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Sammanfattning: Dagens samhälle ställer höga krav på den muntliga kompetensen vilket 

även speglar kursplanerna i skolan. För att utvecklas till skickliga talare krävs det att 

eleverna uppmuntras till att använda sitt tal. Historiskt sett har det visat att 

undervisningen många gånger brister när de kommer till möjligheter för eleverna att träna 

och uttrycka sin muntliga kompetens, och det finns idag många elever som känner stort 

obehag för muntlig framställning. Det finns forskare som indikerar att drama är 

fördelaktigt för att uttrycka muntlig framställning. Däremot har vi inte funnit forskning 

som mer specifikt belyst vad det är som sker under dramaarbetet som leder till muntlig 

framställning och hur eleverna kan bli en tillgång för varandra under dramaarbetet.  

   I den här kvalitativa studien har sociokulturella analysbegrepp använts med syfte att 

undersöka; hur strukturerad drama kan vara en tillgång för den muntliga framställningen i 

svenskundervisningen. Utifrån analys av videodokumentation indikerar vårt resultat att 

under dramaarbetet hjälper eleverna varandra i deras muntliga framställningar samt att de 

använder olika uttryckssätt för att förstärka sitt framträdande. Genom inlevelse använder 

eleverna även improvisationer för att förmedla känslor och åsikter utifrån karaktären. 

Slutsatsen för denna studie är att under dramaarbetet laborerar elever mellan tal och 

skriftspråk, kroppsspråk och röstjustering används för att förtydliga det muntliga 

framträdandet. Drama skapar även möjlighet till repetition för att förbättra den muntliga 

framställningen. Elever stöttar varandras muntliga framställningar genom att ge konkreta 

råd på hur kroppsspråk och röstjustering kan användas för att förtydliga framträdandet. 

Viktigt att notera är att slutsatserna för den här studien är beroende av ett gott samarbete i 

gruppen.   
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Förord 

Intresset för den här kvalitativa studien växte fram under en tidigare litteraturstudie, där 

forskare indikerade att drama som arbetsmetod i skolan är fördelaktigt för att utveckla 

olika färdigheter i svenskundervisningen. En färdighet vi uppmärksammade och fick 

intresset att studera närmre var den muntliga framställningen genom drama, eftersom 

man behöver kunna göra sig förstådd för att verka och leva i samhället. Därav är intresset 

för denna studie att undersöka hur strukturerad drama kan vara en tillgång för den 

muntliga framställningen i svenskundervisningen.  

 

Arbetsfördelning  

Under arbetets gång har vi diskuterat och reflekterat om det material som skapat den här 

studien. Vi har under arbetet gång kompletterat varandras styrkor och svagheter, vilket 

har medfört att vi vid olika tillfällen har fokuserat på olika delar i arbetet. Däremot har 

den slutliga versionen genomarbetats tillsammans, vilket resulterar i ett arbete vi båda två 

kan representera. Den förståelsen vi fått för muntlig framställning i kombination med 

drama är något vi båda två kommer ta med oss in i våra framtida läraryrken.  

 

Vi riktar ett tack till våra handledare som har stöttat oss genom arbetets gång. Vi vill även 

tacka skolan där studien genomfördes som hjälpt oss under processen vid insamling av 

empiri.  

 

Ida Petersson & Josefin Dahlgren  
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1.Inledning 

Människor kommunicerar med varandra för att skapa mening, kommunikationen medför 

att människor kan bli förstådda och förstå andra människor (Bjar & Liberg, 2010). Hur vi 

människor kommunicerar med varandra är beroende av vem vi talar med, vad vi talar om 

eller vad vi vill framföra. Dessa faktorer avgör vilka kommunikativa uttryck vi använder 

för att göra oss förstådda (ibid). Enligt Bjar & Liberg (2010) är det talade språket unikt 

för människan. Genom det verbala språket kan människor förmedla känslor, fakta och 

värderingar till världen runt omkring sig och på så sätt göra sig förstådda. Däremot 

kommunicerar människor även genom icke verbala uttryck såsom rörelser, mimik och 

gester. De icke verbala uttrycken kan förmedla känslor och värderingar utan att vi verbalt 

behöver berätta det (ibid). 

 

Dagens kommunikationssamhälle ställer höga krav på den muntliga kompetensen 

(Säfström, 1999). Samhällets krav innebär att skolan har ett stort ansvar för att eleverna 

utvecklar den muntliga kompetensen och får tilltro till sin förmåga att uttrycka sig. Under 

ämnesområdet svenska belyser Läroplanen (2017a) vikten av den muntliga kompetensen, 

där står det framskrivet på följande sätt;  

 
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts” (Citat från skolverket, 2017a, 

Svenska, S. 252). 
 

Läroplanen (2017a) hävdar att språket är människan främsta redskap för lärande och kan 

därför antas vara en av skolans viktigaste uppgifter att utveckla. Den kommunikativa 

förmågan belyses i kunskapskraven under ämnesområdet svenska redan i årskurs tre, där 

kraven ställs på att eleverna ska ha utvecklat en kommunikativ förmåga och klara av att 

utföra muntliga framställningar (Skolverket, 2017a). Dessa krav fortsätter upp till årskurs 

nio men då på mer utvecklad nivå (Skolverket, 2017a).  

 

För att utveckla en god kommunikativ förmåga och en självsäkerhet i muntlig 

framställning krävs det att eleverna uppmuntras till att använda sitt tal (Gibbons, 2013). 

Historiskt sett har det dessvärre funnits brister i undervisningen när de kommer till 

muntlig framställning, då möjligheterna för eleverna att uttrycka sig i skolan varit små 

(Dysthe, 1996). Lindberg (2005) hävdar att det många gånger varit pedagogen som tagit 

upp den största delen av talutrymmet i klassrummet, vilket medförde att eleverna inte fått 

tillräckligt med möjligheter till utveckling (ibid). Däremot vet vi att skolan är under 

ständig förändring och utifrån egna erfarenheter har vi sett att eleverna idag ges 

möjligheter till att uttrycka sig i klassrummet. Även om elever under de senaste åren har 

fått större talutrymme i klassrummen belyser Skolvärlden (2012) att det är många elever 

som känner stort obehag för muntliga situationer och att elever i vissa fall väljer att 

stanna hemma när de kommer till muntlig framställning i skolan.  

 

Redan 1997 hävdar Cederberg att det är viktigt att elever känner sig trygga i sin talarroll 

för att inte bygga upp en talängslan i muntliga situationer. Om talängslan sker kan det 

medföra svårigheter i att uppnå kraven som skolan och samhället ställer (ibid). 

 För att skapa en trygghet för muntlig framställning borde elever få praktisera det 

muntliga talet tillsammans med andra, eftersom de då kan diskutera och utforska det 
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talade språket tillsammans (Gibbons, 2013). Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att skolan 

behöver skapa utrymme för elever att delta i verbala aktiviteter, så att de kan bygga upp 

en trygghet i att tala inför andra. En metod som forskare har studerat som ett hjälpmedel 

för att utveckla olika förmågor är drama (Öfverström, 2006, Palmérs, 2008, Hui* Sing 

Lau, 2006, Heppner, 2016). En av grundstenarna i drama är att skapa en trygg miljö där 

alla elever får synas och komma till tals (Öfverström, 2006). Detta överensstämmer med 

de förutsättningar som bland annat Cederberg (1997) och Gibbons (2013) har skrivit fram 

som viktiga komponenter för att låta elever bli trygga i sin talarroll och utveckla sin 

muntliga framställning. Drama öppnar även upp för samtal och reflektion tillsammans 

med andra i gruppen, där eleverna får tillåtelse att uttrycka sig på flera olika sätt 

(Öfverström).  

1.1 Problemformulering 

Som tidigare nämnt är det viktigt att läraren skapar en trygg miljö i klassrummet där 

elever vågar tala öppet och uttrycka sig. De förutsättningar vi ger eleverna att träna den 

muntliga framställningen i skolan kan därför anses som en viktig faktor för att eleverna 

ska nå kunskapsmålen. Ges inte rätt förutsättning kan det leda till att elever känner stort 

obehag för muntliga situationer, vilket i sin tur kan leda till att de inte når upp till de 

kraven som skolan ställer. På så vis växte problemområdet för denna studie fram. Som 

tidigare nämnt finns det forskare som anser att drama kan vara ett hjälpmedel för eleverna 

att träna olika förmågor och vi har därför valt att använda oss av drama som metod för 

muntlig framställning. Vi har även uppmärksammat att det finns ett gap i befintlig 

forskning som belyser muntlig framställning i de yngre åldrarna, vårt mål med studien är 

på så vis att täppa till det gap som finns i befintlig forskning.  

 

2. Syfte & Frågeställning 

2.1 Syfte med undersökningen 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är syftet med studien att undersöka hur strukturerad 

drama kan vara en tillgång för den muntliga framställningen i svenskundervisningen. För 

att konkretisera studiens syfte kommer vi utgå från följande frågeställning;   

2.2 Frågeställning  

Vad synliggörs i elevernas muntliga framställning i mindre dramagrupper?   

3. Begrepp definition 

3.1 Drama 

Definitionen av begreppet drama grundar sig i det gammelgrekiska ordet dra’o som 

betyder att göra, att handla (Hägglund & Fredin, 2011). Andersson (2014) beskriver i sin 

avhandling att begreppet drama innebär en handling av något och ett sätt att bygga upp en 

berättelse på. Begreppet drama kan uppfattas som något förvirrande då det ofta används i 

olika sammanhang med varierande syfte (Hägglund & Fredin, 2011). I förskolan och 

fritidshem ser man drama som en del av verksamheten, denna sorts drama benämns 

många gånger som låtsaslek, dramalek eller sociodramatisk lek och definieras som en 

friare lek för lärande där eleverna kliver in i en fiktiv värld utan några förutbestämda 

ramar att följa.  
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Däremot i de högre årskurserna används drama som en mer planerad metod för lärande 

och benämns då istället som dramatiskt skapande eller pedagogiskt drama (ibid). 

Podlozny (2011) använder begreppen strukturerad drama och ostrukturerad drama för att 

skilja definitionen av begreppen åt. Begreppet ostrukturerad drama har i detta fall samma 

innebörd som den sociodramatiska leken, låtsaslek och dramalek. Strukturerade drama 

beskriver Podlozny (2011) som ett agerande där man förhåller sig till en berättelses 

struktur och ramar. Aktörerna som ingår i agerandet förhåller sig på så sätt till 

berättelsens innehåll, specifika särdrag och karaktärerna i texten när de agerar (ibid).  

3.2 Muntlig framställning   

Den muntliga kompetensen är en del av den kommunikativa kompetensen (Olsson Jers 

2010). Det som skiljer dessa två åt är att den kommunikativa kompetensen innefattar 

oftast både tal och skriftspråk, medan den muntliga kompetensen endast fokuserar på den 

muntliga förmågan och den muntlig framställningen. Den muntliga framställningen 

definierar Olsson Jers (2010) som en förmåga att göra sig förstådd, vilket kan ske genom 

det verbala språket, kroppen och handlingar (ibid). I den här studien är det definitionen av 

muntlig framställning som är av betydelse, vilket innebär hur vi tar till olika hjälpmedel 

för att göra oss förstådda i olika situationer.  

4.Bakgrund  

4.1 Vad säger styrdokumenten?   

Inom ämnesområdet svenska (Skolverket, 2017a) är syftet med undervisningen att alla 

elever ska ges förutsättningar att utveckla sin kommunikativa förmåga i olika 

sammanhang. Detta förutsätter att eleverna redan i tidig ålder ges möjligheter att träna sin 

muntliga förmåga och använda det talade språket i en varierad undervisning som erbjuder 

många olika arenor (Skolverket, 2017b). För att utveckla en god muntlig framställning 

behöver eleverna känna sig trygga i sin roll att tala och behöver därför tränas i att tala och 

samspela med andra. Den muntliga förmågan ställer på så sätt andra krav än förmågor 

som att läsa och skriva, då den muntliga förmågan är mer beroende av situation, 

mottagare, personlig trygghet och grupptillhörighet (ibid). 

 

I det centrala innehållet för ämnesområdet svenska åk 1-3 (Skolverket, 2017a) är det flera 

punkter som talar för att undervisningen ska utformas så att eleverna kan utveckla och 

uttrycka muntlig framställning. Det centrala innehållet i svenska åk 1-3 beskriver 

följande;  

 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om 

vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra 

hjälpmedel kan användas (Skolverket, 2017a, s.253). 

• Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på 

tonfall och ords nyanser (Skolverket, 2017a, s.254). 

• Skillnader mellan tal och skriftspråk, till exempel att talet kan 

förstärkas genom röstläge och kroppsspråk (Skolverket, 

2017a, s.254). 

  

I dialog med andra tränar eleverna sin muntliga framställning genom att beskriva så att 

andra förstår och lyssna till sin samtalspartner (Skolverket, 2017b).  
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Skolan ska även erbjuda eleverna att uttrycka sig genom olika estetiska uttryckssätt och 

hjälpa eleverna att få tilltro till sin egen språkliga förmåga (Skolverket, 2017a). Vilket 

blir nämnvärt för vår studie då vi kommer använda drama som metod i undervisningen 

för muntlig framställning. 

