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Elevers läsutveckling är ett aktuellt ämne i skolan. Läraren bör ha 

god kompetens och undervisa på varierade sätt för att kunna möta 

alla elever och för att bibehålla en hög kvalitet i klassrummet. 

Detta sätter krav på att läraren behöver ha kunskap om olika 

pedagogiska metoder. Syftet med denna litteraturstudie är att 

undersöka dramapedagogikens möjligheter i läsundervisningen 

och vilka effekter den har på elevers läsutveckling. För att kunna 

tillämpa dramapedagogiken i klassrummet för att utveckla elevers 

läsning krävs det att läraren har kunskap om ämnet. Metoden 

utgjordes av en systematisk litteraturstudie där tio vetenskapliga 

artiklar noggrant analyserades. Endast artiklar som uppfyllde vårt 

syfte inkluderades i resultatet. Resultatet utgjordes av fyra 

kategorier där möjligheterna och effekterna av 

dramapedagogiken beskrivs: Läsintresse, Läsförståelse, Läsflyt 

och Att läsa med kroppen. I resultatet framkom det att 

dramapedagogik har effekt för elever i svårigheter. 

Dramapedagogik kan även bidra till att elever får en större 

motivation till att läsa, bättre självförtroende samt en mer positiv 

inställning gentemot läsningen. Dramapedagogiken kan innebära 

goda möjligheter till en undervisning där elever utvecklar sitt 

läsflyt och får bättre läsförståelse. Vi efterlyser forskning som går 

vidare in på djupet om dramapedagogikens effekter på 

läsundervisningen och framförallt elevers läsförståelse. 
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Förord 

Vår litteraturstudie har för oss inneburit en eftersträvan av ett gott samarbete och en positiv 

inställning. Dessa faktorer har gjort det möjligt att skapa en litteraturstudie som är väl grundad 

utifrån forskning och egna reflektioner. Det har för oss resulterat i nya lärdomar inför det 

framtida läraryrket och fått oss att inse ännu en gång att vår roll som lärare är betydelsefull. 

Med den nya erhållna kunskapen har det också dykt upp många frågor och funderingar vilket 

har fått vårt intresse för ämnet att växa ännu mer. Vi vill tacka våra handledare Ingrid Nilsson 

och Viktor Aldrin för stöttningen vi fått genom den lärorika processen som detta examensarbete 

har inneburit. 

  

Innan vi började med uppsatsen var vi ense om att inte dela upp arbetets olika delar rakt av med 

orsak av att båda ville vara så involverade som möjligt genom hela arbetet. I processen att leta 

artiklar satt vi dock var för sig och höll kontakt via internet då vi bor i olika städer. Det blev 

även mer tidseffektivt att båda satt vid varsin dator. Det var ett medvetet val att genom hela 

arbetet skriva gemensamt med den konsekvensen att arbetet tog längre tid än vid en uppdelning. 

Vid ett fåtal tillfällen har vi suttit på var sitt håll med skrivandet. Då använde vi oss av Google 

Docs vilket möjliggjorde att båda ändå kunde skriva i samma dokument via internet. Vi anser 

att båda likvärdigt bidragit till arbetet och det har fungerat mer än väl för oss. 

 

Narin Caliskan och Martina Magnusson 

Juni 2014 

Halmstad 
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Inledning 

Begreppet läsning kan beskrivas och förstås på många olika sätt. Det skulle kunna förklaras 

genom liknelsen av ett isberg. Den delen av isberget man ser ovanför vattenytan är det som är 

konkret, medvetet och det som man vet redan finns där. Detta skulle kunna förklaras med 

läskunskapen du redan besitter och bär på. Den delen av isberget som ligger under vattenytan, 

vet vi inte riktigt hur stor den är och är därför för oss omedveten och abstrakt. Detta är kunskap 

och lärande som du ännu inte erhållit eller fått erfara. Vi menar att man med hjälp av olika 

kreativa metoder kan göra läskunskapen och lärandet ännu större än vanliga traditionella 

metoder. På detta sätt kan den synliga delen av isberget växa till sig och bli ännu större och 

läsningen kan utvecklas. Vi har valt att rikta in oss på dramapedagogik, vilket beskrivs nedan.   

 

Vad händer med läsningen i Sverige? Den senaste PIRLS-undersökningen (Progress in 

International Reading Literacy Study) gjord 2011, visar att svenska elevers läsförmåga i årskurs 

4 har försämrats de senaste tio åren (Skolverket, 2012, s. 6). Som verksamma inom skolvärlden 

har vi inte kunnat undgå heta debatter bland politiker men även i många sociala medier. 

Resultaten uttrycks som bekymrande för Sverige och kan tolkas som oroväckande inför 

framtiden.  

 

Vi har i vår lärarutbildning diskuterat hur viktigt det är att ha en god läsförmåga för att verka i 

samhället och för att inte hamna i ett utanförskap. Vi menar att detta innebär en stor utmaning 

för lärare i att utveckla elevernas läsförmåga genom skolgången. Redan i årskurs 3 ska eleverna 

kunna använda lässtrategier och återge innehåll för att visa läsförståelse (Skolverket, 2011, s. 

223). Eleverna ska även kunna föra resonemang om budskap och relatera till egna erfarenheter. 

