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Abstract  

The study aims to develop knowledge through Storytelling Dramas where teachers and students 

learn together. The ambition is to investigate if drama variation in teaching, can increase more 

students' motivation to learn and develop their writing skills concerning more content rich and 

imaginative lyrics. Theorists believe that learning occurs through interaction; that learning con-

cerns relationships and that language and communication are fundamental elements. Interac-

tion, motivation, curiosity and interest is needed for learning. With an action research approach 

through we have investigated how the content of the students' stories come to expression for 

dramatization in conversation and writing. The empirical material consists of log books, stu-

dents 'written stories, group discussions, and focus group interviews. After that a qualitative 

analysis was made.The results are presented in two parts. Part 1: The dramatization of different 

perspectives and Part 2: Students' perspectives on writing qualities. During the analysis, we also 

discovered that our approach covers the entire Illeris educational triangle. We saw how Story-

telling Dramas highlighted narratives content from different perspectives and to students' focus 

was on different qualitative levels. The conclusion is that Storytelling Dramas is a teaching 

method based on co-operative learning that provide different perspectives of learning objects, 

which helps broaden the teachers' and pupils' learning as to make visible the content of students' 

stories. 

 

Keywords: action research, co-operative learning, , learning styles, writing skills and Story-

telling Dramas. 
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Förord 

Under fyra och ett halvt år har vi genom Modellskolan studerat vid Högskolan i Halmstad med 

inriktning på aktionslärande inom utbildningsvetenskap. Detta har varit ett kompetensutveckl-

ingsprojekt med syfte att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfaren-

het. Det har varit en tuff men lärorik resa då vi har arbetat heltid och samtidigt studerat. Det har 

varit en tid med stor frustration och vånda men också en tid med givande diskussioner, lärande 

och glädje. Vi har känt glädje över att vi har varit två i arbetet med studien. När den ene har 

”lackat” har den andre tagit vid och stöttat upp. Det har också varit glädjande att få arbeta med 

teori och praktik parallellt vilket har varit väldigt lärorikt. Arbetet med studien har gjort oss mer 

modiga. Vi ser inte längre ett misslyckande som ett misslyckande, utan som en lärsituation och 

utmaning.  

Vi vill rikta ett tack till eleverna i åk 2 och 3 som deltagit i studien, för deras engagemang och 

hjälp till våra upptäckter. Vi vill också tacka vår handledare Marie-Helene Zimmerman Nilsson 

för lärorika och intressanta samtal. Ett stort tack till vår kursledare Ann-Christine Wennergren 

som under vårt kompetensutvecklingsprojekt har lärt oss att kritiskt granska oss själva, inspire-

rat oss att tänka i nya banor och gett oss energi så att vi har orkat ta oss an nya utmaningar. Sist 

men inte minst ett tack till våra familjer som stöttat oss genom vår lärande resa. 

 

Ängelholm 19 december 2016 

Titti Stavehaug & Britt-Inger Svensson 

 

  



 

 3 

Innehållsförteckning 

FÖRORD 2 

INLEDNING 5 

BAKGRUND 7 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 7 

Aktionsforskning – en väg till förändring 7 

SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 8 

Lärande 9 

FORSKNINGSÖVERSIKT 10 

Skrivutveckling 10 

Storytelling Dramas 11 

Lärstilar 12 

Kamratbedömning 13 

GENOMFÖRANDE 13 

STUDIENS FÖRUTSÄTTNINGAR 13 

AKTIONSFORSKNINGENS GENOMFÖRANDE 14 

Planera 14 

Agera 15 

Observera/Dokumentera 17 

Reflektera 18 

ANALYSMETOD 18 

STUDIENS TROVÄRDIGHET 20 

RESULTAT 21 

INDUKTIV ANALYS 21 

Del 1: Dramatiseringens olika perspektiv 21 

Del 2: Elevernas perspektiv på skrivandets kvalitéer 25 

DEDUKTIV ANALYS 27 

Samspelsdimensionen 27 



 

 4 

Innehållsdimensionen 28 

Drivkraftsdimensionen 28 

DISKUSSION 29 

DIDAKTISKA IMPLIKATIONER 30 

LÄRDOMAR 31 

BRITT-INGERS LÄRDOMAR 31 

TITTIS LÄRDOMAR 32 

REFERENSER 33 

BILAGOR 36 

BILAGA 1 36 

BILAGA 2 37 

BILAGA 3 38 

BILAGA 4 39 

 

  



 

 5 

Innehållet i fokus med Storytelling Dramas 

En aktionsforskningsstudie kring intresseväckande berättelseskrivande 

Titti Stavehaug & Britt-Inger Svensson, Strövelstorps skola, Ängelholm 

Abstrakt: Studiens syfte är att utveckla kunskap genom Storytelling Dramas där pedagoger och elever lär 

tillsammans. Vår ambition med studien är att undersöka om vi genom drama som variation i undervisningen 

kan öka fler elevers motivation att lära och därmed utveckla deras skrivförmåga vad gäller att skriva mer 

innehållsrika och fantasifulla texter. Teoretiker menar att lärande sker genom samspel; att lärande har med 

relationer att göra och att språk och kommunikation är grundläggande element. Förutsättning för lärande är 

samspel, motivation, nyfikenhet och intresse.. Med aktionsforskning som ansats lät vi elevernas skrivna 

berättelser synliggöras genom dramatisering för att eleverna skulle få syn på det som ger kvalité i berättel-

seskrivningen och därmed ett bra innehåll. Efter våra aktioner gjordes en kvalitativ analys. Analysen av 

loggböcker, gruppsamtal samt elevernas skrivna berättelser, där vi undersökte hur innehållet i elevernas 

berättelser kom till utryck efter dramatisering i samtal och skrift, mynnade ut i två delar. Del 1: Dramatise-

ringens olika perspektiv och del 2: Elevernas perspektiv på skrivandets kvalitéer. Under analysarbetet upp-

täckte vi även att vårt arbetssätt täcker hela Illeris lärotriangel.  Vi såg hur Storytelling Dramas belyste 

berättelsers innehåll ur olika perspektiv och att elevernas fokus befann sig på olika kvalitativa nivåer. Den 

övergripande slutsatsen med vår studie är att Storytelling Dramas är en undervisningsmetod som bygger på 

samlärande som ger olika perspektiv av lärandets objekt, vilket bidrar till att bredda pedagogers och elevers 

lärande såsom att synliggöra innehållet i elevers berättelser. 

Nyckelord: aktionsforskning, samlärande, lärstilar, skrivutveckling och Storytelling Dramas. 

Inledning 

Hela kroppen behövs 

Ögon kan se och öron kan höra 

men händer vet bäst hur det är att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära, 

hela kroppen behövs för att lära. 

 

Ögon kan se och öron kan höra  

men händer vet bäst hur det är att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära,  

hela kroppen behövs för att lära. 

 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå,  

men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära,  

hela kroppen behövs för att lära. 

 

Om vi ska lära oss nått om vår jord,  

räcker det inte bara med ord.  

Vi måste få komma den nära,  

hela kroppen behövs för att lära. 

 

Källa: okänd författare, publicerad i Fritidspedagogen (1936) 

Som citatet visar är vi människor olika. Vi ser olika ut, har olika intressen, olika behov, olika 

mål och lär oss alla på olika sätt. Alla människor är födda med olika inlärningspreferenser. Det 

finns vissa som lär sig bäst genom att se saker, andra genom att höra och åter andra lär sig bäst 

genom att känna eller prova på saker. Lärandet sker med hela kroppen. Som pedagoger brottas 
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vi dagligen med att hitta effektiva sätt att nå alla elever och att skapa motivation och ett intresse 

för lärandet. Precis som det beskrivs i versen ovan, måste vi pedagoger tänka på att hela kroppen 

behövs för att erbjuda förutsättningar för alla att lära.  

 

Imsen (2006) skriver att all intellektuell utveckling och allt tänkande har sin grund i social 

aktivitet och refererar till Vygotskij. Samarbete och social interaktion är en förutsättning för att 

lärande och samarbete mellan barn kan vara upptäckande och uppmuntra till kreativt tänkande 

(Dysthe, 1996). Hauge (2010) menar att det sociokulturella perspektivet på lärande är något 

som sker i mötet med två eller flera människor i det sociala rummet. Under våra år som lärare 

är vår erfarenhet att ett flerstämmigt klassrum ger en mer positiv effekt på lärandet. Svårigheten 

är att hitta en variation i undervisningen samt arbetssätt där man når alla på en gång. Mathiasson 

(2004) menar att det finns en föreställning att motivationen hos elever samt deras resultat skulle 

öka om man införde estetiska inslag i undervisningen av andra ämnen. Boström (2013) utmanar 

dagens lärare genom att påstå att dagens lärare är fega och inte vågar göra undervisningen mer 

praktisk. För att lyckas behöver läraren använda olika undervisningsmetoder. I vår undervis-

ning är drama en bristvara och vi har fått antydningar om att det är fördelaktigt för eleverna att 

väva in drama i undervisningen (Stavehaug & Svensson, 2014). På det sättet kan vi nå fler 

elever genom att självförtroendet ökar och klimatet i klassrummet bli mer tillåtande. Wright, 

Diener och Kemp (2013) har undersökt Storytelling Dramas. I sin forskning visar de på olika 

vinster med att använda drama i tidiga åldrar bland annat i skrivning. Illeris (2015) menar att 

förutsättningar för lärande är motivation, nyfikenhet och intresse. Vi vill närmare undersöka 

vilken effekt drama i sociokulturell anda kan ha på elevernas lärande och samtidigt öka vår 

lärdom kring detta. Studiens syfte är att utveckla kunskap om berättelseskrivande genom Story-

telling Dramas där pedagoger och elever lär tillsammans.  
 

Språk är nyckeln till kommunikation. Genom att behärska språket öppnas möjligheter till del-

aktighet och gemenskap i vardags- och samhällsliv. Ett av den svenska skolans övergripande 

mål och främsta ansvar är att varje elev efter avslutad grundskola ska kunna ”använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, s. 13). Det 

innebär att alla elever under sin skoltid ska få de förutsättningar som behövs för att utveckla en 

god läs- och skrivförmåga. Med detta i ryggsäcken kan eleverna i framtiden möta de krav på 

muntlig och skriftlig kommunikation som dagens samhälle efterfrågar.  

Att successivt erövra skriftspråket innebär ofta ett personligt genombrott och upplevelser av 

framgång. Att utveckla en god skrivförmåga i de första skolåren lägger en bra grund för fortsatta 

studier, vilket understryker betydelsen av lärares arbete under grundskolans tidigaste år (Lund-

berg, 2008). Pedagogens kreativitet kring skrivandet kan ses som ett uppspänt paraply där olika 

ingångar samlas. Våra paraplyer kan vara otillräckligt spända. Det behöver tillföras fler kreativa 

sätt under våra paraplyer för att nå våra elever. Kan vi genom drama skapa bättre förutsättningar 

för lärande? I studien vill vi knyta an drama med skriftspråket för att påverka skrivprocessen.  

Lundberg (2008) menar att ett funktionellt skriftspråk måste betraktas som varje människas 

grundläggande rättighet. I sin forskning kom Lundberg fram till att majoriteten av eleverna i 

årskurs två bemästrar mycket av själva hantverket i skrivandet och kan skriva begripliga texter, 

men enbart ett fåtal av texterna är innehållsrika och fantasifulla. Vi känner igen oss i detta och 

funderar hur vi kan få eleverna mer fokuserade på innehållet av sina skrivna berättelser och få 

dem att se vikten av ett bra innehåll. Undervisning gällande formen av en skriven text, upplever 

vi är lättare att lära ut. I vår undervisning saknas ett effektfullt arbetssätt som fångar upp ele-

verna och gör dem mer medvetna om vad ett rikt innehåll i berättelser ger. Då elever skriver, 

frågar de ofta om textens form till exempel om punkt, stor bokstav och stavning. Eleverna fun-

derar inte på hur de genom ett intressant innehåll kan fånga sin läsare. Sandström Madsen 
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(1997) och Ingestad (2009) lyfter fram samtalet och gruppens betydelse för skrivandet. De me-

nar att skrivandet bygger på språkliga förutsättningar som har betydelse för skrivutvecklingen. 

Framförallt på lägre stadier fungerar talspråket som en bro över till skriftspråket. Vi är nyfikna 

på hur Storytelling Dramas kan bidra till att elever får syn på vikten av ett spännande innehåll 

i sina skrivna berättelser.  Vi ser att det här finns en lucka både i vår praktik och i forsknings-

fältet och tror oss kunna fylla denna lucka genom kunskapsbidraget av denna studie. Forsk-

ningsfrågan är: Hur kommer innehållet i elevernas berättelser till uttryck när eleverna lär i 

samtal och skrift efter dramatisering? 

Bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi först för studiens teoretiska utgångspunkter och därefter följer en 

presentation av den forskning som är aktuell för problemområdet.  

Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter inleds med en beskrivning av aktionsforskning och aktions-

lärande som är studiens ansats. Sedan redogörs för det sociokulturella perspektivet samt lä-

rande. 

Aktionsforskning – en väg till förändring  

I den här studien har vi valt aktionsforskning som ansats. Det framgår av skollagen (SFS 

2010:800) att utbildning i både förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Lärare måste ha ett vetenskapligt förhållningssätt, kunskap om aktuell forskning och 

sedan kunna omsätta det i praktiken. Att vara professionell är att veta vad man gör och varför 

(Granström, 2007). Utgångspunkten för aktionsforskning ligger alltid i erfarenheten och de 

verksammas egna frågor (Rönnerman, 2012). Detta skiljer aktionsforskning från andra akade-

miska forskningsmetoder. Aktionsforskaren är en del av undervisningsmiljön och besitter kun-

skap som en utomstående inte kan ha (Anderson, Herr & Nihlen, 2007). 

