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Sammanfattning Trots att estetiska uttrycksformer som drama ingår i rådande läroplan för 

grundskolan lämnar det sällan botten av hierarkin av skolämnen. 

Naturvetenskapen innehåller flera abstrakta begrepp som kan vara svåra att 

tillägna sig. Tidigare forskning visar att dramatisering av naturvetenskapliga 

begrepp kan hjälpa utvecklingen av elevernas begreppsförmåga. 

Forskningen i detta tvärvetenskapliga fältet är däremot väldigt begränsad. 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om drama 

som pedagogiskt hjälpmedel inom NO-didaktiken för att utveckla 

grundskoleelevers naturvetenskapliga begreppsförmåga, och mer specifikt, 

att besvara frågeställningen: Vilka effekter har NO-undervisning med 

inslag av drama på grundskoleelevers naturvetenskapliga 

begreppsförmåga? För att besvara frågeställningen och uppnå studiens 

syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt 

vetenskapliga studier om NO-undervisning, naturvetenskapliga begrepp 

och drama. Vårt resultat visar att NO-undervisning med inslag av drama 

både har en statistiskt signifikant och upplevd positiv effekt och är en 

fungerande undervisningsmetod för att förbättra elevernas 

begreppsmässiga förmåga för naturvetenskapliga begrepp. Många 

vetenskapliga studier hade en begränsande omfattning, både vad det gäller 

tid och population. Det vetenskapliga underlaget innehåller endast en 

svensk studie. Följaktligen behövs fler longitudinella studier för att 

säkerställa hållbarheten av effekterna och fler svenska studier för att öka 

den nationella relevansen. För ett lyckat införande av det pedagogiska 

hjälpmedlet krävs goda kunskaper både om drama och naturvetenskap. 

  

Nyckelord NO-undervisning, begreppsförmåga, begreppsförståelse, drama 
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Förord 

Att skriva inom de naturorienterande ämnena var självklart. Vi har ett stort intresse för ämnet. 

Utöver ett brinnande engagemang för NO älskar vi också stunden då “polletten trillar ner” och vi 

ser att eleverna förstått. Vi är dock medvetna om att det naturvetenskapliga innehållet kan vara 

tufft att ta till sig, särskilt när det kommer till begrepp. Ämnet och dess svåra begrepp i 

kombination med elevers förståelse och lärande gjorde valet självklart för oss: vi ville undersöka 

någon metod för att se om den kunde öka elevers begreppsförståelse och begreppslärande! 

 

Vi vill tacka våra handledare och kurskamrater för givande feedback och diskussioner. Ni 

utmanade våra tankar och uppmuntrade det som var bra. Särskilt tack vill vi rikta till 

medbedömarna inblandade i vår opponering och våra opponenter, vars kommentarer höjt detta 

arbete till nya nivåer. Vi vill även tacka Pernilla Granklint Enochsson, som stöttade oss när vi 

tvivlade och gav oss verktygen och attityden för att fortsätta på det valda spåret. Avslutningsvis 

vill vi tacka varandra. Kim har ständigt bidragit med kritiska perspektiv från helhet till små detaljer. 

Patricia har drivit på arbetet när det bitvis gått slött. 

 

Även om vi skrivit mycket ihop har vi utnyttjat varandras styrkor och stundtals delat upp 

arbetsbördan. Kims färdighet ligger i att ifrågasätta och revidera medan Patricia är en skicklig 

skribent som skapat flyt i skrivprocessen och strukturerat om i texten vid behov. Styrkan har därför 

legat i våra olikheter och att arbeta tillsammans har varit väldigt givande och utvecklande. Våra 

förhoppningar är att denna litteraturstudie ska leda till nya kunskaper för oss själva och våra 

framtida kollegor. 
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Bakgrund 

Här kommer en presentation av vår förförståelse av området tillsammans med argument som 

styrker varför studien är relevant att genomföra. Centrala begrepp kommer redas ut och 

argumenten kommer sammanfattas, för att slutligen presentera studiens syfte och frågeställningar.  

 

Skolan dödar kreativiteten 

Robinson (2006) belyser en hierarki i utbildningssystemet världen över, där de kreativa och 

estetiska ämnena hamnar i botten. Han menar dessutom att det finns en hierarki inom de estetiska 

ämnena, där drama och dans hamnar i botten. Fredriksson (2013) har liknande åsikter och 

problematiserar det bristande utrymmet de estetiska uttrycksformerna får i skolan. Hon riktar sin 

kritik mot en ökad kunskapskontroll och ställer sig frågan om detta kommer innebära ett fortsatt 

minskat inslag av drama. Det är tydligt att kraven på elevers akademiska förmåga i alla ämnen ökar 

med stigande ålder (Skolverket, 2018). Robinson (2006) anser att den akademiska förmågan är ett 

dominerande mått på intelligens och kan därför ha en stigmatiserande effekt på de kreativa 

förmågorna. Han menar att stigmatiseringen riskerar att leda till att många elever förlorar sin 

kreativa förmåga under skolans gång eftersom den intellektuella kunskapen värdesätts mycket 

högre. Detta är bland annat problematiskt eftersom skollagen (2010:800 3 kap. 2 §) i Sverige kräver 

att hänsyn måste tas till elevers olikheter för de ska utvecklas så långt som möjligt.  

 

Dramat i läroplanen 

För att ett innehåll eller en metod ska få ett betydande genomslag i skolans undervisning är en 

grundförutsättning att det återfinns i rådande styrdokument. Hänsyn kommer därför genomgående 

tas till läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2018). Om inget annat 

nämns är det denna som avses när det står ‘läroplanen’ eller ‘Lgr11’.  

 

Om hänsyn tas till innehållet i Lgr11 står Robinsons (2006) bild av hur utbildningssystemet är i 

kontrast till hur det ska vara. Enligt Lgr11 ska skolarbetet uppmärksamma intellektuella, praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekter för att ge eleverna möjlighet att uppleva kunskapens olika 

uttrycksformer. I kursplanerna för ämnena biologi, fysik och kemi uttrycks det konkret som att 

elever ska få möjlighet att uttrycka sig estetiskt för att samtala, tolka, framställa och presentera 

naturvetenskapligt innehåll. I läroplanen nämns både ‘estetiska uttrycksformer’ och ‘drama’. 

Estetiska uttrycksformer kan ses som ett paraplybegrepp under vilket drama ingår. När läroplanen 
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skriver om estetiska uttrycksformer är det därför rimligt att se drama som ett alternativ. Delar av 

NO-undervisningen ska alltså ske med hjälp av drama. 

 

Naturvetenskapen är inspirerad av kreativitet och fantasi, vilket gör att det naturvetenskapliga 

lärandet bör bygga på samma grund, menar Ødegaard (2003). Detta innebär att kreativa verktyg 

som drama rimligtvis har en naturlig plats i den naturvetenskapliga undervisningen. Ändå synliggör 

åtminstone två studier att en del lärare visserligen har en positiv inställning till estetiska lärprocesser 

(Andersson, 2014) och drama (Fredriksson, 2013), men att metoderna oftast inte används på grund 

av tids- och kompetensbrist. Andersson (2014) understryker att om det estetiska ska få det 

utrymme som läroplanen förespråkar är det viktigt att verksamma lärare får möjlighet att fortbilda 

sig inom området. För att ta tillvara på elevers kreativa förmågor och nyttja estetiska lärprocesser 

och uttrycksformer behöver lärare därför få möjlighet att utveckla en adekvat kompetens. Med 

hänsyn till vad som står i Lgr11, ingår det alltså i lärares uppdrag att kunna använda drama i delar 

av NO-undervisningen.  

 

Läroplanen och det naturvetenskapliga språket 

Studiens undersökningsområde omfattar bärande begreppsområden i de naturorienterande (NO) 

ämnena, till exempel ekologi, energi och materia. Innehåll kommer hämtas från hela grundskolan, 

det vill säga från första till nionde klass.  

 

Enligt kursplanen i Lgr11 ska undervisningen i samtliga NO-ämnen sammanfattningsvis ge 

eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins/fysikens/kemins begrepp, 

modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska/fysikaliska/kemiska samband. Detta 

benämns ofta som ämnenas begreppsförmåga. Begreppen hämtas främst från kunskapsområden 

som nämns i det centrala innehållet. Det är snarlika kunskapsområden som dyker upp i alla ämnen, 

men formuleringarna skiljer sig i de olika årskurserna och visar på att det ska ske en progression i 

lärandet (Skolverket, 2018). Några bärande kunskapsområden som återkommer i det centrala 

innehållet för NO-ämnena är:  

 

● Ekosystem (biologi) 

● Energins oförstörbarhet och flöde (fysik) 

● Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet (kemi) 

● Partiklars rörelser kopplat till ämnes fasövergångar (kemi) 

 



 

6 

 

Områdena ovan innehåller flera begrepp som kan upplevas som abstrakta. Exempel på några 

sådana begrepp är: näringsväv, fotosyntes, energi, atom och molekyl. Att lära sig om begrepp i 

naturorienterande ämnen kan i längden förknippas med att lära sig ett nytt språk. Språket har stor 

betydelse i elevers lärande i naturvetenskap, men är samtidigt vad elever har svårast att ta till sig 

och behärska (Wellington & Osbourne, 2001). I en granskning av Skolinspektionen (2017) 

upptäcktes av ett bristande lärarstöd när elever ska tillägna sig det naturvetenskapliga språket på 

låg- och mellanstadiet. Detta kan mycket väl vara en av orsakerna till svårigheterna. 

