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Sammanfattning

Vår  uppsats  handlar  om  tre  pedagogers  arbetssätt  att  integrera  drama  och  teater  i 
skolundervisningen. Vi har tagit reda på hur lärare och drama-/teaterpedagoger arbetar och till 
viss del hur det påverkar eleverna. Vi har intervjuat en lärare i grundskolan som arbetar med 
att integrera drama i sin svenskundervisning, en drama-/teaterpedagog som hjälper lärare med 
att integrera drama och teater i sin undervisning och en kulturpedagog som arbetar med olika 
estetiska processer integrerat med annan undervisning i för- och grundskolan. Utifrån dessa 
intervjuer har vi analyserat resultatet och jämfört det med tidigare forskning inom området.

Vi märkte att de tre pedagogerna hade ganska olika arbetssätt. Läraren arbetar med drama för 
att underlätta sin undervisning i svenska som andra språk, drama-/teaterpedagogen samarbetar 
med lärare för att utveckla dramaövningar i relation med läroplanen och kulturpedagogen har 
teater som hjälpmedel, då detta främjar bland annat gruppdynamiken.

Deras förhållningssätt till ämnesintegrering är i grunden lika. Samtliga ansåg att teater och 
drama är en metod till att skapa lust till lärande.  
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1. Inledning

Vi intresserade oss för hur man arbetar med teater och drama integrerat i andra skolämnen 
som en metod  inom undervisningen.  Vilka  metoder  och förhållningssätt  finns  inom detta 
område?

Alla i gruppen har erfarenhet av teater och drama integrerat med andra ämnen, till exempel i 
historia, idrott, svenska, samhällskunskap, religion med mera. Vi har upplevt att det är lättare 
att ta till sig undervisningen när teori blandas med praktik. 

Vi ville undersöka tre pedagogers förhållningssätt till att arbeta med teater och drama som 
ämnesintegrering,  alltså  teater  och  drama  som  metod  i  förhållande  till  ett  kärnämne, 
exempelvis svenska och samhällskunskap. 

Vi  har  intervjuat  en  grundskolelärare  som  praktiskt  arbetar  med  drama,  en 
drama-/teaterpedagog som har haft verksamhet på grundskolor genom att leda lektioner med 
en lärare närvarande för att utveckla metoder att integrera teater och drama i undervisningen 
samt en kulturpedagog som integrerar olika estetiska metoder i annan undervisning. Under 
arbetets gång märkte vi att det finns mycket litteratur inom det här området, och att det finns 
många liknande teorier och förhållningssätt.

I  det  här  arbetet  har  vi  valt  att  fokusera  på  vilka  metoder  som  de  tre  pedagogerna  vi 
intervjuade  har  och  vilka  förhållningssätt  de  har  till  teater  och  drama  gentemot 
skolverksamhet.
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2. Syfte och frågeställningar

Vårt  syfte  är  att  undersöka tre  pedagogers  sätt  att  arbeta  ämnesintegrerat  med  teater  och 
drama.

Våra grundfrågeställningar är:
• Vilka metoder använder de tre pedagogerna i sitt arbete med teater och drama som 

ämnesintegrering?
• Hur  förhåller  sig  de  tre  pedagogerna  till  att  arbeta  med  drama-/teaterintegrerad 

undervisning?
• Hur  ser  de  tre  pedagogerna  på  elevernas  uppfattning  av  drama-/teaterintegrerad 

undervisning?
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3. Metod och material
3.1 Metod

Vi intervjuade en grundskolelärare som arbetar med drama som metod i sin undervisning, en 
teater-/dramapedagog som är inhyrd för att  arbeta med teater och drama tillsammans med 
lärare  i  grundskolan  och  en  kulturpedagog  som  jobbar  med  estetiska  lärprocesser  som 
ämnesintegrerad undervisning tillsammans med lärare i grundskolan. 

3.1.1 Intervjuer

Intervjuerna var så kallade kvalitativa, ”det innebär bland annat att intervjuaren skall sträva 
efter  att  få svar  på frågan hur,  snarare än på frågan varför” (Trost 2007:33).  Utifrån den 
synvinkeln sammanställde vi ett antal frågor i en intervjuguide (se Bilaga 1) som utgjorde en 
ram för samtalen. Frågorna var anpassade efter intervjupersonernas olika yrken, men hade 
samma  innehåll.  Frågorna  berörde  främst  vilka  metoder  och  förhållningssätt 
intervjupersonerna hade till ämnesintegrerad undervisning. 

Vi kontaktade en drama-/teaterpedagog, Anna, som jobbar på skolor som är intresserade av att 
arbeta med drama som en metod. Intervjun hölls på Annas arbetsplats. Två av oss i gruppen 
var med under intervjun, detta på grund av att vi ansåg att tre personer skulle kännas som ett 
övertag från vår sida och vi ville att intervjupersonen skulle känna sig bekväm. 

Vi  kontaktade  också  en  lärare,  Petra,  som  integrerar  teater  och  drama  i  sin 
svenskundervisning. Kontakt med Petra hölls via e-post. En av oss i gruppen åkte sedan ut till  
hennes arbetsplats och genomförde intervjun. Anledningen till att endast en av oss utförde den 
intervjun var för att den hölls i en annan stad än den vi studerar i och för att det skulle ske så 
smidigt  som möjligt  sköttes  intervjun  av  endast  en  gruppmedlem som är  verksam i  den 
staden. Men vi såg inget hinder i att endast en person utförde intervjun, och det innebar inga 
konsekvenser för intervjusituationen.

Den sista intervjun genomfördes via e-post. Anledningen till detta var att vi under en lång 
period försökt att  kontakta en teaterpedagog,  men att  denne varit  svår att  få tag på. Efter 
åtskilliga telefonsamtal och skickade e-mail så fick vi till slut tag på Oscar. Han gick med på 
att  svara på frågor via e-mail.  Han arbetar som kulturpedagog. I sitt arbete integrerar han 
teater och övriga estetiska uttryck med andra ämnen på olika för- och grundskolor.

De två muntliga intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplats och blev inspelade, 
och  därefter  transkriberade.  Den  elektroniska  intervjun  skedde  via  e-mail.  Namnen  på 
pedagogerna är fiktiva.

3.2. Material

Intervjun med grundskoleläraren Petra var 27 minuter och 27 sekunder lång och textmässigt 
blev transkriberingen 6,5 sidor.

Intervjun  med  teater-/dramapedagogen  Anna  var  15  minuter  och  28  sekunder  lång  och 
textmässigt blev transkriberingen 2,5 sidor.
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Intervjun  med  kulturpedagogen  Oscar  blev  1  sida  lång  när  den  infogades  i  ett  Word-
dokument.

Det material som vi fick ihop under intervjuerna kommer att synas i delen resultatredovisning 
och  analyseras  och  diskuteras  i  förhållande  med  forskningsbakgrunden  i  delen 
resultatdiskussion. 
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4. Forskningsbakgrund
4.1. Hur kan man jobba med ämnesintegrering?