4.2 Vikten av muntlig framställning 

Säfström (1999) hävdar att en människa som har en god muntlig framställning har det 

enklare att klara sig i samhället. Samhället vi lever i idag ställer högre krav på den 

muntliga kompetensen än vad det gjordes under det gamla industrisamhället och därmed 

har det talade ordet fått en förhöjd status i arbetslivet (ibid). Även Cederberg (1997) 

belyser att informationssamhället ställer höga krav på den muntliga kommunikationen 

och hävdar att kraven på muntlig framställning inte kommer minska med tanke på den 

takt samhället utvecklas (ibid).  

 

Att ha en god muntlig framställning och kunna tala för sig är ingen ny uppenbarelse 

(Persson, Blomström, Vogel & Wirdenäs, 2016). Redan under 400- talet f.kr myntade den 

grekiske filosofen Aristoteles begreppet retorik, idag också kallat konsten att kunna tala, 

vilket han beskrev som konsten att kunna övertala och övertyga. Kunskapen kring 

retorisk kunskap växte fram och hur man som talare tog till olika medel i sitt framförande 

för att beröra sin publik. Den retoriska läran spred sig från de antika Grekland till de 

antika Rom där retorisk kunskap blev högt rankad och blev allt viktigare för att tillhöra 

samhällets övre sociala skikt. Man ansåg att det var språket som speglade talarens 

allmänbildning och sociala tillhörighet (ibid). Enligt Säfström (1999) har den muntliga 

framställningen fortfarande en betydelsefull roll i samhället. Idag är det däremot viktigare 

att talaren är närvarande och äkta istället för överdrivet intränad för att beröra sin publik 

(Persson, Blomström, Vogel & Wirdenäs, 2016). Det finns på så sätt ett historiskt arv om 

konsten att kunna tala, däremot börjar den komplexa synen på retoriskt framförande 

förändras (ibid).  

4.3 Arbetssätt för muntlig framställning i skolan 

Palmér (2008) skriver i sin avhandling att förutsättningar för att öva den muntliga 

framställningen varierar i skolorna. Redovisningar som sker framför klasskamrater är ett 

vanligt arbetssätt för att träna den muntliga framställningen. Palmer (2008) belyser att 

problematiken med redovisningar är att eleverna sällan ges tid att reflektera och utvärdera 

sitt framträdande eller bearbeta den information de tagit till sig av klasskamraterna (ibid).  

 

En annan vanlig arbetsmetod för dialog är färdigkonstruerade frågor som läraren tagit 

fram för att skapa diskussion mellan eleverna (Palmér, 2008). Däremot hävdar Palmér att 

valet av frågor är av betydelse i en sådan uppgift, eftersom slutna frågor inte leder till 

några djupare diskussioner eller reflektioner (ibid). Olsson- Jers (2010) belyser att om 

diskussioner inte leder till några djupare samtal eller reflektioner är det vanligt att elever 

tappar engagemanget av ämnet, vilket således påverkar elevernas deltagande i samtalet. 

Anledningen till att förutsättningarna för att öva sin muntliga framställning i skolan ser 

olika ut kan beror på att lärare har olika föreställningar om kunskap och lärande (ibid). 

Palmer (2008) belyser att skolan många gånger lägger mer tid på de teoretiska ämnena 

och den mätbara kunskapen. Detta kan innebära att eleverna ges mindre möjligheter till 

praktiska övningar och att träna på att tala tillsammans med andra (ibid).  
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4.4 Drama som hjälpmedel för muntlig framställning 

Dramatisering tvingar läraren att bortgå från den strikta kunskapssynen och bjuder in 

eleverna till en annan klassrumskontext (Öfverström, 2006). Genom drama får eleverna 

använda sin fantasi och bli ägare över sin egen utveckling (ibid). Miyata (2002) som 

studerat hur lekar och olika aktiviteter kan hjälpa elever till att utvecklas till duktiga 

talare hävdar att fantasin har starka kopplingar till effektiv kommunikation. Skickliga 

talare använder sin fantasi för att beröra sin publik. Fantasin påverkar människors 

improvisationsförmåga, minne, kroppsspråk och röstläge, samt förmågan att tolka och 

välja ut material (ibid). När eleverna dramatiserar en skriven text har de möjlighet att 

använda sig av flera olika kommunikativa uttryckssätt för att förmedla textens budskap 

(Öfverström, 2006). Däremot kan arbetet med kreativa processer till en början upplevas 

kaotiskt för elever som är vana vid en undervisning som är mer strukturerad (Rasmusson 

& Erberth 2008). Det är därför viktigt att se drama som en process, där elever ges tid att 

komma in i arbetsmetoden (ibid) 

 

Som talare är det viktigt att beröra sin publik (Miyata, 2002). Genom att använda 

kroppsspråk, mimik och ansiktsuttryck kan man förstärka det man verbalt förmedlar. 

Beroende på vilket budskap talaren vill framföra är rösten ett effektivt verktyg för att 

förstärka inlevelsen och känslan för publiken (ibid). För att bli goda talare behöver 

människan regelbundet använda kroppsspråket och rösten i olika sammanhang för att 

bygga upp en trygghet i att uttrycka sig (Way, 1967; Miyata 2002). Genom drama tränar 

man inte bara sin muntliga förmåga utan man skapar även en trygghet i att göra muntliga 

framställningar (Way, 1967). Dramatisering ger eleverna möjlighet att tala öppet och 

agera sina känslor, ideér och tankar på ett lekfullt sätt (ibid). Däremot belyser Rasmusson 

& Erberth (2008) att upplevelsen av dramatisering kan ge en känsla av oro hos elever, 

eftersom de kan uppleva att de inte har kontroll över situationen. Denna känslan kan 

skapa en blockering hos eleverna och medföra att de inte kommer vidare i processen 

(ibid)  

5. Teoretisk Ramverk 

5.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen är ett samhällsvetenskapligt perspektiv på människan och 

samhället (Burr, 1995). Enligt socialkonstruktionismen konstrueras kunskap i samspel 

mellan människor och därför har språket en betydelsefull funktion för människans 

lärande. Socialkonstruktionismen hävdar att människor utformar sin egen kunskap genom 

att i interaktion med andra konstruera världen för varandra, på så sätt blir kunskapen 

ständigt förändring eftersom vi hela tiden samlar på oss nya erfarenheter som måste 

förstås i sitt sammanhang. Sambandet mellan kunskap och sociala processer är en viktig 

del inom socialkonstruktionismen eftersom vi bär på olika världsbilder som leder till 

olika handlingar (ibid). Det är i interaktionen mellan människor som erfarenheter möts 

och kan förändras vilket leder till nya kunskaper och erfarenheter (Källström-Carter, 

2015). Ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt är det individen som är den primära källan 

till kunskap och samhället är den sekundär källan (Alvesson & Sköldberg 2017). Enligt 

Alvesson & Sköldberg (2017) kan detta synsätt ifrågasättas då det råder vissa 

maktstrukturer i samhället som påverkar människors tänkande och handlingar och därför 

kan det vara problematiskt att se individen som en primär källa till kunskap.  
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Alvesson & Sköldberg (2017) belyser även att socialkonstruktionister ger en deskriptiv 

förklaring av den sociala verkligheten, eftersom de frångår frågor om varför kunskap sker 

och hur konstruktionerna fungerar.  

 

Sammanfattningsvis är socialkonstruktionismen ett samhällsvetenskapligt perspektiv som 

belyser kunskap mellan människan och samhället. I denna studie kommer vi studera hur 

elever utvecklar sin muntliga framställning i interaktion med andra, där 

socialkonstruktionismen blir det övergripande som ramar in området. Det finns likheter 

mellan socialkonstruktionismen och det sociokulturella perspektivet, så som språk och 

interaktion. För att kunna studera det som sker i sociala interaktioner under dramaarbetet 

har verktyg inom det sociokulturella perspektivet använts i denna studie.  

 

5.2 Sociokulturella perspektivet  
Säljö (2005) hävdar att lärande inom det sociokulturella perspektivet sker i sociala 

sammanhang i direkta eller indirekta interaktioner mellan människor. Människan ska ses 

som en deltagare i en social kontext där det sociala samspelet mellan människor gör att vi 

kan utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter. Interaktionen mellan människor blir 

på så sätt det grundläggande för människors tänkande, handling och utveckling (ibid). 

Säljö (2000) skriver i sin bok lärande i praktiken att kommunikation är det centrala och 

det är kommunikationen som utgör länken mellan barnet och omgivningen. För att förstå 

och kunna se på lärande utifrån det sociokulturella perspektivet finns det en del centrala 

begrepp som vi behöver benämna. Det är Säljös (2000,2005) tolkning av Vygotskys 

lärandeteori som blir centrala för denna studie. Begreppen som kommer användas i 

studien beskrivs nedan. 

 

5.2.1 Mediering  

Säljö (2000) definierar begreppet mediering som att förmedla vårt tänkande och våra 

handlingar. Mediering kan ses som länken mellan individen och de redskap som medierar 

världen för oss. Enligt det Sociokulturella perspektivet sker mediering i form av olika 

redskap, intellektuella och fysiska redskap. Med fysiska redskap betonas materiella saker 

som är skapade av människan och är enkelt förklarat fysiska redskap som vi kan ta på. De 

intellektuella redskapen handlar om människans tänkande, handlingar och språkliga 

uttryck. Enligt Säljö (2000) tänker barnet med och genom intellektuella redskap i form av 

språkliga uttryck som de tagit till sig i samspelet med andra. Säljö (2000) belyser att vi 

inte själva kan bestämma oss för en egen tolkning av verkligheten, utan vi låter 

omvärlden tolkas för oss i gemensamma och sociala kontexter (ibid).  

 

Alla individer föds in i en viss kultur och övertar omgivningens förståelse av omvärlden, 

genom att använda samma medierande redskap som den kultur individen tillhör (Säljö, 

2000). Medaktörer vi möter hjälper oss att förstå vår omvärld genom att vi delar med oss 

av våra erfarenheter. Kunskapen sker på så sätt genom att omvärlden medieras mellan 

människor med hjälp av intellektuella och fysiska verktyg. Kunskap vi bär på är på så sätt 

lånad av andra och kommunikationen mellan människor blir länken mellan inre tänkande 

och yttre interaktion (ibid). Människan kan ses som en ständigt medierande resurs för 

varandra eftersom alla samtal är uttryck för mediering (Säljö, 2005). Interaktion mellan 

människor kan ses som en grundläggande mekanism för mediering. Ett förändrat tonläge, 

en beskrivning av en händelse eller en gestikulerande blick medierar ett specifikt syfte för 

samtalspartnern, vilket gör att ett nytt lärande kan växa fram (ibid).  
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5.2.2 Medierande redskap som medierar omgivningen för oss. 

Som tidigare nämnt så talar det sociokulturella perspektivet för att människor använder 

sig av intellektuella/språkliga redskap och fysiska redskap för att förstå sin omvärld. Säljö 

(2005) hävdar att när vi lär oss använda dessa redskap kan vi också ta del av samhället 

och gemensamma erfarenheter. I det sociokulturella perspektivet på lärande är det i det 

sociala sammanhanget som redskapen medierar världen för oss (Säljö, 2000). 

Människans främsta redskap är språket. Människan använder språket som medierande 

redskap i det sociala samspelet med andra att mediera kunskap och förstå det som händer 

runt omkring (ibid).  

 

Säljö (2005) förklarar utifrån Merlin Donald att det mänskliga språket i huvuddrag 

utvecklats utifrån mimetisk kultur, det vill säga en kultur där man skapade en 

kommunikation via gester, ögonkontakt, miner och kroppsspråk. Våra förfäder kunde 

uttrycka och kommunicera sin mening genom mimetiska uttryckssätt, och på så sätt visa 

både rädsla och glädje. Genom den mimetiska kulturen kunde människor skapa en 

förståelse för varandra, vilket ledde till att man kom överens om hur man skulle 

kommunicera med kroppen i olika sociala kontexter. Kroppsspråket använder vi även 

idag, men nu kombinerar vi oftast det med talade språket (ibid).  

 

Kroppsspråk för kommunikation utvecklas tidigt i livet och med hjälp av omgivningen 

kan vi göra oss förstådda eller få vår vilja igenom redan som ett litet barn (Säljö, 2005). 

Vad som är viktigt när man pratar om förståelse och lärande utifrån ett icke verbalt språk 

är att individen själv kan uttrycka en innebörd eller en mening i samspel med andra 

människor. Det centrala är alltså inte förmågan till att imitera något/någon utan individen 

som vill förmedla en händelse måste göra det begripligt genom att fixera speciella 

budskap med kroppen, så att det blir tydligt för åskådaren vad individen syftar till (ibid). I 

den här studien kommer vi att studera både språkliga redskap och kroppsliga redskap. 

Vid både språkliga och kroppsliga redskap kommer vi att benämna dessa redskap som 

medierande redskap, då båda är en mediering av ett intellektuellt tänkande.  