Aktionsforskning är då forskaren forskar tillsammans med aktörerna och i vårt fall är det till-

sammans med eleverna. Tom Tiller (1999) menar att man kan vara forskande i sitt yrke, men 

därmed inte en forskare. Målet är att utforska sin egen situation för att kunna förändra den. Ofta 

har läraren en idé om hur problemet kan lösas. Idén på lösningen ska helst vara baserad på 

tidigare kunskap eller kanske utgå från någon teori om lärande. Det viktiga ledet mellan det vi 

har gjort tidigare och det vi kommer göra i framtiden är reflektionen. En fördel med aktions-

forskning är att man är fri att välja och använda olika forskningsmetoder i processen. 

Wennergren (2012) presenterar aktionsforskningssprialens olika faser i utvecklingsprocessen 

är: planera, agera, observera och reflektera. 
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Figur 1: Aktionsforskningsspiralen 

Sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv och utifrån våra erfarenheter lär elever lär sig av varandra. Vi 

ser i vår undervisning att det är i dialogen som förutsättningar för lärande skapas. I dialogen 

möter eleverna varandras olika sätt att reflektera vilket innebär att de får utgå från olika per-

spektiv, strategier och ett samlärande.  

Det sociokulturella perspektivet innebär att människor aldrig bara är individer, utan de är indi-

vider i grupper och sociala sammanhang. Fokus läggs på att förklara tankar, känslor och bete-

enden i samband med den sociala påverkan individen utsätts för. Under 90-talet slog det soci-

okulturella perspektivet igenom inom pedagogisk forskning. Ett tidigare fokus på lärarens 

handlande flyttades till aktiviteter som förekommer mellan elever i ett socialt sammanhang 

(Hensvold, 2006). Trots kunskapen om ett sociokulturellt perspektiv, har genomslagskraften av 

grupparbete som arbetsform varit långsam inom den svenska skolan (Granström, 2007). Skol-

verkets utvärdering (1994) visade att grupparbete förekom i cirka 10 procent av lektionerna och 

studier som gjordes 2003 tyder på att denna andel har minskat.  

Den ryske psykologen Vygotskij anses vara upphovsman till det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij, menade att människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel 

med andra (Säljö, 2000). Han hävdade att det individuella, självständiga tänkandet är socialt 

betingat och är ett resultat av det sociala samspelet mellan barnet och andra människor. Ett 

barns utveckling går ifrån ett läge där barnet tillsammans med andra kan göra saker och ting till 

ett läge där han/hon kan göra det själv. Vygotskij citeras ofta med orden ”varje funktion i ett 

barns kulturella utveckling uppträder två gånger eller på två plan. Först finns den på det sociala 

planet och därefter på det psykologiska planet. Först uppträder den som en interpsykologisk 

kategori och därefter inom barnet som en intrapsykologisk kategori” (Säljö, 2000, s. 105). En-

ligt Bråten (1998) menar Vygotskij att utveckling sker genom lärandet och att lärandet styr 

utvecklingen. Utveckling och lärande går hand i hand. 

Lave och Wenger (1991) antar ett situerat perspektiv på lärande och kunskap. Kunskap kon-

strueras i en kontext och lärandet är situerat. De menar att den gemensamma uppgiften stimu-

lerar till förening av deltagarna och en strävan efter att bli en del av den sociala gemenskapen. 

Dysthe (1996) förordar klassrum där varje barns röst kan bli hörd och respekterad. Vidare re-

fererar hon till Bakhtins grundläggande aspekter i dialogen. Den grundläggande och första 

aspekten är att ”vi” hittar meningen tillsammans. Den andra är förhållandet mellan jag och den 

andre. Att vi ser och hör oss själva genom andras ögon och röster. Den tredje aspekten är att 

dialogen ska bestå av många röster och att det är skillnaden mellan rösterna som utgör en lä-

randepotential. En förutsättning för denna lärandepotential är att det finns ett samspel mellan 
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rösterna. Här måste läraren hjälpa till med att vara nästan som en regissör i ett skådespel för att 

samtalet slutligen får en mening och bidrar till samlärande.  

Utgångspunkten i vår forskningsstudie är att vi lär tillsammans, både pedagoger och elever. 

Därmed grundar vi vår studie i ett sociokulturellt perspektiv.   

Lärande  

Vi vill med denna studie öka elevernas förståelse kring det viktiga i berättelsers innehåll och 

därmed ge dem förutsättning att äga sin egen kunskapsutveckling i skrivning. För ett effektivt 

lärande behövs insikter i hur människan lär. Illeris (2015) menar att begreppet lärande har flera 

betydelser och används i en väldigt vid mening. På grund av begreppets vida betydelse har 

Illeris valt en bred definition av begreppet lärande: 

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som 

inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande (Illeris 2015, s.18). 

 
Illeris (2015) delar in lärande i fyra olika betydelser när man talar om lärande i vardagligt tal. 

Den inledande betydelsen avser resultaten av lärprocesser hos individen. Det innebär vad indi-

viden lärt sig eller den förändring som skett. Den andra betydelsen hänvisar till den mentala 

process som sker hos individen. Dessa läroprocesser leder fram till förändringar hos individen. 

I den tredje betydelsen är det samspelsprocesser som finns mellan individen och hans eller 

hennes omgivning. Den fjärde betydelsen av begreppet lärande menar Illeris har samma bety-

delse som ordet undervisningen. Illeris (2001) tittar på interaktioner mellan individ, samhälle 

och miljö, samt hur dessa påverkar varandra. Hans grundtanke kring begreppet lärande bygger 

på tankar från Freud, Piaget och Marx. Illeris menar att lärande alltid är både en psykodyna-

misk, en kognitiv och en social, samhällelig process.  

 

Figur 2:Illeris triangel  

Sina teorier presenterar han i en lärtriangel som visar på en samspelsprocess mellan individen 

och dennes omgivning. Illeris menar att en förutsättning för lärande är motivation, nyfikenhet 

och intresse. För att uppnå en tillfredsställande förståelse måste alla tre dimensionerna av lärtri-

angeln innefattas. Hörnen på Illeris triangel är innehållsdimensionen dvs. kognitiva läroproces-

ser med utgångpunkt i Piagets teorier om lärandet, drivkraftsdimensionen dvs. psykodynamiska 

läroprocesser med utgångspunkt i Freuds driftsteori och samspelsdimensionen dvs. samhälle-

liga läroprocesser med utgångspunkt i Marxs teorier om lärandet (Illeris, 2012). Alla dimens-

ionerna i lärtriangeln omsluts av en cirkel som symboliserar samhället. Innehållsdimensionen 
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handlar om den kunskap, förståelse och de färdigheter som eleverna lär sig. Drivkraftsdimens-

ionen omfattar den individuella tillägnelseprocess som är beroende av motivation, känslor och 

vilja. Dimensionen handlar om att sätta igång den energi som krävs för lärandet. Samspelsdi-

mensionen handlar om kommunikation, samarbete och handling. Hattie (2012) analyserar lära-

rens roll i undervisningen. Han framhåller att läraren behöver agera väl genomtänkt för att sä-

kerhetsställa lärande för eleverna. De viktigaste ingredienserna är att vara medveten om läran-

demålen, veta när en elev lyckats uppnå dessa mål, ha kunskap om elevens förkunskaper, ha 

ämneskunskaper samt ge meningsfulla och utmanande upplevelser. Läraren behöver känna till 

olika lärandestrategier och visa olika infallsvinklar och perspektiv för att eleven ska förstå. 

Hattie skriver också att det är väldigt viktigt att undervisning och lärande är synliga. Han menar 

att kamrateffekten på lärandet och känslan av tillhörighet är enormt viktig. Samarbetsinriktat 

lärande är mest kraftfullt då eleven skaffat sig ytliga förkunskaper och sedan kan delta i dis-

kussioner och lärande med sina kamrater. Hatties huvudbudskap är att elever även lär sig då de 

blir sina egna lärare och då de är lärare för andra. Imsen (2006) beskriver tre funktioner av 

lärandeprocessen, inre presentation, drivkraft och motivation. Dysthe (2003) menar att det är 

den sociala gruppen, den gemenskap som individen är en del av som är själva utgångspunkten 

för lärandet. Denna teori har inspirerats av de kända inlärningsteoretikerna Dewey, Mead och 

Vygotskij. Dysthe (1996) menar att lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 

samspel; att lärande har med relationer att göra och att språk och kommunikation är grundläg-

gande element. Författaren betonar att det finns tre generella villkor för en hög inlärningspot-

ential – äkta engagemang, delaktighet och höga förväntningar. Med äkta engagemang menar 

Dysthe att eleverna är intresserade och engagerade av det innehåll som undervisas. 

Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten redogör vi för den forskning som är relevant för studien. Då studien 

behandlar elevers skrivkunskap i berättelseskrivning, inleds forskningsöversikten med skrivut-

veckling. Därefter redogörs för Storytelling Dramas, lärstilar samt kamratbedömning. I studien 

är följande begrepp centrala: skrivutveckling, Storytelling Dramas, lärstilar och samlärande. 

Skrivutveckling 

Långt innan barn förstår vad alfabetet betyder visar de flesta intresse för skrivning. I deras 

låtsasskrivning kan man se likheter med våra skrivtecken. Lundberg (2008) delar in skrivut-

vecklingen i fem dimensioner. Dimension ett och två är stavning och meningsbyggnad och text. 

Han skiljer på funktionell skrivning (dimension tre) och skapande skrivning (dimension 4). 

Funktionell skrivning är då man kommunicerar med andra medan skapande skrivning är då det 

personliga skapandet kommer fram i skrivningen. Den femte och sista dimensionen är intresse 

och motivation. Den behandlar barnets intresse för att skriva. De olika dimensionerna uppvisar 

olika utvecklingsförlopp och därför har Lundberg valt att skilja dem åt. Han menar att en elev 

kan befinna sig på olika nivåer inom dimensionerna samtidigt.  

En målsättning i ämnet svenska är att utveckla ett flyt i skrivningen på samma sätt som vi 

arbetar med att få ett flyt i läsningen under de tidiga skolåren. Det krävs en medveten undervis-

ning av oss lärare för att stödja eleverna under alla sina skolår. Björk och Liberg (2001) betonar 

att eleverna behöver skriva ofta och i meningsfulla skrivsituationer för att skapa skrivglädje. 

Björk och Liberg (2001) hävdar också att elever behöver läsa upp för varandra vad de har skrivit 

för att förstå att man skriver för att kommunicera med andra. Att läsa varandras skrivna texter 

behöver uppmuntras och att de inte ska inrikta sig på att någon kamrat stavat fel utan på att det 

som skrivs har ett intressant innehåll.  
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Genom samtal kan eleverna reflektera över hur de lär. Om eleverna får titta på skrivna texter 

och bli uppmärksamma på sin egen skrivutveckling, medvetandegör vi dem om deras eget lä-

rande och de får metakognitiv kunskap, vilket gör det lättare för eleverna att ta ansvar för sitt 

skrivande (Björk & Liberg, 2001). 

Bjar (2006) har samlat olika texter från författare och forskare i Sverige och Norge. Av denna 

framgår att Liberg berättar om hur man bygger mentala textvärldar. Hon framhäver gruppens 

och samlärandets betydelse för den individuella inre textvärlden. När man i grupp samtalar om 

och skriver texter tillsammans, stödjer man varandra i den individuella skrivutvecklingen. In-

dividerna i gruppen utgör olika textresurser beroende på var de är i sin skrivutveckling och sin 

inre mentala textvärld. Med inre mental textvärld menar Liberg individens sätt att förstå och 

skapa kunskapsstrukturer.  

Storytelling Dramas 

Hela kroppen är med i Storytelling Dramas då innehållet i elevernas berättelser dramatiseras. 

Hela kroppen behövs för att lära. Ögonen ser och upplever, öronen hör och registrerar, hjärnan 

får tänka och förstå.  

Vygotskij menar att i estetiska lärprocesser skapas barnets potentiella utvecklingszon. Genom 

dessa erfarenheter och genom att prova dem, leder de i sin tur till kunskap (Häikiö, 2007, s. 

248). Vygotskij påpekar också att barns föreställningsförmåga är viktig för att de ska kunna 

lära sig något nytt. Därför måste barnen få möjlighet att involveras i kreativa aktiviteter som 

gör det möjligt för dem att fantisera kring det som intresserar dem (Vygotskij, 1995). I det 

sociokulturella perspektivet framhävs vikten av olika intryck och uttryck som ett led i barns 

lärande. Häikiö (2007, s. 14) menar att om man använder sig av estetiska uttrycksformer i den 

pedagogiska verksamheten så kan man bredda och fördjupa barns lärande. Dagens elever går 

många år i skolan och att stimulera dem till fortsatt lärande är högst väsentligt. Undervisningen 

behöver ge produktiva, utmanande och engagerade upplevelser av lärandet (Hattie, 2012). 

I en intervju menar Änggård (Richter, 2012) att man använder alla sinnen i en estetisk lärpro-

cess. Den lärande gör kunskap till sin egen genom att aktivt bearbeta den. Människor och sär-

skilt barn tar till sig kunskap bättre i en aktiv process än genom att bara informeras. Lärandet 

blir mer lustfylld och djupgående då den sker via kroppen och känslorna. Hjärnforskaren Berg-

ström (1995) har forskat om barns olika lärstilar. Han delar in skolämnena i tre olika delar; 

Kunskapsämnen (matematik, fysik, kemi), värdeämnen (skönlitteratur, historia, språk, filosofi, 

målning, dans och musik) och kraftämnen (idrott, slöjd, raster, utfärder). Han menar att de två 

sistnämnda, värdeämnen och kraftämnen, måste få ta större plats i undervisningen för att ele-

vernas lärande ska optimeras. Bergström menar att det under lång tid har cirkulerat en felaktig 

teori om att det mest värdefulla tänkandet är det strukturerade och välordnade. Han menar att denna 

teori är fel eftersom hans forskning visar att barnhjärnan inte klarar av att hantera så mycket struktur 

eftersom den inte är fullt utvecklad förrän i puberteten.  

