komma att användas för 

forskningsändamål, vilket går under den etiska principen nyttjandekravet.  

4.3 Analys och bearbetning av material  

4.3.1 Tematisk analys  

Vid bearbetningen av det insamlade materialet från intervjuerna och observationerna 

användes en tematisk analys. Detta angreppssätt skedde genom en matris som bygger på 

en modell från Richie och Lewis (2003, s.234)3. Med hjälp av denna matris ordnades och 

systematiserades det insamlade materialet i olika centrala teman och underteman. Det är 

dessa teman som sedan utgjort underrubrikerna i resultatavsnittet. Det är genom noggrann 

läsning av det transkriberade materialet samt fältanteckningar som teman och underteman 

har kunnat identifieras. Richie och Lewis (2003, s.221) understryker vikten av att ha 

”bekantat” sig med texten innan man börjar söka efter teman. Då det är viktigt att de olika 

transkriberingar och fältanteckningar som gjorts innan resultatet framställdes är väl 

bearbetade, har arbetet med detta utgjort en väsentlig del i den tematiska analysen. Vid 

sökningen efter teman i den tematiska analysen fokuserades på huruvida dessa teman var 

repetitiva, det vill säga om vissa teman återkom kontinuerligt under sökningen. En annan 

central del i sökningen efter de olika teman som jag tittat på utgjordes av likheter och 

skillnader mellan lärarnas sätt att diskutera de olika huvudfrågorna4. Syftet var att se om 

det som lärarna gav uttryck för i sina intervjusvar kunde skönjas i själva undervisningen 

(Bryman, 2012, s.529).  

                                                             
3 Se bilaga 1. 

4 Se ”De intervjufrågor som låg till grund för studien var:” och ”De observationspunkter jag har fokuserat på 

är följande:” s.13. 
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4.3.2 Interpretativism  

Studien har som tolkningsperspektiv tillämpat hermeneutiken. Val av hermeneutiken som 

ett tolkningsperspektiv grundas i vikten av att det är människors framställningar och 

förklaringar, i det här fallet intervjudeltagarnas redogörelser och skildringar, som står i 

centrum. Hermeneutiken innebär tolkning av det insamlade materialet, samt att genom 

intervjudeltagarnas ord beskriva innebörden i och ge uttryck för dessa framställningar och 

förklaringar. Termen utgår ifrån de teoretiska och metodiska samband som finns i och med 

tolkningen av människors handlingar (Bryman, 2012, s.32).  Hermeneutiken fokuserar på 

förklaringen och förståelsen av människors beteende när det gäller att tolka och förstå 

texter. Med denna ansats utgår studien från att lärarna genom sin erfarenhet och intention 

ger språket dess mening, samt att observationerna och dess skriftliga sammanfattning 

tolkas genom de efterföljande intervjuernas mening (Johansson, 2005, s.147).  

 

Den hermeneutiska basen för studien, vilken innebär att insamling och analys av data avser 

data som är tolkningsbar, visar sig i transkriberingarna och även i mina noteringar kring 

observationerna (From och Holmgren, 2000, s.227). From och Holmgren (2000, s. 225) 

synliggör en del problematiska aspekter med ett hermeneutiskt perspektiv vid användning 

av observationer som en metod för insamlande av data. De menar att det är av stor vikt att 

observation med hermeneutisk bas förutsätter att den som observerar har kunskaper inom 

det aktuella området, det vill säga ett bestämt icke-vetande. Det betyder att man har 

förkunskaper om ämnet även om dessa inte används till att skapa förutfattade hypoteser. 

Kraven på en medveten tolkningsverksamhet ökar i och med den hermeneutiska basen. 

Avsaknad av ett icke-vetande kan leda till en ytlig utsaga, vilket inte ger den reliabilitet 

och validitet som krävs för studien (From och Holmgren, 2000, s.225). Förtydligas bör att 

observatören tidigare undersökt detta område genom en litteraturstudie5, vilket har gett en 

forskningsbas att utgå ifrån och ett icke-vetande som From och Holmgren (2000) menar 

behövs vid arbete med en hermeneutisk analysmetod. Studiens teoretiska förankring om 

att elever lär sig bäst i samspel med andra kopplas och får stöd av metodens hermeneutiska 

ansats, då tolkningen sker kring det insamlade materialet som är framtaget ur 

observationerna och intervjuerna. Empirin speglar med andra ord dels observationerna som 

gjorts på lektioner bestående av olika PDE-aktiviteter, som bygger på att eleverna 

samarbetar och stöttar varandra i det engelska språket. Materialet bygger dessutom på 

                                                             
5 Se examensarbete I, ”Att vara eller icke vara”. 
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intervjuerna, där deltagarna genom sin yrkesroll och kunskap enligt den hermeneutiska 

ansatsen skildrar framställningar och förklaringar som kan ses som en sanning (Johansson, 

2005, s.147). Dessa skildringar bygger också på hur användningen av PDE fungerar, och 

att eleverna samarbetar och stöttar varandra i språket vilket kan kopplas till Vygotskijs 

(1978) teori.  

4.4 Tillförlitlighet  

Inom kvalitativa studier finns det en del olika synsätt inom forskningen på begreppen 

validitet och reliabilitet och dess betydelse (Bryman, 2012, s.351). Då begreppet om 

validitet till exempel innefattar definitioner som rör mätning, vilket inte är något som i en 

kvalitativ forskningsansats ges störst fokus, anpassas och assimileras begreppet något av 

andra forskare (Bryman, 2012, s.351). Reliabilitet förklaras av LeCompte och Goets (1982, 

s. 35) som ett begrepp med innebörden att kunna duplicera den aktuella studien. De menar 

att om studien skulle anses ha en hög reliabilitet skulle det innebära att resultatet för den 

här studien hade blivit likadant om någon annan skulle göra samma studie igen. Detta är 

inte alltid heller det största fokus i en kvalitativ forskningsansats (LeCompte och Goets, 

1982, s.35).  

 

För att utgå från begrepp som är relevanta för studiens forskningsansats kan istället för 

validitet och reliabilitet, begreppet tillförlitlighet, som beskrivs av Guba och Lincoln 

(1994, s.114), användas. De menar att tillförlitlighet består av fyra olika delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera, vilket 

framställs i Bryman (2012, s.354). Trovärdighet innebär att det i studien tydligt ska 

framkomma att forskningen som utförts har följt de regler och föreskrifter som finns. 

Överförbarhet har assimilerats till att istället för innebörden i begreppet reliabilitet, som 

innebär i hur hög grad det skulle gå att duplicera studien, istället handlar om hur fylliga 

berättelserna från observationer eller intervjuer är och huruvida de ger läsaren så pass bra 

förklaringar att de skulle kunna bedöma hur överförbara resultatet för denna studie är till 

en annan med en annan miljö (Bryman, 2012, s.355). Pålitligheten i studien bygger på hur 

väl det förklaras och skapas en redogörelse för hur forskningsprocessen gått till. Det sista 

begreppet om möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det tydligt ska framgå i 

studien att forskaren har agerat så objektivt som möjligt och inte låtit tidigare erfarenheter 

eller personliga värderingar på något sätt påverka resultatet (Bryman 2012, s.355). 
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De aktiviteter som har kunnat urskiljas presenteras först för att sedan följas av vilka 

fördelar och kritiska aspekter intervjudeltagarna ser med PDE, samt hur lärarna hanterar 

dessa kritiska aspekter. För att förtydliga resultatet återges deltagarnas repliker i de 

dialoger som redovisas i fetstil nedan. Transkriberingarna återspeglar dialogerna som 

återges ordagrant.  