Skolinspektionen (2017) menar att svårigheterna måste tyglas så eleverna lära sig det 

naturvetenskapliga språket, eftersom det vardagliga språket i vissa sammanhang är otillräckligt, och 

ibland missvisande.  

 

Vygotskij (1986) talade i liknande termer om spontana och vetenskapliga begrepp. Spontana 

begrepp kan förstås och utvecklas genom livserfarenheter medan de vetenskapliga begreppen är 

mer abstrakta och anknutna till ett ämne (Vygotskij, 1986). Det är med andra ord inte självklart att 

elever förstår begrepp från det naturvetenskapliga kunskapsområdet eftersom de nödvändigtvis 

inte stöter på dem i sin vardag, vilket ökar behovet av stöttning. Det är därför viktigt att skapa 

tillfällen i undervisningen där det finns möjlighet att reda ut konflikter mellan vardagliga och 

naturvetenskapliga begrepp (Eskilsson, 2001; Löfgren, 2009). Ødegaard (2003) nämner några 

exempel på hur drama har fördelar vid utveckling av begreppsförmågan: Det kan skapa ett naturligt 

sammanhang för begreppsanvändandet och ge möjligheter att göra läroböckernas teoretiskt 

betingade språkbruk till något praktisk-estetiskt och tredimensionellt. Kan det vara så att drama är 

en del av lösningen för att utveckla elevers begreppsförmåga i NO? 

 

Problemområde 

Sammanfattningsvis finns det åsikter om att de estetiska ämnena inte prioriteras tillräckligt 

(Fredriksson, 2013; Robinson, 2006). Den aktuella läroplanen (Lgr11) är däremot tydlig med att 

de estetiska uttrycksformerna ska genomsyra alla skolämnen, vilket gör att finns det en 

yrkesrelevans för lärare att inkludera drama i NO-undervisningen. Trots detta är forskning och 

kunskap inom området begränsad (Ødegaard, 2003). Även om lärare ställer sig positiva till det 

estetiska och drama, upplever några en otillräcklig kompetens att integrera det i sin undervisning 

(Andersson, 2014; Fredriksson, 2013). Begreppen i det naturvetenskapliga språket kan upplevas 

som abstrakta och svåra för elever att greppa, vilket kan bero på en begränsad möjlighet att stöta 

på dem i vardagen (Vygotskji, 1986). Wellington & Osbourne (2001) skriver att det är viktigt för 

elever att lära sig det naturvetenskapliga språket men att det finns vissa svårigheter. Det är därför 
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viktigt med tillräckligt lärarstöd (Skolinspektionen, 2017) och att undervisningen hjälper till att reda 

ut konflikter mellan vardagliga och naturvetenskapliga begrepp (Eskilsson, 2001; Löfgren, 2009). 

Ødegaard (2003) lyfter fram drama som tänkbar metod för att bland annat synliggöra 

naturvetenskapliga begrepp och sätta in dem i ett sammanhang, men att arbetssättet har outforskad 

potential och kräver vidare forskning.  

 

Centrala begrepp 

Drama kan både ses som ett eget skolämne och som ett pedagogiskt hjälpmedel. I den här 

litteraturstudien baseras definitionen på det sistnämnda och ansluter sig till Fredriksson (2013) som 

menar att drama är en pedagogisk verksamhet där meningsskapande och upplevelse används för 

att förstå världen. Deltagarna i dramat ger känslor och tankar en kroppslig form genom verbala 

och icke-verbala uttryck (Grünbaum, 2009). Drama kan i vissa fall benämnas som fysiska 

simulationer, rollspel och skådespel. Kreativt drama är en form av drama som bygger på 

improvisation och fritt skapande.  

 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) betyder begrepp ”det abstrakta innehållet hos en språklig 

term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen 

betecknar eller appliceras på”. De använder ‘stad’ som exempel och menar att som begrepp avses 

den innebörden vi lägger i uttrycket (t.ex. egenskaper och funktioner) medan termen själv handlar 

om dess språkliga betydelse (en geografisk ort). 

 

Begreppsförmågan är den förmåga, kopplad till begrepp, som sammanfattas i slutet av ett ämnes 

syftestext i Lgr11. Det skrivs fram som att undervisningen i NO-ämnena sammanfattningsvis ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins/fysikens/kemins 

begrepp för att beskriva och förklara biologiska/fysikaliska/kemiska samband. Eftersom 

begreppsförmågan är något som ska utvecklas innefattar den ett begreppslärande. Detta lärandet 

kan ses som en process där eleverna ges möjlighet att utveckla sin förtrogenhet med de 

naturvetenskapliga begreppen. Förmågan handlar även om att kunna använda begreppen på olika 

sätt, vilket ställer krav på begreppsförståelse. Med andra ord omfattar begreppsförmågan både 

begreppslärande och begreppsförståelse. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vad forskning säger om drama som pedagogiskt 

hjälpmedel inom NO-didaktiken för att utveckla grundskoleelevers naturvetenskapliga 

begreppsförmåga. 

Studiens syfte har avgränsats till en frågeställning: 

 

● Vilka effekter har NO-undervisning med inslag av drama på grundskoleelevers 

naturvetenskapliga begreppsförmåga?  

 

Metod 

I det här avsnittet ges en beskrivning av de metoder som använts för att genomföra 

litteraturstudien. Beskrivningen börja med en presentation av urvalet, med inklusions- och 

exklusionskriterier. Vidare beskrivs insamlandet av både systematiska och manuella sökningar. 

Sedan beskrivs källorna kortfattat för att avsluta med en beskrivning av analysmetoden. 

 

Urval 

Här kommer litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier beskrivas. Deras syfte är att 

skapa en avgränsning och systematisera urvalet av forskning som ska ingå i litteraturstudie. 

 

Inklusionskriterier 

Tabell 1. Inklusionskriterier och resonemang. 

Inklusionskriterier Resonemang 

Eleverna i studien måste gå i årskurser som 

motsvarar den svenska grundskolan (F-9). 

 

F = förskoleklass 

 

För att begränsa litteraturstudiens omfattning har 

avgränsningen gjort efter elever som hade följt 

Lgr11 om de tillhört svenska grundskolan. 

Eftersom det finns internationella skillnader 

mellan skolformerna godtas däremot studier som 

överskrider gränserna förutsatt att det ingår 

elever som motsvarar årskurserna F-9. 

Studien måste undersöka någon aspekt av 

begreppsförmågan i naturvetenskapliga ämnen där 

drama ingår. 

Begreppsförmågan i naturvetenskap med hjälp av 

drama är fokuset för den här litteraturstudie, 

därav kriterierna. 
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Exklusionskriterier 

Tabell 2. Exklusionskriterier och resonemang. 

Exklusionskriterier Resonemang 

Elever som går på förskola*, gymnasiet eller 

någon typ av vuxenutbildning. 

 

*förskola ≠ förskoleklass 

Det är inte av intresse att undersöka studier med 

elever utanför ramen för grundskolan, vilket 

förklaras i inklusionskriterierna ovan. 

Studier som inte skett i en skolmiljö eller en 

undervisningssituation. 

Som lärare är det huvudsakligen intressant att 

undersöka det som sker i undervisningen. 

Studier om drama som allmändidaktisk metod. För att säkra kopplingen till NO-didaktik krävs 

det att undervisningsmetoder där drama ingår är 

utformade för NO- undervisning. 

 

Tabell 3. Tekniska avgränsningar och resonemang 

 Inklusion Resonemang 

Språk Engelska och skandinaviska 
språk 

Den språkliga kunskapen för att 

läsa på övriga språk finns inte. 

Publiceringsdatum 2003 och framåt Ødegaard (2003) har gjort en 

översikt av liknande forskning 

inom området fram till 2003. 

Eftersom området framstår som 

outforskat blir den här 

litteraturstudien en avgränsad 

uppföljning. 

Vetenskaplig granskning Peer-reviewed/refereegranskad För att öka kvaliteten av det 

vetenskapliga underlaget. 

 

Insamlandet 

Insamlandet av artiklarna gjordes med två typer av sökningar: systematiska och manuella. Nedan 

kommer en beskrivning av de val som gjorts. 
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Systematiska sökningar 

Sökningar har genomförts i databaserna Swepub (swepub.kb.se) och Eric (Education Resources 

Information Center (eric.ed.gov). Swepub har använts för att hitta svenska publikationer medan 

Eric syftat till att ge internationella resultat. Båda databaserna har forskningsrelaterade kriterier 

vilket gör att innehållet överlag håller en hög kvalitet. 

 

För att göra systematiska sökningar har två söksträngar utformats. Valet av sökord i strängarna 

grundar sig på litteraturstudiens syfte och frågeställningen. Genom att plocka ut bärande begrepp 

från dessa kunde slutligen en söksträng utformas för respektive databas. Samtliga träffar från 

söksträngarna relevansgranskades i två steg med hjälp av formulerade inklusions- och 

exklusionskriterier. Först granskades abstracts för att exkludera de artiklar som tydligt frångick 

litteraturstudiens kriterier. Därefter gjordes en relevansgranskning av fulltext. 

 

ERIC: 

("science education" OR "science teaching") AND "scientific concepts" AND drama 

Filter: 2003–2018, NOT Higher Education 

 

Det finns en osäkerhet med att använda årskurserna F-9 som ett filter i söksträngen eftersom det 

finns en konflikt mellan vad årskurserna representerar i olika länder. Därför gjordes valet att istället 

exkludera högre utbildningar då det har en bättre internationell överensstämmelse. Söksträngen 

gav åtta träffar varav fem återstod efter relevansgranskningen. 