Erberth och Rasmusson (2008) och Braund (2014) menar att drama är en konstruktiv metod att 

använda för att levandegöra undervisningen på ett lustfyllt sätt. Det är en metod som blivit 

erkänd som ett produktivt sätt att gynna elevers lärande, framförallt i naturvetenskap (Braund, 

2014). Drama bidrar till att eleverna på ett kreativt sätt kan skaffa sig kunskap inom ett ämne 

som man arbetar med i skolan. Drama är en metod för lärande som kan varieras på många olika 

sätt beroende på vilka målen för undervisningen är. Rollspel passar in i de områden där lärande 

och tillämpning av kunskaper och färdigheter är viktiga (Erberth & Rasmusson, 2008).  
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Cooper (2009) skriver om Vivian Paley, en lärare och utbildningsforskare i USA som är högt 

respekterad av både föräldrar, utbildare och andra professionella. Paley har i sitt arbete med 

förskolebarn, använt Storytelling och drama i över 30 år. Dumbrink-Green (2011) menar att 

Storytelling och lek kan höja ett barns akademiska och sociala utveckling. De skriver om hur 

Vivian Paley genom sina år som lärare, lärde sig att hon måste lyssna på barnen. Paley obser-

verade att ju mer hon uppmuntrade barnens lek desto mer kreativa blev de och hade lättare att 

uttrycka sig. Hon upptäckte också att desto mer hon och barnen tänkte på sig själva som skåde-

spelare som lekte, fantiserade och dramatiserade tillsammans, desto vänligare och mer respekt-

fulla blev alla mot varandra. Vidare berättar Dumbrink-Green att Paley använde drama i olika 

ämnen där barnen dramatiserade sitt lärande. Som lärare till de yngre barnen, ska man ha i 

åtanke att de fortfarande har mycket lek och fantasi i sig. Då eleverna spelade upp vad de hade 

författat, visualiserades det som de lärt sig. Författarna beskriver hur Paley delade upp arbetet 

med drama i två delar. I del ett fick förskolebarnet diktera sin berättelse för pedagogen. Berät-

telsen innehöll vad de lärt sig till exempel något inom ämnet NO. I del två fick kamraterna 

dramatisera berättelsen. Även Wright, Diener och Kemp (2013) har i sin undersökning sett hur 

drama förbättrade språket, läs- och skrivkunnigheten samt relationerna i en barngrupp. De såg 

hur Storytelling Dramas gynnade klimatet i barngruppen. Eleverna byggde nya relationer, lärde 

sig respektera varandra och se varandras styrkor. Detta är faktorer som är viktiga för att bygga 

ett bra samhälle. Wright, Diener och Kemp (2013) undersökning är gjord i förskolan men kan 

omarbetas och användas med äldre barn.  

Lärstilar 

Alla är olika och lär sig på olika sätt. Vi menar att för att ge goda förutsättningar för lärande för 

alla individer i klassrummet, måste man se till alla olika lärstilar då man planerar undervis-

ningen. Därför har vi valt att ha med lärstilar som en aspekt i bakgrunden. 

En lärstil handlar om hur vi koncentrerar oss, bearbetar, tar in och minns nya och svåra saker. 

Genom åren har många teorier kring lärstilar presenterats. En gemensam nämnare är att man 

utgår ifrån att alla kan lära sig, men att vi lär oss på olika sätt (Boström, 2006). Boström (2006) 

menar att Kolbs och makarna Dunns lärstilsmodeller är de två mest kända i Skandinavien. Kolb 

såg lärande som en cirkulär process och menar att människan använder alla hans fyra olika 

lärstilar (konkret upplevelse, reflektion och observation, abstrakt tänkande och aktivt experi-

menterande) vid lärandesituationer men att vi växlar mellan dessa. Enligt Kolb är lärande en 

individuell process där den sociala dimensionen saknas (Illeris, 2006). Boström (2006) har mest 

inspirerats av makarna Dunn. De menar att varje individ har sin unika förmåga att lära och att 

varje person har sin unika lärstil. De har kommit fram till 21 faktorer som har betydelse för 

lärandet. Faktorerna är i sin tur indelade i fem områden: psykologiska, fysiska, sociologiska, 

emotionella samt miljömässiga element.  

Boström har tidigare arbetat som lärare i och är en av landets främsta lärstilsforskare. Hon ut-

trycker på sin hemsida att alla människor har en lärstil och att den är unik (2009). Hon menar 

att det inte finns någon lärstil som är bättre än andra, utan att omständigheterna i lärandesituat-

ionen avgör individens framgång. Som lärare ska man ta fasta på elevers olika lärstilar i klass-

rummet. Boström anger fyra olika lärstilar. Den visuella lärstilen har personer som lär sig ge-

nom text och bild. Den auditiva lärstilen innebär att man lär sig genom att tala och lyssna. Den 

taktile personen lär sig med hjälp av händerna och den kinestetiske lär sig genom att engagera 

kroppen. Boströms och Wallenbergs forskning visar (1997) att de flesta personer har en bland-

ning av flera lärstilar. Om man tittar på den svenska skolan idag är det elever som har visuell 

eller auditiv lärstil som tillgodoses mest. I Skollagen (SFS 2010:800) står det att skolan ska ta 
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hänsyn till elevers olika behov och att de ska ges stöd och stimulans så att de kan utvecklas så 

långt som möjligt.  

Kamratbedömning 

För att eleverna ska kunna identifiera styrkor och utvecklingsbehov i sitt skrivande använder 

vi kamratbedömning i studien. Vi vill genom att ge förutsättningar för samlärande medvetan-

degöra eleverna om deras egen skrivutveckling och lärande.   

Kommunikation med andra skapar samlärande genom att man diskuterar och tar del av andras 

lösningar med olika kvalitéer. Jönsson (2012) ger olika exempel på hur man kan använda be-

dömning i klassrummet. Ett av sätten är kamratbedömning, där eleverna ger respons på varand-

ras arbeten. Kamratbedömningen hjälper eleverna att urskilja de kvaliteter som ska bedömas i 

en uppgift. När elever bedömer varandras texter tränar de att se sitt eget lärande samtidigt som 

de blir förtrogna med kunskapsmålen de arbetar mot (Jönsson, 2012). Utvärdering och bedöm-

ning av elevers arbete ligger traditionellt på läraren. Gibbs (1999) hävdar att det krävs en för-

ändring och att ansvaret även skjuts över på eleverna för att kunna ge dem större möjlighet att 

ta del i utvärderingen av deras eget arbete. Hon understryker att läraren fortfarande har ansvaret, 

men att eleverna blir engagerade och det blir ett samarbete mellan lärare och elev.  

 

Med de lärdomar vi fått genom vår litterära resa om lärande, kommer vi i vår aktionsstudie att 

använda oss av följande ingredienser för att få svar på vårt syfte och vår forskningsfråga: soci-

okulturellt perspektiv, lärstilar, Storytelling Dramas, kamratbedömning och skrivutveckling.  

Genomförande 

Som vi återgett i bakgrunden, har Storytelling Dramas tidigare använts i andra sammanhang i 

undervisningen men inte i arbete med skrivutveckling. Med denna studie har vi ambitionen att 

fylla denna kunskapslucka, att byta kontext på en metod och därmed bidra med ett kunskapsbi-

drag. Med forskning om samlärande skapar vi ett arbetssätt med ett sociokulturellt perspektiv 

som grund. I genomförandet redogör vi först för studiens förutsättningar. Sedan beskriver vi 

aktionsforskningens genomförande utifrån aktionsforskningsspiralens fyra faser: planera, 

agera, dokumentera och reflektera. 

Studiens förutsättningar 

Genom att förändra och använda Storytelling Dramas i undervisningen, ville vi undersöka hur 

innehållet i elevernas berättelser kom till uttryck efter dramatisering. Vi ville undersöka om vi 

kunde hitta ett arbetssätt där vi på ett effektivt och kreativt sätt kunde styra elevernas fokus mot 

berättelsernas innehåll. 

Lundberg (2008) menar att elever oftast gör framsteg i dimension ett och två, dvs. stavning och 

meningsbyggnad och text. Vi vill i vår studie se framsteg i dimension fyra, skapande skrivning. 

I vår tidigare undervisning har vi sett hur elever använder gruppen som ett verktyg för lärandet 

genom att formulera egna tankar och lyssna på andra. Detta kan vara en metod att bygga en bro 

över till skriftspråket. I vår tidigare artikel (Stavehaug & Svensson, 2014) visade eleverna lust 

till sitt eget lärande genom Storytelling Dramas. Drama blev därför en del av arbetet med att 

fokusera innehållet i elevernas skrivna berättelser.  
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Studien har genomförts på en F-9 skola på landet i södra delen av Sverige där vi båda arbetar 

på lågstadiet som klasslärare. På skolan finns ca 400 elever. Studien är genomförd i den årskurs 

2 och den årskurs 3 där vi arbetar som klasslärare med 20 respektive 36 elever (2 grupper). I 

årskurs 2 valdes de elever ut som hade kommit längst i sin skrivutveckling. Vid varje skrivtill-

fälle fanns det en pedagog i klassrummet. Arbetet pågick dagligen under fyra veckor där olika 

datainsamlingsmetoder användes. Därefter genomfördes två fokusintervjuer, en i vardera klas-

sen, där klassläraren var moderator.   

Aktionsforskningens genomförande  

Studiens genomförande följer aktionsforskningens spiral (Wennergren, 2012). Utifrån våra tan-

kar och erfarenheter planerades forskningsstudien och en tidsplan gjordes (planera). För att 

synliggöra elevernas lärande lät vi dem skatta sig själva i en matris över skrivutveckling. Ma-

trisen (bilaga 2) är utformad utifrån Lundbergs tankar om skrivutveckling. Detta följdes sedan 

av att våra aktioner genomfördes (agera). Under tiden aktionerna genomfördes, samlades data 

in och dokumenterades genom olika forskningsmetoder (dokumentera). Under rubriken reflek-

tera studerades processen på innehållsnivå. Nedan synliggörs studiens design i en tabell.  

 

Aktionsforskning Moment Datainsamlingsmetod 

Planera Själv bedömning av skrivut-

veckling 

Matris 

Agera Elevgruppsamtal med utvär-

dering och kamratbedöm-

ning. 

Videoupptagning (huvud-

data) 

Egna reflektioner Loggböcker (sekundärdata)  

Individuell skrivutveckling Individuella berättelser (se-

kundärdata) 

Dokumentera Fokusgruppsintervjuer Videoupptagning (huvud-

data) 

Figur 3: Studiens design och datainsamling. 

Planera 

Enligt Skolverket (2011) i ämnet svenska ska undervisningen syfta till att eleverna ska utveckla 

förmågan att skapa och bearbeta texter tillsammans. I kunskapskraven i årskurs tre ska de texter 

som eleven skriver ha en tydlig inledning, handling och avslutning. De ska kunna ge enkla 

omdömen om andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga texterna på ett enkelt 

sätt. Vidare framgår det att eleverna ska stimuleras till att utrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer. 

Vår forskningsdesign är utformad utifrån ett sociokulturellt perspektiv där gruppen ses som en 

utgångspunkt för lärandet och där kvalitativa metoderanvänds (Ahrne & Svensson, 2014). Rön-

nerman (2012) skriver att aktionsforskningens intentioner är att de förändringar som görs, byg-

ger på de erfarenheter som gjorts genom att man undersöker den egna praktiken. I början av vår 
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studie lät vi eleverna bedöma sin skrivutveckling i en skrivmatris (bilaga 2). Planen var att 

matrisen skulle användas kontinuerligt för att medvetandegöra eleverna om deras skrivutveckl-

ing. Vi såg att eleverna överskattade sin skrivförmåga och beslöt oss för att inte använda den 

mer. 

Agera 

Arbetssättet är baserat på Storytelling drama (Cooper, 2009) som vi anpassat så att det passar 

vår aktion. Berättelserna som dramatiserats i studien har författats av grupper (4-5 elever) och 

inte av en elev, som var fallet i Coopers studie. En annan skillnad är att pedagogen inte har läst 

upp berättelsen för klassen. Berättelsen har istället lästs av en grupp elever (4-5 elever) som 

sedan har dramatiserat den för hela klassen. Pedagogerna bestämde tidsramarna för skrivperi-

oden. Tidsplanen var att eleverna skulle hinna dramatisera två gånger och skriva enskilt tre 

gånger. Eleverna fick använda tre lektionspass (à 60 min) åt varje individuell berättelse. Då 

eleverna skrev i grupp fick de en lektion till diskussion och att göra en tankekarta av den ge-

mensamma berättelsens uppbyggnad. Två lektioner användes till att skriva berättelsen i grupp. 

Eleverna hade ytterligare en lektion till att läsa igenom den tilldelade berättelsen som skulle 

spelas upp och tränas samt två lektioner till uppspel och utvärdering. Forskningsperioden 

skedde dagligen eftersom vår erfarenhet är att ett mer intensivt arbete ger större förändring. 

Eleverna har då lättare att hålla fokus på uppgiften och blir inte avbrutna av annat arbete.  

Här följer en sammanställning av arbetet med eleverna i aktionen: 

1. Själv bedömning i bedömningsmatris 

2. Individuell berättelse  

3. Tankekarta och berättelse i grupp. 

4. Grupperna byter berättelser, läser och tränar inför dramatisering. 

5. Dramatisering. 

6. Kamratbedömning och utvärdering i olika gruppkonstellationer.             

                                    Vi börjar om!                          

Avslutningsvis skrev eleverna en sista individuell berättelse.  

1. Själv bedömning i bedömningsmatris 

Inledningsvis fick eleverna uppskatta sin skrivförmåga i matrisen (bilaga 2). Jönsson (2011) 

skriver att bedömningsmatriser används för att bedöma kvalitativ kunskap. Genom matriser kan 

både lärare och elever se vad som ska läras och vad som ska bedömas. Vår matris bygger på 

Lundberg (2008) och har en analytisk utformning där varje aspekt bedöms var för sig. Där sker 

en stegring i varje del av skrivutvecklingen. Vi ville synliggöra varje elevs skrivutveckling och 

med detta förhoppningsvis öka deras självinsikt och deras ansvarstagande för sitt eget lärande. 