5.1 Vilka aktiviteter inom PDE har kunnat urskiljas?  

Genom intervjuerna och observationerna har en rad olika PDE-aktiviteter som lärarna 

använt sig av kunnat urskiljas. Aktiviteter såsom så kallade situationsblad, 

fingerdocksteater och olika typer av dramatiseringar har kunnat urskiljas. Olika typer av 

rollspel har visat sig vara den absolut vanligaste aktiviteten och det är något som alla lärare 

på något sätt har använt sig av.  

5.1.1 Fingerdocksteater  

En aktivitet som Lärare B använder sig av är fingerdocksteater. Med detta menas att 

eleverna, istället för att medverka i ett rollspel själva, använder sig av fingerdockor för att 

få fram replikerna. Detta kan enligt Lärare B göras som en förberedande aktivitet innan 

man börjar med rollspel. Hon menar att eleverna genom fingerdockorna vågar mer och kan 

visa sina egentliga kunskaper på ett mer utvecklat sätt då de inte påverkas av klassen som 

de annars kan göra om de inte är bekväma med att prata inför sina klasskamrater. Med 

hjälp av fingerdockorna tar de en roll där de själva inte står i fokus och de behöver inte 

känna sig så exponerade som de annars kan göra. Hon förklarar:  

Det är ett jättebra sätt att våga. Att få vara någon annan. 

Mm 

Att få gömma sig bakom något. 

Rekvisita och sådant?  

Jaa, rekvisita och fingerdockor och sådant. 

Jaa.  

För då är det inte du. 

Nej.  

Och då är det inte så farligt.  

5 Resultat  
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Nej.  

Nej, då är det inte du som gör fel eller gör bort dig om det blir knasigt utan 

det är ju ”den där” figuren.  

Lärare B berättar också om möjligheterna att samarbeta med andra ämnen och att det finns 

en stor fördel i att eleverna får skapa dockorna själva, till exempel i slöjden. Hon pratar om 

hur de olika karaktärerna sedan går att använda till många olika små teaterstycken, där 

eleverna står bakom ett skynke och framför de olika rollerna och replikerna precis som i 

ett vanligt rollspel, men utan att de faktiskt syns. Detta kan underlätta för många. Lärare B 

förklarar ytterligare:  

Sen kan man ju göra själv, man kan ju jobba ihop med bilden eller textilen 

och göra sådana här små i papier maché.  

Ja, just det.  

Och så, sy någon liten dräkt över såhär som man kan ha.  

Jaa. 

Och sen kan man ha en uppsättning. Varje elev kan göra en och sen kan 

de låna av varandra och så kan det vara kungar och clowner och allt 

möjligt. 

Fingerdocksteater är alltså något som enligt Lärare B fungerar bäst som en inledande del 

till rollspelet, eller med de mindre eleverna som till exempel i årskurs fyra. Dessa elever 

har ännu inte kommit in i det engelska språket på ett sådant sätt att de behärskar det så bra 

så att de kan utöva det genom rollspel. Lärare B menar att syftet med detta arbetssätt är att 

befästa ord och fraser som de arbetat med innan, fast på en högre kommunikativ nivå. Hon 

menar vidare att syftet även innefattar att öka samarbetsförmågan hos eleverna samt träna 

dem på en högre kommunikationsnivå under arbetets gång, framförallt vid skapandet av 

manusen. 

5.1.2 Situationsblad 

Lärare D var en av intervjudeltagarna som använder sig av så kallade situationsblad i sin 

undervisning med PDE. Hon berättar att hon delar upp eleverna i grupper och ger dem 

olika situationsblad där det på varje blad beskrivs ett par situationer. En kort beskrivning 

följer sedan på engelska som förklarar för eleverna vad som händer i dessa situationer. 

Exempel på situationer kan vara att du åkt in till sjukhuset och får hjälp av en läkare för att 
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du har brutit din hand eller att du är på bensinmacken och behöver tanka och frågar efter 

hjälp med att tvätta bilens framruta som är smutsig. Eleverna ska sedan välja den av 

situationerna som de tycker passar dem bäst. Sedan ska de utifrån den valda situationen 

skriva en egen liten dialog kring vad som händer. Dialogen varierar i längd men Lärare D 

förklarar att de alltid får veta den ungefärliga textmängden, till exempel ett visst antal 

meningar som dialogen ska sträcka sig över. När eleverna är klara med sina dialoger får de 

sedan lite tid till att öva och skaffa fram eventuell rekvisita, för att sedan spela upp 

dialogerna inför klassen. Lärare D berättar om när hon först introducerade situationsbladen 

för klassen:  

Så då har jag även gjort, [visar stenciler] dom får ett papper såhär med 

sex förslag på.  

Mm. 

Om olika situationer, och så får dom, ja vad tog vi sist, tio meningar, skriv 

en dialog med tio meningar, minst, till två av dessa och sen så spelar dom 

upp dom. 

Okej. 

Så då får de skapa sitt eget drama. 

Jaha. 

Och det tyckte dom var ännu roligare, det var några elever som spontant 

sa det efteråt att: jamen det här var ju jättekul för att nu fick vi ju öva både 

på att prata och läsa och översätta och skriva, allt i ett! Jag bara: ja, det 

fanns en tanke med det. 

Lärare D beskriver att man kan träna eleverna på exempelvis verb genom de olika 

situationsbladen om det är det området som eleverna ska träna på just då, men att ordförråd, 

uttal och meningsbyggnad är mål som eleverna genom dessa aktiviteter tränar på oavsett. 

5.1.3 Improvisationssituationer  

Lärare E berättar om sitt sätt att använda PDE vilket skiljer sig lite från de andra 

intervjudeltagarnas svar. Han berättar att han precis som Lärare D arbetar med att skapa 

olika situationer för eleverna att arbeta utifrån, men skillnaden mellan situationsbladen och 

hans sätt att undervisa är att eleverna inte får en stencil att utgå ifrån, utan allt sker spontant. 

Han berättar att han har gett eleverna situationer utifrån deras textbok. Beroende på vilket 

kapitel de håller på med kan man skapa en situation utefter det, till exempel om man i 
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kapitlet pratar om kändisar, så skapar läraren en situation genom att berätta för eleverna 

var de befinner sig, hur det ser ut, och vad som ska eller kan hända nu. Lärare E ger ett 

konkret exempel på en situation som eleverna kan tänkas få arbeta med i ett kapitel som 

handlar om kläder: ”Nu har vi modevisning, gör en presentation av kläderna som den 

eleven har på sig, och så får man komma in och göra det”. Han berättar att eleverna har 

fått vara allt från tjuvjägare när de läste ett kapitel i textboken som handlade om det, till 

besökare på djurparker och musketörer. De fick också vara med i en ”skattjakt” när de blev 

tilldelade rollen som musketörer:  

Dom var musketörer, det funkade jättebra! Så hade de fått ett brev från 

kungen. Det var jag då. Och så skulle de hitta, ja de skulle lösa gåtor på 

engelska, och så hitta var det var någonstans på skolområdet och så hitta 

bokstäver och så vidare. Det var kul. 