 

5.2.3 Scaffolding  

En individ befinner sig ständigt i utveckling (Säljö, 2000). Skolan har en avgörande roll 

för kognitiv och social utveckling för barnen. I skolan erbjuds barnen 

utvecklingsmöjligheter och redskapen blir tillgängliga för barnens utveckling. Men det är 

inte skolan i sig som står för utvecklingen, utan det är barnet som aktör som skapar sin 

egna utveckling inom ramen för vad som erbjuds i olika lärmiljöer. När en individ hjälper 

någon att strukturera ett problem eller händelse genom att uppmärksamma hur man skall 

börja och hur man ska gå vidare, ger man individen det som kallas kommunikativ 

stöttning. Inom det sociokulturella benämner man den kommunikativa stöttningen som 

scaffolding. Genom att ge kommunikativ stöttning bryter man ner problemet i mindre 

delar för att sedan skapa en väg mot ett mål (ibid). Säljö (2000) hävdar att när man 

samhandlar eller samtänker kring en uppgift blir det en effektiv lärsituation, där en 

individ inte endast får ge instruktioner utan också får ta del av hur någon annan tolkar och 

definierar en uppgift. Den här typen av lärsituationer är något som Säljö (2000) vill 

utmärka som ett gott samarbete mellan novis och expert i ett arbetsområde (ibid). 
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6. Forskningsläge   

6.1 Muntlig framställning genom dramatisering 

Genom drama kan du träna din muntliga framställning genom att använda olika 

kommunikativa uttryckssätt (Öfverström, 2006). Under dramaarbetet tillåts eleverna att 

kliva in i en annan karaktär där de kan framföra textens budskap utan att behöva utgå från 

sitt eget jag. Dramatisering öppnar samtidigt upp för muntliga samtal tillsammans med 

andra där eleven tränas att tala i ett socialt sammanhang. Detta resultat hävdar Christer 

Öfverström (2006) i sin kvalitativa studie som gjorts med syfte att belysa dramats 

identitet och särart utifrån intervjuer från lärare. Öfverström (2006) indikerar att i 

dramaarbetet skapas situationer där kontexten gör så att eleven använder sin fantasi när 

de tar på sig roller och där de kan använda sitt kroppsspråk för att uttrycka känslor (ibid).  

 

Till skillnad från Öfverström (2006) resultat indikerar Ann Podloznys (2000) slutsatser 

att strukturerad drama inte har speciellt starka kopplingar till den muntliga förmågan på 

yngre elever. Podlozny (2000) har tillsammans med sin forskargrupp gjort en kvantitativ 

studie där de undersöker kopplingen mellan drama och olika färdigheter. Podlozny 

belyser att drama som pedagogiskt arbetssätt kan ha större kopplingar till den muntliga 

förmågan om eleverna är äldre, eftersom att äldre barn inte är lika vana att använda sin 

fantasi och ingå i lekfulla lekar blir därför effekten större (ibid). En studie som motsäger 

Podloznys (2000) resultat är Nicolopoulou & Lou Ilgaz (2013) som kritiskt har granskat 

tidigare forskning som motsäger barns utveckling genom drama. De hävdar att den mest 

effektiva åldern för att utveckla den muntliga förmågan är mellan 3-7 år. Däremot drar 

Nicolopoulou & Lou Ilgaz (2013) slutsatsen att barnets språkkompetens och deltagande 

har stor betydelse för hur effektfullt drama är för den muntliga förmågan. Syftet med 

deras studie var att undersöka vad tidigare forskning belyst om barns kognitiva, språkliga 

och socioemotionella utveckling genom ostrukturerad drama (ibid).  

 

En studie som indikerar att drama är betydelsefullt för äldre elevers muntliga förmåga är 

Anne Palmérs (2008) etnografiska studie som bestod av fältanteckningar och 

videodokumentation på gymnasieelever. Hennes resultat hävdar att fler elever får 

talutrymme med ett sådant arbetssätt, vilket är ett sätt att träna elevers muntliga förmåga. 

I mindre grupper ger drama en möjlighet att tillsammans med andra planera ett 

framförande samt att exponera sig själv inför en publik där eleven kan uttrycka sig både 

muntligt och kroppsligt. Hennes syfte med studien var att studera den muntliga 

kommunikationen i lärandeprocesser i svenska och karaktärsämnen på yrkesförberedande 

program i gymnasiet (ibid).  

 

Anna Hui* Sing Lau (2006) har gjort en kvantitativ studie som utgick från 17 grundskolor 

i årskurserna 1-4 med syfte att undersöka kopplingen mellan drama och främjandet av 

barns kreativa tänkande och muntliga förmågan. Resultatet indikerar att elever vågar 

uttrycka sig mer kreativt och detaljerat när det har arbetat med drama (ibid). Även Palmer 

(2008) resultat belyser att drama leder till kreativt tänkande och öppnar upp för fantasin, 

där eleverna får möjlighet att gestalta sin egna tolkning av en företeelse. Hennes intryck 

utifrån undersökningen är att eleverna ser drama som en lustfylld uppgift, samt att eleverna 

upplevs motiverade till att anstränga sig för att agera rollen och göra framförandet mer 

roligt och spännande (ibid).  
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Precis som Palmér (2008) indikerar Denise Heppners (2016) resultat att genom 

dramatisering ökar elevernas motivation till att tala. Hennes resultat befäster att genom 

drama får eleverna på ett lekfullt sätt träna sin muntliga förmåga. När elever får ingå i en 

fantasifull miljö där de tillsammans får möjlighet att bearbeta och repetera texter med andra 

tränar de sin muntliga förmåga samtidigt som de skapar en större förståelse för texten. Det 

aktiva lärandet som sker tillsammans med kamraterna under dramaarbetet motiverar 

eleverna till att muntligt berätta för varandra. Detta resultat är baserat på Heppners 

kvalitativa studie på barn mellan 4-5 år. Hennes syfte var att undersöka hur förskolebarn 

muntliga berättelser påverkas av lekbaserade aktiviteter så som ostrukturerad drama (ibid). 

 

Även Yuk-Ian Chans (2009) studie har liknande resultat som Sing Lau (2006), Palmér 

(2008) och Heppner (2016). Däremot är Chans (2009) resultat framtaget genom 

observationer och fokusintervjuer för att få fram elevernas egna tankar om arbetsmetoden. 

Syftet med studien var att undersöka vilka aspekter av drama kopplat till andra läromedel 

och vilka faktorer som ligger till grund för elevernas åsikter. Resultatet av intervjuer 

indikerade att eleverna själva ansåg sig vara bättre talare med hjälp av dramatisering. 

Eleverna ansåg att dramatiseringen öppnade upp för ett aktivt deltagande och ett klassrum 

för att uttrycka sig spontant, vilket gav positiva effekter på deras muntliga förmåga och 

självförtroende (ibid).  

6.2 Att utvecklas tillsammans i grupp  

Annamaria Pinter (2007) har gjort en kvalitativ studie med syfte att undersöka elevers 

interaktion under muntliga aktivitet och vad det finns för fördelar med att repetera 

övningen. Utifrån observationer och intervjuer indikerar hennes resultat att ju mer elever 

får träna tillsammans, desto säkrare blir de på att använda sitt språk. Pinters resultat 

hävdar att elever känner en större trygghet i gruppen om de får chansen att arbeta med 

samma grupp en längre tid (ibid). Att känna trygghet är något även Karin Forslund-

Frykedal (2008) har kommit fram till. Utifrån hennes kvalitativa studie med syftet att öka 

kunskapen om hur grupparbete fungerar. Genom observationer och intervjuer på 

ungdomar kom hon fram till att kärnan i att arbeta i grupp är tillit. När elever har en 

trygghet och tillit i gruppen ger det en större möjlighet till en samlära i gruppen (ibid). 

Vidare finns de forskare som belyser andra faktor i att arbete i grupp.   

 

Pia Williams (2001) har gjort en kvalitativ studie där hon har videoinspelat olika 

aktiviteter och intervjuat barn för att belysa och beskriva barns samlärande i olika 

sammanhang och situationer, samt hur barn själva uttrycker sig om att lära av varandra. 

Utifrån en skola och en förskola utfördes fyra olika studier för undersökningen. Williams 

resultatet indikerar att barn ständigt hamnar i situationer där de kommunicerar och 

samspelar med varandra. I kommunikationer och samlärande pendlar barnen mellan olika 

roller och försöker anpassa sig till samarbete mellan varandra, där erfarenheter och 

kunskap delas med varandra. Resultatet indikerar även att barn kan ta andra barns 

perspektiv i både spontana och arrangerade aktiviteter. Barns egna uppfattning om 

samlärande är att de kan lära en kamrat något och att de kan ta åt sig kunskap av sina 

kamrater, därav räknar eleverna sina kamrater om en källa till kunskap. Detta hävdar 

William är ett sätt att få ett livslångt lärande och att se andra människor som källor till 

nya kunskaper (ibid).  

 

Att barn kan ta andra barns perspektiv är även något Anders Jakobsson (2001) kommit 

fram till i sin studie. Hans resultat hävdar att elever skapar en arena för olika 

perspektivbyten, vilket gör att eleverna utvecklar en förståelse för det relevanta området 
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på en högre nivå tillsammans med andra. Jakobsson har i sin avhandling haft som syfte 

att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas kunskapsutveckling under 

problemlösningsprocessen. Undersökningen är gjort på 20 elever under fyra veckors tid, 

genom deltagande observationer, videoinspelning samt intervjuer och anteckningar från 

eleverna. Jakobssons resultatet indikerar att elevernas samarbete är en faktor som har 

betydelse för elevernas kunskapsutveckling. De diskussioner som sker i 

samarbetsövningar skapar en språklig interaktion som utvecklar elevernas muntliga 

kompetens och genom diskussionerna delger de varandra och tar till sig ny kunskap. 

Detta blir det främsta redskapet för att utveckla den muntliga kompetensen (ibid).  

 

Samarbetsövningarna blir fördelaktigt för båda samtalspartner fast på olika sätt 

(Jakobsson, 2001). För en elev kan samarbetet innebära att eleven får ompröva tidigare 

föreställningar, vilket leder till en utvidgad förståelse genom ett nytt perspektivtagande. 

För den andra eleven leder samarbetet till att eleven måste omorganisera sina egna 

kunskaper för att övertyga sina kamrater. Genom att hjälpa eller övertyga en kamrat 

måste eleven transformera det abstrakta till en för båda begriplig språknivå och välja ut 

vilka delar av problemet som ska göras tydligare (ibid).  

 

När elever får delta i kontexter där andra elever förklarar för dem medför det att gränsen 

mellan experter och noviser blir mer osynlig, då man ser klasskamraterna som en resurs 

och en person man kan ta hjälp av (Melander 2013). Detta är resultatet från Helen 

Melanders kvalitativa studie med syfte att undersöka hur barn görs till medierande 

aktörer när de arbetar i grupp. Melander har videoinspelat en aktivitet med förskolebarn 

och en årskurs ett där en pojke har fått i uppgift att berätta för andra barn hur de ska 

genomföra en uppgift de har fått. Hennes resultat indikerar att när eleverna blir 

medierande aktör för varandra medför det att de blir mer delaktiga i andras 

lärandeprocesser, vilket på så vis även utvecklar deras eget lärande (ibid).  

 

6.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis belyser forskningen hur drama kan användas som metod för muntlig 

framställning men även hur arbetet i grupp kan leda till lärande och fortsatt utveckling. 

Övergripande kan vi utläsa att drama släpper in elever i en fiktiv värld där de tillsammans 

med andra får öva på sin muntliga framställning. Det är den fantasifulla leken och 

möjligheterna till olika uttryckssätt som blir mest framträdande i den tidigare 

forskningen. Det är däremot svårt att utläsa vilken ålder drama som metod för muntlig 

framställning blir mest fördelaktigt, då många forskares resultat skiljer sig åt och är 

baserade på varierande åldersgrupper. Forskning belyser även hur elever kan utvecklas 

tillsammans i grupp. Många forskare lyfter fram att det krävs trygghet i gruppen för att ett 

lärande ska ske, däremot är de även forskare som inte studerat denna aspekt, men hävdar 

att det är olika perspektivbyten och repetitioner under arbetet i grupp som leder till 

lärande.  
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7.Metod  

7.1 Kvalitativ Metod  

Valet av metod hjälper forskaren att förflytta sig från ett problem till en lösning 

(Svensson  & Ahrné 2015).  Svensson & Ahrne (2015) anser att metoden är beroende av 

det man vill få svar på i sin forskning och att en del frågor kan endast besvaras genom en 

kvalitativ metod. Eftersom våra frågeställningar är riktade till att söka förståelse och 

beskriva fenomen valdes en kvalitativ metod för denna studie. Genom en kvalitativ metod 

beskriver, förklarar och tolkar man något för att finna ett resultat (Olsson & Sörensen, 

2007). Inom den kvalitativa forskning söker man alltså förståelse för den sociala 

verkligheten och deltagarna som ingår i en viss miljö (Bryman, 2011).  

7.2 Urval 

Empirin för studien samlades in i en klass som bestod av 20 elever i åldrarna 9-10 år. 

Eftersom vi valde att använda oss av de elever som befann sig i klassen, gjordes ett så 

kallat bekvämlighetsurval. Bryman (2011) definierar bekvämlighetsurval precis så som 

namnet antyder, att forskaren använder personer som för tillfälligt råkas finnas 

tillgängliga för forskaren. Vidare förklarar Bryman (2011) att ett resultat som är taget 

utifrån ett bekvämlighetsurval kan bli mycket intressant, men att resultaten aldrig 

kommer gå att generaliseras eftersom man endast använt sig av den population som finns 

nära till hands.   