Ursprungstanken var att matrisen skulle plockas fram kontinuerligt vilket inte blev av eftersom 

vi såg att eleverna överskattade sin skrivförmåga. Samtidigt är skattningen deras egen syn på 

sin skrivförmåga. Utifrån den kunskap vi har av våra elevers skrivförmåga bedömde vi att det 

inte skulle bli ett ärligt resultat. Därför bestämde vi oss för att inte använda matrisen i analysen.  
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2. Individuell berättelse 

För att eleverna skulle få möjlighet att använda sina lärdomar från arbetet i grupp, fick de skriva 

individuella berättelser vid tre olika tillfällen. Eleverna fick själva bestämma vad berättelserna 

skulle handla om. Den första berättelsen fick eleverna skriva direkt efter att de hade skattat sig 

själv i matrisen. Den andra berättelsen skrev de mellan de två gruppberättelserna och sedan en 

i slutet av studien. Genom att låta eleverna skriva vid tre separata tillfällen under forskningspe-

rioden, kunde pedagoger och elever följa elevernas skrivutveckling  

3. Tankekarta och berättelse i grupp 

Eleverna delades upp i skrivgrupper (4-5 elever) ur ett jämställdhetsperspektiv (pojkar och 

flickor i varje grupp). Grupperna delades också in så att samarbetet skulle fungera socialt. I allt 

arbete som pågick i grupperna fungerade pedagogen i klassrummet som handledare för att 

främja samspelet i gruppen. Williams (2006) trycker på den vuxnes närvaro vid elevers samlä-

rande. Den vuxne stöttar upp gruppernas samarbete och diskussioner för att de ska kunna se 

gruppens mångfald av kunskap.  Tillsammans i gruppen började eleverna med att planera en 

berättelse i form av en tankekarta som de sedan utgick ifrån då de skrev sin gruppberättelse på 

datorn. Vi valde tankekarta som ett redskap för att grupperna skulle kunna förtydliga, samordna 

och organisera berättelsen. Berättelserna samlades in för rättning för att detta inte skulle vara 

ett störande moment för läsarna. 

 

4. Grupperna byter berättelser, läser och tränar inför dramatisering 

Pedagogerna bestämde förutsättningslöst vilken grupp som skulle dramatisera vilken berättelse. 

I grupperna lästes och tränades den tilldelade berättelsen inför dramatisering i storgrupp. De 

fick kort tid på sig (60 minuter). Direktiven var att göra uppspelet enkelt utan rekvisita. 

 

5–6. Dramatisering samt kamratbedömning och utvärdering i olika elevgrupps- 

konstellationer. 

En berättelse i taget dramatiserades. Efter dramatiseringen utvärderades hur väl alla inblandade 

förstått berättelsen. Eleverna delades då upp i grupperna skådespelare, publik och författare. 

Utvärderingen i de tre olika grupperna gjordes utifrån givna frågor som de fick på varsitt papper 

(bilaga 3). Utöver hur väl berättelsen gick att förstå, fick även grupperna som var publik och 

skådespelare fundera på kamratrespons till författarna. De fick skriva ner vad författarna gjort 

bra samt vad de behövde tänka på nästa gång de skulle skriva. Efter utvärderingen/kamratre-

sponsen i grupperna samlades alla för att ha en gemensam diskussion om berättelsen som leddes 

av pedagogen. Diskussionerna som utspelades i publikgruppen (åk 2) filmades. Pedagogen satt 

med och ledde diskussionen. Även diskussionen då alla var samlade filmades i både årskurs två 

och tre.  

 

Parallellt med berättelseskrivandet arbetade eleverna i årskurs tre med ordklasser för att på olika 

sätt fått syn på hur adjektiv påverkar en berättelse. För att få ett gott exempel på hur en text med 

ett intresseväckande innehåll kan se ut, fick alla elever i årskurs två och tre två versioner av 

samma berättelse, den ena med torftigt språk och den andra med ett mer innehållsrikt och må-

lande språk. Detta skedde för att eleverna skulle bli hjälpta i arbetet med att skriva mer målande 

och fantasifulla berättelser.  

Loggbok 

I början av studien fick alla elever varsin loggbok där de förde anteckningar/tankar/ vid flertalet 

tillfällen under aktioner. Vi valde loggböcker för att vi skulle kunna möta varje individ och höra 

deras röster på ett individuellt plan. Genom loggböckerna kunde vi kommunicera med eleverna, 

ställa frågor samt få dem att själva reflektera över sitt lärande. Det gav också möjlighet att få 



 

 17 

syn på elevers metakognitiva förmåga genom att de fick reflektera över sitt eget lärande och 

utvärdera sitt skrivande utifrån frågor som pedagogerna ställde. De fick också fundera över 

positiva och negativa konsekvenser med att skriva i grupp eller enskilt.  

I klassrummet såg vi hur en del elever hade svårt att föra fram vad de tyckte och tänkte. Alla 

elever fick inte heller möjlighet att ge sin syn på saken då det skulle ta för långt tid att lyssna 

på alla. Loggbok kan vara en kanal där många tysta elever kan framföra sina åsikter och lärdo-

mar kring undervisningens form och innehåll, d.v.s. lärarens didaktiska innehåll (Molloy, 

2009). Molloy menar också att eleverna får ett forum för att ventilera sina åsikter. Det ger dem 

också tillfällen att kunna reflektera över sin skrivutveckling. Därför valde vi loggbok som me-

tod för att få allas röster. Loggböckerna gav eleverna en möjlighet till en djupare förståelse av 

det som hände genom att reflektera över det skriftligt (Brndal, 2005). Genom att använda logg-

boksskrivande skapas på ett systematiskt sätt tid för reflektion av den egna praktiken. Därför 

använde även vi pedagoger oss av loggböcker. Vi använde en processloggbok där vi registre-

rade olika observationer av den pedagogiska processen samt reflekterade över den information 

vi fick. 

Videoinspelning 

Eget loggboksskrivande räckte inte till som underlag. För att kunna få bästa möjlighet till ana-

lys, videofilmade vi flera elevgruppsamtal samt de båda fokusgruppsintervjuerna. Under dem 

deltog vi i aktionen och ledde samtalen. Genom filmningen kunde vi ”konservera observation-

erna” (Bjørndal, 2005) och ha kvar så mycket som möjligt av de pedagogiska skeendena. Under 

analysen hade vi sedan möjlighet att spola fram och tillbaka och titta på sekvenser om och om 

igen för att hitta olika kategorier. 

Individuella berättelser 

Under forskningsstudiens gång skrev eleverna individuella berättelser vid tre tillfällen, före, i 

mitten och efter forskningsstudien. I analysen studerades även berättelserna för att se om de 

gemensamma diskussionerna och utvärderingarna gett resultat i deras skrivprocess. 

Observera/Dokumentera 

Fokusgruppsintervju 

Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer i årkurs två och tre för att få elevernas syn på 

resultatet av skrivutvecklingen. Vi ville också kunna kontrollera att vi förstått saker på rätt sätt 

och klara ut missförstånd som vi kanske inte skulle få fram genom elevernas loggböcker.  

Fokusgrupperna bestod av sex elever i varje grupp. En intervju gjordes i årskurs två och en i 

årskurs tre. Både pojkar och flickor var representerade båda grupperna. Majoriteten av eleverna 

valdes utifrån deras goda förmåga att uttrycka sig muntligt och föra en diskussion. I årskurs två 

togs även två elever med som i vanliga fall sitter tysta och inte säger så mycket för att se hur de 

skulle fungera i fokusgruppintervju. I fokusgrupperna ställde vi frågan om och i så fall hur 

elevernas skrivande förändrats efter att vi dramatiserat gruppberättelserna. Vi frågade också om 

eleverna kunde berätta om när de upplevde att deras skrivande förändrats. På frågorna fick vi 

flera olika individuella svar beroende på var eleverna befann sig i skrivutveckling. Samtalet 

under intervjuerna utgick hela tiden från moderatorn (oss) som gav ordet. Vi valde att ha en låg 

grad av strukturering för att ge möjlighet för eleverna att svara med egna ord (Patel & Davids-

son, 2011). Vår intention som moderator var att skapa en välvillig och öppen atmosfär där man 
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kan uttrycka personliga synpunkter (Kvale & Brinkman, 2009), vilket vi tycker att vi lyckades 

bra med.  

Reflektera 

Vårt intryck är att de lektionerna som filmades var som de brukar vara. Man bör tänka på att 

videoinspelningarna utgör ett begränsat urval av en pedagogisk situation. Kamerans placering 

påverkar också vår analys av materialet. Allt kommer inte med, varken på bild eller med ljud. 

Oavsett vårt intryck, bör man ställa sig frågan om lektionerna hade blivit på samma sätt utan 

kameran. Finns det elever som då hade haft ett lägre respektive högre deltagande i diskussion-

erna? Blev situationerna konstlade och hur har det i så fall påverkat resultatet? Enligt Bjørndal 

(2005) har vi i vår kultur fortfarande en vana att tro att ljud och bild visar verkligheten. Tänkvärt 

är att det är lätt att manipulera både ljud och bild. 

Vi har funderat mycket på hur vår roll som moderator under fokusgruppsintervjuerna samt som 

diskussionsledare under elevgruppssamtalen har påverkat diskussionernas riktning och därmed 

resultatet. Med tanke på hur väl vi känner eleverna i och med vår klasslärarroll och hur de 

fungerar i olika lärande situationer kan vi ha gjort medvetna val då vi ställde frågor. Detta är en 

av de svårigheter med aktionsforskning som Anderson, Herr & Nihlen (2007) tar upp.  

En annan problematisk aspekt med aktionsforskning och val av dokumentation är att man ibland 

får välja bort något som kanske hade tillfört väsentligheter till resultatet. Vi saknar att vi inte 

kunde följa de samtal som pågick i alla gruppkonstellationer.  

Kvale och Brinkman (2009) menar att en nackdel med fokusgruppsintervju kan vara att de in-

tervjuade pratar i munnen på varandra och det blir svårt att urskilja vem som säger vad. I stu-

diens intervjuer var det en elev i taget som talade då moderatorn oftast fördelade ordet. Detta 

behövdes inte alltid eftersom eleverna gav varandra utrymme till både att tänka och tala och 

därför blev samtalet ibland fritt. Därför upplevdes inte detta vara något problem i intervjuerna. 

Vi hade inte förväntat oss att det skulle bli sådant flyt i samtalen. Kan det vara så att eleverna 

var mer fokuserade på uppgiften eftersom de satt i en liten grupp? I helklass upplever vi ibland 

att eleverna inte lyssnar in varandra och avbryter varandra.  

Analysmetod 

Som metod till första analysen, valde vi att använda oss av tematisk innehållsanalysmetod 

(Braun & Clarke, 2006). Det är en analysmetod som identifierar olika teman och mönster i den 

empiri man analyserar.  

 

1. Bekantade oss med materialet. 

2. Sorterade 

3. Blev förtrogna med materialet. 

4. Sökte mönster och kategoriserade (kodning) 

5. Såg över och omarbetade kategorierna 

6. Arbetade fram ett resultat 

 

Vår intention var att analysera vårt empiriska material och undersöka hur berättelsers innehåll 

diskuterades i de olika gruppsamtalen samt i loggböckerna. Det första vi gjorde i analysarbetet 

var att bekanta oss med det empiriska materialet. Vi studerade först filmerna från utvärderings-

tillfällena samt fokusgruppsintervjuerna. De studerades flera gånger med utgångspunkt av 

forskningsfrågan och det som var relevant skrevs ner. Därefter bekantade vi oss med elevernas 
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loggböcker. De lästes igenom och de citat som var av betydelse för studien skrevs ner. Elever-

nas skrivna berättelser lästes igenom för att se om elevernas lärande speglade sig i berättelsernas 

innehåll. Filmerna transkriberades selektivt (17 sidor). De delar av filmerna som kom utanför 

forskningsfrågan togs inte med i transkriberingen (Ahrne & Svensson, 2011). Efter att ha fått 

kännedom om det empiriska materialet, började sorteringen och efter hand blev vi mer och mer 

förtrogna med materialet. Mönster söktes för att lättare kunna kategorisera resultatet. För att 

tydligt se vad som hörde ihop, användes färgpennor där liknande områden utifrån forsknings-

frågan markerades med samma färg.  

 

I analysen har arbetet pendlat mellan närhet och distans (Repstad, 2007), då olika kategorier 

utifrån syftet och forskningsfrågan under analysarbetets gång provats. Därefter har vi gått till-

baka till datamaterialet för att se huruvida tolkningen var rimlig. Efterhand har kategorierna fått 

omarbetas för att de ska stämma överens med studiens syfte och forskningsfråga. Utifrån sor-

teringen av fokusgruppsintervjuerna, elevgruppssamtal, våra och elevernas loggböcker samt 

deras skrivna berättelser valdes fokusgruppsintervjun och elevgruppssamtal som huvuddata. 

Här hittades störst mängd material som svarade på forskningsfrågan. Loggböcker och elever-

nas skrivna berättelser kom att användas som sekundärdata (Ahrne & Svensson, 2014). För att 

bli mer förtrogna med materialet studerades sedan materialet om och om igen för att försäkra 

oss om att allt hängde ihop. Under analysarbetet gjordes kategorierna om på två olika sätt. Den 

ena gången formades kategorierna efter hur vi såg att berättelsernas innehåll belystes för ele-

verna. Den andra gången mynnade kategorierna ut i elevernas reflektioner kring lärande om 

berättelsers innehåll. Vi bedömde att de båda inriktningarna tog så pass stor plats av resultatet 

samt att de båda belyste viktiga aspekter av syfte och forskningsfråga. Därför har vi valt att 

dela upp resultatet i två delar:  

Del 1: Dramatiseringens olika perspektiv 

Då vi studerade filmerna såg vi olika perspektiv av berättelsers innehåll genom dramat, dels då 

de skrev berättelsen, då de dramatiserade en berättelse samt då de såg en berättelse bli drama-

tiserad. Under elevernas diskussioner i de olika gruppsamtalen blev de tre olika perspektiven 

tydliga. Detta medförde att det fanns flera olika tillfällen då ett lärande om innehållets betydelse 

erbjöds. I och med att eleverna tar sig an innehållet i skrivna berättelser ur de tre olika perspek-

tiven skapas ett mer varierat lärande än om endast ett perspektiv används. De tre perspektiv 

som synliggjordes genom sorteringen av datamaterialet var författare, skådespelare och publik. 