Läsundervisningen är inte enhetlig i alla klassrum, enligt egna upplevelser kan undervisningen 

skilja sig drastiskt i en och samma skola. 

 

Enligt våra erfarenheter är traditionella metoder för läsutvecklingen dominerande i 

undervisningen. Med traditionella metoder menar vi att eleven läser en text och får därefter 

svara på frågor. Texter bearbetas oftast individuellt. Vi har en uppfattning om att denna metod 

är meningsfull för vissa elever. Dock ställer vi oss kritiska mot att enbart använda detta slags 

arbetssätt och förespråkar ett mer varierat arbetssätt som tilltalar fler elever. LGR 11 

(Skolverket, 2011) förespråkar ett varierat arbetssätt (s. 15) samt stimulans av elevernas intresse 

för läsning (s. 222).  

  

Under vår utbildning på högskolan i Halmstad genomförde vi en kurs som innefattade svenska 

med estetiska uttryckssätt. Kursen resulterade i att vi blev mycket intresserade av drama som 

metod i undervisningen. Vi anser att dramapedagogik är en lustfylld och spännande metod att 

tillämpa i klassrummet och vi menar även att pedagogiken har stora möjligheter att interagera 

med olika ämnen. Då vi ställer oss kritiska till tyst läsning samt de traditionella metoder vi 
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tidigare nämnt, valde vi att undersöka dramapedagogik som metod för att utveckla elevers 

läsning. Därför vill vi med denna uppsats undersöka dramapedagogikens möjligheter i 

läsundervisningen.  

Bakgrund 

Vår bakgrund innefattar fem huvudrubriker; Definition av begrepp, Drama som metod i 

undervisningen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Tidigare 

forskning och Problemformulering. Dessa fem rubriker innehåller information som är 

nödvändig för att kunna skapa en förförståelse för vår studie. 

 

Definition av begrepp 

Nedan följer en definition av begreppen drama, dramapedagogik och läsutveckling. Begreppen 

är definierade utifrån relevant litteratur. 

Drama 
 

Ämnet drama har diskuterats och debatterats genom tiderna vilket resulterat i att olika 

inriktningar bildats (Rasmussen & Erberth, 2008, s. 27-28). För att diskutera vad drama är för 

ett ämne samlades dramapedagoger till ett seminarium år 1977 i Storvik (Rasmussen & Erberth, 

2008, s. 28). Diskussionen ledde slutligen fram till en definition av drama som enligt 

Rasmussen och Erberth blivit klassisk i vårt land och står fast än idag: 

DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra 

teaterformer 

DRAMA är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet 

DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor 

DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande 

DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen och sociala 

verklighet 

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 

DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället (Rasmusson & Erberth 2008, s.28) 

 

I definitionen betonas enligt Rasmussen och Erberth (2008, s. 28) både estetiska och 

pedagogiska aspekter. Dels var debattörerna överens om att pedagogiskt drama kan vara både 

ämne och metod vilket enligt författarna överensstämmer med skolans värld. De menar att vissa 

lärare undervisar i drama som ett självständigt valbart ämne medan andra använder det som ett 

arbetssätt i exempelvis språkundervisning (Rasmussen & Erberth, 2008, s. 28-29).   

 

Hägglund och Fredin (2011, s. 9) definierar drama i skolans kontext som en verksamhet inom 
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förskola och fritidshem. Vidare beskriver de drama som en metod inom många ämnen och som 

även används för terapeutiska ändamål. Hägglund och Fredin menar också att ämnet drama har 

många olika namn såsom skapande dramatik, dramatisk verksamhet, dramatiskt skapande, 

pedagogisk drama och dramatik.  

 

Vår definition av drama är då en person aktivt tar en roll i något sammanhang, som exempelvis 

i rollspel eller dockteater. Att ta en roll menar vi är då man går utanför sig själv som person och 

går in i en karaktär. Genom att klä ut sig, förvränga rösten, förstärka en eller flera 

personlighetsdrag menar vi kan vara exempel på olika karaktärsegenskaper. Drama menar vi 

uppstår då man spelar upp dessa karaktärer i ett sammanhang. 

 

Dramapedagogik 

Enligt nationalencyklopedin härstammar ordet drama från grekiskan och betyder handling, 

skådespel eller att handla (http://ne.se/drama). Vidare definieras ordet pedagogik till uppfostran 

eller undervisning (http://ne.se/pedagogik). Dramapedagogik som begrepp är komplext och har 

olika drag. Sternudd (2000, s. 31) menar att drama associeras till skådespel och att agera medan 

pedagogik innefattar kunskap och att leda någon till kunskap. Sternudd har i sin avhandling 

inom dramapedagogik sammanfattat och synliggjort de olika dramapedagogiska dragen (s. 34). 

Dramapedagogiken sammanfattas som ett agerande där människor skapar fiktiva situationer där 

deltagarna besitter fiktiva roller som stöttas av en pedagogisk ledare. Kommunikationen är 

kollektiv och möjliggör att begrepp, tankar och känslor förs till liv. Mening skapas när 

innehållet och det konstnärliga samverkar. Sternudd argumenterar för att dramapedagogik 

inbegriper både arbetsform och ämnets pedagogiska värdegrund vilket har gjort att även vi valt 

begreppet dramapedagogik i denna studie. 