7.3 Etiska övervägande 

Skolan och de elever som skulle vara delaktiga i studien informerades i ett tidigt stadie 

innan arbetet startades upp. För att få tillåtelse att samla in empiriskt material tog vi 

hänsyn till de fyra etiska principerna. De etiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl- Ordell, 2007). 

Eftersom eleverna som skulle delta i det empiriska materialet är minderåriga skickades en 

etikblankett ut till varje vårdnadshavare (se bilaga 1). Etikblanketterna som 

vårdnadshavarna fick ut signerades av vårdnadshavarna med underskrift och lämnades 

tillbaka till oss. Genom att signera etikblanketterna har vårdnadshavarna godkänt att 

deras barn får medverka i det empiriska materialet, vilket motsvarar samtyckeskravet. 

Signaturen visar också att vårdnadshavarna har godkänt och tagit emot informationen om 

forskningens syfte, att alla medverkande kommer vara avidentifierade samt att materialet 

som samlas in är väl förvarat och endast kommer användas till forskningsändamål. Detta 

motsvarar informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Eidevald (2015) anser att när man ber om ett tillstånd om att filma eller göra en studie 

skall man vara medveten om att det handlar om att skydda människors integritet. Vi såg 

därav en stor vikt i att även informera eleverna om de etiska principerna innan 

dokumentationen startade. Alla 20 eleverna i klassen fick ett godkännande av målsman 

att delta i studien samt att eleverna självmant ville delta. 

7.4 Datainsamling och genomförande 

Under fyra veckors tid dokumenterades eleverna under åtta tillfällen när de arbetade med 

en text genom strukturerad drama. Arbetsområdet startades upp med att texten som 

eleverna skulle förhålla sig till lästes upp för eleverna.  
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Tillsammans med eleverna diskuterades tillvägagångssätt för strukturerad dramatisering 

av text och det gavs idéer och tips på hur man kan arbeta med textens innehåll och 

uppbyggnad genom drama. Varje lektionsstart började sedan med att eleverna 

tillsammans med de andra grupperna fick delge för varandra hur de hade bearbetat texten 

under föregående lektion och hur de skulle fortsätta arbetet under kommande lektion. 

Uppstarterna dokumenterades inte eftersom det inte var relevant till vår frågeställning. 

Eidevald (2015) hävdar att genom att man vet vad man ska fokusera på, kan man välja ut 

vissa sekvenser att spela in. 

 

Olsson & Sörensen (2007) påpekar att ett resultat som utgår från en kvalitativ metod bör 

grunda sig på ett litet antal individer med ett stort antal variabler. För att samla in empirin 

skapades heterogena grupper för att få så stor variation som möjligt i grupperna. Totalt 

blev det fyra grupper som bestod av fem elever per dramagrupp. När eleverna bearbetade 

och dramatiserade texten i grupperna arbeta eleverna självständigt i interaktion med 

varandra för att få ihop texten till en dramatisering. Eftersom intresset var att studera 

elevernas muntliga framställning och betydelsen av deras interaktion med varandra, 

gjordes ett aktivt val att läraren skulle hålla en passiv roll under elevernas samtal och 

diskussioner under dramatiseringen. Däremot hade varje grupp tillgång till varsin lärare 

som stöd under varje tillfälle som de kunde ta hjälp av om det skulle dyka upp problem 

som de inte kunde reda ut själva.  

 

Insamlingen av materialet gjordes i form av videodokumentation. Alla grupperna blev 

filmade minst två gånger var. Även om videoinspelning är ett tidskrävande arbete är 

videoinspelning fördelaktigt när forskningsfrågan redan är begränsad och när man vill 

fördjupa sig inom ett fenomen (Eidevald, 2015). Totalt blev de 32 filmsekvensen av de 

åtta lektionerna som var befogat. Vilka grupper som filmades vid tillfällena baserades på 

ett slumpmässigt schema samt hur eleverna kände angående filmningen. Fanns det inget 

samtycke från eleverna som skulle filmas, valdes nästa grupp på tur. Eleverna filmades i 

sina respektive grupper. För att minimera störning från andra klasskamrater filmades 

eleverna avsides från de andra grupperna där surfplattan var placerad på ett stativ i ett av 

hörnen i rummet. Man ska vara medveten om att videoinspelning endast visar en 

begränsad del av ett rum och blir även färgad av det urval av personer som spelas in 

(Bjørndal, 2005). Valet att endast filma en grupp i taget medför en medvetenhet om att vi 

kan ha missat andra delar som kunde ha upptäckts om fler grupper hade filmats vid 

samma tillfälle. En annan viktig aspekt av videoinspelning är att man endast kan se det 

som har ägt rum och vad som skett, man kan således se filmen som en kopia av 

verkligheten (Bjørndal, 2005). 

7.5 Transkribering av empiri 

7.5.1 Beskrivning av analysbegrepp  

Empirin har analyserat utifrån begrepp tagna utifrån Säljös (2000,2005) tolkningar av det 

sociokulturella perspektivet. Svensson (2015) beskriver en teori som något som är 

sammanhängande och relativt abstrakt sätt att beskriva, bearbeta och förklara eller förstå 

ett visst fenomen. Vår analys av empiri har gjorts utifrån mediering, medierande redskap 

samt scaffolding för att undersöka elevers muntliga framställning genom dramatisering. 

För att förtydliga användandet av begreppen för analys gör vi följande definition av 

begreppen;  
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Mediering: Då mediering sker hela tiden är det inte ett konstaterande vi söker. Analysen 

av begreppet mediering används i denna studien för att studera när eleverna förmedlar sitt 

tänkande genom redskap för att förbättra eller förstärka den muntliga framställningen 

under dramatiseringen.  

 

Medierande redskap: Med medierande redskap menar vi de uttryck individen använder 

för att göra sig förstådd eller förstärka sin muntliga framställning. 

 

Scaffolding: Stöttning mellan elever i form av kommunikativa uttryckssätt för att hjälpa 

varandra vidare i den muntliga framställningen under dramaarbetet. I denna studie 

kommer vi benämna scaffolding som stöttning.  

 

7.5.2 Tillvägagång vid transkribering   

Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver att det finns tre grundläggande arbetssätt för att 

skapa vetenskapliga analyser. Det tre grundläggande arbetssätten är; sortera, reducera och 

argumentera.  

 

Sortering: Att sortera sitt material innebär att man får en överblicka av materialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Under sorteringen måste materialet läsas ett flertal 

gånger och under läsningen måste de på något sätt ske en fördelning så man kan sortera 

upp sitt material och få en överblick över empirin (ibid). Den insamlade empirin till den 

här studien studerades flertal gånger för att sortera ut filmer som gick att analysera. 

Filmer som innehöll bråk eller trams blev bortfall då vi ville studera hur drama kan bidra 

till den muntliga framställningen. Detta medförde att vi fick en överblick över materialet 

innan vi började transkribera det. Filmsekvenserna analyserades utifrån begreppen och 

färgkodades (se bilaga 2). När vi hade färgkodat vårt material undersökte vi materialet i 

förhållande till muntlig framställning. De kodade materialet blev nu även indelade i 

följande teman: Hjälp till framställning, kroppsspråk, röstjustering och improvisation (se 

bilaga 3). De sekvensen som var framträdande kopplat till ett tema placerade sedan in i en 

mall där kommentarer fanns med kring mediering, medierade redskap och scaffolding. 

Utifrån detta arbetssätt fick vi en tydlighet i vårt material, vilket underlättade nästa steg 

som är reducerings fasen.  

 

Reducera: Rennstam & Wästerfors (2015) hävdar att det inte är mängden data som är 

viktig i en kvalitativ studie utan variationen och innebörden av materialet. Att reducera 

empirin innebär att man tar ut grundläggande delar som besvarar din fråga (ibid). I vår 

studie valde vi ut och presenterade olika sekvenser som var mest framträdande i 

förhållande till forskningsfråga. Vi valde även olika sekvensen som tydde på samma 

fenomen, fast skedde i olika sammanhang. I arbetet är det endast de sekvenser som finns 

med i resultatet som finns med som bilagor.   

 

Argumenten: Sista delen är att argumentera, genom att argumentera ditt resultat sätter du 

det i förhållande till andra forskare, vilket skapar en högre trovärdighet av ditt arbete 

(Rennstam & Wästerfors, 2015 s.220). Det innebär att forskaren beskriver 

konsekvenserna av resultatet som framkommit i relation till den teori som styrde 

undersökningen och kopplar tillbaka till de forskningsresultat som låg bakom studien 

(Bryman, 2011). Studiens resultat/analys följ av en resultatdiskussion där vi diskuterar 

och argumentera vårt resultat i förhållande till bakgrund, teoretiskt ramverk och tidigare 

forskning. 
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8.Resultat och analys 

I denna del kommer resultat utifrån analysen att presenteras. Resultatet presenteras 

utifrån de teman vi funnit under analysarbetet. Frågan som kommer att besvaras är; Vad 

synliggörs i elevernas muntliga framställning i mindre dramagrupper?   

 

8.1 Hjälp till förbättrad framställning  

Eleverna placerar stolar i rummet som symboliserar en bil i berättelsen. Eleverna checkar 

av med varandra så att alla aktörer är redo för att börja dramatisera texten. En av eleverna 

som inte är med i just denna scen räknar ner till dem andra för att säkerhetsställa att alla 

deltagarna är med på att dramatiseringen ska börja.  

 

(1)Frida- Eeh… 

(2)Kalle och Louise böjer sig fram och viskar till Frida- Det kan vara 

djursmugglare… 

(3)Frida- VA? 

(4)Louise- DET KAN VARA DJURSMUGGLARE! 

(5)Frida- Det kan vara djursmugglare. Det finns djursmugglare i andra länder. 

(6)Kalle- Ring polisen! 

(7)Frida tappar bort sig i texten igen. Elev Fabian pekar på tavlan där de har 

skrivit upp sitt manus för att visa Frida hennes replik. 

(8)Frida- Eeh, det kan…. (Tappar bort sig igen) 

(9)Louise fyller i meningen åt Frida- Det kan man inte göra! 

(10)Frida repeterar repliken tillsammans med Louise- Det kan man inte göra! 

Och fortsätter sedan repliken ensam - Man måste ha bevis, det kan vara 

djursmugglare... Djursmuggl… Djursmugglare… 

 

Utifrån den transkriberade sekvensen kan vi synliggöra att Frida har svårt att minnas sina 

repliker (1)(3)(7)(8). Kalle och Louise försöker stötta Frida genom att muntligt mediera 

texten för henne under dramatiseringen (2). Stöttningen Frida får hjälper henne att 

fortsätta sitt muntliga framträdande där hon med hjälp av sina kamrater kan avsluta 

repliken på egen hand (5). Kamraterna märker att hon tappar bort sig i nästa replik igen 

och försöker nu återigen stötta sin kamrat med det icke verbala språket genom att peka på 

repliker som står uppskrivet på tavlan (7). Trots stöttningen kommer inte eleven vidare i 

sitt framträdande (8). Vilket gör att eleverna återgår till att muntligt mediera texten 

innehåll för att hjälpa Frida att fortsätta sitt framträdande (9)(10). Precis som vid första 

situationen (1)(2)(3)(4)(5) kan Frida fortsätta sin muntliga framträdande efter stöttning.  

Eleverna väljer sedan att göra om scenen en gång till och repetera den scen de precis 

genomfört. Denna gången klarar Frida att mediera sina repliker muntligt helt på egen 

hand utan stöttning från kamraterna (14)(16). Kamraterna berömmer Fridas presentation 

(17)(18)(19) vilket kan antas som en fortsatt stöttning i Fridas muntliga framställning då 

hon ges direkt feedback på sitt framträdande.  

 

(11)Kalle- Ska vi köra om? 

(12)Louise- Ja vi kör om! 

(13)Sabina - Okej, ett, två, tre… (agerandet börjar om) 

(14)Frida- Det kan vara djursmugglare, det finns djursmugglare i andra länder! 

(15)Kalle- Ring polisen! 
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(16)Frida- Det kan man inte göra! Man måste ha bevis! Det kan vara 

djursmugglare.  

(17)Sabina - Det är jättebra Frida!  

(18)Louise- JA!!! 

(19)Sabina- Tänk att det kan skilja sig så från bara en gång!  

 

Under analysen uppkommer det även situationer där stöttning med hjälp av kamrater 

medför ett förtydligande i elevernas muntliga framställning. Stöttningen av kamraterna 

som sker i sekvensen nedan medför att Charlie förtydligar sin muntliga framställning 

genom röstjustering och kroppsspråk. Situationen blir annorlunda från föregående 

sekvens då Charlie till skillnad från Frida kan sina repliker men har svårigheter att 

förmedla texten på ett trovärdigt sätt enligt kamraterna.  