4.1.1. Förhållningssätt

Vissa  lärare  använder  drama som ett  arbetssätt  t.ex.  i  språkundervisning  eller  samhällskunskap,  
andra åter undervisar i det som ett självständigt valbart ämne. (Erberth & Rasmusson 2008: 28f)

Caldwell Cook var en pedagog som ”använde sig av lekar och dramatiseringar för att lära ut 
grekiska och latin,  och han uppmuntrade sina lärare att  pröva nya undervisningsmetoder” 
(Hägglund  &  Fredin  2001:98).  Winnifred  Ward  var  en  annan  pedagog  som  också 
förespråkade drama integrerat i andra ämnen i skolan:

Ward menade att creative dramatics kunde användas som metod även inom andra skolämnen. Men hon 
varnade bestämt för att man bara skulle se det som en nyttig metod - det centrala i creative dramatics var 
skapandet och lusten. Hon betonade också att det gav barnen möjlighet att leva ut starka känslor och 
använda dem i ett konstruktivt sammanhang. (Hägglund & Fredin 2001:99)

O’Neill  &  Lambert  (1990)  säger  att  när  elever  praktiserar  drama  så  använder  de  sina 
livserfarenheter  för  att  skapa  ”den  fiktiva  världen”  som dramatiseringar  kräver.  Eleverna 
plockar med sig kunskap och bilder från sitt verkliga liv och formar karaktärer och situationer 
baserat på detta. Fortsättningsvis menar de att just på grund av detta kan de första försöken bli 
ytliga och actionbetonade. Därför är det upp till läraren att fylla eleven med ny kunskap och 
på  det  sättet  skapa  tyngd  åt  arbetet.  Genom  att  skapa  en  fiktiv  värld  utifrån  sina  egna 
erfarenheter och med hjälp av nytillkommen kunskap utvecklas elevens förmåga att förstå sig 
själv och sin omgivning (O’Neill & Lambert 1990:11). Detta menar de är dramats styrka när 
man integrerar det i annan undervisning.

Vad är kroppens betydelse i lärandet? Eva Alerby (2010) diskuterar relationen mellan kropp 
och lärande.  En av hennes informanter,  en mellanstadielärare  i  en norrländsk byskola  vid 
namn Anna säger att ”kunskapen måste fara runt i kroppen innan den blir till äkta kunskap” 
(Alerby  2010:71).  Alerby  (2010)  menar  att  kroppen  är  en  utgångspunkt  för  oss  som 
människor, som levande subjekt, att förstå vår relation till världen. Ett exempel är när ett barn 
för första gången håller i en penna, att den inte känner någonting annat än en förlängning av 
kroppen. Om man däremot håller i pennan flera gånger skapas en vana som sedan utvecklas i 
att bli ett med barnets kropp. Innan barnet lär sig grammatik och bokstäver måste tungan få 
arbeta och vanor skapas. Mellanstadieläraren Anna säger att ”man måste få smaka på språket 
och använda det och testa hur man gör olika ljud…” (Alerby 2010:75).

4.1.2. Metoder och övningar

Dramatiseringen av historier var det centrala hos Winnifred Ward. Hennes metod beskrivs på 
följande sätt:

Först presenterade hon en historia för barnen genom att berätta den eller läsa upp den. Därefter  
samtalade man om den varefter barnen fick tolka historien i en första dramatisk improvisation. Efter 
det hjälpte hon barnen med frågor som förtydligade vad som hänt i deras spel, så de kunde utveckla 
dem till små pjäser. (Hägglund & Fredin 2001:100)
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Keith  Johnstone  (2007)  ägnade  sig  åt  att  hitta  nya  undervisningsmetoder.  Under  en 
engelsklektion tog han fram en skrivmaskin och en konstbok. Han sa åt sina elever att de 
skulle säga åt honom vad han skulle skriva utifrån bilderna i boken. Han sa också åt dem att 
han skulle skriva ner deras drömmar och att allt skulle skrivas ut, med stavfel tills eleverna 
märkte det. Han ville visa sina elever att de hade kontrollen och inte han som lärare. Metoden 
fungerade och eleverna blev engagerade i att tillsammans med honom skapa en helt korrekt 
text (Johnstone 2007:22).

Dorothy  Heathcote  liksom Gavin  Bolton  var  motståndare  till  fritt  skapande  och hävdade 
betydelsen  av  att  dramapedagogen återtar  en  tydlig  lärarroll  med  läraren  i  centrum.  De 
använde en speciell metod för att skapa en kreativ lärarroll:

Teacher in role eller lärare i roll var den metod som Heathcote och Bolton tillämpade för att kunna  
styra undervisningsförloppet. Det innebar att dramaläraren går in i roller för att kunna påverka spelet 
i en viss riktning. (Erberth & Rasmusson 2008:30)

När  Ellen  Key  var  lärare  på  Anna  Whitlocks  flickskola  i  Stockholm  så  använde  hon 
dramatiseringar som metod i sitt arbete. Inom samhällskunskapen fick eleverna till exempel 
gestalta en riksdagsdebatt där de debatterade nykterhetsfrågan i den då aktuella diskussionen 
om man skulle ha förbud, restriktioner eller full frihet. Eleverna fick då en klar insikt i frågan 
och de fick en praktisk erfarenhet av en debattdiskussion. (Erberth & Rasmusson 2008:17)

Två lärare, Steven Ball och Salli Harkness, utvecklade en teknik som kallas för Storyline, den 
lämpade sig för ämnesintegrerade studier. Med hjälp av en berättelse så skapas sammanhang 
och en röd tråd i arbetet. Varje berättelse kretsar kring olika personer från vilken en handling 
tar  form. Exempel  är en kärnfamilj,  kommuninvånare eller  besättningen på ett  fartyg,  allt 
beroende på viket tema ur kursplanen som det handlar om. Eleverna fick i uppdrag att gestalta 
dessa roller, såväl i dramaform som i bild och form. I de olika rollerna fick eleverna lösa 
problem som fanns inlagda i berättelserna och som kräver nya kunskaper som de skaffar sig 
via böcker eller studiebesök. Även inom Storyline används ”lärare i roll”-tekniken. En lärare 
kan  gestalta  en  roll  för  att  föra  in  nya  komplikationer  i  berättelsen  som får  eleverna  att 
anstränga sig ytterligare med att lösa problemen. (Erberth & Rasmusson 2008:31f)

Elisabeth Weissenrieder (2008) ger förslag på en övning att gestalta ord med hjälp av de andra 
deltagarna och till  viss del rekvisita. I en klass fem gestaltades ordet ”makt” genom att en 
pojke ställde sig på en stol med armarna i kors över bröstet, nedanför honom låg tre flickor 
med pannorna mot golvet. De andra barnen fick i uppdrag att gissa vad skulpturen föreställde. 
En  sådan  gestaltning  kan  vara  en  utgångspunkt  för  en  givande  diskussion  om  olika 
maktstrukturer i vårt samhälle. Det kan också vara intressant att pröva hur maktförhållandet 
blir om istället en flicka spelar samma roll som pojken på stolen. (Weissenrieder 2008:157)

4.1.2.1. Övningar, dramatiska spel och teater i jämförelse som metoder

O’Neill & Lambert (1990) beskriver tre olika dramametoder, ”exercise, dramatic playing and 
theatre” (O’Neill  & Lambert  1990:22)  som kan  användas  i  undervisningen,  som de  har 
hämtat ur Gavin Boltons Towards a Theory of Drama in Education (1979). De skriver att ”by 
engaging in a variety of dramatic modes, the participants should develop their drama skills 
and become familiar  with and adept at  using the medium of drama” (O’Neill  & Lambert 
1990:22). Alla dessa  tre  metoder  kan användas  för  att  fylla  olika  syften  i  helhetsarbetet. 
”Practice of these skills does not occur in isolation but within a chosen context, and as an 
integral part of the dramatic process” (O’Neill & Lambert 1990:23).
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Den första metoden,  exercises (övningar) innebär uppgifter som med fördel kan vara korta 
och ha ett specifikt mål. Till exempel kan övningen illustrera hur en misstänkt tonåring blir 
förhörd av polisen,  eller  något  liknande.  Här måste  läraren sätta  tydliga  gränser  och vara 
lyhörd för elevernas signaler. O’Neill & Lambert (1990) anser dock att denna typ av övningar 
kan skapa problem i klassrummet, särskilt i ett tidigt skede av arbetet.  Dels kan ”the lack of  
sufficient  social  or  dramatic  skills  to  maintain  the  make  believe  for  each  other  and  to  
complete the task” eller ”a tendency to work in stereotype and to avoid challenge or serious  
engagement with task”. Med dessa typer av övningar måste läraren vara noggrann med att ge 
konstruktiv feedback, även om det kan vara svårt  i  ett  tidigt skede av arbetet  (O’Neill  & 
Lambert 1990:23).