I de olika rollerna fick eleverna olika upplevelser av de dramatiserade berättelsernas innehåll, 

beroende på vilket perspektiv de intog. Kategorierna blev de tre olika perspektiven: 

- Författare  

- Skådespelare 

- Publik  

 

Del 2: Elevernas perspektiv på skrivandets kvalitéer 

Under analysen av gruppsamtalen efter dramatiseringen samt i loggböckerna, såg vi att aktö-

rernas (elevernas) reflektioner kring skapande skrivning tog stor plats. De diskuterade vad som 

var viktigt då man ska skriva en berättelse med ett bra innehåll som fångar läsaren och vad man 

som författare ska tänka på då man skriver. Genom att i samtal och skrift sätta ord på skrivan-

dets kvalitéer, visade eleverna sitt lärande av ett tydligt innehåll. Detta framkom framförallt i 

fokusgruppsintervjuerna samt elevernas loggböcker. Vi analyserade även hur innehållet i ele-

vernas skrivna berättelser kom till uttryck. Då eleverna befann sig på olika ställen i deras skriv-

utveckling lade de olika fokus på vad som är kvalité i skrivande för ett intressant innehåll i 

berättelserna. Detta uttrycktes därmed olika i samtal och skrift efter dramatiseringarna. Utifrån 
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den sortering och de mönster som fanns, kunde vi kategorisera det empiriska materialet utifrån 

följande kategorier: 

- Textmängd 

- Kreativitet i innehållet 

- Struktur 

 

Eleverna uttryckte sig kort och koncist när de lyfte fram olika kvalitéer på skrivandet och därför 

är våra citat inte alltid så långa. Analysen av datainsamlingen har vi samlat i en analystabell 

(bilaga 4).  

 

Då vi läste in oss på teorier om lärande fick vi insikter om Illeris (2012) syn på lärande och 

kunde göra tydliga kopplingar till vår studie. Utgångspunkterna för Illeris, som tidigare beskri-

vits, är att lärande synliggörs i en lärandetriangel med tre olika dimensioner som omsluts av en 

cirkel. Efterhand såg vi hur triangeln stämde överens med vårt arbete och efter vårt induktiva 

analysarbete kunde vi konstatera att arbetet med Storytelling Drama även kunde relateras till 

Illeris lärotriangel. Vi såg hur arbetet med eleverna motsvarade dimensionerna i lärandetriang-

eln. Det var som att lägga ett pussel där varje pusselbit bildade en del i en helhet som slutligen 

blev komplett. Detta presenteras längre fram i en deduktiv analys.   

Studiens trovärdighet 

Inför den här studien skickade rektorn hem information om skolans forskningsstudier och dess 

datainsamlingsmetoder till vårdnadshavarna (bilaga 1). I forskningsstudien filmade vi fokus-

gruppsintervjuerna samt elevgruppssamtalen. I resultatet har fingerade namn används för att 

värna om elevernas privatliv (Kvale & Brinkman, 2014).  

Genom att analysera arbetssättet med olika datainsamlingsmetoder; elevers och pedagogers 

loggböcker, videofilmning av elevgruppsamtal, videofilmning av fokusgruppsintervjuer samt 

elevernas berättelser, har vi fått bekräftat att eleverna visar en insikt om innehållets betydelse i 

en skriven berättelse. 

Fördelen med aktionsforskning som ansats är framförallt att få möjlighet att själv som forskare 

få vara aktiv och delaktig i forskningsprocessen (Tiller, 1999). Man får möjlighet att granska 

sin praktik för att förbättra och utveckla den. Forskningsstudiens trovärdighet kan dock ifråga-

sättas, då aktionsforskaren både fungerat som lärare och forskare. Hur har det påverkat resulta-

tet? Man kan fundera över hur den befintliga relationen med eleverna har påverkat forskarens 

sätt att arbeta och analysera resultatet. Vi vet om att det här är svårt och vi har försökt medve-

tandegöra oss om detta dilemma under hela forskningsprocessen. Det kan också ha påverkat 

resultatet i både elevgruppssamtalen och fokusgruppsintervjuerna. Moderatorn i fokusgrupps-

intervjun som ledde diskussionen i elevgruppssamtalen var klassläraren. Det kan vara så att 

denna person omedvetet påverkat samtalen genom att ställa frågorna till ”rätt” person.  

Urvalet av elever till studies fokusgruppsintervju kan också ifrågasättas. Är urvalet representa-

tivt? De övriga elevernas tankar kring sitt skrivande fick vi enbart genom deras loggböcker. Är 

det ur ett forskningsperspektiv trovärdigt att göra så här? Det är enbart 12 elever av 56 som 

intervjuats. Det hade varit intressant att göra fler gruppintervjuer för att se om resultatet förblev 

det samma, men tidsmässigt var det inte möjligt samt att det hade blivit för stor mängd empiri 

att bearbeta. Även om man kan se det som att validiteten minskar, är urvalet av elever varie-

rande. De representerar olika grupper. De var både flickor och pojkar, både tysta och pratsamma 

samt både starka och svaga skrivare. Vårt genomtänkta urval av elever kan kompensera att de 

inte var så många.  
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Videoinspelning har använts som huvud-data i vår empiri. Vi befarade att situationen skulle bli 

konstlad för eleverna (Björndal, 2005). Då vi analyserade filmerna upplevde vi att gruppsam-

talen fungerade som de brukar vara under lektionerna. Det fanns någon enstaka elev som vände 

sig mot kameran men majoriteten slappnade av, var engagerade och hade fokus på det gemen-

samma samtalet. Ibland har det varit svårt att höra på videon vad som sagts, men efter att ha 

spelat fram och tillbaka har vi slutligen kunnat förstå samtalet. Bjørndal (2005) menar att ka-

merans placering styr vilken del av den visuella verkligheten som registreras. Under filmningen 

av elevgruppsamtalen har den ena pedagogen placerat kameran längst fram i klassrummet och 

den andra pedagogen längst bak i klassrummet. Därmed har vi fått med två olika perspektiv av 

elevgruppssamtalen, både pedagogens och elevernas.  

Resultat 

Analysen mynnade ut i en induktiv och en deduktiv analys. Den induktiva analysens slutliga 

resultat blev att den delades upp i två delar, eftersom vi bedömde att båda inriktningarna tog så 

stor plats av resultatet samt att viktiga aspekter av både syfte och forskningsfråga belyses. De 

centrala begreppen har kommit att bli samlärande, lärstilar, skrivutveckling och Storytelling 

Dramas (förkortas i resultatet med ST-drama). 

Induktiv analys 

Resultatet i den induktiva analysen presenteras i två delar: Dramatiseringens perspektiv och 

Elevernas perspektiv på skrivandets kvalitéer. Intentionen har varit att genom flera elevers svar 

och citat redovisa situationer där pedagoger och elever lär tillsammans och utvecklar kunskap 

genom ST-drama. Ibland har beskrivning av filmsekvensen gjorts för att få en tydligare förstå-

else av situationen. Detta markeras med en ruta. 

 

Då filmerna analyserades upptäckte vi att eleverna visade sig ha lättare för att ge exempel istäl-

let för att förklara. Eleverna kunde upptäcka förbättringsområden i de olika dramatiseringarna, 

men då de skulle förklara hur de tänkt var det lättare för dem att berätta delar av dramat än att 

förklara det med andra ord. De gjorde på samma sätt då de skulle ge förslag på förbättringar. 

Först försökte de berätta vad de menade, men många gånger slutade det med att de berättade 

om dramat istället, fast på det förbättrande sättet. Detta visar sig i nedanstående citat, då Alice 

ger uttryck för varför hon hängde med i berättelsen då den utvärderades. 

 
Dom har liksom förklarat……Det var en katt och en hund. Så det inte var… Det var en gång så var 

det någon som jagade mannen (videodokumentation). 

 

Citatet visar att det är lättare att ge ett konkret exempel eftersom eleven inte har ord för hur hon 

ska uttrycka sig och vad hon menar. Detta ger signaler om att eleverna kan behöva träna på att 

förklara hur de tänker. 

Del 1: Dramatiseringens olika perspektiv 

I analysen av filmerna från elevernas skrivna och dramatiserade berättelser, såg vi att innehållet 

i berättelser kom till uttryck i de olika roller eleverna intog under arbetets gång. Därför valde 

vi att sortera analysmaterialet i tre olika perspektiv som eleven intog, författare, skådespelare 

och publik. I rollerna fick eleverna olika upplevelser beroende på vilket perspektiv de hade 

intagit. Genom gruppens skrivna berättelse tog de rollen som författare. Som skådespelare fick 
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de tolka en annan grupps berättelse och sedan dramatisera den. Då de var publik framkom svå-

righeten när andra hade tolkat och dramatiserat en berättelse. Tydligheten i berättelsens innehåll 

fick en avgörande betydelse. Eftersom de olika rollerna bidrog till olika erfarenhet (publik, 

skådespelare och författare) utkristalliserades de som kategorierna i första analysen.   

Författare 

Författargruppen fick efter att ha sett sin berättelse bli dramatiserad, reflektera över hur väl 

berättelsens innehåll framkom. De fick också fundera över vad som bidrog till resultatet samt 

fundera över vilka lärdomar de fått av att få sin berättelse dramatiserad. 

I samtalen uttryckte flera av författargrupperna att dramatiseringen inte stämde överens med 

den gemensamma bild de hade av innehållet i deras berättelse. För författarna var handlingen 

självklar då de hade en egen bild i huvudet. Svårigheten var att få ner den tydligt i skrift. Detta 

synliggjordes då det skrivna innehållet dramatiserades. I nedanstående sekvens från en grupp-

diskussion ser man exempel på detta 

 
Tre elever spelar ninjor och en är berättare. Berättaren presenterar de olika ninjorna som agerar i 

olika ninjapositioner och publiken skrattar. Vidare berättas att en trollkarl kommer till huset som 

spelas av berättaren själv. Trollkarlen förtrollar ninjorna med sitt osynliga trollspö till grisar samti-

digt som hon berättar att ninjorna inte vet att de är förtrollade. När ninjorna ska ta sina svärd så säger 

de nöff, nöff och då förstår ninjorna att de är grisar. En av ninjorna svingar sitt svärd i luften (vide-

odokumentation).  

 

 

 

I gruppsamtalet efter dramat berättade författargruppen upprört att grisarna inte agerat så som 

de tänkt sig. Stina visade med händerna hur hon tänkte i nedanstående citat.  

 
Eftersom de inte har sådana händer som vi människor, dom har liksom klövar. Då kan ju inte 

grisarna ta så…då trodde jag de skulle ta mer …(videodokumentation). 

 

Citatet visar att Stina inte hittade ord för hur hon menade. Hon använder huvudet och trynet 

samt gör ett grymtande läte för att visa hur hon tänkt. Citatet belyser att författarnas bild av 

berättelsen inte stämmer överens med dramatiseringen.   

 

Analysen visade att innehållet i elevernas skrivna berättelser kom till uttryck i samspelsdimens-

ionen i gruppsamtalen, då berättelserna diskuterades. Filmerna visade hur författarna reflekte-

rade kring sitt författande efter att innehållet i deras berättelse synliggjorts genom dramatise-

ring. Utifrån deras gemensamma samtal om dramatiseringen samt samtal i helgrupp och kam-

ratbedömning, blev författarnas förbättringsområden i sitt gemensamma skrivande synlig-

gjorda. Individerna i gruppen processade lärandets innehåll beroende på vilken dimension de 

befann sig i, i sin skrivutveckling. Detta kom fram då de sedan reflekterade i sina loggböcker. 

Eleverna efterfrågade i samtalen vikten av att innehållet i berättelsen lyfts fram. Detta genom 

att beskriva personer och miljöer så bra så att läsarbilden blir så lik som möjligt den författaren 

har. 

 

Vid flera tillfällen hade författargrupperna varit noga i början av berättelsen, men haft bråttom 

på slutet. Detta resulterade i att de till exempel tappade viktiga detaljer på slutet. Nedanstående 

utdrag är från ett gruppsamtal där författarna genom diskussionen med sina kamrater blev med-

vetna om detta förbättringsområde i sitt författarskap:  

 

Tre elever spelar ninjor och en är berättare. Berättaren presenterar de olika ninjorna som agerar i 

olika ninjapositioner och publiken skrattar. Vidare berättas att en trollkarl kommer till huset som 

spelas av berättaren själv. Trollkarlen förtrollar ninjorna med sitt osynliga trollspö till grisar sam-

tidigt som hon berättar att ninjorna inte vet att de är förtrollade. När ninjorna ska ta sina svärd så 

säger de nöff, nöff och då förstår ninjorna att de är grisar. En av ninjorna svingar sitt svärd i luf-

ten (videodokumentation). 
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E: De tog ju aldrig med kaninen. 

Pedagogen börjar bläddra bland sina papper. 

P: Nu är du nog på den gamla. 

Eleverna: Neej. 

Pedagogen får tag i rätt papper. 

Pedagogen vänder sig mot Stefan. 

P: Vad tänker du där Stefan? 

Stefan: Att han dog. Fast… fast.  

Stefan funderar. 

Stefan: Fast vi berättade aldrig det.  

P: Nej. Hur tänker du då? Vad ska du ta med dig till nästa gång ni skriver en saga. 

Stefan: Att berätta (videodokumentation). 