 

SwePub: 

("science education" OR "scientific concepts") drama 

 

I jämförelse med ERIC har SwePub endast resultat från svenska myndigheter och lärosäten, vilket 

gör att söksträngen behöver breddas. Den stora skillnaden mellan söksträngarna är att centrala 

begrepp står i en annan ordning och kombineras olika med booleska operatorer. Det finns heller 

ingen filtrering av årskurser i denna sökningen. Eftersom söksträngen i SwePub endast gav två 

resultat utan filtrering av årskurser gjordes en manuell exkludering av studier som omfattade 

irrelevanta årskurser. På så sätt minskade risken för ofrivilliga bortfall. 
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Manuella sökningar 

Den begränsade mängden studier som finns inom ramen för litteraturstudiens syfte resulterade i 

ett ökat behov att genomföra manuella sökningar. Därför har manuella granskningar av 

referenslistor genomförts för att komma åt studier som inte visat sig med hjälp av söksträngen. De 

referenslistor som granskats kommer från bakgrundslitteratur och med söksträngen funna källor. 

De manuella sökningarna gav två doktorsavhandlingar och fem vetenskapliga artiklar. Dessa 

granskades enligt samma inklusions- och exklusionskriterier som källorna från den systematiska 

sökningen. Eftersom det är viktigt att samtliga källorna håller hög vetenskaplig standard var peer-

reviewed ett kriterium även för de manuella. 

 

De systematiska och manuella sökningarna har efter relevansgranskning gett ett vetenskapligt 

underlag på sammanlagt 12 studier. 

 

Analysmetod 

Det första steget i analysen var att föra in källorna i en artikelöversikt (se bilaga 1) där detaljer 

såsom syfte, metod och population antecknades. På så sätt skapas en helhetsbild av det 

vetenskapliga underlaget. Därefter lästes alla källor igenom på nytt. Under läsandets gång 

sammanfattades studiernas resultat för att underlätta urskiljandet av återkommande aspekter. 

Totalt hittades fem stycken. Varje aspekt har en tydlig koppling till och avser att svara på 

litteraturstudiens frågeställning som berör effekterna av drama på grundskoleelevers 

naturvetenskapliga begreppsförmåga. Innehållet i aspekterna belyser därför endast de resultat från 

litteraturstudiens underlag som berör frågeställningen. Den systematiska analysen har varit till hjälp 

vid bedömning av underlagets användbarhet i litteraturstudien, vilket ökat kvaliteten. Aspekterna 

har skapat en begränsande ram som även den ökar studiens kvalitet och läsbarhet.  

 

Resultat 

Det här avsnittet innehåller delar av resultaten från alla källor som inkluderats i litteraturstudien. 

Dessa kommer presenteras under olika aspekter som hittades i analysarbetet: 

● Effekter på testresultat 

● De upplevda effekterna 

● Effekter genom kreativa och språkliga dimensioner 

● Bedömningseffekten 

● En oavsiktlig begreppsförvirring 
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Dessa aspekter ska tillsammans svara på litteraturstudiens frågeställning om effekter av NO-

undervisning med inslag av drama på grundskoleelevers naturvetenskapliga begreppsförmåga. 

Effekter på testresultat fokuserar främst på resultat av begreppsliga kunskapstest och visar 

därigenom vilken effekt NO-undervisning med inslag av drama kan ha på elevers 

naturvetenskapliga begreppsförmåga, ur ett kvantitativt perspektiv. De upplevda effekterna 

handlar om de effekter som lärare och elever upplevt att drama bidragit med på elevernas 

naturvetenskapliga begreppsförmåga. Under kategorin effekter genom kreativa och språkliga 

dimensioner beskrivs hur dramats sätt att uppmuntra kreativitet samt verbal- och kroppslig 

kommunikation kan utveckla elevers begreppsförmåga. I bedömningseffekten beskrivs en positiv 

effekt kopplat till lärares möjligheter att bedöma elevernas naturvetenskapliga begreppsförmåga 

med hjälp av drama. Avslutningsvis kommer den sista aspekten lyfta oavsiktliga effekter om hur 

elever efter införandet av drama hållit fast i gamla eller skapat nya alternativa begrepp.  

 

Effekter på testresultat 

Ett flertal av studierna har undersökt effekter eller skillnader på elevers naturvetenskapliga 

begreppsförmåga genom att göra någon typ av kunskapstest i kontroll- och experimentgrupper 

(Hendrix, Eick och Shannon, 2012; Çokadar & Yilmaz, 2009; Abed, 2016; Arieli, 2007). 

Elevpopulationerna varierade i storlek, allt från 38 till 130. Syftena var som sagt snarlika, Hendrix, 

Eick och Shannon (2012) syftade till att undersöka om det finns någon skillnad i det 

naturvetenskapliga begreppslärandet mellan grupperna. Çokadar & Yilmaz (2009), hade syftet att 

undersöka effekten av kreativt drama-baserad instruktionsmetod på elevers prestationer i ett test 

om begrepp inom ekologi: Ecology Concept Achievement Test (ECAT). Abed (2016) undersökte 

effekten på åttondeklassares begreppsliga förståelse och lärande i NO-undervisning när drama 

inkluderades. Arielis (2007) syfte berörde om inkluderingen av kreativt drama förbättrade elevernas 

förståelse av naturvetenskapliga begrepp i jämförelse med ordinarie undervisning. För enkelhetens 

skull kommer alla resultat redovisas i tabell, sedan kommer källorna jämföras i flytande text. Det 

är värt att förtydliga att resultaten kommer från kunskapstester. Därför har endast jämförelser om 

huruvida det skett en ökning eller minskning av resultaten gjorts. 

 

Tabell 4. Resultat av för- och eftertest (N=population, M=medelvärde, SD=standardavvikelse) 

 
Abed (2016) 

Test   Grupp   N M  SD  

 
Förtest   Kontroll   41 7.15  1.68 

Experiment  46 6.98  2.39 
Eftertest   Kontroll   41 9.76  2.58 
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Tabell 4 (fortsättning) 

 
Experiment  46 13.43  2.95 

 
Arieli (2007) 

Test   Grupp   N M  SD  

 
Förtest   Kontroll   41 23.85  13.09   

Experiment  25 21.88  11.22   
Eftertest   Kontroll   39 52.95  16.41 

Experiment  25 82.24  15.16 
Muntligt eftertest Kontroll   24 37.96  11.82 

    Experiment  12 50.18  11.03 

 
Çokadar & Yilmaz (2009) 

Test   Grupp   N M  SD 

 
Förtest    Kontroll   22 7.63  3.89 

Experiment  23 7.91  3.57 
Eftertest   Kontroll   22 16.86  2.76 

Experiment  23 19.60  2.16 

 
Hendrix, Eick och Shannon (2012) 

Test   Grupp   N M  SD 

 
Förtest    Kontroll   19 23  3.7 

Experiment  19 23.3  4.15 
Eftertest   Kontroll   19 28.7  3.4 

Experiment  19 33  4.05 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att det i samtliga studier finns en statistisk signifikans (högst 

<0.05) som talar till experimentgruppernas fördel. Det innebär att undervisning med inslag av 

drama hade effekter som inte kunde uppnås i kontrollgruppen. Även om elevernas prestationer i 

både kontroll- och experimentgrupp ökade, var ökningen större i grupperna där drama användes. 

Utöver det som redovisas i tabellen ovan undersökte Abed (2016) även skillnaderna mellan elever 

med olika prestationsnivåer och kunde se att oavsett prestationsnivå så ökade elevernas resultat 

när drama inkluderades.  

 

Viktigt att tänka på när medelvärdet används för att bedöma effekten av en viss 

undervisningsmetod är att det är just ett medelvärde. Det kommer vara elever som ligger både 

under och över. Elevgruppen i studierna kan alltså höja sitt medelvärde inom det valda 

kunskapsområdet med hjälp av det nya arbetssättet, trots att enskilda elever kanske presterade 

sämre. Eftersom standardavvikelsen visar spridningen kring medelvärdet kan den i det här fallet 

användas för att få en uppfattning av skillnader i elevers prestationer. Standardavvikelsen (SD) 

visar att spridningen är relativt låg. I Abeds (2016) och Arielis (2007) studier ökar 

standardavvikelsen i gruppernas eftertest, medan den sjunker för Çokadar & Yilmaz (2009) och 
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Hendrix et als (2012) grupper. Eftersom standardavvikelsen har förändrats i både kontroll- och 

experimentgrupp går det inte säga vad den orsaken är. 

 

Två studier har undersökt begreppsförståelse med dramainkludering men utan kontrollgrupp. 

Saka, Ebenezer, Çakır & Saka (2016) har i en interventionsstudie med 20 elever undersökt om 

kreativt drama kan förbättrar åttonde-klassares begreppsliga förståelse och medvetenhet om vissa 

genetiska begrepp. För att undersöka detta samlades data in genom elevers loggböcker, 

utvärderingsenkäter och lärarens observationer. Selli, Yıldırım, Kaymak, Karacicek, Ogut, Gungor, 

Erem, Ege, Bumen, & Tosun (2013) har undersökt introducerandet av grundläggande molekylära 

begrepp genom experiment som integrerats med kreativt drama. 80 elever fick i Selli et al., (2013) 

studie totalt fyra test under de två dagar som aktiviteterna pågick. Två av dem var förtest som 

skrevs i början av dagarna och de två andra var eftertest som skrevs i slutet av dagarna. Trots 

skillnader i studiernas population och syfte har de ändå jämförts eftersom båda har undersökt 

skillnader relaterat till elevers begreppsliga förmåga före och efter att kreativt drama introducerats.  