  

Enligt Rasmussen och Erberth (2008, s. 9) är det grundläggande i modern dramapedagogik att 

elevers sociala och kreativa utveckling ligger i fokus. Vidare menar de att eleverna utvecklar 

sin fantasi, förmåga att uttrycka sig, förmåga att kommunicera, ta ställning samt att samarbeta 

i arbetet med dramaövningar, improvisationer, rollspel och teater. 

 

Läsutveckling 
 

Enligt Lundberg och Herrlin (2005, s. 9) finns det fem dimensioner som förklarar begreppet 

läsutveckling i sin helhet. För att kunna läsa krävs en god fonologisk medvetenhet, vilket är den 

mest grundläggande förutsättningen för läsning. Fonologisk medvetenhet innebär att orden 

kommer automatiskt och utan ansträngning. Vidare menar Lundberg och Herrlin att den 

fonologiska medvetenheten underlättar ordavkodningen vilket i sin tur främjar flytet i läsningen 

av text. Ordavkodning kan förklaras med att man kan identifiera de skrivna orden, och bygger 

inte på att ett barn har förstått den alfabetiska principen. Att läsa med flyt innebär att man kan 
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läsa sammanhängande text tillräckligt snabbt och felfritt att man kan arbeta med förståelsen av 

en text på ett djupare plan. Detta flyt bidrar till en positiv effekt på läsförståelsen, vilket är en 

förutsättning för att utveckla ett läsintresse. Läsförståelse innebär att tolka budskap i texten, 

eller med andra ord läsa mellan eller bortom raderna och som läsare vara medskapare och 

konstruera innebörden från texten. Läsintresset har i sin tur en betydande roll för läsförståelsen. 

Läsintresset kan tolkas som väsentligt och utan den duger inte de fyra nämnda dimensionerna 

mycket till. Det är viktigt att barnen redan från början får uppleva läsandets lust och glädje.  

 

De tre sistnämnda dimensionerna läsflyt, läsförståelse och läsintresse nämns i vår studie och 

därför är en förförståelse för dessa tre begrepp nödvändiga.  

 

Drama som metod i undervisningen 

De estetiska ämnena i den svenska skolan förlorade sin status i slutet på sjuttiotalet då läsning, 

skrivning, räkning och fasta ämneskunskaper ansågs vara viktigast (Rasmusson & Erberth, 

2008, s. 27). Ross och Witkin (1975, refererad i Rasmusson & Erberth, 2008, s. 29) genomförde 

ett större forskningsprojekt i England under sjuttiotalet där det framkom att de estetiska ämnena 

inte ansågs vara viktiga. Lärarna i studien hade svårt att motivera ämnenas betydelse. Forskarna 

menade att skolorna inte låter eleverna få tillräckligt med träning i att se, uppleva och studera 

omvärlden med egna ögon. De teoretiska ämnena har i dagens samhälle i Sverige fortfarande 

högst status och de estetiska ämnena är missgynnande när det gäller forskningsresurser 

(Rasmusson & Erberth, s. 36-37). Ett ökat intresse och insikter om dramapedagogikens 

möjligheter har dock lett till att ämnet utforskas även i Norden och en rad avhandlingar har 

publicerats.  

 

Hoyt (1992, s. 584) hävdar att det inte är tillräckligt att ge elever lästid och tillsyn för att de ska 

kunna göra kopplingar mellan deras egna erfarenheter och texter. Vidare menar Hoyt att 

eleverna måste få hjälp med att aktivera deras känslor, fantasi och egna erfarenheter medan de 

interagerar med texten. Genom att skapa en parallell resa till en berättelse, kommer eleverna att 

uppleva historien från insidan och få en känslomässig och fantasifull kontakt med karaktärerna 

och i sin tur göra berättelsen till sin egen (Kelin, 2007, s. 283). Vidare hävdar Kelin att när 

barnen märker att andra är som dem eller känner likadant som dem, trots kulturskillnader 

(kläder, mat, skola, hem, etc.), kan de göra en koppling med karaktären och känna empati för 

någon olik, fast ändå lik dem själva. När litteraturen utforskas av barnen genom drama på ett 

utmanande sätt blir läsning en rikare erfarenhet för dem (s. 284). Författaren anser att detta 

arbetssätt erbjuder barn det bästa av både litteratur och drama vilket kan göra att läsningen blir 

mer njutningsfull. Författaren hävdar vidare att rollspel som metod för att undersöka berättelsen 

utifrån karaktärernas perspektiv, uppmuntrar eleverna att uppleva berättelsen känslomässigt och 

intellektuellt, vilket i sin tur bidrar till att historien blir mer personlig (s. 278). 
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Kelin (2007, s. 281) menar att om lärare har liten kännedom om drama, kan de lägga vikt på 

tekniska färdigheter som fokuserar på prestationsförmåga, vilket förvirrar eleverna. Istället 

menar Kelin att de bör fokusera på karaktärerna och deras interaktioner. När eleverna oroar sig 

för ifall de pratar tillräckligt högt eller om de är riktade mot publiken, hävdar Kelin att de blir 

mer medvetna om sig själva som aktörer och kommer i sin tur eventuellt dra sig undan från 

upptäckterna. 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
 

I LGR 11 (Skolverket, 2011) finns stöd för att använda drama i undervisningen. Enligt LGR 11 

(s. 10) beskrivs att elever ska få uppleva uttryck för olika kunskaper. Eleverna ska utveckla och 

prova olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Vidare beskrivs att drama, 

rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 

verksamhet. I skolans uppdrag beskriven i LGR 11 (s. 9) står det att skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet och det betonas att det är särskilt viktigt i de tidiga skolåren 

för att elever ska tillägna sig kunskaper. 