Analysen av ovanstående citat visade hur kombinationen av dramatisering och gruppdiskussion 

medvetandegör författarna om att de behöver vara tydligare i sitt författarskap. På slutet av 

deras berättelse var de för kortfattade och tappade delar. De hade författarbilden klart för sig 

om hur händelserna utspelade sig, men lyckades inte synliggöra allt för läsaren. Konsekvensen 

av detta blev att berättelsen inte hängde ihop så att läsaren förstod. Analysen visar exempel på 

samlärande genom att skriva, lära och samtala tillsammans där eleverna stödjer varandra i den 

individuella skrivutvecklingen.  

 

I undervisningen fick elever många gånger höra andra elevers berättelser. Då de gjorde det hade 

de inte författarbilden klar för sig och såg inte vad som saknades. När de läste igenom sin egen 

berättelse kopplades det som lästes till den bild som författaren hade i huvudet och märkte inte 

alltid att något saknades. Vår tolkning är att författarna genom vårt arbetssätt med ST-drama, 

där författarnas berättelse blir uppspelad av andra, samt reflektioner på uppspelet ges, ger en 

förståelse för innehållets betydelse av en skriven berättelse. Då ST-drama ger en visualisering 

av berättelsen blir det tydligt för författargrupperna hur viktigt det är att skriva ner allt som är 

viktigt för att innehållet i berättelsen ska bli tydlig.  

Publik 

Som tidigare nämnts, fick publiken i elevgruppssamtalen fundera över om de hängde med i 

uppspelet eller inte. De fick ge kamratbedömning till författarna som de kunde använda sig av 

i sitt fortsatta gemensamma skrivande. Flera gånger visade det sig, som tidigare påpekats, att 

publiken inte hängde med i uppspelet. Det saknades delar. Här fick eleverna reflektera över 

denna upptäckt, varför det blivit så och hur de tyckte att det skulle vara istället. Nedan följer ett 

utdrag som visar på att publiken inte hänger med. Först beskrivs dramat som spelas upp och 

därefter publikens reflektion på vad de har sett.  

 

Två flickor står på scenen. Den ena berättar att de ska spela upp Sagan om bondgården och presen-

terar sedan sig själv och sin kompis som huvudpersonerna i dramat, en flicka och en pojke. Berätta-

ren berättar att flickan och pojken en dag skulle gå till stallet. Men när de kom till stallet hade grisen 

och kossan rymt. De var tvungna att gå ut och leta. Sen berättar flickan att när de kom hem så var 

redan grisen hemma och så var sagan slut. 
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I elevgruppssamtalet efter dramatisering uttryckte Ann, från publikgruppen, att hon inte för-

stod dramat eftersom hon tyckte att de inte hade någon början, mitt och slut. 

Jag tycker inte de hade början, mitt och slut för slutet var ju…liksom så……På slutet. …Grisen 

var ju redan hemma, så snip, snapp, snut så var sagan slut (videodokumentation). 

Vår tolkning av ovanstående sekvens är att publiken uppmärksammat innehållets betydelse av 

en berättelse genom ST-drama. Publiken såg luckor i dramat och saknade den röda tråden för 

att förstå hela berättelsen. Precis som författargruppen var det framförallt slutet på berättelsen 

som publiken uppmärksammade. Slutet av dramat var inte genomtänkt och publiken förstod 

inte hur allt hade skett fram till dess. Arbetet med ST-drama synliggör att pedagog och elever 

tillsammans behöver samtala om hur de olika delarna kan skrivas för att berättelser ska bli lätta 

att följa och förstå. 

Eleverna i publikgrupperna kom fram till att det är viktigt att innehållet i en berättelse hänger 

ihop. I analysen av filmerna kunde vi se hur elever efter att ha sett hälften av dramatiseringarna 

reflekterade över att det fanns luckor i dramatiseringarna. Även ur detta perspektiv upplevde 

eleverna att innehållet inte hängde ihop och att författarna inte förklarat så att läsaren kunde 

hänga med i berättelsen. Vid ett tillfälle diskuterade publikgruppen vad som gjorde att de 

hängde med i ett drama. Linn ger sin förklaring genom följande sekvens: 

Den hängde ihop. Att det liksom… Det var inte bara… En dag då Mimmi vaknade upp var hon 

en gris. Det hände något mer som gjorde att hon blev en gris (videodokumentation). 

Analysen av sekvensen ovan är att betydelsen av beskrivningar för att förstå vad som händer 

synliggörs. Att man inte bara kan skriva att något händer utan att förklara hur och varför.  

I analysen av elevgruppsamtalen såg vi att när eleverna intog rollen som publik så upptäckte de 

svagheter i berättelsens röda tråd. Vår analys är att elever som publik i ST-drama får mest be-

tydande insikter om innehållets betydelse i en skriven berättelse. Som publik ser de ett drama 

med nya ögon.  

Skådespelare 

I skådespelargrupperna utvärderades berättelsen som dramatiseras. De funderade över innehål-

lets tydlighet och vad författarna kunde tänka på till nästa gång för att deras berättelse skulle 

bli ännu bättre. Precis som publiken hade skådespelarna svårt att förstå berättelsen om bond-

gården. Skådespelarna uttryckte att saker inte bara kan hända utan det behövdes mer förkla-

ringar, mer förtydliganden och mer detaljer för att berättelsen skulle bli mer förståelig.   

Skådespelarna uttryckte att författarna inte varit tillräckligt tydliga för att de skulle kunna förstå 

berättelsen. I pedagogernas loggböcker gick det att läsa att i flera av grupperna upplevde en 

frustration då de läste igenom den tilldelade berättelsen. Det fanns inte tillräckligt underlag för 

att kunna dramatisera berättelsen. Eleverna diskuterade om de kunde ändra och lägga till saker 

i berättelserna eftersom det var något som de tyckte saknades. Som skådespelare vill man fram-

föra ett bra drama, vilket inte är lätt om inte berättelsen som ska dramatiseras är tydlig. Eleverna 

uttryckte i gruppsamtalen att de har blivit medvetna om att det är viktigt att strukturera upp sin 

berättelse på ett tydligt sätt för att det ska bli ett bra drama. Det är viktigt som författare att 

berätta och förklara för att läsaren ska få tydliga bilder i huvudet. Vidare menade eleverna att 

då innehållet var tydligt blev det lättare att spela upp vilket framgår av följande utdrag från ett 

av gruppsamtalen: 

Om man ska spela upp den så ska den inte vara för svår så att man inte fattar (videodokumentation). 
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Av utdraget framgår att då eleverna gick in i skådespelarrollen fick de ytterligare ett perspektiv 

av innehållets betydelse. Innehållet i berättelsen visar din roll som skådespelare och försvårar 

arbetet om det finns brister i tydligheten. När innehåll i berättelsen var svår att förstå, förvirra-

des skådespelarna och gjorde istället sin egen tolkning. Här skulle berättelsen användas till nå-

got, den skulle dramatiseras. Denna lärdom tog eleverna med sig då de skulle skriva nästa gång.  

Del 2: Elevernas perspektiv på skrivandets kvalitéer 

I fokusgruppsintervjuerna och loggböckerna förekom ofta reflektioner och tankar kring det ele-

verna lärt sig. Det handlade om vad en författare ska tänka på för att innehållet i berättelsen ska 

bli bra och fånga läsaren, samt vilka kvalitéer i skrivandet som behövs. Analysen av det empi-

riska materialet visade att elevernas fokus inriktades på textmängd, kreativitet i innehållet och 

struktur. Detta bildade kategorierna i del 2 av resultatet. Med textmängd menar vi hur detaljerat 

författaren lyckas beskriva innehållet i sin berättelse. Vi avser den bild författaren har i sitt 

huvud som ska uttryckas i ord så att den blir så synlig för läsaren som möjligt. Anledningen att 

kategorin är textmängd är att eleverna uttryckte att berättelserna var långa då det fanns fler 

beskrivningar och detaljer. Med kreativitet menar vi författarens fantasi, påhittighet och skap-

andeförmåga. Den avslutande kategorin i del 2 är struktur vilket innebär berättelsens början, 

mitt och ett slut samt att den hänger ihop i det vi kallar ”den röda tråden”. Utöver videodoku-

mentation och loggböcker, bygger även analysen på elevernas skrivna berättelser.  

Textmängd 

Av empirin framgick att eleverna lade fokus på textmängden i sitt skrivande. Deras uppfattning 

var att det är mängden text som är betydelsefull för att innehållet i en berättelse ska vara bra. I 

nedanstående citat diskuteras textmängd som en kvadlité i skrivutvecklingen.  

P: Ja, vad då längre? Vad är det du skriver i din saga då? Vad är det du gör bättre? 

K: Alltså lite mer innehåll så att det inte bara … det va en gång en pojke. Han skulle åka till affären. 

Sen åkte han hem. 

P: Och vad har förändrats där? 

K: Nu är det i stället. Det var en gång en pojke som hette Jack. Han hade en mamma som hette Lisa. 

De skulle till affären och han längtade väldigt mycket. 

P: Vad säger ni andra? Vad låter det som att han gör nu istället? 

L: Alltså han, mm mm han hade inte så mycket, nej, hur ska man säga? .... Han har börjat förklara 

mycket mer.  

P: Han har börjat förklara mer. Vad säger du Ina? 

I: Den hänger mer ihop (videodokumentation). 

Av citatet framgår hur elever lär tillsammans i samspelsdimensionen. Kalle visste hur man ska 

göra för att fånga sin läsare, men han hade svårt att sätta ord på det. Här visar resultatet hur 

eleverna använder varandra som resurser för att öka deras lärande då de sätter ord på sina lär-

domar. I deras individuella berättelser kunde vi se hur samlärandet i grupp resulterar i en text-

mängd med beskrivande ord. Nedan följer ett utdrag från en elevs berättelse där vi här valt att 

korrigera stavfelen för att inte de ska ta fokus från innehållet.  

Det var en tidig morgon. När jag vaknade kollade jag ut ur fönstret. Då såg jag att något lyste bakom 

buskarna i trädgården (elevberättelse).  
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Eleven målade genom beskrivande detaljer upp författarbilden för läsaren efter arbetet i grupp. 

Vår analys är att eleven tillsammans med sina kamrater i arbete med ST-drama fått stöd i sin 

skrivutveckling och utvecklat sina inre textvärldar. De har börjat praktisera sina lärdomar ge-

nom att skriva mer beskrivande berättelser och därmed med en ökad textmäng.  

Kreativitet i innehåll 

Eleverna uttryckte både i samtalen och i sina loggböcker, att det blivit lättare att skriva och att 

fantasin och påhittigheten ökat, vilket hjälpte till då de senare skulle skriva enskilt. Arbetet i 

grupp hade bidragit till att de fått idéer till sitt författande och de upplevde att deras egna berät-

telser fått ett mer kreativt innehåll vilket ger bättre kvalité. De uttryckte också att de fått ett 

annat flöde i sitt skrivande. Eleverna påtalade att den drivkraft och energi som krävs för läran-

det, hade de fått genom samlärande i grupp. Deras motivation till att förändra sin skrivning och 

göra en progression i sin skrivutveckling hade ökat. Citaten nedan är hämtade ur olika elevers 

loggboksskrivande om gruppens betydelse för individuellt skrivande:  

Jag har blivit bättre på att hitta på vad berättelsen ska handla om (elev 1, loggbok).  

Jag har med mer fantasi (elev 2, loggbok).  

Att arbeta i grupp gör att man kommer på olika idéer om sagan man skriver (elev 3, loggbok). 

Man kommer på mer efter att man jobbat i grupp (elev 4, loggbok). 

Loggbokscitaten visar på hur gruppen bidragit med kreativitet, inspiration och motivation som 

för eleverna framåt i deras skrivutveckling. Den gemensamma aktiviteten skapar lust till en 

egen progression och ett ökat intresse för det egna skrivandet.  

Det empiriska materialet visade att inspirationen infann sig både i skrivandets stund tillsam-

mans med andra, då gruppberättelserna dramatiserats och i de diskussioner som fördes efter 

dramatiseringen. Detta visar bredden av samlärandets effekt på utveckling av elevernas indivi-

duella inre textvärldar.  

Struktur 

Analysen av filmerna och loggböckerna visade att eleverna tidigt genom ST-drama uppmärk-

sammade att berättelsers struktur är viktig. I de individuella berättelserna, som eleverna skrev i 

slutet av forskningsstudien, fanns en inledning, ett händelseförlopp och ett avslut. Eleverna 

hade blivit medvetna om att en berättelse behöver en början, ett mitt och ett slut samt en tydlig 

”röd tråd” för att innehållet ska bli bra. De uttryckte att strukturen är en viktig kvalité i skrivut-

vecklingen. Följande citat från loggböckerna visar hur eleverna uppmärksammar att texten 

måste hänga ihop för att andra ska förstå den.  

Jag tänker på att det ska hänga ihop, det gjorde jag inte innan (elev 5, loggbok). 

Nu när vi skrivit mycket, det är då jag känner att jag lärt mig. Jag får det mer att hänga ihop och så 

förklarar och berättar jag mer (elev 6, loggbok). 

Jag tänker alltid att berättelsen ska ha en början, en mitt och ett slut (elev 7, loggbok). 

Här framgår det att innehållsdimensionen, genom arbetet i grupp och ST-drama, har blivit tyd-

ligare för eleverna. En läroprocess har tagit plats och en förändring av skrivutveckling har skett. 

Linn visade i sin individuella berättelse att hon under skrivandet tänker på strukturen genom att 

ha en bra början med förklaringar och detaljer. 
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Sagan enhörningen Stella. Det var en gång en enhörning som hette Stella. Hon älskade att vara ute 

på ängen med alla blommor. Men hon fick alltid vara under uppsikt. För det fanns en häxa i skogen. 

Och hon ville ha deras horn. Och då så skulle de inte ha någon magi längre (elevberättelse). 

I berättelsen beskrivs huvudpersonen och som läsare är det lätt att hänga med. Genom att vara 

skådespelare i ST-drama och få dramatisera andras berättelser fick eleverna en förståelse för 

hur viktig strukturen är. Att själv få möjlighet att gestalta genom drama och i diskussion vid 

utvärderingen efteråt höra författarnas reflektioner och kamratbedömning har bidragit till ett 

lärande och en utveckling i skrivutvecklingen.  