Mm 

Och så fanns det vakter. Eller det trodde dom, men det fanns det inte, så 

de var jättetysta och så smög de runt överallt. Det är ju också att 

dramatisera, jag menar det är en grej att sitta och översätta en text, men 

nu skulle de förstå texten och sen översätta den och sen är det liksom 

skrivet lite som en gåta, då är det ett steg till, det är ju ännu svårare.  

Improvisationssituationerna kan se mycket olika ut beroende på vilken grupp man jobbar 

med eller vilket område eleverna läser om just då. Det handlar om att skapa olika fiktiva 

situationer som eleverna, genom både sitt kroppsspråk och språkkunskaper i engelska, kan 

agera utifrån. Improvisationssituationer kan också användas i syfte att låta eleverna träna 

upp sin kommunikativa förmåga, det vill säga träna på olika strategier att ta till för att göra 

sig förstådda när de inte kan det exakta ordet och som Lärare E uttryckte det, ”jobba med 

strategier för att lösa kommunikationen med andra människor”. 

5.1.4 Charader  

Att använda sig av olika typer av charader visade sig också vara en aktivitet som vissa av 

lärarna hade tillägnat sig. Eleverna uppmanas då att genom olika kommunikativa strategier 

visa vad olika ord innebär, till exempel ett bord. De ska då till exempel försöka förklara 

eller visa hur ett sådant ser ut eller vilka egenskaper ett sådant ting har då de inte får säga 

det exakta ordet. På så sätt uppmuntras eleverna att antingen med kroppen visa hur man 

använder ett sådant ting, och vad man gör med det, eller, om de får använda språket, 
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försöka komma runt ordet med hjälp av kroppsspråk och beskrivningar av hur denna sak 

fungerar, ser ut och används. Lärare E berättar att han använder denna aktivitet i syfte att 

träna eleverna på olika typer av strategier att ta till när deras språkliga kunskaper brister, 

så som att komma på det rätta ordet för bord, till exempel. 

5.1.5 Role-on-the-wall 

Lärare F berättar om en aktivitet som han menar att man kan göra med vilken karaktär som 

helst som man kan skapa någon form av konflikt runt. Som exempel tar han Julia ur 

”Romeo och Julia”. Han säger att han alltid målar upp karaktären på tavlan för att alla ska 

se den och förklarar sedan att man först leder in eleverna på området genom att berätta om 

historien kring karaktären.  

 

I detta fall berättar han att de precis har sett ”the balcony scene” i Romeo och Julia och att 

hon precis har kysst honom för att sedan gå tillbaka till sitt sovrum med bultande hjärta 

och tänka: -Herregud, vad gör jag nu? Man målar alltså upp en fantasibild för eleverna som 

man sedan utgår ifrån. Han frågar sedan eleverna vilka karaktärer i Romeo och Julia som 

kan ses som någon form av förmyndare över Julia och vilka personer som har kontroll över 

henne. Eleverna får sedan komma med förslag på vilka som har kontroll över dem själva. 

Han frågar sedan vilka av personerna som skulle ha uppmuntrat Julia att ”go for it” och 

vilka som istället hade sagt ”forget about Romeo”. Meningen är alltså att klassen 

tillsammans ska komma fram till vilka som skulle stötta Julia och vilka som inte skulle det. 

Det viktiga är att få igång en debatt med eleverna. Läraren skriver upp vilka elever som är 

för och vilka som är emot och delar sedan in dem i par. Han målar därefter upp scenarier 

för eleverna. Han ber dem att tänka att de är inne i Julias sovrum och att en elev spelar 

rollen som Julia och att en elev väljer en annan karaktär som finns uppskriven på tavlan, 

för att sedan gå in i dessa karaktärer och diskutera vad Julia ska göra med Romeo. Han 

pratar sedan med eleverna om möjliga tankar eller repliker båda karaktärerna kan ha för 

att ge dem en struktur kring improvisationen som snart kommer att ske. Eleverna får ett 

par minuter på sig att argumentera mot varandra och sedan ber han dem att stanna upp i 

samtalet och sina kroppspositioner, riktar en ”strålkastare” på olika par och ber dem 

fortsätta sitt samtal så att eleverna får en chans att lyssna på varandra.  
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Lärare F berättar att en viktig del i elevernas kommunikativa förmåga som tränas i 

aktiviteten role-on-the-wall är att eleverna får se samma konflikt i olika typer av samtal 

och ur olika perspektiv, vilket breddar elevernas språkliga kunskaper.  

 

5.1.6 Rollspel   

Rollspel har visat sig vara en etablerad aktivitet för de lärare som använder sig av PDE. Ett 

rollspel kan fungera så att eleverna antingen får skriva sitt manus eller följa ett färdigskrivet 

material och göra det till sitt eget. Gemensamt för de lärare som använder sig av rollspel 

är att eleverna delas upp i grupper och arbetar tillsammans i dessa. Eleverna skriver eller 

får ett färdigskrivet manus som de får ändra lite om de vill för att göra det till sitt eget och 

därefter får de dela upp roller för att sedan få tid att öva på repliker. Rekvisita har varit en 

stor del i rollspelen och eleverna använder sin fantasi till att antingen skapa egen rekvisita 

eller ta med sig hemifrån och använda den i rollspelet.  

 

Hur rollspelen sedan framförs kan skilja sig mellan deltagarna. Vissa använder sig av Ipads 

för att förinspela de olika gruppernas rollspel och sedan spela upp filmerna på lektionen, 

vilket Lärare A beskrev var bra. Hon berättade att de som hade svårt att stå framför klassen 

i vanliga fall verkligen kunde visa vad de kunde genom att först spela in deras 

framträdanden på Ipaden, då det inte fanns någon ”publik” i form av klasskamrater, att 

vara nervös inför. Vissa framförde rollspelen framför klassen utan att ha spelat in dem 

innan. De valde istället att spela in dem medan framförandena ägde rum, för att kunna se 

på filmerna med klassen efteråt istället. Lärare A berättar att även hon arbetar med olika 

typer av rollspel i syfte att befästa ord och fraser i en muntlig kommunikation som hör till 

de olika områden som klassen arbetar med just då. 

5.2 Vilka fördelar ser lärarna med att använda sig av PDE?  

De intervjuade lärarna ser många fördelar med att använda PDE. Samtliga lärare uttrycker 

att den allra största fördelen med att använda sig av PDE är att eleverna tränar på att stå 

framför klassen och prata engelska, med andra ord att eleverna lär sig att våga. 

Självförtroendet växer och i och med att eleverna tar för sig och vågar, växer de med 

språket. Lärare A berättar:  

De är rätt osäkra i den här åldern också på hur mycket de kan. För de 

tänker att de kan ingenting och de fattar ingenting och så men när de väl 
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ska sätta sig och sätta ihop ett manus och få använda sina ord; men de kan 

ju!  

Lärare C berättar att de största fördelarna med att använda sig av PDE är att eleverna lär 

sig i ett förhållandevis naturligt sammanhang där de samtidigt tränar upp sin 

kommunikativa förmåga inom det engelska språket.  

 

Lärare A poängterar även den stora fördelen med att eleverna samarbetar och arbetar 

tillsammans med språket, vilket tydligt framkom under observationerna. Eleverna 

diskuterade språket, till exempel meningsbyggnad, stavning och sedan även hur man 

uttalade orden rätt och hur man kunde säga dem med inlevelse. Eleverna utbytte många 

erfarenheter under lektionen och stöttade varandra i språket. Hon berättar även att hon kan 

se ett stärkt självförtroende hos eleverna när de tillsammans, till exempel vid skapande av 

manus, märker att de faktiskt kan och att de i slutet av lektionen har skapat ett eget manus. 