Den andra metoden, dramatic playing (dramatiska spel), fungerar på ett annat sätt. Denna typ 
av  aktivitet  är  spontan  och  har  ofta  ett  icke  föreberett  slut,  ett  ”öppet  slut”.  Just  dessa 
dramatiska spel är det viktigt att klassen får frihet att utforska och ”äga” spelet utan lärarens 
inblandning. Utifrån detta arbete kan det utkristalliseras vilken typ av ämnen som klassen är 
intresserade av (O’Neill & Lambert 1990:24). Exempel på svårigheter som man som lärare 
kan möta när man iscensätter dramatiska spel är att om det inte finns något tydligt fokus kan 
det uppstå konkurrerande teman som kan skapa oordning. ”It may be difficult for the teacher  
to find a way into the experience” och att ”individual experience which occur may be difficult  
to include in the overall framework” (O’Neill & Lambert 1990:24). För eleverna finns det 
fördelar med detta arbete, då det får dem att känna sig självständiga, men för läraren kan det  
vara svårt att få den struktur som gör arbetet verifierbart.

Det tredje arbetssättet kallas för theatre (teater), som kräver mycket av både lärare och elever. 
Här är målet att skapa en ”föreställning”, med utvecklade rollfigurer, en väl vald handling och 
lämplig rekvisita. I denna form måste eleven ha, förutom social kompetens och fungera bra i 
gruppen, utvecklade dramatiska färdigheter (O’Neill & Lambert 1990:25). Men de vill göra 
läraren  uppmärksam på den problematik  som kan uppstå  när  gruppen ska arbeta  med en 
föreställning:

To often this kind of activity can result in superficial playing out of events. Lacking in seriousness 
and sometimes accompanied by a certain degree of showing off. This is particularly likely to happen 
when groups are aiming at a kind of naturalism which is beyond their present skills.
(O’Neill & Lambert 1990:25)

4.2. Varför ska man integrera teater och drama med övriga skolämnen?

Det viktigaste som drama i undervisningen tillför är att eleverna utvecklar sin förmåga att 
förstå mänskligt beteende och sin egen roll i världen. Det sekundära målet är att få elevens 
kompetens och intresse för den dramatiska framställningen. Förutom dessa mål kan läraren 
använda drama mer konkret och lektionsbetonat i sin undervisning. Det vill säga att utgå från 
vad hon/han vill lära sina elever under en specifik lektion och arbeta utifrån det (O’Neill & 
Lambert 1990:14).

Genom  att  både  lärare  och  elever,  med  hjälp  av  drama,  frigör  sig  från  klassrummets 
språknormer  finns  det  många  möjligheter  att  utveckla  språket.  Det  öppnar  upp  många 
möjligheter, till exempel kan rollspel ge lärares språk att bli mer ”tillgängligt” för eleverna:
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Language  is  the  cornerstone  of  the  drama  process  and  the  means  through  which  the  drama  is 
realized.  Whenever any kind of active role-play takes place, language is directly and necessarily 
involved. Drama can provide a powerful motivation to speech, and this speech does not occur in  
isolation but embedded in context and situation where it has crucial organizing function. (O’Neill & 
Lambert 1990:19)

Christina Chaib (1996) har kommit fram till fem viktiga punkter angående dramats funktion 
som kan vara positiva  effekter  att  ta  hänsyn  till  inom ämnesintegrering.  Detta  genom en 
undersökning av ungdomars egna uppfattningar om vad de har lärt sig av drama.  

Självförtroendet blir större, frihetskänslan växer, identiteten stärks, den kommunikativa kompetensen 
berikas och empati utvecklas. (Chaib 1996:130ff i: Erberth & Rasmusson 2008:16)

Caldwell Cook, en lärare vid pojkskolan Perse School i Cambridge, skrev 1914 boken  The 
Play Way där han beskrev sina pedagogiska grundtankar. Han ansåg att leken är barns sätt att 
inhämta lärdomar, att spontan verksamhet och intresse get bättre resultat än tvång och press, 
samt att kunskaper och insikter får man inte genom att läsa och lyssna utan att handla aktivt 
och få konkreta erfarenheter (Hägglund & Fredin 2001:99).

Peter Slade, med sin bok  Child Drama (1954), kritiserade barnteatern och den traditionella 
skolteatern:

Sådan teater hade negativ inverkan på barnen, menade han, eftersom barnen ofta lärde sig replikerna 
mekaniskt och bara gjorde som de blev tillsagda av den regisserade läraren. Uppvisningsmomentet 
bidrog inte heller till barnens egen utveckling utan handlade mera om att tillfredsställa de vuxnas 
behov.(Erberth & Rasmusson 2008:19)

Janet  Hegman Shier  skriver  om fördelarna med att  använda teater  i  undervisningen.  Hon 
skriver att eleverna blir mer involverade i lärandet, dels intellektuellt men också fysiskt och 
känslomässigt.  Man  får  också  en  personlig  erfarenhet.  Det  estetiska  kan  släppa  vissa 
”blockeringar” som eleven kan ha (Hegman Shier 2002:184).

Dorothy Heathcote, en utbildad skådespelerska, började intressera sig för pedagogik och till 
följd  av  detta  utvecklade  hon  metoder  som kunde  integrera  drama  i  skolundervisningen. 
Hägglund & Fredin (2001) skriver att för Heathcote är ”inte det skapande momentet i drama 
viktigt i sig, det är en väg till ökad förståelse och en metod för djupare inlärning” (Hägglund 
& Fredin 2001:102).

Heathcote har framförallt utvecklat metoder för att använda drama för inlärning. Hon menar att man 
kan väcka en djupare förståelse hos barn och ungdomar om de själva får leva sig in i situationer och  
problem. (Hägglund & Fredin 2001:102)

O’Neill & Lamberts bok Drama Structures - a practical handbook for teachers (1990) är som 
titeln antyder, en handbok för lärare som vill integrera drama i sin undervisning. Här blandas 
dramateori  med  detaljerade  beskrivningar  av  praktiska  dramaövningar.  De börjar  med  att 
definiera vad de anser dramats funktion i skolsammanhang är:

Drama in education is a model of learning. Through the pupils’ active identification with imagined 
roles and situations in drama, they can learn to explore issues, events and relationships. (O’Neill & 
Lambert 1990:11)
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Man ska inte se det som något negativt att dramat används som ett ”verktyg”, utan se det som 
att det är en tvåvägskommunikation det handlar om. ”Other subject areas will provide drama 
with serious and worthwhile content, in many cases, a powerful context for the make-believe,  
while drama strategies will enliven and illuminate these areas of the curriculum” (O’Neill & 
Lambert 1990:16). De menar att ämnena korsbefruktar och tar fram det bästa ur varandra.

Vilka fördelar kan drama ha i till exempel historieundervisningen? Det kan tyckas självklart 
att drama och historia är kompatibla, men att problem kan uppstå då verklig historisk fakta 
ska ”tryckas in” i ett fiktivt sammanhang.  ”The purpose of using drama strategies is not to  
transmit  historical  facts  but  is  an attempt  to  illuminate  those facts”  (O’Neill  & Lambert 
1990:17). Vad de beskriver är att själva grundtanken inte är att dramaintegreringen ska få 
eleverna att memorera historisk fakta, även om det kan vara en lyckosam ”bieffekt”, men att 
ge  dessa  fakta  ett  sammanhang.  De  menar  att  genom  att  låta  eleverna  få  kontakt  med 
historiska händelser/personer genom att själva försöka ”vara i deras skor” hjälper det dem att 
få en djupare förståelse för sin egen samtid.