Tidigare forskning 
 

Ett särskilt karaktärsdrag hos drama är den variation av kommunikation som erbjuds 

(McMaster, 1998, s. 575). Deltagare i dramatiska aktiviteter verbaliserar tankar, uttrycker sig 

och artikulerar i en kontext av improviserade aktiviteter vilket ger möjligheter att utveckla 

talförmågan. Även Booth (1985, s. 193) skriver hur drama generellt sett är en kollektiv 

upplevelse och att en interaktiv och deltagande modell av drama hjälper barn att röra sig mot 

en gemensam kunskap. McMaster argumenterar även för att drama är givande för barn då drama 

bygger på deras fantasi och förmåga att låtsas saker, vilket enligt henne sker naturligt för barn 

(1998, s. 575). 

  

Podlozny (2000) genomförde en större metastudie där det framkom att drama är ett effektfullt 

verktyg i klassrummet när det gäller bland annat elevers förståelse av berättelser samt på deras 

läs- och skrivförmåga (s. 268). Podlozny beskriver vidare att ett av de mest intressanta 

resultaten var att efter elever bearbetat texter med drama hade de lättare att förstå nya texter 

som de inte dramatiserat. 

 

Rose, Parks, Androes och McMahon (2000) utförde en studie med elever i experimentgrupp 

och kontrollgrupp för att undersöka relationen mellan undervisning i drama och läsförståelse. 

Resultatet i studien visade bland annat att experimentgruppen som undervisats med drama fick 

bättre poäng på efterföljande tester som satte prov på deras läsförståelse (Rose et al., 2000, s. 
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62). Studien visade också att drama kan öka elevers läsförmåga, mer än vad traditionella 

metoder kan göra (s. 61).  

 

Forskning inom dramapedagogik upplevs av oss som mångsidig och utbredd i den bemärkelse 

att det finns ett flertal olika inriktningar. Det förekommer forskning inom drama som 

undersöker exempelvis hur drama löser konflikter men även i helt skilda sammanhang såsom 

hur barn kan lära sig matematiska begrepp med hjälp av drama. Dock har vi uppfattat forskning 

som undersöker dramapedagogik och läsning vara mindre frekvent vilket också gör att vi väljer 

den riktningen som utgångspunkt i vårt examensarbete. 

 

Problemformulering 

Att utveckla elevers läsning är ett aktuellt område i dagens skola. Den professionella läraren 

behöver ha god kompetens i att kunna möta olika individer i deras kunskapsutveckling. 

Eftersom elever har olika lärstilar krävs en varierad undervisning för att den ska kunna hålla 

hög kvalitet. Detta innebär att lärare behöver ha kunskap om olika pedagogiska metoder. 

Dramapedagogiken utövas i klassrum världen över och styrks även i den svenska läroplanen 

(Skolverket, 2011, s. 9-10). För att lärare ska kunna tillämpa dramapedagogik där elever 

utmanas i sin läsutveckling är det av stor vikt att utveckla mer kunskap inom ämnet. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med vår litteraturstudie är att undersöka dramapedagogikens möjligheter i 

läsundervisningen. Denna studie baseras på följande frågeställning: 

Vilka effekter har dramapedagogik på elevernas läsutveckling? 

Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att vi systematiskt har sökt, 

kritiskt granskat och sammanställt litteraturen inom ett valt ämne (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013, s. 31). Eriksson Barajas et al. (s. 27) beskriver The Campbell 

Collaborations kriterier som ska vara uppfyllda för en systematisk litteraturstudie. Dessa 

beskrivs som att tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar ska 

finnas. Det ska även finnas en uttalad sökstrategi och en systematisk kodning av alla 

inkluderade studier. Metaanalys ska även användas för att resultat från flera små studier ska 

kunna vägas samman. 

 

Det är även viktigt att etiska överväganden görs vid systematiska litteraturstudier och det gäller 

urval och presentation av resultat (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 69-70). Viktigt är att en etisk 

kommitté gett tillstånd till studien alternativt att etiska överväganden har gjorts. Artiklarna som 

ingått i en litteraturstudie ska redovisas och arkiveras i tio år. Avslutningsvis ska artiklar 
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presenteras som både stöder och inte stöder hypotesen då att endast presentera artiklar som 

stöder forskarens egen åsikt är oetiskt. Vi har gjort etiska överväganden i arbetet med detta 

examensarbete och därmed tagit hänsyn till forskningsetiska principer.  

Vi kommer i detta kapitel noggrant redogöra för processen genom att detaljerat beskriva hur 

datainsamling och databearbetning har genomförts i denna uppsats. 