Hon berättar också att när eleverna ser positivt på sitt eget lärande och får självförtroende 

förändras attityden till språket i positiv riktning. Därmed blir de både engagerade och 

motiverade till att lära sig mer.  

 

Även Lärare D instämmer i att PDE skapar ett växande självförtroende och en förändrad 

attityd hos eleverna.  Hon menar att elevernas attityd från början kan vara att ”det är alldeles 

för svårt för mig”. Hon berättar vidare:  

Men sen så står de där framme och tycker det är jättekul, och sen så 

kommer de fram till mig och bara: ”men, jag var ju där!” Jaa, du gjorde 

det jättebra, så säger dom: ”ah, jag trodde inte det!” Nää men jag visste ju 

att du kunde detta.  

Lärare B berättar att en annan positiv effekt av att använda sig av PDE är att eleverna lär 

sig att våga. Hon berättar vidare att ”våga är ju a och o för om du inte vågar öppna 

munnen för att du är rädd för att du ska säga fel, så utvecklas du ju inte”. Lärare D menar 

i samma anda att eleverna nästan blir lite ”lurade” att prata och att de pratar engelska med 

varandra utan att tänka på att det är det som de faktiskt gör. Hon menar vidare att den 

absolut största fördelen med att använda PDE är att man får med alla förmågor i en aktivitet. 

I samma övning kan man få med både läs-, och hörförståelse, det skriftliga och det 

muntliga. Eleverna måste lyssna på de andra, höra vad de säger och veta vad de säger för 

att komma på att det är deras tur att prata, vilket gör att den kommunikativa förmågan 

tränas likaså. Intervjudeltagarna är alla överens om att aktiviteter inom PDE går att utforma 
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så att eleverna tränar på de allra flesta förmågor som exempelvis uttal, läs- och hörförståelse 

och den skriftliga förmågan inom engelskundervisningen.  PDE gör dessutom att eleverna 

tränar på många olika förmågor samtidigt.  

 

Vid observationerna gick det att se många positiva reaktioner hos eleverna när de använde 

sig av PDE. Eleverna hjälpte varandra, samarbetade och stöttade varandra i språket. Ett 

exempel på detta skedde under observationen av Lärare D:s lektion, där jag bland annat 

observerade en grupp som höll på att skriva manus utifrån ett situationsblad. Gruppen hade 

i sitt manus skrivit att de skulle träffas, alltså ”meet” på engelska, när en elev plötslig 

ifrågasatte:  

Elev 1: Det där betyder kött väl? 

Elev 2: Nää… 

Elev 1: Joo, om man skriver meat menar man kött, det ska stå meet. 

Elev 2: Jahaa.. [skratt] 

Elev 2 hade alltså stavat till kött istället för träffas, vilket gjorde att meningen fick en helt 

annan betydelse. Men genom att de tillsammans arbetade med språket i grupp och hjälpte 

varandra, löste sig detta problem inom gruppen och deltagarna lärde sig någonting på 

vägen. En annan händelse som tydligt visar att användning av PDE i ett tillåtande 

klassrumsklimat blir positivt skedde under observationen av Lärare B:s lektion. Eleverna 

framförde under det tillfället sina rollspel en efter en och när en grupp var klar och de 

skulle gå tillbaka och sätta sig på sina platser viskar en annan elev från en annan grupp till 

dem: Ni var skitduktiga! Under observationerna frågade också lärarna hur eleverna tyckte 

att det var att arbeta på detta sätt, och alla reaktioner var till synes positiva. Eleverna gav 

då kommentarer som: Det är jättekul! Man lär sig mycket, Det är roligt med eget ansvar! 

Roligt att få göra rekvisita, och så vidare.  

5.3 Vilka kritiska aspekter menar lärarna kan uppstå vid PDE?  

Även om PDE bidrar till många positiva tankar problematiserar Lärare E denna 

undervisningsform och menar att denna metod inte är för alla elever:  

Det beror på vilken grupp man har, den här gruppen var ju väldigt, ah de 

kommer från olika grupper från början, en bokbunden grupp. Så, i början 

av fyran så var det, det var nog en tre, fyra stycken som grät för att de inte 

bara fick läsa. På lektionerna.  
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Oj.  

Det var jättejobbigt.  

Mm. 

Att de skulle prata engelska och att jag pratade engelska, så det får man 

ju jobba fram liksom. 

Även Lärare A menar att det är viktigt att man börjar tidigt för att vänja eleverna vid att 

arbeta med PDE om de inte är vana vid det, men att när alla har fått förtrogenhet med detta 

arbetssätt så blir det en väldigt positiv arbetsform som skapar lärtillfällen för eleverna som 

är svåra att uppnå på något annat sätt, vilket är viktigt att ha med sig vid det kommande 

arbetet i sin yrkesverksamhet.  

5.3.1 Arbetsmaterial 
 

Att hitta lättillgängligt material som krävs för att integrera PDE med sin övriga 

undervisning anser Lärare D är väldigt viktigt, och ibland också svårt. Själv har hon hittat 

material via internetsidor, tips från kollegor, arbetsblad och liknande som har funnits 

tillgängligt på skolan. Hon menar att det är viktigt att det finns lättillgängligt och väl 

fungerande material, då det annars finns en risk att man som lärare varken har tid eller ork 

till att starta något nytt eller skriva eget material från grunden. Hon säger att om hon inte 

hade hittat material så pass smidigt som hon gjort hade hon antagligen inte börjat använda 

sig av PDE, eftersom hon då hade behövt lägga för mycket tid på att skapa eget material. 

Lärare B berättar också om hur hon har hittat material via internetsidor och liknande och 

att hon i största möjliga mån försöker att återanvända det som har fallit väl ut på 

lektionerna. ”För det tar mycket tid att tillverka materialet, det tar jättemycket tid”. Att 

ha en bra dialog med sina kollegor menar Lärare B också är viktigt. Att man kan dela med 

sig av saker som fungerade bra och saker som fungerade mindre bra mellan lärare som 

arbetar och undervisar inom samma ämnen är betydelsefullt.  

5.3.2 Tidsaspekt  
 

Lärare D berättar om att det kan vara svårt att hitta tid till att lägga in olika aktiviteter inom 

PDE just för att antalet lektioner i veckan att disponera detta på inte räcker till. Hon menar 

att det finns så mycket annat som eleverna ska kunna och få chans att öva på och att det 

ibland kan vara svårt att få in andra saker i undervisningen. Lärare B diskuterar samma 

problem då hon anser att lektionerna med PDE tenderar att ta lite längre tid än andra 
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lektioner, vilket gör det svårare att få med allting inom ramen för utsatt tid, vilket Lärare 

E också berättar om. Lärare A är inne på samma spår och menar dessutom att det är lätt att 

eleverna ”svävar ut” för mycket och ägnar för mycket åt att bestämma till exempel roller 

innan de börjar arbeta med manuset, som kanske egentligen är det väsentliga. Hon berättar 

också att eleverna dessutom har en benägenhet att ta på sig för stora områden att skriva om 

och att göra manus som blir alldeles för omfattande för att hinna göras klart. Eleverna vill 

alltså lite för mycket i relation till vad som hinns med på lektionerna. Tidsaspekten sett ur 

en lärares synvinkel, vad gäller att planera områden, ser inte intervjudeltagarna som ett 

jättestort problem. De menar att man ändå planerar inför vilket område det än gäller, men 

att det kan vara svårt att få plats med själva aktiviteterna mellan de andra momenten som 

också måste behandlas under terminen.  