 

Eleverna placerar stolarna som en bil och börjar agera det som sker i bilen. Situationen 

som eleverna agerar är att pappan som kör bilen är tvungen att tvärbromsa då en mystisk 

man som aktörerna har letat efter passerar bilen. En av eleverna som spelar barnet skriker 

då till sin pappa att han måste stoppa bilen och pappan i texten blir skrämd då han störs i 

sitt bilkörande.  

 

(14)Charlie som spelar pappan - Skräms inte… (mumlar) 

(15)Jasmine- Men säg så här, SKRÄMS INTE! (Höjer rösten)  

(16)Anna och Sofie ger olika förslag på hur Charlie kan höja sin röst för att låta 

mer trovärdig. 

(17)Jasmine ställer sig upp bredvid Charlie för att visa hur han ska göra.  

(18)Jasmine- Så här! SKRÄMS INTE! (viftar med pekfingret i luften)  

(19)Charlie- MEN JAG ÄR INTE BRA PÅ DET! 

(20)Jasmine- Okej men då säger jag det! 

(21)Charlie- Ja! 

(22)Forskaren - Men finns det inte något annat sätt att visa att man blivit skrämd 

om man tycker det är jobbigt att säga det med inlevelse?  

(23)Jasmine visar - Ja du kan göra såhär! (Viftar med armarna samtidigt som 

hon säger skräms inte) och pekar på Charlie för att få hans uppmärksamhet. 

(24)Magnus hoppar in och visar på ett annat sätt - SKRÄMS INTE! Säger 

Magnus samtidigt som han tar fram pekfingret för att symbolisera att det inte är 

okej att skrämmas. 

(25)Charlie härmar Magnus samtidigt som han kollar på honom - Skräms inte! 

Säger Charlie och gör liknande rörelse med handen som Magnus. 

(26)Magnus- Ja precis så, skräms inte! Fy på dig! Skräms inte!!  

(27)Charlie återupprepar skräms inte tillsammans med Magnus och gestikulerar 

med fingret precis som Magnus gör. 

 

I situationen (14)(15)(16)(17)(18) visar eleverna genom kroppsspråk och röstjustering hur 

Charlie kan framföra sitt agerande trovärdigt. Eleverna som stöttar medierar textens 

innehåll för Charlie både genom verbala och icke verbala uttryck för att hjälpa Charlie att 

framföra texten på ett mer trovärdigt sätt. Trots stöd och förslag från kamraterna så 

fortsätter inte den muntliga framställning från Charlie (20)(21). Forskaren väljer då att gå 

in och hjälpa eleverna. Genom en öppen fråga stöttar forskaren eleverna till att mediera 

texten innehåll på andra sätt än verbalt (22). Trots att forskaren inte kom med några 

konkreta förslag på hur eleverna skulle fortsätta sin muntliga framställning öppnade 

forskarens medverkade upp till nya dialoger till framförandet. Eleverna fortsätter nu 
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stötta Charlie genom att repetera olika medierande redskap för att framföra texten 

(23)(24). När eleverna repeterar textens innehåll och medierar olika uttryckssätt för 

Charlie medför det att Charlie tillsammans med kamraterna förbättrar den muntliga 

framställningen genom att använda flera olika uttryckssätt. Charlie får även direkt 

respons av Magnus när de fortsätter att repetera repliken ihop (27). Eftersom Charlie 

självmant väljer att repetera repliken tillsammans med Magnus kan vi anta att Charlie 

genom stöttning av kamraten blev mer bekväm i sitt muntliga framträdande.  

 

Sammanfattning  

Under analysen synliggörs hur eleverna stöttar varandras muntliga framställningar på 

varierande sätt under dramaarbetet. Resultatet av analysen är att eleverna stöttar sina 

kamrater i framträdandet när kamraten har tappat bort sig i texten eller inte kan sina 

repliker. Resultatet indikerar även att eleverna stöttar sina kamraters framställningar när 

de anser att kamraten inte framförde texten tillräckligt uttrycksfullt för att få fram 

budskapet. Stöttningen från kamraterna sker i form av verbala råd, kroppsspråk eller 

motiverande feedback. Resultatet belyser att under dramaarbetet tar eleverna egna 

initiativ till att stötta varandras framställningar. Stöttningen som sker under dramaarbetet 

leder till ett förtydligande i den muntliga framställning då eleverna hjälper varandra med 

repliker och uttryck.  

 

8.2 Improvisation för muntlig framställning  

Transkriberingen som visas nedan är en fortsättning av en tidigare scen som precis 

utspelats. Under föregående scen har pappan Magnus och hans barn Jasmine mött en 

kvinna som har visat bilder på en hund som blivit attackerad av en varg. Det eleverna nu 

gör är att bygga vidare på händelsen och fortsätter agerandet genom improvisation.  

 

(1)Forskaren läser - Vi satt tysta en lång stund och jag önskar att jag hade sluppit 

se dem där bilderna. 

(2)Magnus- Stackars hunden! Han blev tagen av en räv, eller jag menar en varg! 

(kollar på Jasmine) 

(3)Jasmine- Alltså det är så äckligt med blod! 

(4)Magnus- Ja alltså det är så äckligt, men varför visade hon det för er? Alltså 

det är inte barnvänligt att visa sånt! 

(5)Jasmine- Alltså varför är hunden så blodig? 

(6)Manus- För vargen åt upp den! I alla fall hälften av kroppen. (Vänder sig om 

för att titta på Jasmine). 

 

När eleverna improviserar samtalet utifrån texten framför de textens budskap, 

karaktärernas känslor och åsikter genom sitt muntliga framträdande. Under 

improvisationen kan man se händelsen utifrån olika perspektiv. Magnus som spelar 

pappan medierar en bild av händelsen och hur situationen upplevs utifrån en fadersroll 

(2)(4)(6). Medan Jasmine som spelar barnet medierar en kunskap utifrån barnets 

perspektiv genom att återkommande gånger muntligt framföra barnets känslor ”alltså det 

är så äckligt med blod” ”Alltså varför är hunden så blodig?” (3)(5). När de improvisera 

går de bortom textens rader för att medierar ett mer detaljerat innehåll av texten både för 

varandra men även för åskådarna (5)(6).  

Utan att tala om för varandra vad de ska säga bygger eleverna på varandras 

improvisationer vilket kan vara en sorts stöttning för att föra samtalet vidare. 
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Dialogen som skapas mellan Charlie och Jasmine gör att de tillsammans kan mediera 

händelsen, och på så sätt skapa inre bilder hos åskådarna. Utifrån improvisationen kan 

eleverna framföra både åsikter och känslor genom den karaktären de spelar, vilket 

förstärker framförandet.  

 

Sammanfattning 

Under analysen framkom det att eleverna under vissa tillfällen använder sig av 

improvisation när de går in i sina roller. Resultatet indikerar att när eleverna använder 

improvisation kan de förmedla känslor som inte står skrivna i texten. Tolkning av 

resultatet är att detta kan bli en strategi eleverna använder under dramaarbetet för att göra 

sig förstådda utifrån den karaktär de spelar och på så sätt nå fram till åhörarna. Resultatet 

belyser att drama kan bidrar till elevernas muntliga framställning då de genom 

improvisation av karaktären ges möjlighet att förmedla känslor som går utanför texten 

ramar.  

8.3 Kroppsspråk för att förstärka muntlig framställning  

Transkriberingen som visas nedan är en situation där eleverna i sitt agerande besöker en 

vargpark. Sekvensen är tagen utifrån att eleverna i dramatiseringen precis har gått i 

varghägnet för att besöka vargarna.  

 

Eleverna börjar agera sitt manus men har svårt att framföra replikerna.  

(1)Tindra läser ur boken för att hjälpa sina kamrater med replikerna - Ussh sa 

Jens och torkade bort vargarnas slemmiga saliv. 

(2)Josefine säger - Det är då man ska göra såhär (Josefine tar hela underarmen 

och stryker den över munnen och säger, Usch usch usch och fy. 

(3)My (som spelar vargen) lägger sina armar på Sebastians axlar och slickar i 

luften. Sebastian tar hela underarmen över munnen, rynkar ihop ansiktet och 

låtsas spotta i luften samtidigt som han säger 

-UUUUSCH va äckligt! 

 

Utifrån den här situationen kan man se att Josefine visar hur Sebastian kan agera för att 

stärka budskapet i texten genom kroppsspråket som medierande redskap (2). Kompisarna 

stöttar Sebastian på två olika sätt. Tindra medierar texten verbalt som sedan följs upp av 

Josefine som med kroppen medierar hur Sebastian kan utföra sitt framförande (1)(2). 

Sebastian väljer att härma det Tindra har sagt verbalt och att använda kroppsspråket för 

att förtydliga det verbala språket (2). Sebastian agerar sedan sin replik likt det som 

Josefine visats, men väljer att förstärka det genom andra medierande redskap såsom 

grimasering och förstärkt röstläge (3). I den här situationen blir inte kroppsspråket enbart 

ett komplement till det verbala framförandet utan kroppsspråket förstärker även känslan 

av situationen för åhörarna. 

 

Det uppkommer även andra situationer där eleverna med hjälp av kroppsspråket 

kommunicerar och medierar textens innehåll och förtydligar det verbala språket. I 

sekvensen nedan sker det ett användande av kroppsspråk som medierande redskap utan 

stöttning av kamrater. Eleverna använder det medierande redskap i form av rösten samt 

kroppen för att förtydliga händelsen och karaktärens känslor.  
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(4)I den här sekvensen står de i texten att eleverna är på en fotbollsmatch och 

tittar på karaktärernas favoritlag, laget de hejar på vinner med 7-0. Eleverna har 

placerat två stolar med ca en meters mellanrum som ska symbolisera mål och 

använder en fotboll som finns i klassrummet för att visualisera scenen. Sabina 

och Fabian agerar fotbollsspelare och sparkar bollen till varandra. 

(5)Kalle - MÅÅÅÅL! (När Fabian slår in bollen mellan två stolar) 

(6)Publiken (Louise, Kalle och Frida) gör seger gester genom att vifta med 

armarna rakt upp i luften och skriker WOOHOO JAAAAA!!! 

 

Eleverna har valt att mediera berättelsen genom att visuellt framställa en fotbollsmatch. 

Genom rekvisita och kroppsspråk kan eleverna mediera händelsen och vilka karaktärer de 

är utan att verbalt berätta om händelseförloppet och dess karaktärer (4). Kroppsspråket 

blir på så vis ett medierande redskap som eleverna använder för att mediera händelsen till 

åskådarna. När eleverna använder rösten som ett medierande redskap i kombination med 

kroppsspråk kan de mediera för åhörarna vilket lag de stödjer utan att med ord berätta det 

(5)(6). Eleverna förtydligar även känslan av att laget de stödjer vann genom att använda 

sitt kroppsspråk för att förtydliga den muntliga hyllningen (6). Vi kan därför se att drama 

öppnar upp för att använda sig av flera olika uttryckssätt som stödjer den muntliga 

framställningen.  

 

Sammanfattning: 

Resultatet utifrån analys belyser att eleverna vid en del tillfällen använder sitt 

kroppsspråk för att förstärka sitt muntliga framträdande. Kroppsspråket eleverna använde 

sig av förmedlade händelser, känslor och verbalt språk. Kroppsspråket blev framförallt 

framträdande då eleverna försökte förmedla känslor. Resultatet indikerar att drama bidrar 

till muntlig framställning eftersom situationen kan öppna upp för ett klimat där det blir 

naturligt att använda kroppen som ett medierande redskap, och på så vis förstärka det 

verbala språket med andra uttryck.  

 

8.4 Justering av röster för starkare budskap 

Sekvensen är tagen från en scen där eleverna sitter i en bil och får syn på något på vägen 

som barnen i texten vill undersöka.  
 

(1)Forskaren läser ur boken - Vi måste kolla sa Jens 

(2)Anna- Vi måste kolla! 

(3)Magnus (vänder sig om och spänner blicken mot Anna) - Vi har inte tid till det! 

(Anstränger rösten för att låta bestämd) Men okej då… 10 MINUTER! (Visar upp 

10 fingrar för Anna)  

(4)Magnus fortsätter sedan och återupprepar  - 10 MINUTER! Sen SKA ni vara 

tillbaka! Vi har inte tid med detta. 

  

Utifrån den här scenen kan vi se att Magnus som spelar pappan, väljer att använda rösten 

som ett medierande redskap för att förstärka orden (3) men även genom blickar medierar 

han för Anna som spelar barnet att han menar allvar i det han säger.  Han använder även 

fingrarna som ett medierande redskap för att förtydliga meningen av tiden (3). De blickar, 

röstjustering och kroppsspråket Magnus uttrycker blir medierande redskap som förstärker 

det han verbalt uttrycker och den karaktären han spelar. Vi kan även se att Magnus 

återkommande förstärker orden “SKA”, “MINUTER” genom röstjustering för att göra 

budskapet tydligare, men det kan även antas bero på karaktären som han spelar (4).  
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Då Magnus i denna scen agerar pappan förstärker han fadersrollen genom att använda 

rösten som ett medierande redskap för att förmedla order till sitt barn. Genom 

röstjustering medierar Magnus att det är en viss tid som gäller för Anna innan hon ska 

vara tillbaka (4).  