Datainsamling 

För att hitta relevant data för vårt syfte sökte vi inledningsvis i databasen ERIC (Educational 

Resources Information Center) som inriktar sig inom pedagogik och utbildning. För att bredda 

vårt sökresultat fortsatte vi att även söka på databasen Google Scholar. Sökningar gjordes även 

på databasen SwePub för att förhoppningsvis kunna inkludera svensk forskning i studien, men 

då relevant forskning inte hittades för vår studie, så valde vi att exkludera databasen. Vi har 

under våra sökningar i databaserna ERIC och Google Scholar genomgående använt oss av 

fritextord och våra sökord bestämdes utifrån syftet. Vi har även avgränsat vår litteraturstudie 

med hjälp av valda inklusionskriterier. Då vi ville inkludera endast vetenskapliga artiklar i vår 

egen forskning så valde vi att artiklarna skulle vara ”peer-reviewed” som ett inklusionskriterie. 

Ett annat inklusionskriterie var att endast inkludera forskning gällande elever i grundskolan. 

Anledningen till att vi valde att exkludera förskolan är på grund av att vi upplever att 

verksamheten skiljer sig markant från skolans värld. Vårt största intresse riktar sig mot de yngre 

eleverna men i ett fåtal vetenskapliga artiklar har vi medvetet inkluderat forskning gällande 

elever upp till 14 år i vår datainsamling. Detta på grund av att för få studier som var relevanta 

för vårt syfte var utförda med elever i lågstadiet. Då studiens syfte var att undersöka 

dramapedagogikens möjligheter i läsundervisningen ansåg vi det inte vara relevant för vår 

studie att inkludera kön som ett inklusionskriterie i artikelsökningarna. Våra intuitioner var att 

enbart inkludera empirisk data inom ett tio års intervall men då detta bidrog till för få 

vetenskapliga artiklar så bestämde vi oss för att inkludera forskning från år 1990. 

Artikelsökningen har vi sammanställt utförligt med de booleska sökoperatorer vi använt i den 

bifogade sökhistoriken (se bilaga A).  

 

Inledningsvis sökte vi på drama AND reading comprehension på både ERIC och Google 

Scholar. Då detta resulterade i många argumenterande texter inom vårt ämne och för få studier 

så valde vi att vidga vår sökning genom att använda oss av andra sökord såsom drama AND 

reading, vilket resulterade i fler sökträffar. Då vi än en gång hade svårt för att hitta tillräckligt 

med studier, så fick vi använda oss av fler sökord (se tabell 1). Vi har även sökt på dessa sökord 

på Google Scholar men fick i ett senare skede exkludera dem på grund av dess irrelevans för 

vår studie, samt att vi endast fann dubbletter av de artiklar vilka vi redan inkluderat från 

databasen ERIC. På grund av detta har vi valt att inte redovisa sökorden som användes i Google 

Scholar utan endast redovisat de sökord som resulterade i en inkluderad artikel. På grund av det 

höga antalet sökträffar i Google Scholar begränsade vi oss till 50 sidors rubriker att läsa. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord ERIC Google Scholar 

Läsförståelse  Reading comprehension - 

Drama Drama Drama 

Läsning Reading Reading 

Läsare Reader - 

Undervisa - Teach 

Lärande Learning - 

Teater Theater - 

Undervisning Instruction - 

Dramapedagogik Drama pedagogy - 

 

 

Sökorden kombinerades på olika sätt för att finna relevant forskning. De kombinationer som 

resulterat i inkluderad forskning i denna studie presenteras som bilaga (se bilaga A). 

 

Sökningar genomfördes även i databaserna PsycInfo, Libris och SwePub. Vi fann inga nya 

artiklar som ansågs vara relevanta för vårt syfte efter att abstracts blivit lästa. Även i de 

sökningarna fann vi däremot artiklar vi redan valt att inkludera i vår studie vilket gjort att vi 

inte redovisar de sökningarna i sökhistoriken. Då de efterföljande sökningarna inte resulterade 

i nya artiklar som skulle kunna inkluderas i studien så beslutade vi att sökmättnad uppnåtts. 

 

Under varje sökning lästes till en början artiklarnas titel för att få en överblick om handlingen, 

för att sedan läsa abstracten till artiklarna som ansågs vara relevanta för vår studies syfte. De 

artiklar som inte ansågs vara relevanta exkluderades. I urval 1 valdes 22 vetenskapliga artiklar 

ut vilka vi båda bearbetade. Efter noggranna bearbetningar av artiklarna diskuterades vilka som 

skulle väljas ut till urval 2. Efter diskussionen kom vi överens om 10 stycken artiklar som vi 

båda ansåg vara relevanta för vår studie. Av dessa artiklar var 2 av kvantitativ ansats, 6 av 

kvalitativ ansats samt 2 artiklar som var av kombinerad ansats. I urvalet av artiklar gjordes 

ingen avgränsning till något specifikt land, vilket resulterade i artiklar skrivna på engelska från 

USA, Malaysia och Turkiet. Dessa artiklar har vi sammanställt i en artikelöversikt där vi 

redogör för artiklarnas syfte, urval, metod samt resultat (se bilaga B1-B9). De vetenskapliga 

artiklarna har även kvalitetsgranskats i enighet med de checklistor som Eriksson Barajas et al. 

(2013) utformat för kvantitativ forskning (s. 184-187) samt kvalitativ forskning (s. 188-192). 