Tom Stabler tar i sin bok Drama in Primary Schools (1978) upp att  ”the link between drama 
and other curricular outcomes can be dynamic and not merely a passive means to convenient  
follow-up activities” (O’Neill & Lambert 1990:17).  Genom att integrera drama under hela 
läroprocessen så når man det bästa resultatet. Och vad är det bästa resultatet? Vad kan man 
som lärare förvänta sig att drama ska ha för effekter på eleven? 

If drama is to be used as a medium for learning in specific areas of the curriculum, it is important to 
be clear about the kinds of learning that pupils are expected to achieve. The teacher must be satisfied 
that  drama will  be the most  appropriate means of  promoting this kind.  If  the work involves an 
understanding  of  human  experience  in  particular  circumstances,  the  exploration  of  attitude  and 
opinions, or the representation of abstract in concepts in concrete form, then the drama will be an 
appropriate way of working. (O’Neill & Lambert 1990:17)

Det är alltså viktigt att som lärare ha insikter i vad eleverna förväntas lära sig, samt att läraren 
måste anse att drama/teater är den metod som lämpar sig bäst i undervisningen för att eleverna 
ska uppnå dessa mål. Eleverna kan genom drama och teater få lättare att förstå och ta till sig 
kunskap  genom att  praktiskt  arbeta  igenom kunskapen.  Som till  exempel  det  O’Neill  & 
Lambert (1990) skriver kring att det är lättare att få kontakt med vissa händelser genom att  
själva försöka uppleva det i  ”dennes skor”. Inom språkundervisning så ses drama som en 
metod  att  utveckla  elevernas  motivation  att  faktiskt  tala  i  grupp,  detta  ger  stöd  både  till 
språkundervisning  och  annan  undervisning  som  kräver  muntliga  färdigheter.  (O’Neill  & 
Lambert 1990:19ff)

4.3. Det estetiska ämnets egenvärde

Ross  &  Witkins  (1975)  utförde  ett  forskningsarbete, Art  and  the  Adolescent, kring  den 
traditionella undervisningen i den engelska skolan. Det visade sig att lärarna inte riktigt kunde 
se fördelarna med de estetiska ämnena som självständiga ämnen, men att elever som var bra i 
dessa ämnen även presterade  bättre  i  teoretiska  ämnena (Erberth  & Rasmusson 2008:29). 
Detta kan vara en indikator på att drama och teater som ämnesintegrerande metod har sina 
fördelar. 
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På frågan om drama bör vara ett fritt ämne anser Elisabeth Weissenrieder (2008) att det inte 
bör det. Det ska istället integreras inom alla ämnen. Men hon tror att många lärare inte känner 
sig  kapabla till  att  hålla  i  en dramainfluerad  lektion.  Därför  tror hon på samarbeten  med 
dramapedagoger.  Hon ser det  som någonting positivt  i  att  när dramapedagogen handleder 
läraren så ska läraren kunna sköta undervisningen på egen hand med tiden (Weissenrieder 
2008:152).
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5. Resultatredovisning
5.1. Intervjuer

Vi har utfört tre intervjuer. Den första med en grundskolelärare, Petra, som praktiskt använder 
drama  i  sin  undervisning.  Den  andra  med  en  teater-/dramapedagog,  Anna,  som  hjälper 
grundskolelärare  att  integrera  teater/drama  i  sin  undervisning.  Samt  den  tredje  med  en 
kulturpedagog,  Oscar,  som  arbetar  med  teater  och  andra  estetiska  ämnen  integrerat  i 
kärnämnen, till exempel historia och samhällskunskap, på olika skolor.

5.1.1. Bakgrund och nuvarande arbete

5.1.1.1. Petra

Petra är utbildad till  grundskolelärare.  Hon har en lärarexamen inom matematik i samspel 
med svenska och breddning på svenska som andraspråk, NO och drama. Tidigare har Petra 
jobbat på tre andra grundskolor än den hon nu är anställd vid. För tillfället är Petra anställd 
som grundskolelärare, där hon jobbar som svensk- och matematiklärare i en förberedelseklass 
med elever som nyligen flyttat till Sverige och studerar svenska som andra språk.

5.1.1.2. Anna

Anna är utbildad till drama- och teaterpedagog. Hon har kombinerat de utbildningarna med 
vetenskapliga  utbildningar  inom  teater,  konst  och  dans.  Under  sin  uppväxt  ledde  Anna 
barngrupper  inom  ett  studieförbund  i  ämnet  teater.   Hon  arbetar  nu  som  drama-  och 
teaterpedagog med kvällskurser för barn och ungdomar, som lärare inom vissa teaterkurser på 
gymnasiet  samt  med  ett  projekt  i  grundskolan  där  hon fortbildar  lärare  som vill  använda 
drama/teater som metod i sin undervisning.

5.1.1.3. Oscar

Oscar  har  studerat  på  universitetsnivå.  Både  en  praktisk  teaterutbildning,  där  han  blev 
utbildad teaterpedagog, och en vetenskaplig teaterutbildning. Förutom detta har Oscar även 
studerat teater på folkhögskola i två år. Hans arbetstitel är nu kulturpedagog. Oscar arbetar 
med att använda estetiska uttrycksformer som ämnesintegrering för att stödja lärare i för- och 
grundskola att uppnå läroplanens mål. 

5.1.2. Hur de arbetar med ämnesintegrering

5.1.2.1. Petra

Inom sin svenskundervisning använder sig Petra av dramatiseringar utifrån en kort text med 
dialoger, till exempel att be om ledigt från en lärare eller att någon har haft sönder en glasruta. 
Fortsättningsvis berättar Petra att hon brukar dramatisera vardagssituationer, till exempel hur 
man samtalar vid middagsbordet. 

En annan metod som Petra ägnar sig åt är att när hon läser sagor för sina elever går hon in i  
berättelsens  rollkaraktärer.  Hon  ägnar  sig  också  åt  improvisations-,  värderings-  och 
samarbetsövningar. Ett exempel på en övning är att eleverna fick tre saker att improvisera 
fram en pjäs kring.
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Petra tror inte på att använda teater som metod då hon anser att inlärningen inte fastnar, att 
den blir ytlig.

5.1.2.2. Anna

Anna  jobbar  tillsammans  med  lärare  på  grundskolan  genom  att  gå  in  i  den  dagliga 
verksamheten och se hur man kan använda estetiska ämnen för att nå läroplanens mål. Det är 
hon som leder övningar i klassen, men målet är att läraren inom en snar framtid ska kunna 
hålla  ett  liknande  upplägg utan  en närvarande drama-/teaterpedagog.  Hon berättar  om ett 
tillfälle där hon var ute på uppdrag i en klass som skulle ha ett projekt kring temat rymden.. 
Barnen fick improvisera kring rymdresor och ta hänsyn till planeternas placering.

Istället för att sitta ner i bänken och läsa eller skriva ger Anna förslag på att använda drama- 
och gestaltningsövningar som hjälpmedel. Det här arbetet kan innehålla en skriftlig del, men 
betoningen ligger på det praktiska arbetet. 

5.1.2.3. Oscar

Att arbeta med ämnesintegrering är någonting som Oscar strävar efter och har som uppdrag 
att göra på de skolor han är verksam på. Han föredrar att jobba med gestaltning och teater som 
ämnesintegrering.  Ett  exempel  är ett  projekt  som Oscar  hade i  en mellanstadieklass  inom 
ämnet historia. Eleverna fick göra en film som handlade om ett historiskt skeende som de 
läste  om  under  den  period  Oscar  var  på  plats.  Eleverna  fick  vara  med  och  forma  hela 
processen, allt ifrån att skriva manus till att skådespela. Eleverna fick också möjlighet att vara 
en del av den tekniska processen inom filmskapandet. 