 

Genom ämnesutvärderingsenkäten kunde Saka et al (2016) se att det skett en positiv förändring i 

ett av arbetsområdena som berörde DNA. I utvärderingsenkäten som gavs ut före drama-

aktiviteten kunde 90 % av eleverna inte rita en cell med DNA, gener och kromosomer. Efter 

interventionen med inslag av drama kunde däremot 70 % rita ett korrekt diagram av ett DNA, 

övriga 30 % kunde rita delar. Selli et al., (2013) kunde också se att det skett en positiv 

kunskapsökning i områdena (Se tabell 5). Båda testen som genomfördes i studien visade att det 

skedde en signifikant ökning mellan för- och eftertest. Det bör även noteras att det fanns en 

signifikant skillnad mellan resultaten i de två förtesten och de två resultaten i eftertesten. Viktigt 

att föra fram är dock att i Sellis et als., (2013) studie är det inte enbart drama som ingått i 

aktiviteterna, även experiment och modellering har använts. Det går därför inte säga att drama 

ensamt har medfört en effekt. 

 

Tabell 5. Resultat av för- och eftertest (N=population, M=medelvärde, SD=standardavvikelse). 

 

Selli et al (2013) 

Test   N  M  SD 

 
Förtest 1  80  5.01  2.14  

Eftertest 1  80  7.58  1.88 

Förtest 2  80  4.35  1.62 

Eftertest 2  80  8.06  1.84 
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Gemensamt för alla nämnda studierna i denna aspekt är att de med kvantitativa ansatser har 

kommit fram till att inslag av drama har positiva effekter på elevers naturvetenskapliga 

begreppsförmåga. Dorion (2011) visar att drama-aktiviteterna kan ha påverkat elevernas minne av 

begreppen och dess funktioner. Vissa elever utvecklade sina uppfattningar om begreppen över tid, 

utan att ha undervisats mer om dem. Detta visar på att det kan finnas en möjlighet att resultaten 

inte är tillfälliga, utan hållbara. Utifrån det här drar vi slutsatsen att det finns studier som visar en 

antydning på att inslag av drama i NO-undervisningen har positiva effekter på elevers 

naturvetenskapliga begreppsförmåga. 

 

De upplevda effekterna 

För att få en bredare bild av dramats effekter på den naturvetenskapliga begreppsförmågan är det 

en god idé att ta hänsyn till lärares och elevers ord kring detta. Detta avsnitt kommer börja med 

en presentation av vad de olika studiernas elever upplever att drama har för effekt på den 

naturvetenskapliga begreppsförmågan och avslutas med att presentera vad lärare upplever för 

effekter på elevernas naturvetenskapliga begreppsförmåga. 

 

En forskare som valt att undersöka lärares och elevers uppfattningar är Arieli (2007). 12 barn som 

tog del av dramabaserad NO-undervisning fick frågan om de gillade drama-aktiviteterna och 

varför. Det som är intressant för den här litteraturstudiens frågeställning är att sju svar indikerade 

att det hjälpt dem att förstå naturvetenskapen bättre. Saka et als. (2016) elever visade mer 

samstämmighet, då 90 % av dem visade i sin utvärdering att de förstått de underliggande begreppen 

i aktiviteterna, mycket tack vare de kunskaper de lärt sig. Liknande resultat har McGregor (2012) 

kommit fram till. Av eleverna (n = 239) var det 70 % som kände att dramat hjälpte dem att förstå 

svåra naturvetenskapliga idéer och 74 % (206 elever) som tyckte att specifikt skådespeleri hjälpte 

deras lärande. I övrigt noterade även Arielis (2007) elever att de var överens om att drama hade 

hjälpt dem förstå begrepp som de av ordinarie undervisning inte förstått fullt ut. Två elever tillade 

att de förstod med den ordinarie undervisningen, men att drama-övningarna hjälpte dem att förstå 

bättre. Även Dorions (2009) elever instämmer i att de fysiska simulationerna hjälpte och gjorde 

det lättare för dem att förstå än diagrammen de använde i ordinarie undervisning.  

 

Eleverna i Arielis (2007) studie fick även berätta om sin favoritaktivitet och varför den var 

favoriten. Aktivitet som var mest omtyckt involverade människokroppen och ballonger för att 

förklara begrepp som mättnad, koncentration och molekylära interaktioner. Elevernas svar på 

varför den var uppskattad var för att den hade tvingat dem att bruka det naturvetenskapliga 
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språket, vilket i sin tur resulterade sig i att eleverna lärde sig fler begrepp. Samtidigt medger eleverna 

att det var svårt att genomföra dramat och nyttja begreppen samtidigt. Dorions (2009) 

respondenter talar inte om favoritaktiviteter, däremot har det genom intervjuerna med de 

undersökte lärarstudenterna framgått att rollspelen, dess förberedelser och utförandestrategier 

skapade uppfattningar av bland annat en begreppsmässig utveckling.  

 

McGregor (2012) tog hänsyn till lärarnas perspektiv på hur de upplevde effekten av elevers lärande 

av naturvetenskapliga idéer. 12 av 20 lärare tillfrågades om de tyckte att eleverna lärde sig mer 

effektivt med hjälp av drama i NO. Svarsalternativen var: samma som alltid, lite bättre än innan 

eller mycket bättre än innan. Mer än hälften av alla lärarna tyckte att elevernas lärande hade 

effektiviserats i 14 av 15 kunskapsområden, som bland annat berörde gröna växter, krafter och 

rörelse och elektricitet. Även Arieli (2007) genomförde intervjuer med två klasslärare för att fånga 

upp deras reaktioner på inkluderande av kreativt drama i den naturvetenskapliga undervisningen. 

I stil med lärarna i McGregor (2012) studie tyckte även sig lärarna i Arielis (2007) studie se positiva 

effekter, då båda lärarna har sett en vinst att använda sig av drama i begreppsundervisning. Den 

ena uttryckte att den trodde att alla elever har tjänat på det och båda är överens om att det har 

hjälpt den begreppsliga förståelsen. Precis som deras elever uppmärksammat tyckte den ena läraren 

i Arielis (2007) studie att en fördel var att eleverna använde begreppen så att de fastnade i minnet. 

Den andre hade sett fördelar i hur dramat fick eleverna att nyttja sin fantasi för att föreställa sig 

begreppen, vilket hen tyckte var särskilt bra för de lågpresterande eleverna. Braund, Ekron & 

Moodley (2013) genomförde en studie där de intervjuade och observerade fyra lärarstudenter och 

klasserna de undervisade i för att undersöka vilka kritiska delar som uppkommer i deras lektioner. 

Värt att notera är att Braund et als., (2013) lärarstudenter talar om att den egna begreppsförståelsen 

förbättrades. En av studenterna relaterar till att barnen kan ha lätt att glömma definitionen av ett 

begrepp, precis som han själv, men att genom dramat fanns det ett minne av begreppet att gå 

tillbaka till. En annan av lärarstudenterna erkände att hennes begreppsliga kunskaper om ett 

begrepp var bristande och därför hade hon missat ett lärtillfälle. Dessa två studenter visar 

tillsammans att för att inte missa lärtillfällen är det viktigt att ha kunskap om begreppen, och genom 

dramat kan begreppsförståelsen stärkas, både för lärare och elever. 

 

Tillsammans visar resultatet samstämmigt att både lärare och elever upplever en positiv effekt på 

den naturvetenskapliga begreppsförmågan när drama användes i NO-undervisningen. Det som 

enligt eleverna har haft störst effekt är att begreppen användes vid flera tillfällen och sattes in i ett 

sammanhang, vilket bidrog till deras begreppsmässiga utveckling. Många elever talar i vissa fall 
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även om hjälp. Det antyder att de ser drama som ett hjälpmedel i utvecklingen av deras 

naturvetenskapliga begreppsförmåga. När det kommer till lärarna såg alla vinster i undervisningen, 

men hänvisade till olika saker. Allt ifrån en effektivisering av lärandet till ett ökat understöd för 

minnet. Resultatet visar alltså en positiv attityd mot drama som hjälpmedel för att undervisa om 

naturvetenskapliga begrepp.  

 

Effekter genom kreativa och språkliga dimensioner 

Många naturvetenskapliga begrepp kan anses vara abstrakta och svåra att koppla till händelser i 

vardagen. Studierna under detta avsnittet har alla gemensamt att förståelsen för abstrakta begrepp 

förbättrades när drama integrerades i NO-undervisningen. Den första delen lyfter fram en kreativ 

dimension. Den andra delen fokuserar på språkliga dimensioner uppdelade i verbal och kroppslig 

kommunikation. 

 

Tre av studierna visar på hur dramats kreativa anda har en viktig roll i konkretiseringen av abstrakta 

begrepp. Två av dem berörde begrepp inom materiens uppbyggnad och partiklars rörelser som 

förklaring till fasövergångar - två områden som saknar direkt koppling till vardagen. Abed (2016) 

för fram att kreativiteten i drama tillåter ett mer fantasifullt och fritt tänkande. Även Hendrix et 

al., (2012) har i sin kvasi-experimentella studie, där hon bland annat undersökt effekten av drama-

aktiviteter utformade för att hjälpa elever (n = 38) lära svåra naturvetenskapliga begrepp, hittat 

fördelar härledda till elevernas egna tänkande. Dorion (2011) kommer i sin explorativa studie fram 

till att kreativiteten i drama-aktiviteterna kan stödja utvecklingen av begreppsförståelse. Resultatet 

nås genom intervjuer och observationer, med avsikten att fylla den kunskapslucka som finns 

gällande elevers interaktioner i drama-baserade lektioner och deras begreppsmässiga utveckling. 