Då det inte presenterades checklistor för studier av kombinerad ansats har vi valt att inspireras 

av checklistorna och använt dem i den mån det var möjligt. Artiklarna är publicerade av forskare 
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som är anslutna till högre lärosäten, samt att studierna är gjorda på en nivå som är godkända 

enligt litteraturstudiens kriterier.  

 

Under sökningen framkom att forskning inom det aktuella området var riktad mot elever med 

lässvårigheter och utgjorde majoriteten av de sökta artiklarna. Vi inkluderade artiklarna på 

grund av att vi ansåg att det skulle svara på vårt syfte och frågeställning. Artiklarna inkluderades 

även på grund av dess yrkesrelevans, för att vi någon gång under våra år som verksamma lärare 

kommer att stöta på elever i lässvårigheter. Detta diskuteras vidare under studiens diskussion. 

 

Databearbetning 

När vi efter noggranna genomgångar av material slutligen valt ut relevanta artiklar för 

litteraturstudiens innehåll sammanställdes de i en artikelöversikt vilken vi tidigare nämnt. 

Endast artiklar som uppfyllde vårt syfte och antogs svara mot vår frågeställning inkluderades i 

resultatet. Därefter lästes de noga igenom på varsitt håll upprepade gånger. Artiklarnas olika 

resultat som vi fann relevanta för vår studie diskuterades gemensamt och översattes till svenska. 

Vi diskuterade resultaten återigen och identifierade upprepade mönster som vi ansåg skulle 

synliggöra vilka effekter dramapedagogiken har på elevers läsutveckling. 

Resultat 

 
Analysen av de valda vetenskapliga artiklarna i litteraturstudien mynnade ut i fyra kategorier 

vilka vi namngett som rubriker i vår litteraturstudie. Läsintresse, Läsförståelse, Läsflyt samt Att 

läsa med kroppen är de rubriker vi valt att presentera vårt resultat utifrån. 

 

Läsintresse 
 

Ett flertal av studierna betonar vikten av att drama bör användas för att hjälpa elever att utveckla 

en mer positiv attityd gentemot läsning (Güngör, 2008, s. 23; Adomat, 2012, s. 349; Brinda, 

2008, s. 496; Wolf, 1998, s. 407). En positiv inställning för läsning öppnar upp en arena av 

diskussioner av olika böcker och berättelselekande (Adomat, 2012, s. 349).  

 

Dramapedagogik kan även bidra till ett ökat intresse och motivation för att lära sig litteratur 

(Kabilan & Kamaruddin, 2010, s. 147) och även till att läsning av litteratur uppfattas som roligt 

och som ett mål som är möjligt att nå (Brinda, 2008, s. 496). Det ökade läsintresset hos eleverna 

blev även synligt efter Peck och Virklers (2006) studie då det framkom att elevernas läsning 

hade ökat efter dramaundervisningen och eleverna fördjupade sig även i litteraturen under en 

längre varaktighet (s. 792).  
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I Rineharts studie (1999, s. 84) var ökat självförtroende hos eleverna en bidragande orsak till 

att de började läsa mer på fritiden. Enligt studien upplevdes det ökade självförtroendet ha ett 

samband med de dramapedagogiska övningarna. Både Peck och Virkler (2006, s. 791) och 

Corcoran och Davis (2005, s. 109) fann ett samband mellan dramatisering av texter och att 

elever blev mer bekväma med att läsa högt inför gruppen. Ett manus som de själva hade skapat 

och läste ökade självförtroendet, speciellt hos de med lässvårigheter (Peck & Virkler, 2006, s. 

792). Genom dramatisering med hjälp av handdockor kunde eleverna i Peck och Virklers studie 

(2006, s. 791) erhålla högre självförtroende då de förstod att de kunde slappna av genom att 

inte bli sedda. 97 procent av eleverna i Corcoran och Davis studie (2005, s. 110) uttryckte 

mycket goda känslor för sin egen läsning efter att ha arbetat med drama vilket kan tolkas som 

att självförtroendet påverkats. 

 

Dramapedagogik gynnar förståelsen om värdet i läsningen (Brinda, 2008, s. 496; Wolf, 1998, 

s. 407). Eleverna i Brindas studie blev efter sina upplevelser inom drama inte bara införstådda 

om värde i läsningen utan läsningen upptäcktes även som mer meningsfull (Brinda, 2008, s. 

496). Ett högre värderande till läsningen bidrog i sin tur till att läsningen fick en nytändning 

hos eleverna som tidigare inte var motiverade att läsa.  

 

För att elever ska kunna känna att läsningen med hjälp av drama som metod ska bli en 

spännande, kreativ och social erfarenhet är det väsentligt att dramatiseringarna blir aktiva forum 

där de kan dela varandras frågor och idéer (Brinda, 2008, s. 492). Eleverna valde att läsa på sin 

fritid, både när de övade med sin dramagrupp, men även när de läste repliker för sina föräldrar. 

För dessa elever var det viktigt att ha en förståelse för att skådespeleri också är läsning (Wolf,  

1998, s. 399). Detta var viktigt för att känna glädje inför läsningen. 