Oscar berättar också att han har använt radioteater som en metod. Han använder sig även av 
gruppdynamiska teaterövningar och gestaltning. Samtliga av dessa metoder applicerar han på 
diverse grundämnen i grundskolan. Han tar upp samhällskunskap och historia som perfekta 
ämnen att använda teater som ämnesintegrering, anledningen enligt Oscar är att de i sig är 
väldigt rika på handlingar.

5.1.3. Varför ska man integrera drama och teater i undervisningen?

5.1.3.1. Petra

När man arbetar med drama integrerat i svenskundervisning anser Petra att man ser skillnad 
både i hur man lär sig språket samt att drama ger eleverna stärkt självförtroende med följd av 
att de vågar uttrycka sig verbalt. 

Det  finns  fördelar  med  att  göra  improvisationer  utifrån  korta  texter  eller  självupplevda 
händelser istället för att redan färdiga manus. Risken med färdiga manus är att eleven bara 
memorerar och bara rabblar texten utan att egentligen förstå innebörden. På individnivå ser 
Petra hur vissa elever blommar ut, och ger ett exempel på en elev som hade svårt för de 
teoretiska ämnena, men hade lätt för att utrycka sig via drama. Detta gav eleven en annan 
status i klassen. 

Men Petra berättar att arbetet ibland kan bli ytligt och stereotypt. Vissa samarbetsövningar 
kan  ha  nackdelar  om man  inte  är  uppmärksam som pedagog,  för  de  kan lätt  övergå  till  
övningar som bidrar till mobbning.
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5.1.3.2. Anna

Anna ser drama som ett viktigt verktyg till att lyfta fram och närma sig olika ämnen. Hon 
tycker att det är positivt att få prova olika sätt att agera och gå in i en roll. 

Fortsättningsvis menar hon att drama är positivt för hela klassen då det är gruppstärkande, 
men samtidigt individutvecklande. 

Att  få använda hela  kroppen i  undervisningen ser Anna som någonting positivt,  eftersom 
barnen får använda hela sin uttrycksförmåga och genom detta ta till sig undervisningen på ett 
annat plan. 

Anna vill att lärare, efter hennes handledning, ska ha tillräckligt med erfarenhet av drama i 
undervisningen att hon/han ska kunna hålla i lektionen utan drama-/teaterpedagog närvarande. 
Hon tycker att den här sortens fortbildning är positiv och gynnsam för lärarna och skolorna. 

5.1.3.3. Oscar

Oscar ser teater  som den mest  gynnande ämnesintegrerande metoden.  Dels tycker  han att 
teater och dess process bidrar till ett starkt gruppklimat, han poängterar att det är bättre än 
drama i detta sammanhang, men också att processen bidrar till en individutveckling. Barnet 
får prova på att formulera och omformulera sig samt att gestalta en roll.

Han  berätta  också  att  eleverna  får  en  positiv  bild  till  lärprocessen  via  den  estetiska 
inriktningen. Förmågan stärks när det kommer till ett självständigt driv av sin egen inlärning.

Tidsbrist  i  grundskolans  schemastruktur  anser  Oscar  är  en  svårighet.  Svårast  är  det  att 
integrera teatern på högstadiet då lektionerna ofta är väldigt korta. Då måste man hitta andra 
samarbetsformer  som  kan  spänna  över  flera  ämnen  till  exempel,  för  att  få  mer  tid  till 
förfogande anser Oscar. Sedan är det viktigt att tänka på att alla elever inte klarar det ”kaos” 
som kan skapas då det pågår en kreativ estetisk process.

5.1.4. Skolkontextens betydelse

5.1.4.1. Petra

Petra berättar att vissa lärare som hon träffar tycker att drama integrerat i undervisningen är 
”ett  roligt  grepp”,  men  att  det  finns  motståndare  som  tycker  att  det  är  påtvingat  och 
meningslöst.  Hon berättar att på skolan där hon arbetar så finns ett uppdrag som samtliga 
lärare ska utföra: en gång i veckan ska de arbeta med en dramaövning som ska fungera som 
ett gruppstärkande moment. Petra berättar att somliga lärare inte tar uppgiften på allvar. Petra 
ställer sig själv lite tveksam till att det blir något slags tvång. Hon menar att det inte är alla 
lärare som känner sig bekväma med det arbetssättet och det måste man respektera. 

Hon berättar att det också finns en dramapedagog anställd på hennes skola som hjälper lärare 
utan dramakompetens med mindre dramaprojekt inom den vanliga undervisningen. 

Petra berättar att rektorn på hennes skola är positiv till arbetet. Studierektorn söker frekvent 
bidrag  till  ett  projekt  att  utveckla  det  estetiska  i  undervisningen.  Samtliga  i  ledningen  är 
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positiva till arbetet, det märks dels just på grund av att en dramapedagog finns anställd på 
skolan.

5.1.4.2 Anna

Anna berättar att projektet med att hjälpa grundskolelärare med ämnesintegrering har varit 
verksamt i tre år. Det finns också en möjlighet att söka två år till, som en slags fördjupning. 
Då ska lärarna i högre grad sköta integrationen på egen hand. I detta finns Anna med som en 
stöttepelare. Ledningen har beslutat att fortsätta samarbetet och nu gå in på fördjupningen. De 
anser att någonting positivt fås ut av verksamheten. 

5.1.4.3. Oscar

När Oscar är ute på olika diverse skolor sker alltid ett nära samarbete med lärarna på skolan. 
Mycket av det Oscar gör har grund i att kommunen där han är verksam har beslutat att de 
estetiska verktygen ska integreras i hela skolan. Kommunens skolor utvecklas till att bli så 
kallade ”kulturskolor”. Samtliga skolor är verksamma i integreringsbeslutet.  

5.1.5. Framtidvision

5.1.5.1. Petra

Petra berättar om att hon är nöjd med sina arbetsmetoder, men att det saknas utrymme och 
lokaler  för  att  kunna  jobba  mer  ingående  med  drama  och  teater.  Hon  har  haft 
förberedelseklassen i två terminer, så hon är ganska ny i den rollen. Men om Petra skulle vilja 
arbeta med mera drama så skulle det vara genomförbart. Det finns inget som begränsar henne. 

Petra hade inställningen att  drama och teater fungerar bäst som ett  verktyg, snarare än ett 
ämne  med  egenvärde,  att  integrera  tillsammans  med  de  övriga  ämnena.  Hon  visade  en 
medvetenhet  om att  alla  människor  inte  vill  eller  känner  sig  bekväma  att  stå  framför  en 
publik. Men efter en kort fundering tycker ändå Petra att teater och drama bör få sin egen 
plats i skolan. Dels för att musik och bild finns som egna ämnen och dels för att det är nyttigt  
för eleverna inför framtiden. På de flesta framtida arbeten krävs det att man kan stå inför en 
”publik” och föra fram ett budskap. Hon menar att drama och teater tränar eleven att utveckla 
sina sociala och verbala färdigheter.

5.1.5.2. Anna

Projektet och dess grundtanke är bra berättar Anna, men att det alltid skulle kunna utvecklas 
och få samarbetet att fungera på ett bättre sätt. Om obegränsade resurser fanns så skulle hon 
frigöra  lärarna  ute  i  grundskolan  så  att  de  hade  större  möjlighet  att  gå  in  i 
ämnesintegrationsprocessen. Anna skulle önska att lärarna fick mer tid och möjligheter att 
fortbilda sig inom hur man kan arbeta  med teater  och drama i  undervisningen. Dessutom 
skulle hon vilja lägga resurser på att göra teater och drama till ett fristående ämne. Detta för 
att hon tycker att det fungerar som en gruppstärkande metod, någonting som är positivt för 
klassen. Hon menar också att det är viktigt att få använda hela sig och det fysiska uttrycket.
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5.1.5.3. Oscar

Oscar tycker att verksamheten har fått väldigt bra förutsättningar att utveckla och genomföra 
integreringen av estetiska läroverktyg i för- och grundskolan. Det som skulle kunna förbättras 
är att skolornas lokaler anpassads mer utifrån estetiska ämnenas behov.