 

Andra sekvenser där röstjustering blev framträdande som ett medierande redskap var när 

eleverna förvränger rösten för att stärka sin karaktär. Eleverna hade under ett tillfälle 

börjat agera en scen där pappan och hans son skulle gå in ett varghägn. Vid detta tillfälle 

var en av eleverna som skulle spela pappan inte närvarande i skolan, vilket innebar att 

någon annan elev skulle ta över rollen som pappan.   

 

(5)Tindra- Kan inte någon låtsas vara pappan? 

(6)Josefine - Jo, det kan jag! Hej hej! (Josefine förvränger rösten för att göra den 

mörkare och försöka låta som en man)  

(7)Josefine fortsätter - Vänta jag måste förbereda mig (hon tar håret över läppen 

som ska symbolisera mustasch) 

(8)My - Det ser ut som du har en mustasch! 

(9)Sebastian- Ja det blev perfekt! 

 

Josefine som tar sig an rollen som pappan väljer att mediera karaktären genom att justera 

sin röst för att låta mer trovärdig (6). Josefine använder vid tillfället rösten som ett 

medierande redskap för att visa att hon gått in i rollen som pappan. Hon väljer även att 

använda håret som hjälpmedel för att mediera karaktärens utseende och på så vis 

förstärker hon medieringen hon gjort genom röstjusteringen (7). När hon använder rösten 

och håret som mustasch försöker Josefine att mediera en visuell bild för åhörarna och 

förstärka sitt muntliga framträdande. Utifrån resterande gruppmedlemmars direkta 

respons kan man anta att med hjälp av de medierande redskapen eleven använder under 

dramatiseringen blev hennes muntliga framställning trovärdigt för resterande 

gruppmedlemmar (8)(9).  

 

Sammanfattning: 

Resultatet indikerar att eleverna under dramaarbetet vid olika tillfällen använder sin röst 

som ett medierande redskap för att förstärka textens budskap och sin muntliga 

framställning. Eleverna använder sina röster på ett varierande sätt för att mediera textens 

innehåll, dels genom att markera ord men även för att förstärka ett påstående. Genom att 

använda röstjustering som medierande redskap kan eleverna förmedla en visuell bild av 

karaktären som spelades eller kontexten de befinner sig i. Resultatet belyser att genom 

drama kan eleverna få möjlighet att leva sig in i sina roller och använder då röstjustering 

för att förtydliga sin roll och förstärka den muntliga framställningen.  
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9. Diskussioner 

9.1 Resultatdiskussion  

Vi har uppmärksammat att det finns ett gap inom forskningen då vi inte funnit forskning 

som berör den muntliga framställningen inom de yngre åldrarna. Den forskningen vi 

funnit inom den muntliga framställningen är åldersvarierande där forskare har lyft fram 

att drama som metod kan vara fördelaktigt för muntlig framställning (Öfverström 2006, 

Hui* Sing Lau 2006, Palmer 2008, Heppner 2016, Chan 2009). Forskare som tidigare 

undersökt området belyser att det är det kreativa lärandet som öppnar upp för fantasin och 

dialogerna som kan bli betydelsefullt för elevernas muntliga framställning (ibid). I den 

forskning vi har studerat är det dock få forskare som har studerat vad det är som sker 

under dramaarbetet som leder till muntlig framställning och hur eleverna blir en tillgång 

för varandra under arbetet. Detta var frågor som denna studien försökt besvara och på så 

sätt blir denna studie ett bidrag till forskningen.  

 

Precis som tidigare forskare hävdat (Öfverström 2006, Hui* Sing Lau 2006, Palmer 2008, 

Heppner 2016, Chan 2009) framkom det i den här studien att den fiktiva världen eleverna 

kliver in i under dramaarbetet är av betydelse för den muntliga framställningen. Vårt 

resultat indikerar att när elever tillsammans går in i den fiktiva världen hjälper de 

varandra med den muntliga framställningen. Under dramaarbete får de möjlighet att gå in 

i en fiktiv värld tillsammans och tar då på sig olika roller för att skapa en kontext. Vårt 

resultat indikerar att när eleverna tar på sig roller inom samma kontext gör det att elever 

under dramatiseringen försöker ta sig an olika perspektiv för att få ihop kontexten, och på 

vis försöker de många gånger stötta varandra i framförandet av de olika rollerna.  

 

Detta överensstämmer med Jakobssons (2001) resultat som hävdar att elever som arbetar 

i grupp skapar en arena för olika perspektivbyten, vilket gör att eleverna utvecklar en 

förståelse för det relevanta området på en högre nivå tillsammans med andra. Däremot 

var det flera filmer i vår studie där det var bråk och tjafs som sorterades bort, vilket gör 

att vi inte kan konstatera att ett perspektivbyte eller en stöttning mellan kamraterna alltid 

sker. Det är även problematiskt att med denna studie påstå att elever under dramaarbete 

kan ta sig an varandras perspektiv, då stöttningen av den muntliga framställningen och 

perspektivtagandet riktar sig mot karaktären och inte den enskilda individen som utförde 

den. Det vårt resultat indikerar är att när elever har en god samarbetsförmåga försöker de 

vid ett flertal tillfällen under dramaarbetet sätta sig in i varandras karaktärer och stötta 

varandra genom att ge förslag på olika kommunika uttryckssätt, dessa förslag hjälper 

kamraterna att komma vidare i framträdandet eller förtydliga framförandet av texten. 

 

Läroplanen (2017a) belyser att elever ska bli medvetna om hur ord och yttrande uppfattas 

av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. Vårt resultat indikerar att de elever 

som enligt vår tolkning kände sig trygga med situationen under dramaarbetet försökte 

stötta kamraterna, för att göra den muntliga framställningen så trovärdig som möjlig. 

Dessa elever diskuterade och argumenterade för olika uttryckssätt och på så vis hjälpte de 

kamraterna med sitt framförande. Däremot kan vi ifrågasätta oss effekten av stöttningen 

under dramaarbetet till de elever som inte kände sig bekväma med situationen.  

 

Pinter (2007) och Forslund-Frykedal (2008) hävdar i sina resultat att om ett lärande ska 

utvecklas krävs det trygghet i gruppen. I vår studie kan vi anta att det fanns elever som 

inte kände sig trygga med situationen, vilket är svårt att konstatera om detta beror på 
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gruppens trygghet eller arbetsmetoden. Då vi inte heller har utfört några enskilda 

intervjuer med eleverna har vi inte heller fått någon kunskap över deras upplevelser av 

dramaarbetet. Det är därför problematiskt att på ett objektivt sätt hävda att det fanns en 

trygghet i gruppen som bidrog till studiens resultat, då vi även har valt att sortera bort ett 

flertal filmer där samarbete inte förekom. Däremot kunde vi utifrån 

videodokumentationer se att ju mer eleverna repeterade, desto tydligare blev deras 

framförande. Vi kan därför anta att många elever blev tryggare i sina framföranden med 

tiden. I detta resultatet kan vi även se att eleverna själva uppmärksammar en förbättring 

av framförandet efter repetition. 

 

Palmer (2008) resultat hävdar att drama skapar förutsättningar att tillsammans med andra 

planera ett framförande samt att exponera sig själv inför en publik där eleven kan 

uttrycka sig både muntligt och kroppsligt. Likt Palmer (2008) indikerar vårt resultat att 

den fiktiva världen som uppstår genom drama bjuder in elever till att använda flera 

medierande redskap, dessa medierande redskap använder eleverna för att förtydliga den 

muntliga framställningen. Läroplanen (2017a) belyser att eleverna genom undervisningen 

ska förstå skillnaden mellan tal och skriftspråk, att man tillexempel kan förstärka muntligt 

tal genom röstläge och kroppsspråk. Vårt resultat indikerar att när samarbetet fungerar 

under dramaarbetet laborerar eleverna tillsammans mellan tal och skriftspråk, vilket blir 

synligt då de vid flera tillfällen använder kroppsspråk och röstjustering för att förtydliga 

texten och karaktären de spelar. Miyata (2002) och Way (1967) hävdar att rösten är ett 

viktigt redskap för den muntliga framställningen för att förtydliga känslor och budskap. 

Drama kan på så sätt vara fördelaktigt för den muntliga framställningen då eleverna under 

studiens gång vid flertal tillfällen använder sig av olika uttryckssätt för att göra sig 

förstådd, vilket kan antas vara svårare att öva upp under andra arbetsformer där de inte 

ingår i en fiktiv värld eller sluten grupp.  

 

Eftersom eleverna får leva sig in i en annan roll, kan de träna den muntliga förmågan utan 

att utgå från sitt eget jag (Öfverström 2006). Vårt resultat indikerar att ju mer eleverna 

levde sig in i sina roller, desto mer framstod det improvisationer utifrån karaktär som 

kom utanför texten ramar. Detta medförde att det muntliga agerande baseras mer på 

känslor från karaktären än ren avkodning från texten. Den träning av improvisationer som 

drama möjliggör kan bli en fördelaktig strategi som eleverna kan använda sig av i andra 

framställningar. En god talare behöver i dag lägga mer fokus på att vara närvarande och 

äkta och inte överdrivet intränad för att beröra sin publik (Säfström 1999). I resultatet 

framkom det att improvisation av repliker var en strategi som en del elever använde för 

att framföra känslor och åsikter i sitt framträdande, däremot var improvisation inte lika 

förekommande som andra medierande verktyg för att förmedla känslor och handling så 

som kroppsspråk och röstjustering. Vi kan anta att de elever som använde improvisation 

kände sig mer trygga med arbetsmetoden och vågade därför gå utanför textens innehåll. 

Det blir därför problematiskt att se improvisation som en strategi som eleverna 

regelbundet använder i drama för muntlig framställning och kan därför inte bli en del av 

studiens slutsats.  

 

Enligt socialkonstuktioimen och det sociokulturella konstrueras kunskap i samspel 

mellan människor och att det är människor som utformar sin egen kunskap genom 

interaktion med varandra, kunskapen blir en ständig förändringen eftersom vi hela tiden 

samlar på oss nya erfarenheter som måste förstås i sitt sammanhang (Burr, 1995; Säljö, 

2005). Att eleverna under vissa tillfällen använde varandra som kunskapskällor 

synliggörs i den här studien när de stöttade varandra, när stöttningen skedde kan man anta 
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att kunskapen som delgavs kom från tidigare erfarenheter som eleven kunde använda i en 

ny kontext. Säljö (2005) hävdar att människan ska ses som en deltagare i en social 

kontext där det sociala samspelet mellan människor gör att vi kan utveckla kunskaper, 

förmågor och färdigheter. I den här studien indikerar resultatet att när ett gott samarbete 

skedde kunde elever ta nytta av det sociala samspelet där det med hjälp av varandra 

kunde visa olika färdigheter inom den muntliga framställningen, däremot som tidigare 

nämn var det ett flertal filmer som plockades bort i denna studie. I de filmer som 

plockades bort kan vi anta att eleverna inte utvecklade färdigheter av varandra inom 

muntlig framställning, då bråk och tjafs medförde att eleverna inte kom vidare i sin 

process. I resultatet kan vi även se att eleverna under en filmsekvens fastnar i sin process 

där forskaren behöver kliva in för att hjälpa eleverna vidare. På så vis är det 

problematiskt att endast se till elevernas interaktion under dramaarbetet som en möjlighet 

till utveckling av färdigheter, då det många gånger kan krävas att en vuxen person är 

närvarande och stöttar eleverna vidare i processen.  

 

Avslutningsvis kan vi med denna studie inte hävda att de sker en ny kunskap under 

dramaarbetet eller i vilken uträckning de bär med sig kunskapen vidare. Vi kan heller inte 

svara på om stöttningen eleverna ger till varandra leder till ny kunskap inom muntlig 

framställning eller om eleverna bara efterliknar varandra vid det tillfälle och i den 

kontexten de befinner sig i. Detta kan bero på att den muntliga framställningen eleverna 

visar under dramaarbetet sker i en fiktiv värld med påhittade karaktärer. Eftersom 

eleverna under dramaarbetet inte behöver utgå från sig själva kan vi därför inte 

säkerhetsställa att eleverna kommer använda sig av strategierna de skapat under 

dramatisering för andra muntliga framställningar i skolan. Däremot kan vi med denna 

studie indikera att drama blir fördelaktigt för den muntliga framställningen om eleverna 

har utvecklat en god samarbetsförmåga och kan släppa på sina spärrar. Sker en god 

samarbetsförmåga mellan eleverna kan elever bli resurser för varandra, där de hjälper 

sina kamrater i den muntliga framställningen genom att ge konkreta tips på hur 

framställningen kan förtydligas. Under dramaarbetet får eleverna även möjlighet till att 

repetera sina framträdanden vilket leder till en förbättring. Drama möjliggör även för 

eleverna att använda sig av flera uttryckssätt för att göra sig förstådd och förtydliga det 

talade ordet, där de under processen laborerar mellan tal och skriftspråk.  