 

I Kabilan och Kamaruddins studie (2010, s. 150) observerades en koppling mellan kreativitet 

och motivation då varje grupp ansträngde sig för att skapa intressanta utstyrslar som avbildade 

karaktären de spelade och eleverna ansträngde sig även för att vara annorlunda. Anledning till 

varför detta uppstod tolkades som att det kanske berodde på att det skiljde sig från deras vanliga 

klassrumsundervisning, för repetitionerna, för att de filmades eller för att de stod och framförde 

sina rollspel inför en publik. Allt detta kunde vara faktorer som gjorde dem motiverade för att 

presentera sitt rollspel så kreativt som möjligt. Läraren i studien upplevde att det ökade intresset 

och motivationen att lära sig litteraturen var elevernas egna driv av lusten att vara kreativa. 

Elever i Adomats studie (2010, s. 217) visade kreativitet vid dramaimprovisation. De lade till 

egna element till berättelsen och använde den som en startpunkt för deras egna kreativa 

upptäckter av berättelsens händelser och konsekvenser. 
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Läsförståelse 
 

Güngör (2008, s. 23-24), Dupont (1992, s. 49) och Kabilan och Kamaruddin (2010, s. 146) 

betonar vikten av att dramapedagogik bör användas som hjälpmedel för att öka elevers 

läsförståelse. Elever når högre nivåer av läsförståelse när läsning innebär något mer än att bara 

kunna se en text (Güngör, 2008, s. 20) och även Dupont (1992) visade att det krävs mer än att 

bara läsa och diskutera litteratur för att få en positiv effekt på läsförståelsen hos elever (s. 50). 

Elever i Peck och Virklers studie (2006, s. 792) visade förmågan att förstå en text på olika nivåer 

efter arbete med drama. Det framkom i studien att manusarbete bidrog till ökad läsförståelse 

(Peck & Virkler, 2006, s. 794). I studien arbetade eleverna med litteratur som beskrevs att de 

först var tvungna att förstå texten för att sedan kunna applicera kunskapen för att kunna 

föreställa sig och skriva ett manus. Elever kan även själva bli medvetna om betydelsen att ha 

förståelse för en text innan de ska dramatisera den vilket Güngör (2008, s. 20) kom fram till. 

Detta resulterade i mer fokus vid textövning och förbättring av personliga framträdanden. 

 

Elever i Güngörs studie (2008, s. 19) ansträngde sig för att bli insatta i en text genom att 

åskådliggöra berättelsen för sig själva och föreställa sig själva som en del av texten. Detta 

indikerade enligt studien på att dramaaktiviteter ger elever en chans att vara delaktiga i en text 

genom improvisation, vilket främjar deras inre fantasi. Genom detta fann Güngör att 

dramaundervisning är mer effektiv än traditionella undervisningsmetoder när det gäller olika 

strategier eleverna använder sig av för att förstå en text. Elever visade förståelse för texten efter 

att ha frågat en vän, en lärare eller en förälder att läsa för dem. En bättre förståelse för texten 

påvisades även när elever läser och dramatiserar scener samtidigt (Kabilan & Kamaruddin, 

2010, s. 147). På detta sätt fick de möjligheten att föreställa sig scener och händelser på ett mer 

effektivt sätt, än när de läste på egen hand eller lyssnade på lärarens förklaring. Även Peck och 

Virkler (2006, s. 794) gör kopplingar mellan drama och läsförståelse. Författarna menar att 

läsförståelse var en huvudsaklig förmåga i deras projekt. Eleverna i studien fördjupade sig i 

läsning, skrivande, lyssnande samt talande vilket skapade meningsfulla sätt för eleverna att ge 

respons på texter, vilket kopplades till elevernas läsförståelse. 

Läsflyt 
 

För att öva inför ett framträdande av en text eller läsning av manus var repetition betydande för 

elevernas utveckling av flyt i läsningen (Corcoran & Davis, 2005, s. 110; Peck & Virkler, 2006, 

s. 792; Rinehart, 1999, s. 81). Repetition bidrog till att eleverna själva insåg vikten av att öva 

inför sina framträdanden (Rinehart, 1999, s. 81). Även diskussion och dramatisering av scener 

utvecklade ett bättre flyt i läsningen hos eleverna (Wolf, 1998, s. 405). Wolf beskriver att det 

egentligen är uppenbart att elever utvecklar bättre flyt när de repeterar texter. Hon menar att 

tyngdpunkten vanligtvis i elevernas repetition låg i att bläddra i sidorna och därefter gå vidare 

till nästa berättelse samt att läsa samma ord fast i olika kontexter. Skillnaden som drama innebar 

för eleverna var att de gavs möjlighet att fördjupa sig mer i litteraturen och enligt studien var 

eleverna väldigt entusiastiska över lästräningen som bidrog till ökat flyt i läsningen (Wolf, 1998, 
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s. 405) Kopplingen mellan flyt och drama framkom även i Rineharts studie (1999, s. 82). Där 

beskrivs elever som får ta del av upprätthållna lästillfällen med lämpligt stöd och övning gradvis 

upplever läsning med flyt. 