Till skillnad från Abed (2016), som skriver om kreativiteten i drama med generella termer, så är 

Hendrix et al., (2012) mer precis och lyfter fram skapandet av kreativa modeller där eleverna 

använde sina kroppar för att representera och dramatisera begrepp som exempelvis ljudvågor. 

Dorion (2011) ger exempel i stil med att kreativiteten upptäcktes i elevernas humor. Hendrix et al., 

(2012) menar att skapandet av de kreativa modellerna hjälpte eleverna till ett ökat engagemang av 

det egna tänkandet och användandet av abstrakta naturvetenskapliga begrepp. I samtliga studier 

har kreativa dimensioner av dramat stöttat elevernas lärande genom att motivera dem till att tänka 

kreativt (Abed, 2016; Hendrix et al., 2012; Dorion, 2011). På så sätt utmanades elevernas 

stereotypiska uppfattningar om abstrakta begrepp (Abed, 2016), vilka ofta handlar om att de ses 

som tillgängliga för en viss elit av intellektuellt begåvade (McGregor, 2012). 
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En annan möjlighet för att skapa förståelse av abstrakta naturvetenskapliga begrepp ligger i 

dramats aktiva krav på att uttrycka sig muntligt och samspela med andra. Olika forskare har här 

studerat olika aspekter, där majoriteten sett till diskussionen medan Dorion (2011) har varit inriktad 

på att observera ett sätt att uttrycka sig på, genom antropomorfiska analogier. Taber & Watts (1996, 

i Dorion, 2011) definierar antropomorfiska analogier som när man applicerar mänskliga beteenden 

på naturvetenskapliga fenomen för att beskriva dem. Abed (2016) noterade att drama-aktiviteten 

gav upphov till att eleverna utvecklade sin kommunikativa förmåga, samt lärde sig om begrepp i 

ett samlärande med varandra. Varelas, Pappas, Tucker-Raymond, Kane, Hankes, Ortiz & 

Keblawe-Shamah (2009) undersökte med hjälp av anteckningar och observationer hur dramatiska 

framställningar av naturvetenskapliga fenomen och begrepp bidrar till elevers lärande. Deras 

resultat påminner något om Abeds (2016) och visar på att drama-aktiviteter kan ge eleverna 

möjlighet att diskutera oklarheter och återskapa och omformulera förståelse, i det här fallet kring 

molekyler och näringsvävar. Genom samarbete mellan elever och lärare kunde eleverna skapa 

mening om begreppen (Varelas et al., 2009). Likt övriga studier synliggjordes det i McGregors 

(2012) studie att elevernas förståelse av svåra begrepp gynnades av diskussioner uppkomna i 

dramat där de fick utbyta tankar och idéer. Elevernas egna upplevelser styrker detta då en majoritet 

på 59 % (206 elever) upplevde att diskussionerna i anslutning med dramat hjälpt deras lärande. 

Dorion (2011) såg att några elever använde antropomorfiska analogier för att komplettera vissa 

kunskapsluckor om begrepp, så att de ändå kunde samtala om dem. I vissa fall kunde Dorion 

(2011) se att detta ledde till en begreppsmässig utveckling. Även Arieli (2007) har sett, genom 

observationer och elevintervjuer, att samspelet i elevernas dramagrupper gav effekt på deras 

lärande av begrepp. Det Arieli (2007) noterade var dock inte direkta samtal, utan snarare att 

eleverna tog ansvar för varandras lärande och kunnande därigenom stötta varandra när de som 

grupp blev tillfrågade om något. 

 

Varelas et al., (2009) kunde se att den kroppsliga kommunikationen under drama-aktiviteterna gav 

positiv effekt på elevers begreppslärande, medan Hendrix et als., (2011) elever uppskattade 

lärandet som skedde genom att de fick röra sig. Varelas et al., (2009) såg att genom dramatisering 

sammanflätas elevernas kroppar med naturvetenskapliga begrepp som näringsvävar i skogen och 

molekylernas rörelser i olika aggregationstillstånd, vilket kan tydliggöra hur olika 

naturvetenskapliga idéer hänger samman. Med andra ord gavs naturvetenskapen en estetisk 

dimension. Eleverna i Hendrix et al. (2011) avhandling hade sett liknande aspekter, men 

formulerade sig i termer av att möjligheten att röra sig i dramat hjälpte dem minnas och förstå 

naturvetenskapen bättre. 



 

19 

 

Den här aspekten innehåller flera dimensioner. Den första delen lyfter fram en kreativ dimension. 

Det vetenskapliga stödet talar för att kreativa dimensioner och det egna tänkandet inom drama-

aktiviteter kan öka elevernas möjlighet att skapa en djupare förståelse för de naturvetenskapliga 

områdena och dess begrepp (Abed, 2016; Hendrix et al., 2012; Dorion, 2011). Den andra delen av 

aspekten fokuserar på språkliga dimensioner uppdelade i verbal och kroppslig kommunikation. 

Gemensamt för de studier som talade om det verbala var att de såg att drama fick verbal 

kommunikation att äga rum på olika vis (Abed, 2016; Varelas et al., 2009; McGregor, 2012; Dorion, 

2011). Detta pekar på att dramat skapar möjligheter för ett samlärande om naturvetenskapliga 

begrepp i samtal och diskussioner, där tankar och erfarenheter kan utbytas. De studier som ingår 

i delen om den kroppsliga kommunikationen har tillsammans sett genom både ett 

forskarperspektiv och ett elevperspektiv att möjligheten att uttrycka sig med sin kropp genom 

dramat stödjer elevernas lärande (Hendrix et al., 2011; Varelas et al., 2009). Dramat i NO-

undervisningen kan ge möjligheten för att öppna upp dörrar för mer än den verbala 

kommunikationen och ge möjlighet för eleverna att använda fler sinnen än sin hörsel. Dessa 

dimensioner framstår som bärande i NO-undervisning med inslag av drama och skapar 

tillsammans både repetition och variation i undervisningen, vilket kan ha positiva effekter på 

elevers utveckling av den naturvetenskapliga begreppsförmågan.  

 

Bedömningseffekten 

Det finns en allmän uppfattning om att en grundförutsättning för att lärande ska kunna ske är att 

den som undervisar vet var eleverna kunskapsmässigt befinner sig. Det är därför relevant att ta 

hänsyn till vilka effekter, relaterat till bedömning, som drama kan ha på elevers begreppsförmåga 

i NO-ämnena. Ett par studier visar hur elevers förmåga att använda och förstå olika begrepp 

synliggjordes genom dramat och att bedömningar kunde göras utan att eleverna var medvetna om 

att de bedömdes (McGregor, 2012; Dorion, 2009). Delar av McGregors (2012) datainsamling 

kommer från observationer och anteckningar samt reflektioner skriva av deltagande lärare för att 

undersöka hur lärare uppfattar lärandet av naturvetenskapliga begrepp genom drama. Lärarna i 

studien upplevde att det framkom luckor i elevernas uppfattning och förståelse av olika begrepp 

när de fick visa vad de tänkte genom drama. Vidare ansåg de att en tänkbar orsak till detta var 

spontaniteten i drama-aktiviteterna, vilket kunde blotta en bristande djupförståelse och förmåga 

att tillämpa kunskap hos elever som tidigare bedömts som akademiskt framgångsrika. Dorion 

(2009) använde sig av lärarintervjuer och klassrumsobservationer för att undersöka vilka olika 

karaktärsdrag drama har i NO-undervisning och hur det påverkar olika undervisningsmål. 

Eftersom ett av målen handlade om att hjälpa eleverna tillägna sig kunskaper om abstrakta begrepp 
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är delar relevant för den här litteraturstudien. Likt McGregor (2012) visar Dorion (2009) att lärare 

i studien genom drama-aktiviteter kunde bedöma och få en tydlig bild av elevernas begreppsliga 

förståelse. Utöver detta upptäckte Dorion (2009) att lärare använde missförstånd som upptäckts 

till sin fördel genom att samtala med eleverna om begreppens funktioner. 

 

En gemensam punkt för studierna som ingår i den här aspekten ligger i att båda pekar på att 

framföranden genom kroppsliga uttryck kan ge en indikation på när eleverna har förstått eller 

saknar förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Detta tyder på att drama i NO-undervisningen 

har potentialen att uppfylla den grundförutsättningen för lärande som nämns i inledningen av 

denna aspekt. En förutsättning är dock att informationen som framkommer kring elevernas 

förståelse faktiskt används för att bättre möta dem och anpassa undervisningen därefter. Används 

informationen på detta sätt, finns det goda möjligheter för att bedömningen inom NO-

undervisning med inslag av drama kan ha en indirekt positiv effekt på elevernas naturvetenskapliga 

begreppsförmåga. 

 

En oavsiktlig begreppsförvirring 

Två studier pekar mot att begreppslärande med drama kan ge upphov till bristande kopplingar 

mellan mikro- och makrovärldarna samt den dramatiserade och den verkliga. I sin studie av 22 

förskoleklassbarn har Åkerblom (2018) med för- och efterintervjuer undersökt hur elevers 

föreställning om begreppen vatten, molekyler och kemi ser ut före och efter en dramaaktivitet. 