Eftersom Oscar arbetar så frekvent med teaterinslag i lärprocessen så har han inte funderat 
särskilt mycket kring dess egenvärde. Han tycker dock att det bör vara ett fristående ämne i 
för- och grundskolan. Han menar att teater är lika viktigt  som bild och musik,  och därför 
borde vara självskrivet som ett fristående ämne.
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6. Resultatdiskussion

I denna resultatdiskussion kommer vi att diskutera resultatet av våra intervjuer i förhållande 
till forskning kring området drama och teater som metod i skolundervisningen.

6.1.  Hur  intervjupersonerna  integrerar  drama  och  teater  med  annan 
undervisning

I resultatredovisningen fick vi fram att de tre intervjupersonerna Petra, Anna och Oscar hade 
olika metoder och olika förhållningssätt till ämnesintegrering. 

Petra, som inte är utbildad drama- eller teaterpedagog, använder sig av dramakunskaper som 
hon har  läst  som breddning till  lärarprogrammet  för  grundskolan.  Hon vill  med  hjälp  av 
drama förbättra språkbruket hos de barn och ungdomar som läser svenska som andraspråk. 
Hon ser genvägar till språket via drama, hon tycker att det muntliga språkbruket får ett bättre 
flöde med hjälp av drama. Hennes tankegångar liknar O’Neill & Lamberts (1990). De menar 
att ”drama can provide a powerful motivation to speech, and this speech does not occur in  
isolation but embedded in context and situation where it has crucial organizing function” 
(O’Neill & Lambert 1990:19). 

Petras metoder bygger  mycket  på improvisationer  och dramatiseringar  av korta texter och 
dialoger. Det flesta har en verklighetskoppling just för att underlätta för de elever som läser 
svenska som andraspråk. Med hennes metod får eleverna de sociala koderna när det gäller 
dialoger och språkligt bemötande. 

När  Petra  har  sagoläsning  går  hon  in  i  en  roll  för  att  eleverna  ska  rikta  sin  fulla 
uppmärksamhet  mot  henne.  Detta  var  ett  arbetssätt  som  både  Heathcote  och  Bolton 
förespråkade.

Teacher in role eller lärare i roll var den metod som Heathcote och Bolton tillämpade för att kunna  
styra undervisningsförloppet. Det innebar att dramaläraren går in i roller för att kunna påverka spelet 
i en viss riktning. (Erberth & Rasmusson 2008:30)

Att som lärare gå in i en roll bidrar till en fokusering från elevernas sida. Vi ser att det är  
positivt att använda kroppen i berättandet, då får man med en hel bild av hur kroppsspråket 
används. 

Anna, som är utbildad drama- och teaterpedagog, har i sitt arbete i skolan samarbeten med 
lärare i syfte att fortbilda dessa inom drama. Lärarna är närvarande under Annas lektioner och 
ska med tiden kunna klara av att leda sådana lektioner på egen hand. I sitt arbete har hon 
bland annat haft improvisationer kring ”Tema: rymden”. Där fick eleverna improvisera fram 
hur  de uppfattar  att  rymden  ser ut,  med planeternas  placering  som grund.  Arbetet  väckte 
frågor hos barnen som till exempel ”kan barn åka till månen?”. 

Vi funderar om det finns en gräns för vad teater och drama kan bidra med i ämnesintegrerad 
undervisning. Vi uppfattade Annas arbete som kreativt, men vi ställer oss tveksamma till vad 
barnen har lärt sig egentligen? Vår uppfattning under intervjun var att arbetssättet under just 
det  här  temat  var  lite  spretigt.  Enligt  Anna  fick  eleverna  väldigt  mycket  frihet  i 
improvisationen, och vi uppfattade inte vad eleverna skulle lära sig kring en improvisation att 
”resa till månen”. 
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Det är ett omfattande ämne och då kanske man måste ha ett annat förhållningssätt med mer 
struktur.  Exempelvis  Oscars  arbete  med  teater  i  historieundervisningen  där  eleverna  fick 
inflytande,  men filminspelningen styrdes av pedagogen och lärarna. Dramaövningar passar 
nog  bättre  som  metod  i  språkundervisningen,  där  tar  Anna  upp  övningar  som  att  inom 
svenskundervisningen gestalta och dramatisera händelser istället för att sitta vid en bänk och 
skriva. Inom det här arbetssättet används dock skrivande, men betoningen enligt Anna ligger 
på det praktiska. 

Oscar,  som är  utbildad  teaterpedagog  men  titulerar  sig  kulturpedagog,  arbetar  med  olika 
estetiska  uttrycksmedel.  Han  tar  upp  ett  filmprojekt  som  han  genomförde  på  en 
mellanstadieskola.  Här  fick barnen själva  skriva  manus  samt  agera  framför  kameran.  Det 
ingick också filmproduktion. Allt detta ämnesintegrerat med historieämnet samt till viss del 
svenskämnet. Oscar anser att det kreativa arbetet får eleverna motiverade till att vilja lära sig 
mera. Han använder sig mycket av teater, i den formen att han sätter upp föreställningar, samt 
gestaltning  i  sitt  arbete.  Han  står  i  konflikt  med  Petras  åsikter  angående  teater  som 
ämnesintegrerande  metod,  men  inte  bara  Petra  utan  också  Peter  Slade  (1954)  ställde  sig 
tveksam till teater som metod i skolan. Däremot får Oscar medhåll av Janet Hegman Shier 
(2002) som anser att teater är en metod som utvecklar gruppen och språkbruket. Oscar ställer 
sig helt  på tvären när det gäller  drama,  han anser till  och med att  det inte behövs för att 
utveckla  gruppdynamiken.  Han  anser  att  teater  är  den  bästa  metoden  att  få  en  grupp 
sammansvetsad. Oscar får inget medhåll från O’Neill & Lambert (1990) som bland nämner 
teater som en svår metod att förhålla sig till som lärare.

To often this kind of activity can result in superficial playing out of events. Lacking in seriousness 
and sometimes accompanied by a certain degree of showing off. This is particularly likely to happen 
when groups are aiming at a kind of naturalism which is beyond their present skills.
(O’Neill & Lambert 1990:25)

6.2 Varför behövs ämnesintegrering?

I samband med vårt resultat ser vi att ämnesintegrering, enligt intervjupersonerna, har många 
fördelar Fördelarna är bland annat på det sociala planet i och med att det är gruppstärkande 
och individutvecklande, men också en metod att kreativt locka till lärande. Vi kunde i och 
med  resultaten  se  lyckade  processer,  till  exempel  Oscars  filmprojekt  och  Petras 
ämnesintegrering i svenska som andraspråk-undervisningen. Här kan man dra en liknelse till 
att själva grundtanken inte är att dramaintegreringen ska få eleverna att memorera historisk 
fakta, även om det kan vara en lyckosam ”bieffekt” (O’Neill & Lambert 1990:17).

Petra  har  sett  resultat  i  sin  svenskundervisning,  som  är  ämnesintegrerande.  Hon  ser  att 
eleverna tar till sig språket på ett helt annat sätt. Hon har upplevt elever som har blommat ut 
under processen. Att våga använda främmande språk muntligt är inte det enklaste. Det tar tid 
att  lära sig uttal och meningsbyggnad. Där kan drama ge det självförtroendet som behövs 
samt att man praktiskt kan träna på sitt språkbruk i verklighetsanknutna situationer.