Vi avslutar del 2 av resultatet med följande sekvens. I fokusgruppsintervjun reflekterade Isabell 

över sitt skrivande: 

Innan så bara skrev jag utan att tänka efter. Men nu tänker jag verkligen efter hur innehållet ska vara, 

hur händelserna ska vara…. Jag tänker på att jag ska ha med början, mitten och slut. Jag ska inte 

tappa röda tråden. Jag ska förklara mer (videodokumentation). 

Sekvensen visar att Isabell genom arbetet med ST-drama förstått flera olika kvalitéer av skri-

vandet. Då hon skriver är hon mer uppmärksam på hur hon skriver, så att innehållet blir bra 

genom att hon förklarar sin författarbild. Hon tänker på berättelsens struktur och textmängd.  

Deduktiv analys 

I den deduktiva analysen utgick vi från Illeris (2015) modell av lärande och hans lärtriangel.  I 

analysarbetet uppdagades att arbetssättet med ST-drama omfattar hela Illeris triangel vilket ut-

gör det, menar Illeris, som krävs för en tillfredställande förståelse. Alla hörnen i triangeln var 

representerade och gav därmed olika möjligheter för elever att lära sig. Nedan redovisas vår 

förståelse av lärtriangeln utifrån vårt arbetssätt. Vi instämmer i Illeris syn på individen som 

aktiv deltagare och ansvarig i den egna läroprocessen. 

 

Figur 3: Modifierad modell utifrån Illeris lärtriangel (Illeris, 2015) 

Samspelsdimensionen 

I analysen av filmerna synliggjordes gruppens betydelse för elevernas lärande. Flera elever be-

rättade att deras skrivande hade utvecklats efter att de skrivit i grupp. Andra elever beskrev att 

de genom att se sin gruppberättelse dramatiseras utvecklats. Det är i samlärande med andra som 
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elevernas lärande processas. Vi menar att elever är olika och tillägnar sig olika kunskap bero-

ende på var de befinner sig i sin utveckling och mognadsprocess. Därmed befinner sig eleverna 

på olika ställen i lärtriangeln. Det finns elever vars lärande ökar i samspelshörnet. Tillsammans 

i ett samlärande assimilerar (bygger upp) individen sin kunskap och med tiden tillsammans med 

andra ackommoderar (rekonstruerar) den. Forskningsstudiens arbetssätt genomsyras av arbetet 

i grupp. Tillfällen gavs för olika typer av diskussioner till exempel skrivandet i grupp och ut-

värdering. Ytterligare samspel med andra skedde genom kamratbedömning. I den sociala pro-

cessen i gruppen möttes eleverna med kunskap inom olika områden då de skrev, dramatisera-

des, diskuterade och reflekterade. Ett lärande pågick i ett socialt samspel. Här formades, präg-

lades och utbildades eleven i sin sociala roll. Eleven formade sin identitet, sina åsikter och 

tillvägagångsätt i ett samlärande.  

Innehållsdimensionen 

Fokus i studien är Lundbergs (2008) fjärde dimension, skapande skrivning. Eleverna bearbe-

tade vad som sagts då de satt och skrev sina egna berättelser och för vissa var det då en aha-

upplevelse skedde. I nedanstående loggbokscitat reflekterade en elev vad som är bra och mindre 

bra med att arbeta i grupp. 

Innan så kunde jag skriva, men när vi hade skrivit i grupp så kunde jag tänka på idéer som kompi-

sarna sagt (elev 8, loggbok). 

I loggboken reflekterade eleven över när denne assimilerat (tagit till sig) kunskapen i skapande 

skrivning. Eleven hade i sin reflektion sett samlärandets betydelse för sin skapande skrivning. 

Detta har gett eleven fler idéer för att skapa ett intressant innehåll. En del processar när de sitter 

själva på sin egen kammare och andra när de sitter i grupp när lärandet landar. De ackommo-

derar alla intryck från gruppskrivandet och ST-drama och lärandet sker vid olika tillfällen för 

olika individer. En pojke berättade i sin loggbok att när han sitter själv och skriver, så tänker 

han på att det ska hänga ihop och det gjorde han inte innan. Illeris (2015) menar att eleven 

genom lärande och kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden. Kunskapen bygger 

på en tillägnelseprocess som både är individuell och ett samspel. Individen utgår från vad den 

känner till och vad som är väsentligt. 

Drivkraftsdimensionen 

Eleverna har visat stor glädje då de arbetat med ST-drama. För många har det varit en drivkraft 

att få jobba i grupp. Ett lärande uppnås lättare då drivkraft finns: 

Det är roligt att skriva i grupp. I början blev jag sur, men sen började det bli roligt att samarbeta. 

Citatet ovan beskriver varit en process att kunna arbeta i grupp. Det kan bero på att det har varit 

svårt att inte få bestämma allt själv, men då eleven fått insikt om detta har den upplevt styrkan 

och det roliga i att arbeta i grupp. Andra faktorer som eleverna nämnde då de funderar över att 

arbeta i grupp är:  

Man hjälps åt (elev 7, loggbok).  

Det går snabbare att skriva eftersom man skriftas om (elev 8, loggbok).  

Det är roligt att få skriva med någon annan (elev 9, loggbok).  

Det är lättare att komma på vad man ska skriva om (elev 10, loggbok).  



 

 29 

I relation till utdragen ovan menar psykodynamiska teorier att ”lust” är en positiv känsla som 

kopplas till lärandet och styr den kognitiva utvecklingen. Illeris (2015) menar att lusten att lära 

är primär och att individen behöver möta lämpliga utmaningar. Ett stort deltagande är produkten 

av en stark motivation.  

Vårt arbetssätt inkluderar Boströms (1997) lärstilar vilket resulterar ett förutsättningar för ett 

gynnsamt lärande. Illeris (2015) menar att det är viktigt som pedagog att ta hänsyn till vad 

eleverna redan vet och vad de bör lära sig.  

Diskussion 

Studiens syfte var att genom aktionsforskning utveckla kunskap genom Storytelling Dramas 

där pedagoger och elever lär tillsammans. Den övergripande slutsatsen är att Storytelling Dra-

mas är en undervisningsmetod som möjliggör samlärande och som ger olika perspektiv på lä-

randets objekt. Detta har även bidragit till att bredda pedagogers och elevers kunskap om inne-

hållet i elevers berättelser. Peter (2002) pekar i sin studie på flera fördelar med att använda 

drama i undervisningen. Författaren menar att barn lär sig lättare i undervisningen genom att 

använda sig av kropp och rörelse. Det gör också att de lättare minns vad de lärt sig. I analysen 

av resultatet såg vi hur eleverna fick träna på att samarbeta, lära tillsammans och träna på att 

göra sig förstådda både muntligt och skriftligt. De fick se sin egen förmåga genom andras ögon 

och röster och därmed förstå vad de själva kan, inte kan och behöver lära. Ett dialogiskt klass-

rum skapas genom det sätt  skrivande och samtal används för att främja lärandet. Vi pedagoger 

måste vidga våra vyer för att skapa fler meningsfulla skrivsituationer som skapar skrivglädje 

(Björk & Liberg, 2001).  

Resultatet visar att innehållet i elevernas skrivna berättelser kom till uttryck på flera olika sätt i 

både samtal och skrift. Arbetssättet i vår studie är brett och varierande och täcker alla tre hörn 

i Illeris lärtriangeln. Metodikens variation bidrar till olika ingångar att nå kunskap om det vä-

sentliga i att utföra ett innehållsrikt berättelseskrivande. Detta visar sig i gruppsamtalen efter 

dramatiseringarna samt fokusgruppsintervjuerna, då eleverna ger olika uttryck på ett innehålls-

rikt berättelseskrivande. Tack vare mångsidigheten i arbetssättet,  nås flera olika lärstilar vilket 

gör undervisningen mer effektiv. Vi, precis som Boström, utmanar dagens lärare att vara mo-

diga och prova på vårt arbetssätt för att uppleva framgången med det. Storytelling Dramas kan 

användas av pedagoger i många olika ämnen för att synliggöra lärandet.  Dagens pedagoger har 

uppdraget att göra den pedagogiska verksamheten meningsfull för alla och är ständigt på jakt 

efter pedagogiska strategier för att bemöta elevers olikheter. Hattie (2007) menar att skolan inte 

enbart ska ha stor påverkan då det gäller att förbättra kunskap och förståelse. Skolan ska även 

utveckla elevernas personligheter, det vill säga deras intellektuella, moraliska, medborgerliga 

och prestationsrelaterade karaktärer. Pedagogerna behöver skapa tillfällen för elever att se värl-

den ur andras perspektiv, att förstå mänskliga svagheter och orättvisor och att arbeta för att 

utveckla samverkan och samarbete. Vi menar att dagens pedagoger möter elever inom ett stort 

lärandespektra. Vi tror att det idag är större mångfald i elevgrupper, vilket kan bero på det 

varierande samhälle vi har. Därför måste dagens pedagoger ha mer kunskap om lärandet samt 

ha fler undervisningsstrategier än tidigare. Det räcker inte enbart att tänka på det sociala rummet 

som Hauge (2010) pratar om. Det sociala perspektivet ska vara en del av grunden för lärandet, 

men pedagogen måste även ta hänsyn till andra faktorer. Därför anser vi att lärstilarna är viktiga 

och att de måste tas hänsyn till i den pedagogiska planeringen. Björk och Liberg (2001) menar 

att alla barn är olika och att de därför måste erbjudas olika uttrycksmedel för att inhämta kun-

skap. Vi skapar i vårt arbetssätt en möjlighet för den visuella lärstilen (Boström, 1997) genom 
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att eleverna får läsa andras berättelser samt titta på dramatiseringen. Den auditive lyssnar i dis-

kussionen på sig själv och sina kompisar samt på dramatiseringen. Den kinestetiske får uppleva 

berättelsens innehåll genom att engagera kroppen i dramatiseringen. Den taktile upplever det 

skrivna språket genom att få använda sina fingrar då den skriver på datorn. Kombinationen av 

vårt arbetssätt möjliggör variation och olika ingångar till lärandet som många av dagens barn 

behöver.  

Våra elever befann sig på olika nivåer i sin skrivutveckling och vi såg att deras progressioner 

kan relateras till Lundbergs olika dimensioner. Vi ville se en bättre förståelse för ett innehålls-

rikt berättelseskrivande men ser i elevernas texter hur även andra dimensioner än skapande 

skrivning utvecklats. Bjar (2006) menar att en bra text är läsbar, kommunicerbar och förståelig 

samt formulerad så att läsaren kan utläsa textens budskap. Att använda drama på det här sättet 

ger flera olika vinster. Genom visualiseringen har eleverna fått olika perspektiv på berättelsens 

innehåll. Genom drama lär sig eleverna att våga mer samt att lita på sin egen förmåga. I och 

med detta ökar deras självförtroende. Vi ser hur drama ger oss ytterligare ett sätt att lära ut och 

hur vi på samma gång når flera lärstilar.  

Vi vill lyfta fram hur vi i analysen identifierade att vårt arbetssätt täcker hela Illeris (2015) 

lärtriangel. Den kunskap, förståelse och färdighet i skapande skrivning som Lundberg (2008) 

beskriver, representerar Illeris innehållsdimension. Vi ville medvetandegöra eleverna om vik-

ten av ett förståeligt och beskrivande innehåll i en skriven berättelse. Efter att eleverna hade 

prövat de olika rollerna märkte vi att många av dem fick en annan förståelse för vikten av att 

lägga tid på att göra innehållet mer förståeligt och intressant för läsaren. Glädjen eleverna visade 

både genom det kroppsliga och verbala språket under de lektioner de arbetade med vår metod, 

påvisar hur även Lundbergs dimension fem, intresse och motivation, samt Illeris ena hörn, driv-

kraftsdimensionen inkluderas. Samspelsdimensionen genomsyrar hela forskningsstudien i ett 

sociokulturellt tänk med samlärande genom Storytelling Dramas och kamratbedömning. Illeris 

(2015) menar att för att en person ska uppnå ett lärande måste hela lärtriangeln vara med. Vi 

ser lärtriangeln på ett annat sätt eftersom vi menar att alla elever är olika och lär sig på olika 

sätt. Ett undervisningstillfälle bör innehålla hela lärtriangeln så att en grupps olika lärstilar kan 

tillgodoses. En del lär sig genom att studera själva medan andras drivkraft och inlärningsför-

måga ökar genom att lära i grupp. Innehållet kan vara tråkigt för någon men arbetsformen gör 

att eleven ändå har en drivkraft för lärandet.  

Slutligen funderar vi över om detta är ett arbetssätt som passar alla. Vi menar att pedagoger i 

alla situationer ska ta hänsyn till alla individers behov. Med känsla och pedagogisk finurlighet 

ska lärsituationen modifieras så att alla kan nå ett lärande. I ett tillåtande klimat ska det inte 

vara konstigt att elever får kunskapen genom olika metoder. Vi menar ändå att bredden av ar-

betssättet gör att det finns tillfälle då alla elever kan göras delaktiga. Vi vill avsluta vår diskuss-

ion med ett citat som en flicka skrev i slutet av perioden av vår studie. Vi tycker att citatet 

förmedlar den känsla vi önskar att elever har då de skriver.  

Jag skriver med hjärtat och handen. Jag använder fantasi, kärlek, detaljer, vänskap och 

känslor (elev 12, loggbok). 

Didaktiska implikationer  

Aktionslärande har berikat oss som pedagoger. Fördelen med aktionslärande är att man som 

pedagog ifrågasätter sin undervisning och studerar sin egen lärarroll under lupp. Vi önskar där-
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för alla skolor använder aktionslärande som en arbetsrutin för att lärare kontinuerligt ska för-

bättra sig i sin yrkesroll och därmed sin praktik. Formen skulle då vara enkel, mindre tidskrä-

vande och lätt att använda.  