Elva barn som visat intresse för att prata om vatten valdes ut till efterintervju, där syftet var att 

undersöka hur väl eleverna utvecklat begreppet vatten. Det framgår ej varför valet är gjort, men 

att bara välja ut barn som visat intresse kan vinkla resultatet och påverkar studiens trovärdighet. 

Det är omöjligt att veta vilken data som Åkerblom kan ha gått miste om, men den data som 

framkommit har ändå ett värde för litteraturstudiens frågeställning. Åkerblom (2018) upptäckte att 

det finns en mindre risk att barn ger egenskaper till begreppen som inte stämmer överens med 

deras verkliga egenskaper. Även Dorion (2011) har undersökt ett liknande område och då kommit 

fram till att oavsett drama-aktiviteter eller inte var det vissa elever som hade orubbliga alternativa 

begrepp i form av antropomorfiska analogier. Trots att Åkerbloms (2018) elever fått en kort 

genomgång av molekyler, fått se ett dramatiskt framförande om molekyler, agera som molekyler 

och genomföra ett mindre experiment, så har två barn beskrivit molekyler som något som är blått, 

vilket kan ses som en antropomorfisk egenskap. Vidare beskriver ett av barnen att molekyler är 

levande, mjuka och ser ut som Musse Pigg. Ett annat barn hade fått missuppfattningen att 

molekyler är något som finns i vattnet, inte att vattnet är gjort av molekyler. Några av eleverna i 
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Dorions (2011) studie visar att de inte förstår att de ger en antropomorfisk förklaring, vilket är i 

likhet med det Åkerblom (2018) ser hos sina elever. Åkerblom (2018) menar på att dramats lekfulla 

sätt att presentera abstrakta begrepp kan medföra en risk att förvirra och skapa missförstånd. Men 

eftersom arbetssätten mellan för- och efterintervjuerna inte enbart byggde på drama finns det inga 

garantier för att dramat är orsaken.  

 

Ett rimligt antagande att göra utifrån Åkerbloms (2018) studie är att de felaktiga kopplingarna hör 

till den unga åldern hos de undersökta. Men både Dorion (2011) och Braund et al., (2013) såg en 

liknande problematik även hos äldre elever. Medan Dorion (2011) såg att antropomorfism kunde 

hålla sig fast trots drama-aktiviteter, såg Braund et al., (2013) att eleverna kanske inte uppfattade 

kopplingen mellan dramatiseringen och verkligheten. Braund et als., (2013) upplevelse ställer sig i 

kontrast till vad Dorion (2009) kunde se i en annan studie. Genom frågor om elevernas 

visualiseringar av begrepp visade de en medvetenhet om att de fysiska simulationerna endast var 

en representation och inte en äkta bild av verkligheten (Dorion, 2009).  

 

Även fast eleverna i alla studierna fått delta i en drama-aktivitet så har några elever i Åkerbloms 

(2018) studie inte fått en korrekt koppling mellan dramat och vattenmolekylers faktiska 

egenskaper. Det Braund et al., (2013) kunde se under en lektion om begreppen löslighet, 

blandningar och lösningar med 32 elever var att lärarstudenten under dramats genomförande 

hämmade elevernas möjlighet att göra en koppling mellan det vetenskapliga händelserna och 

skådespeleriet. Dorion (2011) kunde å ena sidan se att det inte fanns ett samband mellan alternativa 

begrepp och drama-aktiviteterna, men å andra sidan även se att vissa elever höll fast i sina 

alternativa begrepp trots interventionen. Braund et als., (2013) har genom sina observationer och 

intervjuer av fyra lärarstudenter sett att de verkade förvänta sig att länken mellan olika begrepp 

skulle ske naturligt genom drama-aktiviteterna. Vidare menar de att en konsekvens av 

lärarstudenternas naiva tilltro till metoden gjorde att vissa lärtillfällen missades. 

 

En stor skillnad mellan dessa tre studierna är deras perspektiv. Braund et als., (2013) fokus ligger 

på hur lärarstudenternas utförande av dramat påverkat, medan Åkerblom (2018) och Dorion 

(2011) har lagt vikt på hur dramat i sig påverkat. Orsakerna till de bristande kopplingarna beror 

enligt Åkerblom (2018) på dramats lekfullhet medan Braund et al., (2013) finner i sin studie att 

bristande ämneskunskap hos lärarstudenterna är det som har störst negativ påverkan, samt att 

drama kräver omfattande förberedelser och framåttänkande. Braund et al., (2013) ser även kritiskt 

till för mycket fokus på drama riskerar att leda till användandet av en viss metod på innehållets 
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bekostnad. Alla tre visar att oavsett ålder så finns det alltid rum för bristande alternativa 

begreppsbildningar. 

 

Sammanfattning 

Litteraturstudien har syftat till att besvara frågeställningen: Vilka effekter har NO-undervisning 

med inslag av drama på grundskoleelevers naturvetenskapliga begreppsförmåga? 

 

I aspekten ‘Effekter på testresultat’ visar flera studiers undersökningar att inslag av drama i NO-

undervisningen har positiva effekter på elevers naturvetenskapliga begreppsförmåga, eftersom 

deras resultat ökar efter att drama-aktiviteter inkluderats.  

 

Under upplevda effekter upptäcktes det att lärare och elever har en positiv syn på dramats effekter. 

Eleverna uppskattade bland annat att lära sig tillsammans och kunde själva känna att deras 

naturvetenskapliga begreppsförmåga förbättrats. Även lärarna upplevde att deras elever vunnit på 

dramainkluderingen, eftersom deras naturvetenskapliga begreppsförmåga förbättrats. Det hade 

även hjälpt lärarstudenter att själva skapa en bild av begrepp och således förbättra sina egna 

kunskaper. 

 

I effekter genom kreativa och språkliga dimensioner uppmärksammades det att dramat på olika 

vis kunde skapa möjlighet för lärande och förståelse. Dramat bidrog med ökade inslag av kreativitet 

samt verbal och kroppslig kommunikation, vilket i sin tur kunde ha positiva effekter på elevernas 

användning och förståelse av naturvetenskapliga begrepp. 

 

Effekten i relation till bedömning togs huvudsakligen upp i två studier och visar på att dramat kan 

ge lärare alternativa möjlighet att få syn på hur elevernas begreppsliga förmåga framträder. 

Framförallt i en studie ansåg inblandade lärare att arbetet med drama i NO-undervisningen gav 

tydliga indikationer på när elever förstått eller när missuppfattningar uppstått. På så sätt kunde 

lärarna ge mer adekvat stöttning och därigenom förbättra elevernas begreppsliga förmåga. 

 

Det noterades även en oavsiktlig begreppsförvirring, då barn ibland uttryckte sig antropomorfiskt 

eller gav molekyler makroskopiska egenskaper. En del barn och elever hade även svårt att skilja på 

dramat och verkligheten. Tänkbara orsaker till detta ser ut att vara dramats lekfullhet, lärares 

bristande ämneskunskaper, kravet på förberedelser och tydliga instruktioner. För mycket fokus på 

drama riskerar att leda till att metoden används på ämnesinnehållets bekostnad. 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi föra en diskussion kring metoden och resultatet i vår studie. I 

metoddiskussionen kommer vi framföra begränsningarna i sökningen och urvalet, utmaningen i 

att hitta teman och källornas samstämmiga resultat. I resultatdiskussionen kommer vi lyfta fram 

och diskutera centrala delar av resultatet. 

 

Metoddiskussion 

Begränsningar i sökning och urval 

Den forskning som ingår i den här litteraturstudien omfattar ett relativt outforskat 

tvärvetenskapligt fält och har valts ut med tydliga kriterier. Detta innebär att ramarna för 

litteraturstudien är både begränsade och unika, vilket medför en ökad risk att relevanta studier 

missas vid användandet av en söksträng. En tänkbar orsak till varför söksträngen inte gav så många 

resultat är för att drama i NO-undervisning delvis innebär en kulturkrock mellan något informellt 

och formellt. Detta kan medföra att det ännu inte finns några gemensamma nyckelord för att 

koppla samman områdena. Det finns även en språklig konflikt mellan det svenska och engelska 

språket. Den svenska motsvarigheten till “science” kan både vara vetenskap och naturvetenskap. 

I begreppet “drama” finns det en konflikt. Å ena sidan kan man syfta till TV-draman, dramatik 

eller något som är dramatiskt. Å andra sidan kan det vara en pedagogik som används i skolans 

värld. Detta kan ha bidragit till att sökningen blivit svår att genomföra. 

 

Vi noterade snabbt att vårt område gav väldigt lite sökträffar när vi avgränsade med utvalda 

avgränsningar. Särskilt lite sökträffar fick vi för nationella studier, där vi totalt hittade två studier 

som genomförts av svenska forskare. Den ena studien är med i vårt resultat, men den andra föll 

bort på grund utav våra inklusions- och exklusionskriterier. Även om det är av relevans att införa 

nationella studier så var detta inte möjligt. Andelen utländska studier är hög, och majoriteten av 

dem är från Turkiet. Den höga andelen utländska studier kan göra att resultaten saknar relevans 

för den svenska grundskolan, eftersom det finns kulturella skillnader som kan påverka resultaten. 