5.4.3 Bedömning 

Hur man bedömer och dokumenterar elevernas kunskaper och prestationer i sammanhang 

där man använder sig av PDE har vissa lärare lyft som en kritisk aspekt. De menar att det 

kan vara svårt dels att se den enskilda individen när man skriver manus och liknande i 

grupp, och dels att hinna bedöma eleverna under tiden som aktiviteterna inom PDE sker. 

Lärare E lyfter problemet med att de tillfällen man inte hinner dokumentera elevernas 

prestationer under lektionen utan måste göra det efteråt kan bli ett dilemma. Han menar att 

det kan vara svårt att komma ihåg alla elevers arbetsinsatser i detalj och dessutom då kunna 

ge en bra och rättvis bedömning utefter det som man minns. Dessutom kan de aktiviteter 

inom PDE som inte kräver något skriftligt av eleven i längden göra att det kan bli tunt med 

skriftliga uppgifter, vilket också är ett dilemma: ”När man gör vissa 

uppmaningsövningar6 kan det ju vara så att man inte har så mycket, alltså skriftliga 

uppgifter att sätta omdömen på”.  

5.3.4 Utbildning  

Samtliga lärare förklarar under intervjuerna att de inte tycker att de i sin utbildning fått 

tillräcklig undervisning i hur man kan använda sig av pedagogiskt drama. De anser att de 

har fått finna sin egen väg utan någon vidare support från sitt lärosäte vad gäller PDE:  

                                                             
6 Med uppmaningsövningar menar Lärare E aktiviteter som till exempel charader eller andra 

improvisationssituationer. 
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Tips från kollegor, man har sett, man har hört, man har snappat upp, 

man har frågat, man har, ah, kollat: jaha har du gjort så, har det funkat? 

Det tror jag att jag ska testa och så, ja, den vägen (Lärare B).  

Däremot berättar lärarna att de genom kompetensutveckling inom ämnet engelska har fått 

med sig PDE. Lärare B berättar: ”Däremot senare utbildningar som jag har gått, 

påbyggnadsutbildningar och sådant, jag var i England på språkkurs till exempel för 

lärare, där handlade det ju en del om det, drama”. Lärare A berättar att hon i sin 

utbildning inte fick någon undervisning i att använda pedagogiskt drama i själva 

ämneskurserna, men att hon tycker att det ändå i liten grad fanns med i de allmänna 

kurserna. Lärare C förklarar på ett liknande sätt som Lärare B att arbetet med PDE är något 

som kollegorna har utvecklat tillsammans på arbetsplatsen, snarare än något som de fått 

med sig via sin lärarutbildning.  

5.4 Hur hanterar lärarna de kritiska aspekterna?  

5.4.1 Arbetsmaterial  

Lärare A berättar att hon hanterar den kritiska aspekten att skaffa fram arbetsmaterial för 

aktiviteterna genom att utgå från elevernas lärobok i engelska. Hon menar att läromedlen 

ofta är indelade i olika teman eller sektioner och då har ju varje sektion en grundkärna, 

själva innehållet. Hon ger ett exempel:  

Det kan ju vara nöjesparker eller det kan vara länder eller något sånt där, 

djur och sånt där. Då bygger man rollspelet eller dramaaktiviteten kring det 

så att de verkligen får befästa de fraserna och de orden som de har jobbat 

med i boken. 

På det sättet använder man sig av arbetsmaterial som redan finns och områden som eleverna 

redan arbetar med. Det gör att det inte är så svårt att bygga vidare på och skapa en 

dramaaktivitet utifrån det. Lärare B berättar att hon ser en vinst i att hitta material på nätet 

och att hon därigenom får möjlighet att utnyttja olika färdiga aktiviteter för eget bruk, vilket 

är till stor hjälp. Ett annat förfaringssätt innan arbetet med PDE påbörjas är att ta reda på 

vilket material som redan finns att tillgå på skolan. Lärare D hittade en bok om rollspel där 

det fanns färdigskrivna manus anpassade efter olika svårighetsgrader för olika årskurser att 

tillgå. Att använda sig av material som redan finns på skolan fungerar bra enligt lärare C. 

Hon menar att de, precis som Lärare A förklarar, utgår från den engelska textbokens 

område och sedan med hjälp av material som finns på skolan skapar en dramaaktivitet kring 
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detta. Samtliga lärare menar att kollegor är en viktig del i att få fram arbetsmaterial. Att 

samtala med arbetskamraterna om hur de har gjort, vad som har fungerat i klasserna och 

inte samt hur de gick tillväga och vilket arbetsmaterial de använde sig av är av största vikt 

för att hantera denna kritiska aspekt.   

5.4.2 Tidsaspekt  

För att hantera den kritiska aspekten som eventuellt uppstår kring tidsramen, både för 

lärarens planeringsarbete och för elevernas arbete på lektionerna, förklarar Lärare A att 

hon även hanterar detta genom att utgå från kapitlet som de arbetar med i textboken. På 

så sätt menar hon att tiden för att planera ett drama eller rollspel för henne blir väldigt 

liten, då det största arbetet ligger hos eleverna. Hon menar att det hon gör som är väldigt 

viktigt är att ge eleverna ramarna kring arbetet, att säga till eleven ”det här ska du göra 

och den här tiden får du”, och att det är eleverna som gör själva jobbet. Lärare C 

instämmer:  

Det är en vinst i att man använder veckans text för då får man också ett 

extra övningstillfälle, och man får in dom orden som de sedan har i 

glosläxa.  

För lärare B är lösningen kring tidsaspekten att ge eleverna som är lite yngre färdiga fraser 

då dessa elever tenderar att sitta längre tid med manus och liknande då de inte är så vana 

vid att skriva så mycket på egen hand. Hon berättar:   

De kan använda de här fraserna. Välj bland de här. Och sen har en del 

då som har lite längre, ja har kommit lite längre i språket och har lite 

mer eget ordförråd så, hittat på lite egna men många har ju valt och 

plockat och satt ihop men valt då olika för att få det att gå ihop och det 

gör ju att det går lite snabbare.  

Att ha en tydlig ram som är synlig både för läraren och för eleverna är viktigt när man 

arbetar med PDE. För att eleverna inte ska fastna på en punkt, eller sväva ut för mycket, 

som lärare A förklarade kunde vara ett dilemma, ger man dem en tidsram som de kan utgå 

från, så att de vet hur mycket tid som finns och vad som ska vara klart tills dess.  

5.4.3 Bedömning  

Att hantera den kritiska aspekten kring hur man genom PDE får fram material som är 

bedömningsbart kan vara ett dilemma. Lärare D berättar att hennes lösning på detta 

problem är att hon under lektionerna utgår från ett bedömningspapper där hon har 



 

29 

 

elevernas namn uppskrivna. Beroende på deras prestationer på lektionen skriver hon sedan 

olika tecken vid elevernas namn. Till exempel kan en bock betyda att de uppfyllt lektionens 

mål, medan ett minustecken betyder att eleven har lite kvar att arbeta med och så vidare. 

Då går bedömning snabbt och smidigt och man hinner med bedömningen under tiden som 

eleverna visar sina kunskaper, istället för efter lektionen.  