 

Eftersom denna studies resultat bygger på att eleverna har en god samarbetsförmåga kan 

vi inte generalisera att drama som metod för den muntliga framställningen är fördelaktigt 

för alla elever, då arbetet i drama kräver att eleverna samarbetar och kliver in i en fiktiv 

värld och vågar släppa på sina egna spärrar för att uttrycka sig.  
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9.2 Metoddiskussion  
Vi valde att luta studien mot socialkonstruktionismen eftersom detta 

samhällsvetenskapliga perspektiv styrker den sociokulturella synen på lärande, då vi 

funnit likheter mellan perspektiven. Både det sociokulturella och socialkonstruktionismen 

hävdar att språket och interaktionen har en grundläggande betydelse för individens 

lärande. Till skillnad från socialkonstruktionismen fördjupar sig det sociokulturella 

perspektivet mer på hur människor kommunicerar och hur människor genom interaktion 

kan leda varandra till ny kunskap. Inom det sociokulturella finns det olika verktyg för att 

studera den sociala interaktionen, vilket vi använt oss av för att analysera vårt material.  

 

Genom våra analysverktyg kunde vi tolka materialet utifrån de vi kunde se och höra på så 

vis få en förståelse för hur dramatisering kan vara betydelsefullt för den muntliga 

framställningen. Däremot kan vi med denna metod inte få syn på eleverna egna 

upplevelser av drama som arbetsmetod eller vilken kunskap de tar med sig till framtida 

muntliga framställningar. Hade vi istället valt att intervjua eleverna hade vi kunnat få 

fram ett resultat som visat på elevernas egen syn på drama för muntlig framställning. 

Däremot hade vi inte kunnat få en förståelse för vad som sker under dramaarbetet och vad 

det har för betydelse för den muntliga framställningen.  

 

Vi valde att dokumentera vår empiri genom videodokumentation då vi var intresserade av 

att studera elevernas verbala och ickeverbala språk. Eftersom alla elever fick tillåtelse att 

delta i studien underlättade det vår insamling av empiri, då vi kunde filma alla grupper 

utan att ta hänsyn till att någon i klassen inte fick komma med på filmen. Ytterligare en 

fördel med att alla elever kunde delta var att vi kunde filma olika elever med olika 

förutsättningar, detta är något som Olsson & Sörensen (2007) poängterar som grunden i 

en kvalitativ studie. När det kom till sammansättningen av de heterogena grupperna kan 

man inte frångå att vi forskare hade en förförståelse kring eleverna. Valet av grupperna 

baserades på att vi ansåg att gruppernas storlek gav oss förutsättningar att kunna studera 

varje elev och interaktionen däremellan, men också för att fem elever per grupp ansågs 

vara en lagom stor gruppsammansättning för att alla elever skulle kunna bli tilldelade 

varsin roll. På så sätt fick alla elever förutsättningar att vara aktivt deltagande under 

processen. Att alla kunde delta under dokumentationen medförde att vi kunde placera 

eleverna i grupper där förutsättningar för den muntliga framställningen var olika samt 

deras förmåga att arbeta i grupp. Denna gruppindelning kan ha påverkat vårt resultat, då 

vi inte vet vad drama hade givit för effekt om vi hade placerat fyra homogena elever i 

samma grupp.   

 

När det kom till dokumentationen av eleverna gjorde vi ett aktivt val att endast 

dokumentera en grupp i taget, vilket gjorde att vi kan ha missat händelser som skedde i 

andra grupper som hade kunnat vara relevant för vårt resultat. Anledningen till att endast 

en grupp filmades åt gången var bristen på enskilda rum. Det krävdes ett enskilt rum för 

dokumentationen för att få en bra kvalité av ljudupptagningen i filmerna och för att inte 

riskera att individer som inte var en del av projektet skulle komma med i 

dokumentationen, vilket hade brutit mot de etiska principerna. Dovemark (2007) 

förklarar utifrån Kvale (2000) att reliabilitet och validiteten påverkas av transkribering av 

video, genom att du transkriberar en video poängterar du betydelse av vad forskaren har 

uppmärksammat och hur kommunikationen skrivs ut i relation till hur det kommer tolkas. 

I denna studie gjordes ett aktivt val att inte använda filmer som innehöll trams och bråk.  

 



 
 

  Sida 28  
 

Detta kan ha påverkat vårt resultat då en något förskönad bild av drama kan ha skrivits 

fram. Anledningen till att vi valde bort dessa filmer var för att vi i denna studie ville 

studera hur drama kan bidra till muntlig framställning och därav ansåg vi att de bråk som 

uppkom under dramaarbetet som mer kunde kopplas till gruppdynamik sorterades bort. 

Däremot är vi medvetna om att detta urval av filmer har påverkat vårt resultat då det finns 

andra faktorer som uppkommer i drama som vi inte har analyserat.  

 

För att kunna styrka sitt resultat behöver forskaren säkerhetsställa att hen har tagit fram 

sitt resultat på hederliga forskningsvillkor, men behöver samtidigt ha insikt i att det inte 

går att ha någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning (Bryman, 2011). För att 

minska risken för egna värderingar har vi använt oss av analysbegrepp som har gjort att 

vi har kunnat förhålla oss till teorier och begrepp inom lärande för att få fram vårt 

resultat. Trots att vi har förhållit oss till analysbegrepp för att tolka empirin är det svårt i 

en kvalitativ studie att få fram ett helt objektivt resultat, då resultatet är baserat på våra 

tolkningar av det vi kunde se och höra i relation till begreppen. Det går inte heller att 

undgå att vi hade en förförståelse kring eleverna då vi följt eleverna regelbundet under en 

längre tid. Detta innebär att resultat inte går att studeras helt objektivt, då mänskliga 

tolkningar inte går att frångå i en kvalitativ studie. Det är därför inte säkert att en annan 

person hade tolkat empirin precis likadant även om de använt samma verktyg.  

 

9.3 Reliabilitet och validitet   

Olsson & Sörensen (2007) definierar begreppet validitet som ett mätinstruments 

hållbarhet för att mäta det som sägs ska mätas, vilket enkelt förklarat handlar om att 

forskaren studerar det som är avsikten att studeras för studien. Graden av reliabilitet avser 

den överensstämmelse som finns mellan mätningar av samma mätinstrument, vilket 

innebär att en studie med hög reliabilitet ger samma resultat oavsett vem som mäter 

(ibid). Bryman (2011) refererar i sin bok samhällsvetenskapliga metoder till LeComte & 

Goetz (1982) som har liknande syn på validitet och reliabilitet som Olsson & Sörensen 

(2007) men som ger en något mer fördjupad förklaring av begreppen. I Bryman (2011) 

delar LeComte & Goetz (1982) upp begreppen reliabilitet och validitet i externa och 

interna definitioner. Nedan följs Brymans (2011) förklaring av begreppen utifrån 

LeComte & Goetz (1982) definition av extern och intern  reliabilitet och validitet, samt 

en koppling av begreppen till vår studie. 
 

9.3.1 Reliabilitet 

Extern reliabilitet innebär i vilken utsträckning en undersökning kan repeteras (Bryman, 

2011). Utifrån vår tolkning av extern reliabilitet kan vi antyda att denna studie har en 

relativt låg grad av extern reliabilitet, eftersom resultatet är beroende av det sociala 

samarbetet i grupperna och inre och yttre faktorer som påverkat individernas arbete. Med 

yttre och inre faktorer menar vi sådana som påverkar elevernas prestation och delaktighet 

såsom; sömn, stress, humör, samarbetsvillighet m.m. Precis som LeComte & Goetz 

(1982) belyser är det svårt att hålla en extern reliabilitet i en kvalitativ forskning eftersom 

att sociala sammanhang och sociala betingelser inte går att ”låsa” och på så sätt inte går 

att återupprepa på ett exakt likadant sätt vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011).  

 

I denna studie har vi utgått från ett analysverktyg som är baserat på utvalda teorier utifrån 

det sociokulturella perspektivet om lärande, detta medför att vi tillsammans har kunnat 

tolka vår empiri utifrån samma grunder.  
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Vi har på så sätt haft en gemensam överenskommelse på hur vi skulle analysera 

materialet. Detta anser vi medför en hög intern reliabilitet på vår studie då LeComte & 

Goetz (1982) förklara intern reliabilitet som att forskarna i studien tillsammans är 

överens om hur empirin ska tolkas utifrån det man kan se och höra (Bryman, 2011).  

 

9.3.2 Validitet  

Utifrån LeComte & Goetz (1982) belyser Bryman (2011) att Intern validitet handlar om 

att de ska finnas ett tydligt samband mellan det som observeras och de teoretiska idéer 

som observationerna vilar på. Vidare hävdar LeComte & Goetz att det är den interna 

validiteten som många gånger blir styrkan i kvalitativ forskningen eftersom 

observationerna oftast sker under en längre tid som gör att forskaren kan säkerställa en 

hög grad av överensstämmelsen mellan begrepp och observationer (ibid). Vår empiri 

samlades in under fyra veckors tid där vi under flera tillfällen observerade och 

dokumenterade eleverna. Sammanlagt samlades 32 videodokumentationer in som har 

satts i relation till studien teoretiska ramverk. Vi anser därför att studien håller en intern 

validitet men i vilken grad är svårt att definiera eftersom vår tidsram blev begränsad 

under insamlingen av empirin. 

 

Vår studie är genomförd på en skola i en klass med 20 elever, vårt urval är därför 

begränsat och på så vis kan vi antyda att vår studie har en låg extern validitet, då den inte 

kommer kunna generaliseras. LeComte & Goetz (1982) beskriver Extern validitet som ett 

resultat som kan generaliseras till andra sociala miljöer och belyser att detta oftast blir ett 

problem i kvalitativa studier då forskaren många gånger har ett begränsat urval (Bryman, 

2011).  

 

10. Till aktiva lärare  
Problemområdet för denna studie grundar sig i att förutsättningar för att öva muntlig 

framställning varierar i skolorna. Om eleverna inte får möjligheter till att träna sin 

muntliga framställning kan det ge framtida konsekvenser då elever kan skapa en 

talängslan för att tala inför andra, vilket i sin tur medföra att eleverna inte når upp till alla 

kunskapskraven i skolan och de krav som samhället ställer (Skolvärlden, 2012, 

Cederberg, 1997).  

 

Utifrån vårt resultat kan vi anta att eleverna behöver tid för att pröva och ompröva sina 

framträdande tillsammans med andra, vilket de ges möjligheter till genom drama. Ju mer 

elever får träna tillsammans desto säkrare kommer de bli i att använda sitt språk (Pinter, 

2007). Genom repetitionen under dramaarbetet får eleverna möjlighet att både träna sina 

repliker men också repeterar dem för att framföra texten på ett mer trovärdigt sätt, vilket 

kan leda till en förbättrad framställning. Drama blir även fördelaktigt för den muntliga 

förmågan då eleverna tillsammans får träna på att använda olika uttryckssätt för att 

förtydliga sitt framträdande. Däremot har vi uppmärksammar att drama är en aktivitet 

som många gånger kan övergå till bråk och trams. Det är därför av betydelse att diskutera 

samarbete med eleverna innan dramaaktiviteter startar, samt ha fler pedagoger vid 

aktiviteten som kan leda eleverna rätt i process.  
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11. Slutsats och implikationer  
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv var syftet med studien att undersöka hur strukturerad 

drama kan vara en tillgång för den muntliga framställningen i svenskundervisningen. För 

att besvara studiens syfte konkretiserades följande frågeställning; Vad synliggörs i 

elevernas muntliga framställning i mindre dramagrupper?  Slutsatser som tas i denna 

studie är grundade på videodokumentation där samarbetet i grupp har fungerat;  

 

• I dramaarbetet laborerar elever mellan tal och skriftspråk, kroppsspråk och 

röstjustering används för att förtydliga det muntliga framträdandet.  

• Drama skapar möjlighet till repetition för att förbättra den muntliga 

framställningen. 

• I dramaarbetet stöttar elever varandras muntliga framställningar genom att ge 

konkreta råd på hur kroppsspråk och röstjustering kan användas för att förtydliga 

framträdandet 

 

  

Eftersom den muntliga framställningen genom drama sker i mindre grupper och utifrån 

påhittade karaktärer och kontexter, kan vi inte säkerhetsställa att eleverna blir tryggare 

talare i andra sammanhang när de behöver utgå från sig själva. En fortsatt forskning inom 

området hade därför kunnat vara att undersöka om eleverna blir tryggare talare genom att 

använda drama för muntlig framställning.  
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13 Bilagor 
 

Bilaga 1. Etikblankett  

 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det 
innebär att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till 
utbildningen. Våren 2018 kommer Josefin Dahlgren & Ida Petersson som går sin 
sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. 
Josefin och Ida kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 
tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett 
utvecklingsarbete. Josefin och Ida har tidigare gjort en forskningsöversikt om vilken 
betydelse dramatisering har för att utveckla förmågor i svenskundervisningen. Det 
här utvecklingsarbetet kommer handla om hur man kan arbeta med dramatisering 
för att öka elevernas läsförståelse. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 
insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna 
principer vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att 
dokumentationen endast användas för utveckling och utbildning (utvecklings- och 
examensarbete). Vi vill särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att 
gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 
planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert 
godkännande.  

Vänliga hälsningar 

XXXXX (kursansvarig)  

Mail: xxxxx@hh.se tel. 01234567 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 
□ NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för: 
............................................................................................................................ 