Däremot berör studierna till övervägande del kunskapsområden som ingår i det centrala innehållet 

för ämnena biologi, kemi, fysik. Följaktligen finns det en innehållsmässig samstämmighet. 

 

Utmaningen att hitta gemensamma teman 

Vid den första genomläsningen var det svårt att urskilja återkommande teman utöver dramats 

positiva effekter på den naturvetenskapliga begreppsförmågan. I och med att vi ville besvara vår 
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frågeställning om effekter på den naturvetenskapliga begreppsförmågan kände vi oss först låsta till 

två teman: positiva effekter och negativa effekter. Denna låsningen kan ha gjort att vi potentiellt 

missat innehåll i texterna som var relevanta för vår frågeställning. Det var först när vi kunde se 

dimensionerna i våra teman som arbetet underlättades. Vi granskade dimensionerna i vad i dramat 

som gett positiva effekter och vad som gett negativa. En annan positiv aspekt var att våra 

svårigheter ledde till en omfattande bearbetning i jakt på förståelse. Detta gav mer bredd i våra 

resultataspekter, vilket gjorde att vi fångade mer av källornas innehåll. 

 

Källornas metoder 

Överlag håller källorna hög kvalitet i sin vetenskaplighet. Det finns dock vissa metodval som kan 

ifrågasättas:  

 

● Två studier gjorde omotiverade avgränsningar till hur stor del av studiegruppen som 

intervjuades (Åkerblom, 2018; Arieli, 2007). 

● I två studier var det svårt att avgöra exakt vad som påverkat, eftersom det genomförts fler 

aktiviteter än drama (Åkerblom, 2018; Selli et al, 2013).  

● En studies experiment- och kontrollgrupp var olika stora, 50 respektive 80 (Arieli, 2006). 

 

Gemensamt för alla dessa punkter är att det finns en ökad risk för vinklade resultat. Det innebär 

att resultaten bör användas med försiktighet. Metoderna leder fram till resultat som kan svara på 

vår frågeställning, men slutsatserna som kan dras är begränsade. 

 

Resultatdiskussion 

Studiernas omfattning 

En skillnad som ej går att förbise är över vilka tidsspann som studierna genomförts och hur stor 

deras population har varit, vilket givetvis påverkar vilka slutsatser som kan dras. Studierna pågick 

allt från en lektion till nio veckor. I de korta studierna går det inte dra några säkra slutsatser utan 

endast se tendenser. De positiva effekterna kan komma av att drama upplevs som något nytt och 

spännande. Eftersom flera av studierna har haft ett avgränsat och preciserat kunskapsområde 

innebär det att insatsen per automatik blir kortare. Det kan bero på att det inte blir meningsfullt 

att använda för mycket tid till att undersöka ett och samma kunskapsområde inom en och samma 

elevgrupp. Populationerna har varierat mellan 20–163 elever. Resultatet från studierna med låg 

population bör användas med försiktighet eftersom det påverkar hur omfattande och 

generaliserbara effekterna är. Studier med låg population har dock fått stöd av andra studier med 
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liknande syfte och hög population (ex. Saka et al. (2016) och Selli et al., (2014)) vilket gör att deras 

resultat ändå ansetts tillräckligt tillförlitliga. 

 

Källornas samstämmiga resultat 

Det var svårt att finna resultat som talade emot dramats fördelar på den naturvetenskapliga 

begreppsförmågan. I alla studier med en kontroll- och experimentgrupp talade resultaten till 

experimentgruppens fördel. I övriga studier framkom nästan bara positiva resultat. Skälen kan 

variera. Forskning med negativa eller svaga effekter kanske inte publiceras. Det kan vara svårt att 

notera negativa effekter i korta studier där dramat fortfarande är nytt och spännande. I 

analysarbetet framkom det att många av forskarna refererar till varandra, både i bakgrund, resultat 

och diskussion. Detta kan tolkas på lite olika sätt. Å ena sidan kan det ses som att det finns en hög 

reliabilitet inom forskningsområdet eftersom forskare når samstämmiga resultat. Å andra sidan 

kan det ses som att forskarna omedvetet eller medvetet skapat en sluten cirkel där de lyfter fram 

och bekräftar varandras resultat. All forskning som ingår i litteraturstudien är dock peer-

reviewed/refereegranskade, vilket per definition bör innebära att de uppfyller en god vetenskaplig 

standard. 

 

Det naturvetenskapliga språket och dess begrepp 

Eftersom begrepp och språk är intimt sammanlänkade är det relevant att ta hänsyn till språket som 

en aspekt av begreppsförmågan. Enligt Wellington & Osbourne (2001) är det naturvetenskapliga 

språkets betydelse av yttersta vikt, men kan vara svårt att behärska. Litteraturstudiens resultat har 

visat att drama i NO-undervisningen kan vara ett potentiellt hjälpmedel för att uppmuntra elevers 

användande av begrepp i samtal och på så sätt underlätta behärskandet av det naturvetenskapliga 

språket. Samtalen om begreppen låter eleverna motivera, jämföra och utvärdera varandras 

påståenden. I dessa samtal kan det dock uppstå problematik. Det har noterats att eleverna använder 

sig av vissa strategier för att kommunicera kring begrepp de ännu inte kan. Dock har det i resultatet 

framkommit att det inte riktigt är så enkelt att lära sig begrepp. Vissa barn höll hårt i alternativa 

begrepp. Några elever uttalar sig även i förmänskligande termer av begreppen. Detta kan ses som 

exempel på att det inte skapats någon brygga mellan de spontana och vetenskapliga begreppen 

som Vygotskij (1986) talar om. Å ena sidan kan drama ge elever möjlighet att gå in i roller där 

begreppsanvändandet upplevs naturligt (Ødegaard, 2003). Å andra sidan kan det ge upphov till 

bristande kopplingar mellan de vardagliga och vetenskapliga begreppen. Eskilsson (2001) och 

Lövgren (2009) talar båda om att undervisningen måste ge möjlighet att reda ut konflikterna mellan 

vardagliga och vetenskapliga begrepp. Drama kan ge denna möjlighet, men som resultatet visat 
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kan metoden bidra till alternativa begreppsbildningar och missade lärtillfällen. Mötet mellan de 

vardagliga och vetenskapliga begreppen gjordes bland annat i dramatiseringen av begreppen. Det 

verkar inte vara säkert att eleverna kan skilja på dramatiseringen och verkligheten. Det är därför 

viktigt för läraren att ge eleverna möjligheten att problematisera och tydliggöra kopplingen 

däremellan. 

 

Det kreativa och kroppsliga lärandet 

En viktig likhet mellan resultaten är att drama innebär ett mer aktivt lärande med kreativ anda där 

fler av elevernas sinnen involveras, bland annat genom att låta eleverna sammanfläta sina kroppar 

med de naturvetenskapliga begreppen. Detta tycks vara en av de centrala orsakerna till dramats 

positiva effekter på elevers begreppsförmåga i NO. Detta stämmer väl överens med ett av skolans 

många uppdrag att stimulera eleverna på olika sätt i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2018). I 

mer traditionella undervisningsmetoder, där läraren föreläser och eleverna läser i läroböcker, ges 

eleverna huvudsakligen rollen som ”åskådare”. Genom att eleverna i aktiviteter med drama 

dessutom får vara med att regissera och agera kunskapen öppnas goda möjligheter att uppfylla 

läroplanens krav om att skolan ska stimulera eleverna på olika sätt samt synliggöra kunskapens 

många ansikten. Vad det gäller läroböcker stödjer Ødegaard (2003) delar av detta, då hon fört fram 

att drama ger möjligheten att utveckla läroböckernas ord till något tredimensionellt. Drama skapar 

en distans till läroböckerna som öppnar upp för ett mer kreativt lärande. Vidare uttrycker Ødegaard 

(2003) att kreativitet och fantasi bör ligga till grund för det naturvetenskapliga lärandet. Detta 

rimmar väl med delar av den här litteraturstudiens resultat som framhåller att det är just genom 

kreativiteten som det fantasifulla och fria tänkandet hjälper till att konkretisera och dramatisera 

abstrakta begrepp. På så sätt stärker kreativiteten utvecklingen av och har positiva effekter på den 

naturvetenskapliga begreppsförmågan. 

 

Med stöd från tidigare forskning och litteraturstudiens resultat är det rimligt att påstå att drama har 

möjligheten att skapa en kreativ klassrumsmiljö. Som pedagogiskt hjälpmedel har drama alltså en 

möjlighet att vända den trend Robinson (2006) talar om, det vill säga att skolan utbildar 

kreativiteten ur eleverna. Litteraturstudien har synliggjort ett flertal positiva effekter av att bjuda in 

drama för att öka elevers förståelse och lärande av naturvetenskapliga begrepp. Drama har på så 

sätt fått sin plats i NO-undervisningen legitimerad och kan möjligtvis bidra till att bota de 

skolfödda kreativitetsdödande “sjukdomarna” som antyds av Robinsons (2006). 
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Lärande och drama: statistiskt och upplevt 

För sig självt är det uppmätta resultatet inte särskilt intressant, det är när man länkar det med övriga 

aspekter som saker kommer till liv. De positiva resultaten under aspekten ‘Effekter på testresultat’ 

talar alla till experimentgruppernas fördel. En tänkbar orsak till detta kan kopplas till en annan 

aspekt av litteraturstudiens resultat som talar för att drama-aktiviteterna påverkat elevernas 

förmåga att minnas begreppen (Arieli, 2007; Braund et al, 2013; Dorion, 2011). En bättre 

minnesbild av begreppen bör rimligtvis medföra ett bättre resultat på ett kunskapstest. 