 

Lärare A menar att för att få en rättvis bedömning är det viktigt att om eleverna delas upp 

i grupper, att man som lärare har koll på var de sitter och aktivt går runt och lyssnar och 

observerar hur eleverna arbetar under tiden. Det är också viktigt att man som lärare inte 

bara sitter och väntar på ett färdigt resultat utan går runt och stöttar de elever som behöver 

det och hjälper dem lite på vägen. En formativ bedömning är alltså av stor vikt när man 

arbetar med PDE. Att uppmärksamma vem i gruppen som tar initiativ, hur eleverna 

samarbetar och stöttar varandra och hur delaktiga alla är, är lika viktigt som den färdiga 

produkten som de presenterar för klassen. Lärare D berättar också att hon alltid samlar in 

alla skrivna manus för att bygga på med skriftliga dokument som är bedömningsbara. Om 

man dessutom har gått omkring bland grupperna vet man oftast vem som har skrivit vad. 

Lärare F berättar att han alltid efter en lektion där han har använt sig av PDE ber eleverna 

att på något sätt reflektera över vad lektionen har inneburit. De får skriva en exitnote7 där 

de reflekterar över vad de lärt sig eller hur de känt under tiden de lärt sig. Alternativt kan 

man ta en snabb diskussion två och två där eleverna delar med sig av egna tankar till 

varandra. Detta kan vara av största vikt för att få ett bra underlag för bedömning.  

5.4.4 Utbildning  

En kritisk aspekt som är svår för lärare att hitta lösning på är bristen på kunskap om hur 

man använder PDE. Samtliga lärare har uttryckt att de i sin lärarutbildning inte fått med 

sig hur man kan arbeta med PDE. Det är något som är svårt att göra något åt, men Lärare 

B uttrycker att hon genom påbyggnadskurser fått med sig det lite mer. Lärare bör därför få 

möjlighet till påbyggnadskurser för att utbilda sig mer inom området. Något som man kan 

göra för att kompensera avsaknaden av kunskap inom området PDE är att ta hjälp av 

kollegor. Genom sina arbetskamrater får man tips och idéer på hur man kan arbeta med 

                                                             
7 Med exitnote menar lärare F att man i slutet av lektionen ger eleverna en chans att skriftligt reflektera över 

lektionen och vad de lärt sig.  
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detta, vilka fördelar och nackdelar som finns och hur man kan få tag på material att använda 

sig av.  

5.6 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur sex lärare arbetar med PDE. De aktiviteter som 

gick att urskilja var fingerdocksteater, situationsblad, olika typer av 

improvisationssituationer och charader, role-on-the-wall samt rollspel i olika former. De 

fördelar med PDE som intervjudeltagarna har kunnat urskilja är bland annat att eleverna 

lär sig att våga. De får ett växande självförtroende genom olika PDE-aktiviteter, vilket i 

sin tur leder till en mer positiv attityd gentemot det engelska språket som 

undervisningsämne. En annan fördel som nämnts av samtliga intervjudeltagare är att de 

olika aktiviteterna inom PDE öppnar upp möjligheter till att få in många olika förmågor 

för eleverna att träna på under samma lektion. Uttal, stavning och ordförråd är exempel på 

förmågor som eleverna kan träna på inom samma aktivitet.  

 

Arbetet syftar också till att undersöka hur lärarna hanterar de kritiska aspekter som PDE 

medför. De kritiska aspekter som gick att urskilja var arbetsmaterial, tidsaspekt, 

bedömning och utbildning. De kritiska aspekter som lärarna berättade om hanteras på olika 

sätt. Man kan till exempel utgå från läromedlet och dess aktuella område för att spara tid 

och samtal med kollegorna är ett bra sätt för att få andra tips och idéer på hur man kan 

arbeta med PDE. Att hitta material och annat som krävs för att arbeta med PDE är också 

en kritisk aspekt som lärarna hanterar genom att ta hjälp av material som redan finns på 

skolan, hitta material på internet eller återigen fråga kollegor om tips och idéer. Att lärarna 

inte har fått tillräckligt med kunskap om PDE i sin utbildning är svårt att göra något åt, 

men att dela erfarenheter och kunskap med andra, samt ta del av skolornas 

kompetensutveckling och vidareutbildning där detta är inkluderat, är några sätt att hantera 

detta.   
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Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion där studiens starka och svaga sidor 

belyses. Potentiella felkällor presenteras här samt urvalet och forskningsfrågornas 

påverkan på resultatet. Metoddiskussionen följs upp av resultatdiskussionen där en 

koppling till syftet och dess frågeställningar görs. Dessutom förs en diskussion kring 

resultatets relevans för yrkesverksamheten, för att avslutas i tankar kring fortsatt forskning 

och avslutande ord.  

6.1 Metoddiskussion 

Materialinsamlingen för denna studie bestod av intervjuer och observationer. 

Observationerna har fungerat som ett komplement till intervjuerna för att få en högre 

autenticitet kring lärarnas förklaringar och berättelser om PDE-aktiviteterna och för att 

bättre kunna förstå dem. Genom observationerna har jag kunnat se vissa PDE-aktiviteter i 

en vardaglig skolkontext samt fått bekräftelse för olika intervjusvar, till exempel vilka 

kritiska aspekter lärarna hanterar under en lektion samt vilka fördelar ett sådant arbete för 

med sig. Att dessutom ha fått en ytlig inblick i hur PDE kan uppfattas av eleverna, även 

om detta inte var studiens syfte, har lett till en ökad nyfikenhet för fortsatt forskning.  

 

Det finns alltid en risk att intervjudeltagarna utelämnar eller gör tillägg till sina berättelser 

som kanske inte alltid återfinns i verkligheten. Detta dilemma riskerar fortfarande att finnas 

kvar även om intervjuerna kompletteras med observationer då inte ens de alltid skildrar 

verkligheten i sig, vilket också måste tas i beaktning och ses som en eventuell felkälla. 

Trots det anses intervjudeltagarnas svar mer valida eftersom vissa förklaringar kan 

stämmas av mot den observation som skett tidigare, för att få en högre förståelse kring vad 

som egentligen sker i klassrummet.  

 

Något som eventuellt skulle kunna ses som en kritisk del i arbetet är de transkriberade 

dialogerna. Då tolkningsperspektivet för den här studien är hermeneutiskt, kan 

intervjudeltagarnas svar och förklaringar ses som en sanning och deras profession är nog 

för att deras intervjusvar skall kunna beaktas som ett faktum. Det går däremot inte att 

komma ifrån att man genom transkribering av inspelat material inte uttrycker 

intervjudeltagarens känslor på samma sätt som de kanske upplevs. Transkriberingar 

6 Diskussion  
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förmedlar sällan på ett autentiskt sätt i vilket tonläge förklaringarna uttalas eller med vilken 

känsla intervjudeltagaren säger detta, vilket också kan spela roll. Något som också kan ha 

påverkat resultatet och ses som en felkälla är observatörens påverkan på läraren och 

eleverna. När man bara gör en observation i en klass finns det en risk att både läraren och 

eleverna beter sig annorlunda jämfört med vad de eventuellt hade gjort om observatören 

inte varit närvarande. Varken läraren eller eleverna i den här studien hade fått någon direkt 

tid till att vänja sig vid att ha någon annan vid sidan om i klassrummet, vilket kan ha 

påverkat deras agerande på lektionen.  