I dagens skola används drama minimalt och främst inom värdegrundsarbetet. Förutom i ämnet 

svenska (språk) ser vi möjligheter inom ämnena matematik, NO- och SO -ämnena. Då ämnes-

kunskapen upplevs genom dramat får eleverna en mer bestående behållning av lärandet. Dramat 

gör det lättare att komma ihåg då lärandets fokus blir tydligare via visualiseringen. Vanligtvis 

då elever arbetar med sin skrivutveckling sker allt auditivt. Genom det här sättet att arbeta, 

visualiserar vi det vi vill att de ska lära genom att dramatisera berättelserna. En vidareutveckling 

av arbetssättet är att uppspelen filmas och sedan lämnas över till författarna och att de använder 

filmen för att reflektera över sin skrivna berättelse. Då kan de spola fram och tillbaka och dis-

kutera resultatet.  

Vår erfarenhet från lärarutbildningen är att drama var ett isolerat ämne. Vi hade hellre sett att 

drama är en metod som dyker upp i samtliga ämnen. Även lärare på lärarutbildningen behöver 

gå utanför sin bekvämlighetszon och visa på dramats olika möjligheter. På lärarhögskolan kan 

man också använda vårt arbetssätt för att iscensätta pedagogiska dilemman. Lärarstudenterna 

kan delas upp i grupper och tillsammans i grupperna författa en pedagogisk situation som kan 

uppkomma. Slutet kan utelämnas för skådespelarna att lösa. Grupperna byter sedan sina påhit-

tade pedagogiska dilemman. Som skådespelare tränar man in det skrivna och diskuterar till-

sammans hur pedagogen kan lösa situationen. Allt spelas sedan upp. I detta fall ger publiken 

och författarna kamratrespons på skådespelarnas sätt att lösa dilemmat.  

Lärdomar 

Genom glädje och lust visar eleverna att denna dramametod är ett inspirerande och motiverande 

arbetssätt. Även vi pedagoger känner en upprymdhet vilket visar på att det här arbetssättet en-

gagerar både pedagoger och elever. Den forskningsresa vi har gjort genom litteratur och studie 

mynnar ut i något större än vad vi tänkt. Vårt arbete visade att vi begav oss ut på okänd mark 

som vi upplevde lite obekvämt i början, men nyfikenheten drev oss vidare. Ibland fastnar vi 

pedagoger i samma hjulspår och undviker att gå utanför vår bekvämlighetszon.  

Britt-Ingers lärdomar 

En av de viktigaste lärdomarna jag tar med mig efter detta arbete är hur viktigt samlärande är 

för eleverna och att de är viktiga resurser för varandra men också för mig som pedagog. Att få 

stöta och blöta och vända och vrida och reflektera tillsammans med min medforskande kollega 

har stärkt mig till att tro på det jag gör. Kamratbedömning och reflektion har visat sig betydel-

sefullt, mer än jag trott. 

Jag tar med mig värdet av att dramatisera skrivna berättelser för förståelsen, men också som 

motivation och drivkraft, vilket kan utveckla min undervisning i andra ämnen. Min stora utma-

ning är att fortsätta med drama i andra ämnen för att utmana och motivera eleverna för att 

synliggöra deras lärande.  

Även om jag bara har tre år kvar till pension i min lärargärning så har den här resan gett mig 

mer mod att våga ta utmaningar vilket vi pedagoger behöver för att ta undervisningen till en 

högre nivå. Jag är inte längre rädd för att misslyckas. Ett misslyckande är inte ett misslyckande 

utan en utmaning och ett lärande.  
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Tittis lärdomar 

Min största lärdom från den här resan är själva aktionsforskningen. Att få vända och vrida på 

sin praktik. Att få reflektera och fundera på val man gör och få en förståelse för varför och hur 

man agerar i klassrummet. Genom att analysera mitt arbete upplever jag mig stärkt i det jag gör 

och min tro på mina undervisningsstrategier ökar.  

Jag har fått bekräftat att det är i dialogen det största och mest verkningsfulla lärandet sker hos 

mina elever. Även min egen upplevelse av att forska tillsammans med en medarbetare har be-

kräftat dialogens betydelse. Mitt lärande under denna resa hade inte blivit lika omfattande om 

jag hade gjort den själv. På samma sätt hade den inte blivit lika framgångsrik för eleverna om 

de bara hade skrivit individuellt. Jag har fått ett större mod i klassrummet. Det är ett måste för 

att man som pedagog ska inkludera alla lärstilar för att ge goda förutsättningar för lärande. På 

detta sätt blir det mer lustfullt, både för mig och mina elever. Vi pedagoger måste våga utmana 

oss själva. Jag tror att med mer mod kan vi skapa en mer utmanande undervisning för eleverna. 

Med det samhälle vi har idag ser elevernas input i vardagen annorlunda ut än vad det gjorde för 

tio år sedan. Därför måste vi variera de pedagogiska strategierna/metoderna för att ge eleverna 

större motivation och drivkraft.  

Något som jag har lärt mig är att vi som undervisar i de lägre åldrarna behöver höja nivån på 

undervisningen och då menar jag det didaktiska. Eleverna bemästrar mer än vad vi tror. Det är 

nödvändigt att pedagogen handleder och stöttar. Jag har sett att lärandet hade fått en annan 

kvalité och eleverna har vidgat sina vyer.  

Mitt utvecklingsområde är att använda Storytelling Drama precis som Paley gör, dvs. att börja 

använda drama i ett vidare perspektiv. Jag ser stora möjligheter att använda drama i andra äm-

nen. Jag ser användningsområden inom de flesta skolämnena i skolan t ex NO, SO och mate-

matik. Jag har insett att det blir ett annat lärande då man får uppleva det med hela kroppen. En 

stor insikt för mig är vikten av kamratbedömning och att ge eleverna möjlighet att reflektera 

över sitt lärande. Eleverna behöver tidigt reflektera för att kunna använda färdigheten i sitt fort-

satta lärande. Min lärarprofil har tagit andra former och jag har utvecklat ett mer insiktsfullt 

förhållningssätt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Att skapa en skola som vilar på vetenskaplig grund  

genom undersökning av lärares/rektorers praktik 

I skollagen framgår det tydligt att förskolans och skolans arbetssätt ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att möjliggöra det måste lärare 

och skolledare kontinuerligt genomföra undersökningar genom att dokumentera 

vad och hur eleverna lär i den undervisning som genomförs. I vår pågående 

kompetensutveckling (Modellskola) i samarbete med Högskolan i Halmstad, har 

vi redan kunnat se effekter av ökad kvalitet i lärarnas undervisning och därmed 

bättre förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. 

Under detta läsår fortsätter arbetet med nya undersökningar av lärares och rekto-

rers praktik. Vi kommer nu att använda videoinspelningar som metod för att do-

kumentera vissa delar av vår undervisning/verksamhet. Dokumentationen ligger 

sedan till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Eftersom det är verksamhetens 

kvalitet som ska förbättras kommer inte den enskilda eleven att vara i fokus. 

Alla lärare, skolledare och forskare som deltar i utvecklingsarbetet värnar om 

eleverna genom att etiska frågor som uppstår hanteras på ett korrekt och profess-

ionellt sätt. 

Vi är mycket angelägna om att alla föräldrar har fått del av denna information 

och att de frågor som uppstår kommer oss tillkänna. Tveka inte att höra av er. 

Avslutningsvis vill vi att ni skriver under talongen och lämnar till respektive lä-

rare.   

Anders Nilsson                                                                                                  Roger Sunvén 

Rektor                                                                                                                Rektor/förskolechef 

 

Jag har tagit del av informationen om undersökningar på Strövelstorps skola. 

Elevens namn:                                                          Elevens klass:Bilaga 2 

Vårdnadshavares underskrift: 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

Frågor till utvärdering 

 

Till författarna 

1. Kände ni igen er berättelse? Varför/ varför inte? 

2. Blev det som ni tänkt er? 

3. Är det något som ni kan göra annorlunda för att uppspelet ska bli 

bättre nästa gång? 

 

Till skådespelarna 

1. Hur var det att spela upp utifrån berättelsen? Lätt/svårt – Varför? 

2. Vad kan författarna göra annorlunda för att det ska bli lättare 

nästa gång? 

 

Till publiken 

1. Kunde ni hänga med i uppspelet? Varför/varför inte? 

2. Var det några oklarheter och i så fall vad? 

3. Vad kan göras bättre för att ni lättare ska hänga med i uppspelet? 
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Bilaga 4 

Huvudtema Undertema Datainsamling Data 

Induktiv analys 

Del 1: Dramati-

seringens olika 

perspektiv 

Författare Utvärdering i hel-

klass 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering i hel-

klass 

Ett drama har blivit dramatiserat och för-

fattarna är upprörda eftersom det inte 

blev som de tänkt. Stina uttrycker detta: 

Eftersom de inte har sådana händer som 

vi människor, dom har liksom klövar. Då 

kan ju inte grisarna ta så….då trodde jag 

de skulle ta mer… 

Hon visar vad hon menar med händerna. 

 

Publiken saknar en person i dramat som 

blivit presenterad i början. Stefan, en av 

författarna, förklarar att den personen 

dog. 

Fast vi berättade aldrig det. 

Pedagogen frågade vad de ska tänka på 

nästa gång och Stefan svarar: 

Att berätta vad som hände. 

  

 Publik Utvärdering i hel-

klass 

 

 

 

 

 

Utvärdering i hel-

klass 

Publiken tyckte inte att dramatiseringen 

de precis sett hade någon början, mitt och 

slut.   

Jag tycker inte de hade början, mitt och 

slut för slutet var ju….liksom så…På slu-

tet…Grisen var ju redan hemma, så snip 

snapp, snut så var sagan slut.  

 

Publiken kommer fram till att innehållet 

måste hänga ihop. Vid en dramatisering 

diskuteras att berättelsen hade den kvali-

tén.  

Den hängde ihop. Att det liksom.. De var 

inte bara… En dag då Mimmi vaknade 

upp var hon en gris. Det hände något 

mer som gjorde att hon blev en gris.  
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 Skådespelare Utvärdering i hel-

klass 

Skådespelarna tycker att om innehållet är 

tydligt blir det lättare att spela upp. 

Om man ska spela upp den så ska den 

inte vara för svår så att man inte fastnar.  

Del 2: Elevernas 

syn på skrivan-

dets kvalitéer 

Textmängd Fokusgruppsintervju 

 

 

Fokusgruppsintervju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevberättelse 

Jag tycker jag har blivit bättre på det 

där du säger, tjocka på texten.  

 

P: Ja, vad då längre? Vad är det du skri-

ver i din saga då? Vad är det du gör 

bättre? 

K: Alltså lite mer innehåll så att det inte 

bara … det va en gång en pojke. Han 

skulle åka till affären. Sen åkte han hem. 

P: Och vad har förändrats där? 

K: Nu är det i stället. Det var en gång en 

pojke som hette Jack. Han hade en 

mamma som hette Lisa. De skulle till af-

fären och han längtade väldigt mycket. 

P: Vad säger ni andra? Vad låter det 

som att han gör nu istället? 

L: Alltså han, mmmm han hade inte så 

mycket…..nej, hur ska man säga?.... Han 

har börjat förklara mycket mer.  

P: Han har börjat förklara mer. Vad sä-

ger du Ina? 

I: Den hänger mer ihop.  

 

Det va en tidig morgon. När jag vaknade 

kollade jag ut ur fönstret. Då såg jag att 

något som lyste bakom buskarna i träd-

gården. 

 Kreativt in-

nehåll 

Loggbok 

 

 

Loggbok 

Jag har blivit bättre på att hitta på 

vad berättelsen ska handla om. 

 

Jag har med mer fantasi. 
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Loggbok 

 

 

Loggbok 

  

Att arbeta i grupp gör att man kommer 

på olika idéer om sagan man skriver om. 

 

Man kommer på mer.  

 Struktur Loggbok 

 

 

Fokusgruppsintervju 

 

 

Elevberättelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelse av två be-

rättelser. 

 

Elevberättelse 

Jag tänker på att det ska hänga ihop, det 

gjorde jag inte innan. 

 

Nu när vi skrivit mycket, det är då jag känner 

att jag lärt mig. Jag får det mer att hänga 

ihop och så förklarar och berättar jag mer.  

 

Tea skriver om en flicka som heter Ebba och 

att hon bor i en liten stuga i skogen. Hon skri-

ver att de ska åka till USA men att de upp-

täckte att passen hade gått ut och att de 

måste vänta med sin resa för de måste göra 

nya pass. Berättelsen fortsätter med att när 

de väl ska flyga iväg så uppmärksammar 

Ebba sina föräldrar på att hon bara har sett 

flygplan på TV och i verkligheten så är de ju 

jättestora. I berättelsen berättar mamman att 

hon tyckte likadant när hon skulle flyga 

första gången. Berättelsen fortsätter med vis-

telsen i USA med sol, värme och bad och av-

slutas med att de kommer tillbaka till ett kallt 

Sverige.  

 

Den här är bäst för man får veta mer, man 

får ju veta att hon sitter i en barnsits på cy-

keln och då är hon ju liten ju eller hur? 

Sagan om enhörningen Stella. 

Det var en gång en enhörning som hette 

Stella. Hon älskade att vara ute på ängen 

med alla blommor. Men hon fick alltid vara 

under uppsikt. För det fanns en häxa i sko-

gen. Och hon ville ha deras horn. Och då så 

skulle dom inte ha någon magi längre. 

Deduktiv analys Samspelsdi-

mensionen 

Loggbok Att arbeta i grupp gör att man kommer på 

olika idéer om sagan man skriver. 
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Innehållsdi-

mensionen 

Loggbok Innan så kunde jag skriva, men när vi hade 

skrivit i grupp så kunde jag tänka på idéer 

som kompisarna sagt. 

Drivkraftsdi-

mensionen 

Loggbok Det är roligt att skriva i grupp. I början blev 

jag sur, men sen började det bli roligt att 

samarbeta. 
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