Skolinspektionen (2017) talar om att lärarstödet vid lärandet av naturvetenskapliga begrepp är 

bristande i låg- och mellanstadiet. Litteraturstudiens överväldigande positiva resultat talar för att 

dramat kan skapa olika möjligheter för att stötta upp detta. Samtidigt är det också viktigt att ta 

hänsyn till att dramat själv inte är tillräckligt. Ser man till lärarstudenterna som ansvarade för 

undervisningen i Braund et als., (2013) studie hade de en god kompetens inom det estetiska men 

saknade viktig naturvetenskaplig ämneskunskap. Situationen för lärarna i Anderssons (2014) och 

Fredrikssons (2013) studie var omvänd; de hade tillräckliga naturvetenskapliga ämneskunskaper 

men bristande kompetens att integrera det estetiska i sin verksamhet. Detta tyder på att skillnader 

i lärares förmågor inte kan väga upp varandra. 

 

Fredriksson (2013) uttryckte även oro för en ökad kunskapskontroll och hur detta i längden kan 

påverka inslagen av drama i undervisningen. Delar av resultatet pekar på att det ena inte behöver 

utesluta det andra, eftersom drama skapar alternativa möjligheter att bedöma elevers 

naturvetenskapliga begreppsförmåga. McGregor (2012) upptäckte att dramats spontanitet bland 

annat medförde att lärarna fick syn på kunskapsluckor hos eleverna som tidigare inte framkommit. 

Dorion (2009) visar hur lärare kunde dra nytta av denna informationen för att hjälpa eleverna att 

reda ut begreppsliga missförstånd. Genom detta ser vi ännu ett skäl till att resultaten under 

aspekten ‘Effekter på testresultat’ blev överväldigande positiva, men också hur drama inte endast 

behöver begränsas till en undervisningsmetod utan även som ett medel för bedömning av den 

naturvetenskapliga begreppsförmågan. 

 

Som tidigare nämnt är en grundförutsättning för att ett innehåll eller en metod ska få ett betydande 

genomslag i skolans undervisning är en att det återfinns i rådande styrdokument. En annan viktig 

förutsättning är att de som påverkas, d.v.s. lärare och elever, ställer sig positiva till innehållet och 

metoden. En positiv inställning till ett hjälpmedel öppnar upp för dess sanna potential. Ett 

hjälpmedel som inte uppskattas kommer antagligen inte att brukas, oavsett hur goda resultaten är. 

I den här litteraturstudien har det framkommit att både lärare och elever på olika vis visat positiva 
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reaktioner på de effekterna dramat haft på den naturvetenskapliga begreppsförmågan (ex. Arieli, 

2007; Saka et al, 2016). Eleverna ansåg att det som haft störst effekt är att begreppen användes vid 

flera tillfällen och sattes in i ett sammanhang, medan lärarna såg flera tänkbara möjligheter som en 

effektivisering av lärandet till ett ökat understöd för minnet. Dessa positiva upplevelser kan hjälpa 

till att motverka de stigmatiserande effekterna Robinson (2006) lyfter och samtidigt motverka att 

eleverna förlorar sin kreativa förmåga med åldern. När drama och naturvetenskap existerar 

tillsammans kan det bidra till ett erkännande av den kreativa intelligensen, och höja dess status. 

Om kreativ intelligens värdesätts finns det en möjlighet att lärare vill skaffa sig kompetensen för 

att nyttja kreativa metoder som drama i sin undervisning, vilket i den här litteraturstudien har visat 

sig ha en utvecklande effekt på elevers begreppsförmåga i NO-ämnen. Det är dock viktigt att ta 

hänsyn till att en positiv inställning inte är tillräcklig. Risken finns att positiviteten förblindar och 

skapar en naiv tilltro till att dramat automatiskt skapar olika möjligheter. Det krävs kompetens 

inom både NO-ämnet och dramat för att det ska ha en effekt på utvecklingen av elevers 

naturvetenskapliga begreppsförmåga. 

 

Didaktiska implikationer 

Hur undervisningen organiseras leder till olika lärande för eleverna. Den övergripande bilden som 

framträder av vilka effekter NO-undervisning med inslag av drama har på grundskoleelevers 

naturvetenskapliga begreppsförmåga indikerar att effekterna är övervägande positiva. Dessa 

effekter går att härleda till några centrala pedagogiska principer som lärare med fördel kan ta 

hänsyn till vid NO-undervisning med inslag av drama, där undervisningsmålet är kopplat till 

begreppsförmågan. Principerna kan sammanfattas med följande punkter: 

 

● Uppmuntra elevernas kreativa förmågor och självständiga tänkande. 

● Skapa möjligheter till samlärande där elever får samtala om och med naturvetenskapliga begrepp. 

Låt eleverna diskutera egna och andras uppfattningar om begreppen. 

● Vid skapandet och framförandet av dramatiseringar och kroppsliga modeller är det viktigt att 

stötta och ge eleverna möjlighet att problematisera länken mellan den vetenskapliga verkligheten 

och det dramatiserade. 

● Ta tillvara på drama-aktiviteternas möjlighet att synliggöra elevernas föreställningar om 

begreppen för att möta eleverna, ge adekvat stöttning och därigenom utveckla deras 

naturvetenskapliga begreppsförmåga. 

● Dra nytta av det breda pedagogiska spelrummet som drama medför, genom sina många 

dimensioner och mekanismer, för att anpassa undervisningen och ta hänsyn till elevers olikheter. 
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Drama som pedagogiskt verktyg i NO skapar en social atmosfär i klassrummet, där elever behöver 

samtala och samarbeta. Det ger eleverna möjlighet att utbyta idéer samt skapa och kommunicera 

förståelse. Vanligtvis domineras NO av det verbala och skriftliga språket. När drama integreras 

nyttjas även det kroppsliga språket i form av gester, rörelser och minspel. Drama använder sig 

således av fler dimensioner av språket som verktyg och medför goda chanser att uppfylla 

kursplanens krav på att elever ska få möjlighet att uttrycka sig estetiskt för att samtala, tolka, 

framställa och presentera naturvetenskapligt innehåll. 

 

Avslutningsvis går det inte bortse från att drama kräver omfattande förberedelser och 

framåttänkande. Delar av litteraturstudiens resultat visar på hur avgörande lärares förmåga att 

skapa en tydlig länk mellan drama och NO är för effekterna. Eftersom det inte verkar vara vanligt 

att lärare har god kompetens i både NO och drama kan det vara nyttigt att lägga ytterligare tid på 

fortbildning så att drama som pedagogiskt hjälpmedel kan användas till sin fulla potential. Det är 

nämligen av yttersta vikt att läraren har kompetens att nyttja drama, annars kan potentiella 

lärtillfällen gå till spillo. 

 

Slutsatser 

En del av studierna som utgör underlaget för den här litteraturstudien är otillräckliga för att kunna 

dra några säkra slutsatser. Det beror främst på att många studier endast genomförts på en mindre 

population och under en begränsad tid. Resultatet pekar däremot mot att drama som pedagogiskt 

hjälpmedel kan ha en positiv effekt på elevers begreppsförmåga i de naturvetenskapliga ämnena. I 

korthet har drama i NO-undervisningen använts på lite olika sätt: för instruktion, utveckling och 

bedömning av diverse naturvetenskapliga begrepp. Oavsett vilken infallsvinkel som använts 

utropas tendenser till att elevers begreppsliga förmåga blir bättre. Återkommande fördelar är 

relaterade till en estetisk dimension av det naturvetenskapliga innehållet och en mer aktiv 

kommunikation i klassrummet, både mellan elev-elev och elev-lärare.  

 

När inslag av drama har jämförts med en annan undervisningsmetod har motparten ofta varit den 

traditionella undervisningen. I mer traditionella undervisningsmetoder, där läraren föreläser och 

eleverna läser i faktaböcker, ges eleverna huvudsakligen rollen som åskådare. Genom att eleverna 

i aktiviteter med drama dessutom får regissera och förkroppsliga kunskapen erbjuds de en större 

äganderätt för de inlärda begreppen. 
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Vidare forskning 

Samtliga studier är väldigt korta. För att ta reda på om den positiva effekten av att integrera drama 

i NO-undervisningen är hållbar i längden behövs longitudinella studier. Vi kan under vår studietid 

inte genomföra en longitudinell studie, däremot kan vi bidra med att öka andelen svenska studier. 

I denna litteraturstudie upptäcktes det att det fanns väldigt få svenska studier kring drama som 

pedagogiskt hjälpmedel för att utveckla elevers begreppsliga förmåga i NO. Olika länder har olika 

kulturer som påverkar skolan. Det är därför av relevans att genomföra studier i Sverige för att 

undersöka om drama har samma effekt på den naturvetenskapliga begreppsförmågan i den svenska 

skolkulturen. I den här litteraturstudien har vi fått svaret på vilka effekter drama har på den 

naturvetenskapliga begreppsförmågan. Därför hade det varit intressant att mer djupgående 

undersöka och kartlägga de bakomliggande orsakerna till effekterna. Exempelvis kan forskning 

bedrivas för att undersöka hur samlärandet uppmuntras genom drama, vad dramat har för inverkan 

på alternativa begreppsuppfattningar, hur effektivt drama är som bedömningsmetod och slutligen 

kvasi-experimentella studier där drama jämförs med något annat än traditionella 

undervisningsmetoder, t.ex. det undersökande arbetssättet. 
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