 

Forskningsfrågorna, som bland annat syftade till att svara på vilka olika PDE-aktiviteter 

lärarna använder sig av samt hur de hanterar de kritiska aspekter som detta arbete eventuellt 

medför, har gjort att studien har blivit komplex och verklighetsskildrande. Istället för att 

endast undersöka hur PDE är bra och ta fram alla positiva aspekter, skildrar studien en 

verklighet med problem och dilemman som ett existerande faktum. Att ha dessa 

forskningsfrågor som utgångspunkt har gjort att studien visar en sanning som innebär att 

man inte är rädd för att hitta och ta med de kritiska aspekter som finns, utan istället 

undersöker hur de hanteras och vilka lösningar det finns på problemen.  

 

Urvalet och dess kriterier för vilka lärare som skulle komma att inkluderas i studien 

påverkade resultatet då de utvalda kriterierna gjorde att lärare som inte hade något att bidra 

med till studien exkluderades. Detta gjordes för att kriterierna för alla deltagare var att de 

skulle undervisa i någon årskurs inom spannet 4-6, att de undervisade i engelska och att de 

i det sammanhanget använde sig av PDE på något sätt. Detta gjorde att de lärare som kände 

att dessa kriterier inte passade in på dem avböjde intervjuerna och observationerna, och 

resultatet påverkades genom att intervjudeltagarna var förtrogna med PDE. Vid tolkningen 

av det insamlade materialet påverkade egna, tidigare erfarenheter inom området studien i 

obetydlig mån. Det har underlättat att vara väl insatt i området då det, tillsammans med 

intervjudeltagaren, har gått att sätta konkreta ord på eller faktiska definitioner kring 

eventuella oklarheter. Tidigare erfarenheter har också bidragit till en större förståelse för 

tolkningen vad gäller observationerna, då jag har läst om hur det kan fungera innan jag ser 

det i verkligheten. Denna förståelse har bidragit till att jag har sett saker under 

observationerna som jag kanske inte hade tänkt på annars, och att jag under tolkningen i 

samråd med intervjudeltagarna kommit fram till varför dessa saker skedde.  
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Om möjligheten hade funnits att göra studien en gång till skulle ett tillvägagångssätt kunna 

vara att istället för icke-deltagande observationer använda sig av etnografiska 

observationer för att ge såväl läraren som eleverna en chans att vänja sig vid observatören 

och därför minska felkällan. Studien skulle också ha kunnat göras mer omfattande genom 

att intervjua fler lärare för att få med så många olika synvinklar och åsikter som möjligt. 

Med de resurser som har funnits att tillgå anser jag dock att mina val av metod har fungerat 

väl.  

6.1.1 Studiens tillförlitlighet   

Syftet med den här studien var att undersöka hur sex lärare använder sig av PDE i 

verksamheten. Då forskningsfrågorna ställts i sin grundform8 till lärarna överensstämmer 

empirins följdriktighet med denna studies syfte och forskningsfrågor. Eftersom syftet inte 

var att skapa ett kvantitativt, generellt svar på hur detta används utan snarare att genom 

intervjuer och observationer se hur det kan se ut på skolor i och runt om Jönköpings 

kommun, anser jag att denna studie svarar på det som den avser svara på. Med hjälp av 

observationerna har intervjuernas tillförlitlighet ökat, då teorin sätts in i ett praktiskt 

sammanhang. Det leder till att både pålitligheten och sambandet mellan teori och praktik 

har ökat och bekräftats (Bryman, 2012, s.161). Med hjälp av observationerna fick jag en 

inblick i hur de olika PDE-aktiviteterna fungerade i verkligheten. Jag kunde också anpassa 

vilka följdfrågor som jag kunde ställa i den påföljande intervjun. Det innebar att 

frågeställningarna kunde besvaras på flera plan och i flera sammanhang vilket ökade 

samtliga fyra delkriterier inom begreppet tillförlitlighet i studien. Studiens resultat ger ett 

konkret svar på de frågeställningar som den hade för avsikt att svara på, vilket har lett till 

en tillfredställande trovärdighet. Innehållet i studien speglar det aktuella området och dess 

mening, mycket tack vare de båda sammanhängande undersökningsmetoderna som 

tillsammans skapar en högre tillförlitlighet. 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Koppling till syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur sex lärare använder sig av pedagogiskt 

drama som hjälpmedel för att stötta sina elevers utveckling på ett framgångsrikt sätt. För 

att konkretisera syftet ytterligare utgick studien från en undersökning av vilka aktiviteter 

                                                             
8 Se syfte och frågeställningar, s.3. 



 

34 

 

lärarna använder sig av inom PDE, vilka fördelar de menar att ett arbete med PDE har, 

vilka kritiska aspekter som de menar finns samt hur man hanterar dem. Resultatet visar att 

det inte bara finns en del olika aktiviteter inom PDE som lärare använder, utan också att 

samma aktivitet kan utföras på många olika sätt i flera olika syften. Klassrumsklimatet är 

viktigt för att PDE ska fungera utvecklande för eleverna (Marner, (2005, s.32). Lärare F 

påpekade vikten av att göra en aktivitet till sin och att utifrån sin egen förmåga och 

undervisningssätt skapa något som man har förtrogenhet för att göra och på ett sätt brinner 

för. Han menar vidare att PDE är något som kräver att man vet hur man vill undervisa och 

att eleverna snabbt märker om man är obekväm eller inte riktigt vill undervisa på ett sådant 

sätt. Detta kan då få en negativ påverkan på eleverna, vilket kan bidra till att istället för 

tillåtande och positivt blir klassrumsklimatet negativt i den anda som Marner, (2005, s.32) 

påpekar att det finns en risk för. Det är alltså av största vikt att man hittar den rätta 

läraridentiteten med avseende på detta område och vilket sätt att undervisa inom PDE som 

passar den enskilda individen. En aktivitet som passar en lärare och dennes 

undervisningsstil kanske inte alls passar en annan.  

 

Flera lärare är överens om att en av de största fördelarna med pedagogiskt drama handlar 

om att eleverna lär sig att våga. Precis som Miccoli, (2013) påpekar att eleverna genom 

PDE lär sig att övervinna rädslor uttrycker både Lärare A och B att elevernas 

självförtroende växer genom att de faktiskt vågar. Något som jag kan anses intressant är 

att Crumplers (2006) teori, om att elever genom PDE engageras och intresseras i sina egna 

tankeprocesser (Crumpler, 2006, s.362), bekräftades då Lärare D berättade om eleven som 

efter en lektion med PDE nämnde att det var så roligt med aktiviteterna för att man fick 

prata, läsa, översätta och skriva på samma gång. Det tycker jag är ett bra konkret exempel 

på hur studiens empiri och teori hänger ihop, och hur tydligt forskningen kan kopplas till 

studiens resultat.  

 

Lärarens roll när hen arbetar med PDE förändras likaså gentemot den klassiska 

”katederundervisningen9” och Vygotskijs (1978) sociokulturella teori med innebörden att 

den enskilde individen lär sig bäst i ett socialt sammanhang blir därmed allt mer tydlig. 