 

Datum   

.............................................................................................................................................. 
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Bilaga 2 Färgkodning   
MEDERING = SVART 

MEDERIRERA REDSKAP = BLÅ 

SCAFFOLDING = RÖD  

 

Observation A [05,17-05.17] Magnus, Jasmine 2018-02-06  
Forskaren läser - ”Vi satt tysta en lång stund och jag önskar att jag hade sluppit se dem där 

bilderna” 

Magnus - Stackars hunden! Han blev tagen av en räv, eller jag menar en varg! (kollar på Jasmine) 

Jasmine- alltså det är så äckligt med blod! 

Magnus- ja alltså det är så äckligt, men varför visade hon det för er? Alltså det är inte barnvänligt 

att visa sånt! 

Jasmine- alltså varför är hunden så blodig? 

Manus - För vargen åt upp den! I alla fall hälften av kroppen. (Vänder sig om för att titta på 

Jasmine) 

 

Observation B [06,42-08.27] Charlie, Jasmine, Anna, Sofie, Forskaren 2018-02-15 
Charlie som spelar pappan - skräms inte… (mumlar) 

Jasmine- men säg så här - SKRÄMS INTE! (Höjer rösten)  

Anna och Sofie ger olika förslag på hur Charlie kan höja sin röst för att låta mer trovärdig. 

Jasmine ställer sig upp bredvid Charlie för att visa hur han ska göra.  

Jasmine- så här! SKRÄMS INTE! (viftar med pekfingret i luften)  

Charlie- MEN JAG ÄR INTE BRA PÅ DET! 

Jasmine- Okej men då säger jag det! 

Charlie- Ja! 

Forskaren - Men finns det inte något annat sätt att visa att man blivit skrämd om man tycker det är 

jobbigt att säga det med inlevelse?  

Jasmine visar - ja du kan göra såhär! (Viftar med armarna samtidigt som hon säger skräms inte) 

och pekar på Charlie för att få hans uppmärksamhet. 

Magnus hoppar in och visar på ett annat sätt - SKRÄMS INTE! säger Magnus samtidigt som han 

tar fram pekfingret för att symbolisera att det inte är okej att skrämmas. 

Charlie härmar Magnus samtidigt som han kollar på honom - Skräms inte! säger Charlie och gör 

liknande rörelse med handen som Magnus. 

Magnus- ja precis så, skräms inte! Fy på dig! Skräms inte!!  

Charlie återupprepar skräms inte tillsammans med Magnus och gestikulerar med fingret precis 

som Magnus gör. 

 

Observation C [03,10-03,25] Anna, Magnus 2018-02-16 
Eleverna sitter i en bil och får syn på något på vägen som barnen vill undersöka.  

Forskaren läser ur boken - Vi måste kolla sa Jens” 

Anna - Vi måste kolla! 

Magnus - (vänder sig om och spänner blicken mot Anna) - Vi har inte tid till det! (anstränger 

rösten för att låta bestämd) Men okej då… 10 MINUTER! (Visar upp 10 fingrar för Anna)  

Magnus fortsätter sedan och återupprepar - 10 MINUTER! Sen SKA ni vara tillbaka! Vi har inte 

tid med detta. 

 

Observation D [04,15-04,45] Kalle, Frida, Louise, Sabina 2018-03-08 
I texten står det att eleverna är på en fotbollsmatch och tittar på karaktärernas favoritlag, laget de 

hejar på vinner med 7-0. Eleverna placerar två stolar med ca en meters mellanrum som ska 

symbolisera mål och använder en fotboll som finns i klassrummet för att visualisera 

scenen. Sabina och Fabian agerar fotbollsspelare och sparkar bollen till varandra. 

 

 



 
 

  Sida 37  
 

Kalle - MÅÅÅÅL! (När Fabian slår in bollen mellan två stolar) 

Publiken (Louise, Kalle och Frida) gör seger gester genom att vifta med armarna rakt upp i luften 

och skriker WOOHOO JAAAAA!!! 

 

Observation E [03.04-04.37] Frida, Kalle, Louise, Sabina 2018-03-08 
Frida- eeh… 

Kalle och Louise böjer sig fram och viskar till Frida- ”det kan vara djursmugglare”… 

Frida- VA? 

Louise- DET KAN VARA DJURSMUGGLARE! 

Frida- Det kan vara djursmugglare. Det finns djursmugglare i andra länder. 

Kalle - ring polisen! 

Frida tappar bort sig i texten igen. Elev Fabian pekar på tavlan där de har skrivit upp sitt manus 

för att visa Frida hennes replik. 

Frida- eeh, det kan…. (Tappar bort sig igen) 

Louise fyller i meningen åt Frida- det kan man inte göra! 

Frida repeterar repliken tillsammans med Louise- Det kan man inte göra! Och fortsätter sedan 

repliken ensam - Man måste ha bevis, det kan vara djursmugglare... Djursmuggl… djursmugglare 

Kalle- Ska vi köra om? 

Louise- Ja vi kör om! 

Sabina - Okej, ett, två, tre… (agerandet börjar om) 

Frida- Det kan vara djursmugglare, det finns djursmugglare i andra länder! 

Kalle- Ring polisen! 

Frida- Det kan man inte göra! Man måste ha bevis! Det kan vara djursmugglare.  

Sabina - Det är jättebra Frida!  

Louise- JA!!! 

Sabina- Tänk att det kan skilja sig så från bara en gång!  

 

Observation F [10,06-11,23] Tina, Josefine, My, Sebastian 2018-02-13   
Tindra läser ur boken för att hjälpa sina kamrater med replikerna ”Ussh sa Jens och torkade bort 

vargarnas slemmiga saliv”. 

Josefine säger - Det är då man ska göra såhär (Josefine tar hela underarmen och stryker den över 

munnen och säger; usch usch usch och fy. 

My (som spelar vargen) lägger sina armar på Sebastians axlar och slickar i luften. Sebastian tar 

hela underarmen över munnen, rynkar ihop ansiktet och låtsas spotta i luften samtidigt som han 

säger 

-UUUUSCH va äckligt! 

 

Observation G [07.39-08,17] Tindra, Josefine, My, Sebastian 2018-02-13 
Tindra - Kan inte någon låtsas vara pappan? 

Josefine - Jo, det kan jag! Hej hej! (Josefine förvränger rösten för att göra den mörkare och 

försöka låta som en man)  

Josefine fortsätter - vänta jag måste förbereda mig (hon tar håret över läppen som ska symbolisera 

mustasch) 

My - Det ser ut som du har en mustasch! 

Sebastian- Ja det blev perfekt! 
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Bilaga 3. Tema mall  

 

HJÄLP AV 

FRAMSTÄLLNING 

KROPPSPRÅK RÖSTJUSTERING IMPROVISATION Kommentarer 

  Tindra - Kan inte 

någon låtsas vara 

pappan? 

Josefine - Jo, det 

kan jag! Hej hej! 

(Josefine 

förvränger rösten 

för att göra den 

mörkare och 

försöka låta som en 

man)  

Josefine fortsätter - 

vänta jag måste 

förbereda mig (hon 

tar håret över 

läppen som ska 

symbolisera 

mustasch) 

My - Det ser ut 

som du har en 

mustasch! 

Sebastian- Ja det 

blev perfekt! 
 

 Eleverna 
använder 
röstjustering 
som ett 
medierade 
redskap.  

  Eleverna sitter i en 

bil och får syn på 

något på vägen 

som barnen vill 

undersöka.  

Forskaren läser ur 

boken - Vi måste 

kolla sa Jens” 

Anna - Vi måste 

kolla! 

Magnus - (vänder 

sig om och spänner 

blicken mot Anna) 

- Vi har inte tid till 

det! (anstränger 

rösten för att låta 

bestämd) Men okej 

då… 10 

MINUTER! (Visar 

upp 10 fingrar för 

Anna)  

 Eleverna 
använder 
röstjustering 
som ett 
medierade 
redskap. 
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Magnus fortsätter 

sedan och 

återupprepar - 10 

MINUTER! Sen 

SKA ni vara 

tillbaka! Vi har inte 

tid med detta. 
 

 Kalle - 

MÅÅÅÅL! (När 

Fabian slår in 

bollen mellan två 

stolar) 

Publiken (Louise, 

Kalle och Frida) 

gör seger gester 

genom att vifta 

med armarna rakt 

upp i luften och 

skriker 

WOOHOO 

JAAAAA!!! 

 

  Använder 
kroppsspråk 
som 
medierade 
redskap för 
att förstärka 
de verbala.  

 Tindra läser ur 

boken för att 

hjälpa sina 

kamrater med 

replikerna ”Ussh 

sa Jens och 

torkade bort 

vargarnas 

slemmiga saliv”. 

Josefine säger - 

Det är då man ska 

göra såhär 

(Josefine tar hela 

underarmen och 

stryker den över 

munnen och 

säger; usch usch 

usch och fy. 

My (som spelar 

vargen) lägger 

sina armar på 

Sebastians axlar 

och slickar i 

luften. Sebastian 

tar hela 

underarmen över 

munnen, rynkar 

ihop ansiktet och 

låtsas spotta i 

luften samtidigt 

som han säger 

-UUUUSCH va 

äckligt! 
 

  Använder 
kroppsspråk 
som 
medierade 
redskap för 
att förstärka 
de verbala. 
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   Forskaren läser - 

”Vi satt tysta en 

lång stund och jag 

önskar att jag hade 

sluppit se dem där 

bilderna” 

Magnus - Stackars 

hunden! Han blev 

tagen av en räv, 

eller jag menar en 

varg! (kollar på 

Jasmine) 

Jasmine- alltså det 

är så äckligt med 

blod! 

Magnus- ja alltså 

det är så äckligt, 

men varför visade 

hon det för er? 

Alltså det är inte 

barnvänligt att visa 

sånt! 

Jasmine- alltså 

varför är hunden så 

blodig? 

Manus - För 

vargen åt upp den! 

I alla fall hälften av 

kroppen. (Vänder 

sig om för att titta 

på Jasmine) 
 

Improvisation 
för att 
medierar  
känslor 

Charlie som spelar 

pappan - skräms 

inte… (mumlar) 

Jasmine- men säg så 

här - SKRÄMS 

INTE! (Höjer rösten)  

Anna och Sofie ger 

olika förslag på hur 

Charlie kan höja sin 

röst för att låta mer 

trovärdig. 

Jasmine ställer sig 

upp bredvid Charlie 

för att visa hur han 

ska göra.  

Jasmine- så här! 

SKRÄMS INTE! 

(viftar med pekfingret 

i luften)  

Charlie- MEN JAG 

ÄR INTE BRA PÅ 

DET! 

Jasmine- Okej men då 

säger jag det! 

   Stöttning för 
ett förbättrat 
muntlig  
framförande 
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Charlie- Ja! 

Forskaren - Men finns 

det inte något annat 

sätt att visa att man 

blivit skrämd om man 

tycker det är jobbigt 

att säga det med 

inlevelse?  

Jasmine visar - ja du 

kan göra såhär! 

(Viftar med armarna 

samtidigt som hon 

säger skräms inte) och 

pekar på Charlie för 

att få hans 

uppmärksamhet. 

Magnus hoppar in och 

visar på ett annat sätt - 

SKRÄMS INTE! 

säger Magnus 

samtidigt som han tar 

fram pekfingret för att 

symbolisera att det 

inte är okej att 

skrämmas. 

Charlie härmar 

Magnus samtidigt 

som han kollar på 

honom - Skräms inte! 

säger Charlie och gör 

liknande rörelse med 

handen som Magnus. 

Magnus- ja precis så, 

skräms inte! Fy på 

dig! Skräms inte!!  

Charlie återupprepar 

skräms inte 

tillsammans med 

Magnus och 

gestikulerar med 

fingret precis som 

Magnus gör. 

 

Frida- eeh… 

Kalle och Louise 

böjer sig fram och 

viskar till Frida- ”det 

kan vara 

djursmugglare”… 

Frida- VA? 

Louise- DET KAN 

VARA 

DJURSMUGGLARE! 

Frida- Det kan vara 

djursmugglare. Det 

   Stöttning för 
ett förbättrat 
muntlig  
framförande 
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finns djursmugglare i 

andra länder. 

Kalle - ring polisen! 

Frida tappar bort sig i 

texten igen. Elev 

Fabian pekar på 

tavlan där de har 

skrivit upp sitt manus 

för att visa Frida 

hennes replik. 

Frida- eeh, det kan…. 

(Tappar bort sig igen) 

Louise fyller i 

meningen åt Frida- 

det kan man inte göra! 

Frida repeterar 

repliken tillsammans 

med Louise- Det kan 

man inte göra! Och 

fortsätter sedan 

repliken ensam - Man 

måste ha bevis, det 

kan vara 

djursmugglare... 

Djursmuggl… 

djursmugglare 

Kalle- Ska vi köra 
om? 

Louise- Ja vi kör 
om! 

Sabina - Okej, ett, 
två, tre… 
(agerandet börjar 
om) 

Frida- Det kan vara 
djursmugglare, det 
finns djursmugglare 
i andra länder! 

Kalle- Ring polisen! 

Frida- Det kan man 
inte göra! Man 
måste ha bevis! Det 
kan vara 
djursmugglare.  

Sabina - Det är 
jättebra Frida!  

Louise- JA!!! 

Sabina- Tänk att det 
kan skilja sig så från 
bara en gång!  
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