Anna ser de sociala  aspekterna  som att  gruppen får en starkare sammanhållning  samt  att 
individerna utvecklas. Eftersom Anna inte träffar eleverna i något annat sammanhang än som 
drama-/teaterpedagog, vilket Petra gör, så har Anna svårt att bedöma deras utveckling utöver 
de dramalektioner som hon leder. Hon ser användandet av kroppen som någonting oerhört 
positivt  i  samband  med  skolsituationer.  Alerby  (2010)  lägger  samma  vikt  vid  kroppens 
betydelse för lärandet, att eleverna måste få ”känna” kunskapen. 
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Vi tror att i och med att de sociala aspekterna blir bättre och tydligare så underlättar det för 
resten av lärandet.  Det har Petra  sett  i  och med muntliga  redovisningar,  när eleverna  har 
utvecklat  en  självkänsla  och en tillit  för  gruppen så  blir  eleven bättre  och  säkrare  i  sina 
redovisningar.  

Får då ämnesintegreringen i svenskundervisningen en speciell funktion eller är det likställt 
med den vanliga undervisningen? Det är svårt att svara på. Petra har hittat en metod som har 
fungerat  för de grupper som hon har arbetat  med.  Det behöver ju inte betyda  att  det kan 
appliceras på alla gruppkonstellationer. Det finns säkert metoder att utveckla sitt språk på, 
förutom drama och teater. Språkundervisningen är ju väldigt bred och innefattar både teori 
och praktik. Men vi skulle kunna se att en kombination mellan teater och drama skulle vara 
väldigt  utvecklande,  i  och  med  dramats  muntliga  effekter  och  inom  teaterprocessen  så 
bearbetar man mycket text. Vi tror att man måste hålla teaterundervisningen på en bredare 
nivå dock, än att bara lära sig texten utantill. Vi tror på sammanhang och att förstå innebörden 
med det man gör.

Oscar ser gestaltning som ett väldigt viktigt moment inom ämnesintegrering. Det bidrar till 
bra gruppdynamik och att processen väcker lust till att lära sig. Oscars synsätt är klokt och vi 
tror  att  gestaltning  och  teaterprocesser  kan  vara  ett  bra  sätt  att  förhålla  sig  till  inom 
ämnesintegrering. Han anser att teater är utmärkt att använda i samhällskunskap och historia, 
eftersom dessa innehåller mycket som kan dramatiseras. Precis som till exempel Ellen Key 
(1900) gjorde redan i början av 1900-talet. 

Som lärare på Anna Whitlocks flickskola i Stockholm använde hon sig av dramatisering för att stärka 
flickorna. I samhällskunskapen fick de t.ex. gestalta en riksdagsdebatt och en av hennes elever berättar  
livfullt hur de debatterade nykterhetsfrågan i den då aktuella diskussionen om man skulle ha förbud,  
restriktioner eller full frihet. (Erberth & Rasmusson 2008:17)

Oscar reagerar på att folk pratar om drama när han menar att det är teatern som är nyckeln till  
en bra sammanhållning. Teater är en metod som kräver samarbete. Det finns så många olika 
faktorer som måste samarbeta,  till  exempel skådespeleri  och produktion,  dels teknisk men 
också konstnärlig. Man kan inte jobba självständigt med teater utan att ha diskuterat kring 
processen och vad man vill få ut i samband med föreställningen. Men kritiken mot drama är 
obefogad. Drama har ju som yttersta mål att förstärka gruppdynamiken. Antingen finns inget 
intresse för  drama hos Oscar  eller  så  har han inte  upplevt  några positiva egenskaper  hos 
drama, antingen som elev själv eller som pedagog.

6.3. Framtidsvisioner och skolans förhållningssätt

Vi tycker att teater och drama bör vara ett eget ämne i skolan för att vi tycker att det är minst 
lika viktigt som bild och musik, som faktiskt har en plats bland kärnämnena i grundskolan. 
Detta på grund av dess individ och gruppstärkande funktion. Dock är det så att de estetiska 
ämnena har blivit valbara inom gymnasieskolan, vilket vi ser som att de estetiska ämnenas 
egenvärde minskar ännu mer. Vi får medhåll av Oscar och Anna som verkligen anser att det 
bör göras en reformation av skolan och att teater och drama bör få mer plats. Petra ställde sig 
tveksam till teater på schemat eftersom hon ansåg att alla inte var gjorda att stå på scenen. 
Weissenrieder (2008) anser att drama och teater inte bör vara ett fristående ämne, utan att 
energi borde läggas på att anpassa läroplanerna inom de övriga ämnena till ämnesintegrering. 
Vi anser att teater inte bara handlar om att stå på scenen och agera, det finns en mängd olika 
aspekter till teaterns möjligheter. 
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Att  endast  se  teater  och  drama  som en  metod  till  ämnesintegrering,  snarare  än  ämnenas 
egenvärde  är  inte  fel  i  sig.  O’Neill  &  Lambert  (1990)  skriver  om  att  det  är 
tvåvägskommunikation det handlar om. 

Other  subject  areas  will  provide  drama  with  serious  and  worthwhile  content,  in  many cases,  a  
powerful context for the make-believe, while drama strategies will enliven and illuminate these areas 
of the curriculum. (O’Neill & Lambert 1990:16)

Vi ser drama och teater som en ämnesintegreringsmöjlighet, men ämnena har ju faktiskt ett 
egenvärde i sig. Man kan lära sig fakta inom ren drama- och teaterverksamhet. Det är svårt att 
förhålla sig till drama och teater eftersom ämnena i sig är svåra att analysera och att det finns 
så många olika förhållningssätt. På bildlektionerna i skolan får eleverna ”klottra”, men när 
man  talar  om drama och teater  så  ska metoden  vara  konkret  och  barnen måste  ”lära  sig 
någonting”. Om man ska jobba med ämnesintegrering så är metoden och förhållningssättet 
det viktiga eftersom målet är att lära sig, men det behöver inte betyda att teater och dramats 
egenvärde  skulle  behöva  vara  lika  strikt.  Vi  tror  att  i  skolan  så  kan  eleverna  få  en 
andningspaus genom att  arbeta  med drama och teater,  eller  mest  drama.  Detta  kan hjälpa 
eleverna att utvecklas och hitta ett inre lugn.

Samtliga tre av våra intervjupersoner har haft turen att jobba på arbetsplatser som är väldigt 
öppna  för  nya  metoder  och  då  speciellt  ämnesintegreringen.  Petras  skola  har  en 
dramapedagog anställd, Anna fick förlängt kontrakt på den grundskolan hon hade ett projekt i 
och Oscar arbetar i en kommun som har gjort om samtliga skolor till så kallade ”kulturskolor” 
där man kontinuerligt jobbar med estetiska läroprocesser i undervisningen. Nu tror vi inte att 
verkligheten är lika positiv som hos våra intervjupersoner. Det finns kommuner som knappt 
har någon estetisk verksamhet alls.

Trots att de arbetar på öppna och positiva arbetsplatser så är fortfarande lokaler en grundfråga 
och ett ständigt problem. Samtliga har haft åsikter när det kommer till lokaler, antingen finns 
det få i rätt storlek eller så är det lokaler som används till annan undervisning, exempelvis  
musik. Kan det bero på att drama och teater inte är ett eget ämne i de svenska skolorna? 