Vikten av att veta hur klassen som man undervisar i reagerar i olika situationer samt vilka 

bakomliggande tankar och idéer undervisningen vilar på, till exempel Vygotskijs 

                                                             
9 Med detta menas att läraren har en stark auktoritet och att undervisningen till största del är lärarledd.  
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sociokulturella teori eller syftet med lektionen, är något som flera lärare betonar. Som 

Lärare E förklarade kan det i vissa fall krävas en lite längre övergångsperiod när fokus 

flyttar från läromedel till PDE-aktiviteter. Vid en mer ”bokbunden” grupp krävs det 

eventuellt en längre period där man lär känna eleverna för att få dem att känna sig trygga i 

ett sammanhang som ligger utanför deras bekvämlighetszon. Den sociokulturella teorin 

skapar tillsammans med aktiviteter inom PDE en undervisningsform som i vissa avseenden 

skiljer sig från en ”vanligare” undervisning, vilket man som lärare i vissa fall måste vara 

beredd att försvara.  

 

Resultatet som visat på många fördelar med PDE har också åskådliggjort att det medför en 

del kritiska aspekter som kan skapa problem i undervisningen. Samtliga intervjudeltagare 

har förklarat att tiden är ett ständigt dilemma. De menar också att det är en svårighet att 

hitta arbetsmaterial och utveckla aktiviteter inom PDE på ett sätt som ger ett bra 

bedömningsmaterial när aktiviteten avslutas, vilket kan kopplas till Phillips (2004) som 

också synliggjort denna kritiska aspekt. Att utveckla ett register med motiverande och 

engagerande PDE-aktiviteter bekräftas alltså av intervjudeltagarna som något viktigt, men 

ibland också svårt (Phillips, 2004). Samtliga lärare har dock beskrivit hur man kan göra 

för att lösa problemen. Man kan till exempel ta hjälp av arbetskamrater eller färdigskrivet 

material inriktat på PDE. Det går även att komma runt problemet med att skapa 

bedömningsbart material genom att spara manus och liknande.  

 

Något som däremot är problematiskt att lösa är att det i lärarutbildningen saknas moment 

som ger kunskap om hur PDE kan användas. Det är inte något som går att förändra snabbt 

utan något som måste ske till följd av direktiv från politiker och liknande. I Skolverket 

(2011a, s.8) lyfts det fram att eleverna ska använda språket i olika situationer och syften. 

Drama ska finnas med i skolans undervisning (Skolverket, 2011b, s.10) varför jag anser 

att PDE kan bli ett framgångsrikt arbetssätt. Genom att arbetsformen sprids och utvecklas 

mellan kollegor, påbyggnadskurser och föreläsningar, kan även denna kritiska aspekt få en 

lösning.  

6.2.2 Resultatets relevans för yrkesverksamheten  

Att PDE har många fördelar är både forskningen och intervjudeltagarna överens om. PDE 

innebär att eleverna tränar på många förmågor samtidigt, vilket leder till ett mer komplext 

lärande och motivation till att lära. Lärare D menar, precis som Anderson (2012, s.971) 
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nämner i sin studie, att elevernas skicklighet ökar och det engelska språket förstärks genom 

de kontextbundna situationerna, samt att detta är en av de stora fördelarna med PDE. Lärare 

F menar att sådana autentiska situationer som PDE medför gör att eleverna känner en 

mening med sitt lärande, vilket kan knytas ihop med Lärare E och hans förklaring kring 

hur till exempel aktiviteten improvisationssituationer hjälper eleverna att ”hänga upp” sina 

lärdomar på någonting genom att de använder sig av hela sin kropp i ett sådant 

sammanhang.  

 

Genom att i yrkesverksamheten ha kunskap om PDE som arbetssätt, hur det kan 

genomföras, i vilket syfte och hur man kan främja vissa förmågor hos eleverna och skapa 

lärtillfällen som annars är svåra att nå (Winston, 2004, s.1) ges det många möjligheter för 

PDE att bli en viktig del i lärarens yrkesroll. Att Skolverket (2011a, s.8) dessutom förklarar 

att ett syfte med engelskundervisningen är att eleverna ska kunna använda olika strategier 

samt olika tillvägagångssätt och utveckla dessa för att kunna övervinna eventuella hinder 

i sin språkliga kommunikation gör PDE ännu mer aktuellt för lärare.  

 

Jag har själv under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar testat att använda mig av 

pedagogiskt drama som hjälpmedel för undervisningen på olika sätt för att se vilken typ 

som passar just mig. Jag har till exempel under NO lektioner varit en galen professor som 

skriker att jorden går under och låtsas att jag tar med mig mina elever till en annan planet 

där de tilldelas var sitt land och därefter får spela presidenter och ta olika beslut i olika 

situationer. Responsen var enorm och jag är nästan helt säker på att det engagemang och 

den motivation som eleverna plötsligt visade för mina NO lektioner, inte hade gått att nå 

med hjälp av något annat undervisningssätt som jag känner till idag. Av detta drar jag 

slutsatsen att användande av PDE kan påverka eleverna positivt och göra att deras lärande 

blir än mer meningsskapande för dem.  

 

6.2.3 Tankar kring fortsatt forskning  

Inför fortsatt forskning kan det vara relevant att undersöka hur man som lärare kan gå 

tillväga för att skapa ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat för eleverna. Vikten av detta 

betonas av såväl tidigare forskning som samtliga intervjudeltagare. Jag tror att det skulle 

kunna vara av stor vikt för lärare att veta hur man kan gå tillväga för att skapa ett klimat 

som främjar inte bara PDE utan all form av undervisning. Jag anser också att det skulle 
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vara intressant att veta på djupet hur eleverna faktiskt upplever denna metod och vad de 

anser att PDE ger dem, vilket tidigare nämnt hade kunnat göras med hjälp av etnografiska 

observationer och intervjuer.  

6.3 Avslutande ord  

Som en avslutande del i arbetet vill jag påpeka vikten av att sätta sig in i PDE som 

undervisningssätt innan man som lärare använder sig av denna undervisningsform. Man 

måste veta vad PDE innebär, hur lärare kan gå tillväga och i vilka syften man använder sig 

av detta. Lärare F berättade att han har haft kollegor som försökt använda sig av denna 

metod och inte alls uppnått framgångar i sin undervisning på samma sätt som han har gjort, 

vilket visar på vikten av att göra de olika aktiviteterna och undervisningssätten till sina 

egna.  

 

Det är också viktigt att lärare inser komplexiteten i denna undervisningsform och att PDE 

innebär så mycket mer än att ”spela teater” som Lärare F menar att många faktiskt tror att 

det innebär. Om lärare istället tar sig tiden att sätta sig in i PDE och vad det innebär och 

helhjärtat går in för att ge inspiration och engagemang hos eleverna som öppnar upp för 

deras fantasi-, och föreställningsförmåga, finns det stora möjligheter att PDE blir en 

betydelsefull framgångsfaktor i undervisningen.  
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Bilaga 1  

Observationsschema 

 

1 Aktiviteten           2 Elevernas respons  

 

1.1 Vad är det för aktivitet 

som presenteras?  

 

 2.1 Hur beter sig eleverna på 

lektionen?   

 

1.2 Hur presenteras den?  

 

 2.2 Hur utför eleverna 

uppgiften på lektionen?  

 

1.3 För vilket syfte används 

denna aktivitet? Hur 

framkommer detta?  

 

 2.3 Vad tycker eleverna om 

lektionen?  

 

1.4 Hur fungerar aktiviteten? 

Vad händer under lektionen?  

 

 2.4 Vad är det för växlingar 

som sker mellan eleverna på 

lektionen?  

 