En  arbetsmetod  som  appliceras  på  Annas  och  Petras  arbetsplatser  är  samarbetet  mellan 
drama-/teaterpedagoger  och  lärare.  Vi  ser  att  det  är  positivt  att  lärarna  får  ta  del  av 
dramaundervisningen och i framtiden kunna applicera sina nya kunskaper på egen hand i sin 
undervisning.  Vi  ser  dock  risker  med  denna  fortbildningstanke.  Drama  och  teater  är 
kunskapsområden som kräver en speciell kompetens för att man ska kunna använda dessa i 
utbildningssyfte. Helst skulle vi vilja se att lärarutbildningarna, i alla fall inom grundskolan, 
hade  mer  drama-  och/eller  teaterinriktad  undervisning,  så  att  lärarna  kan  känna  sig 
kompetenta inom dessa områden.

6.4. Slutsats

Vi har fått en insyn i hur tre olika pedagoger arbetar med ämnesintegrerande undervisning. De 
kommer  alla  från  olika  bakgrunder  och  har  olika  metoder  att  arbeta  på.  Det  finns  vissa 
likheter, men olikheterna är desto större.

Petra  som är  svensklärare  i  grunden,  och  som nu  arbetar  med  svenska  som andraspråk, 
använder sig av drama för att underlätta elevernas utveckling och uppfattning av det svenska 
språket.  Hon är kreativ i sina övningar,  hon arbetar mycket  med dramatiseringar av korta 
texter som har anknytning till verkliga situationer. 
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Anna som är drama-/teaterpedagog samarbetar med lärare som inte har en dramabakgrund 
men via  hennes  dramalektioner  fortbildas.  Anna har  en inriktning  på fria  improvisationer 
kring vissa teman. Men eftersom Anna har sin grund i likväl teater- som dramapedagogik så 
har hon möjligheten att arbeta både dramaövningar såväl som teaterövningar och rollspel. 

Oscar som arbetar som kulturpedagog, och är utbildad teaterpedagog, använder sig av olika 
estetiska  uttrycksmedel.  Det  handlar  om  teater,  film,  kreativ  gestaltning  såväl  som 
skrivövningar.  Han  har  ingen  nära  relation  till  drama,  utan  förespråkar  andra  kreativa 
arbetssätt. Eleverna får vara med och skapa en helt egen process i de väldigt omfattade projekt 
som Oscar genomför.

Vi tror att samtliga av våra intervjupersoner har en sund inställning till ämnesintegrering och 
vi kan inte jämföra vilken metod som fungerar bäst. Det märktes att pedagogerna har anpassat 
sig efter sin grupp och fått sin metod att fungera där.  Att förhålla sig till sin grupp är viktigt, 
en anpassning av övningar och metoder är viktigt. Elevernas ålder är en viktig faktor i hur 
man ska arbeta. Vissa dramaövningar kan ses som ”löjliga” hos till exempel högstadieelever, 
det  kanske  är  just  därför  arbetet  som de  tre  pedagogerna  förhåller  sig  till  är  förlagt  till  
grundskolan?

Varför är lokalbrist ett sådant problem för drama- och teaterintegreringen i skolan? Anna och 
Oscar berättar om svårigheterna med utrymme. Om så många studier visar på att drama och 
teater  integrerat  med  andra  ämnen  har  positiva  effekter  så  borde  väl  skolorna  anpassa 
undervisningen så att  möjligheten i  alla  fall  finns.  För som det  ser ut  nu är de ”vanliga” 
undervisningslokalerna alldeles för små och enbart anpassade för elever som ska sitta vid sin 
bänk för att läsa och skriva. Nu måste lokaler lånas från övrig undervisning i estetiska ämnen, 
exempelvis musiklokaler. Problemet kan ligga i att drama och teater inte har ett egenvärde i 
skolorna och därför finns inga lokaler anpassade, det kan också bero på att det finns så få 
teater- och dramapedagogsutbildningar i landet. Detta medför att ämnet inte tas på så stort 
allvar, samt att möjligheterna att fortbilda lärare som drama- eller teaterpedagog inte finns. 
Borde man som grundskolelärare tvingas till att läsa drama- eller teaterpedagogik? Det kan 
ses  som  en  möjlighet  att  utveckla  sina  pedagogiska  kunskaper,  samarbete 
teater-/dramapedagog och lärare emellan, liknande det Anna sysslar med, kanske inte ger de 
djupa kunskaperna som en utbildningsinriktning skulle ge.

Ett viktigt synsätt inom att arbeta med ämnesintegrering är att hålla en slags struktur, så att  
inte arbetet mynnar ut i endast lekar och skapande. Det kan lätt bli kaos i undervisningen om 
man släpper eleverna helt fria. Vi tror att ämnesintegrering är en lyckad metod om eleverna 
faktiskt lär sig någonting. Det gäller, som sagt, att anpassa sin undervisning till målet. Att 
samtidigt  som lärare vara kreativ  och spontan kan ses som en utmaning,  men en verklig 
nödvändighet. En behörig drama- eller teaterutbildning ser vi som viktigt för att arbeta med 
drama och teater i skolan. Att som lärare kasta sig in i ett så brett och svårtanalyserat fält vore  
förödande för undervisningen. Vi ser klara fördelar med fortbildningen som Anna och Oscar 
arbetar  med.  Eftersom det  samarbetet  drama-/teaterpedagog  och lärare  emellan  skapar  en 
gynnsam undervisning. 

När man använder praktiska metoder i skolan så har forskning och de tre pedagogerna vi 
intervjuat visat på att det utvecklar elevernas förståelse för ämnet man integrerat med drama 
och teater. Man har enklare att minnas saker man gjort fysiskt snarare än det man har läst till  
sig.  Samtidigt  skapar  teater  och  drama  en  gruppdynamisk  funktion  som  är  positivt  för 
eleverna, samarbete gör det lättare att hitta sig själv i förhållande till lärandet. Även om teater 
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drama  inte  alltid  bidrar  med  ämneskunskaper  så  bidrar  det  i  alla  fall  till  en  behagligare 
atmosfär i gruppen och det ser vi som nödvändigt för att lära sig nya färdigheter.

Funktionen av drama och teater ämnesintegrerat sammanfattar O’Neill & Lambert (1990) i 
att, precis som vi tagit upp, genom praktisk erfarenhet så lär man sig att utforska och upptäcka 
nya förhållningssätt till sitt eget lärande.

Drama in education is a model of learning. Through the pupils’ active identification with imagined roles 
and situations in drama, they can learn to explore issues, events and relationships. (O’Neill & Lambert 
1990:11)
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Bilaga 1

Intervjuguide

Hur använder lärare drama/ teater i sin undervisning?

1. Hur ser din lärarbakgrund ut? Ditt nuvarande arbete?
2. Hur använder du teater/drama i din undervisning? Varför?
3. Vilka fördelar ser du?
4. Finns det nackdelar?
5. Hur tycker du att eleverna påverkas av detta?
6. Finns drama/teater som fristående ämne på din skola? Hur ser du på drama/teater som 

fristående ämne? Behövs det i grundskolan? I så fall varför eller varför inte?
7. Finns det ett samarbete mellan dig och andra lärare?
8. Hur ser skolledningen ditt arbete med drama/teater?
9. Skulle du vilja arbeta på ett annat sätt än vad du gör nu? I så fall hur?

Anpassade för teaterpedagoger
1. Hur ser din bakgrund som teaterpedagog ut? Hur arbetar du nu?
2. Hur använder du teater/drama i ditt arbete i skolor?
3. Vilka fördelar ser du?
4. Finns det nackdelar?
5. Hur tycker du att eleverna påverkas?
6. Finns  teater/drama  som  fristående  ämne  på  de  skolor  du  arbetar?  Behövs  det  i 

grundskolan? Varför eller varför inte?
7. Samarbetar du med lärare?
8. Hur ser rektorer och skolledningar på ditt arbete med teater/drama?
9. Skulle du vilja arbeta på att annat sätt än vad du gör nu? Om du hade obegränsade 

resurser?
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