Att läsa med kroppen 
  

”’Cause we’re IN ’em…. We get to be in them and everything. We get to practice. We don’t 

just read one story and go on to the next and the next and the next” (Wolf, 1998, s. 409). Elever 

i Wolfs studie menar att skillnaden mellan att enbart läsa och läsa genom dramapedagogik är 

att de med drama får en chans att bli ett med berättelsen. Eleverna menar att de får en djupare 

förståelse för texten när de får dramatisera den, till skillnad från att enbart läsa texten. Även 

Güngör (2008, s. 20) menar att drama möjliggör att elever blir aktivt och fysiskt involverade i 

texten. Detta påvisades även i två andra studier (Adomat, 2010, s. 213; Adomat, 2012, s. 349) 

där eleverna visade förståelse för texterna via bland annat gester, ljudeffekter, språk, 

kroppsspråk och improviserade dramatiseringar. Eleverna erbjöds tillfälle för detta under 

högläsning och förståelse för ordens innebörd uttrycktes direkt med kroppen (Adomat, 2010, s. 

213). Adomat menar att elever som får uttrycka sig dramatiskt blir fördjupade i berättelsens 

värld (s. 214) och en ny fantasifull värld av förståelse för berättelser öppnas upp (s. 218). 

Eleverna blir samtidigt motiverade för att vilja bilda en förståelse för texten för att i sin tur 

kunna skriva ett bra manus för dramatiseringen (Kabilan & Kamaruddin, 2010, s. 147).  

  

En tydlig indikation på visad förståelse för texten förekommer även via elevernas roller som 

olika karaktärer (Adomat 2010, s. 214; Adomat, 2012, s. 347). Genom drama förs karaktären 

till liv, vilket kan upplevas som att händelserna i berättelsen blir verkliga (Kabilan & 

Kamaruddin, 2010, s. 147) och eleverna kan som karaktärer, stiga in i rollen som sin egen 

karaktär, ta beslut i karaktärens roll, och på detta sätt erhålla fler perspektiv och synpunkter om 

berättelsen (Adomat, 2012, s. 349). Genom att händelserna i berättelsen kommer till liv bidrar 

det till att elever kan relatera till karaktärerna som de avbildar (Kabilan & Kamaruddin, 2010, 

s. 146) och uppfattas vara verkliga för både publik och elever (s. 147). Även i Rineharts studie 

(1999, s. 82) observerades att händelserna kom till liv då en mer uttrycksfull högläsning 

utfördes i de dramatiska framförandena av eleverna. Dialogerna beskrevs som att de uttrycktes 

med mer inlevelse. 

  

Elevernas rolltagande i dramatiseringen bidrog till lekfulla interaktioner med texten och med 

klasskamrater (Adomat, 2010, s. 215-216). Rösten förändras och dialekter uppkommer 

(Kabilan & Kamaruddin, 2010, s. 146) vilket var viktigt för att få elevernas uppmärksamhet 

(Wolf, 1998, s. 395). Vokala språkmelodier bildar en speciell stämning i berättelsen och visar 

förståelse för olika händelser (Adomat, 2010, s. 214). Rolltagande och dramatisering uppfattas 

som underhållande då diskussioner om hur scenerna ska framföras på ett intressant sätt uppstår 

(Kabilan & Kamaruddin, 2010, s. 150). 
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Enligt Adomats studie (2012, s. 347) skapades kommunikation mellan eleverna då de aktivt 

försökte lösa problem, diskutera och försökte förstå karaktären. De visade sig tänka som 

författare då de under dramatiseringen diskuterade olika lösningar på olika dilemman (s. 348). 

Texten fördes till liv och olika uppfattningar av texten blev därmed utforskade från olika 

perspektiv (s. 349). När elever återskapade berättelser med dramatiska uttryckssätt så skapade 

de egna kreativa utforskningar av berättelsens händelser samt konsekvenserna av dessa 

(Adomat, 2010, s. 217). Enligt observationerna gick barnen bortom texten, tog makt och 

skapade nya riktningar (s. 218). Då de rörde sig bortom det explicita i texten så utforskades 

konsekvenser av berättelsen eller så kunde nya berättelser skapas (Adomat, 2012, s. 349). 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två underrubriker; Metoddiskussion och Resultatdiskussion. Under 

metoddiskussion diskuteras de artiklar som har inkluderats för vårt resultat. Vidare diskuteras 

även vår artikelsökning. Under resultatdiskussion görs en analys kring artiklarnas resultat. 

 

Metoddiskussion 

 
Vår litteraturstudie har efter vårt eget kritiskt granskande både styrkor och svagheter. Det var 

problematiskt att finna tillräckligt antal vetenskapliga artiklar då dramapedagogisk forskning 

inte existerade i den mån vi hade förhoppningar på. Därför har vi valt att inkludera forskning 

från år 1992 vilket innebär att vi inkluderat 22 år gammal forskning. Vi är medvetna om att 

forskning ständigt utvecklas och uppdateras, men i vår databearbetning ansåg vi att artikeln från 

1992 var av god kvalitet för vår studie vilket gjorde att den inkluderades. De resterande 

vetenskapliga artiklarna vi inkluderat i vår studie anser vi vara mer tidsenliga. 

 

Då vi sökt i ett antal databaser och funnit artiklar vi redan inkluderat anser vi att sökmättnad 

uppnåtts vilket är en styrka. Att det råder brist på forskning kring dramapedagogik kan också 

vara en bidragande orsak till att sökmättnad uppnåtts men det är endast en spekulation. För att 

hitta artiklar relevanta till vårt syfte gjordes sökningar inledningsvis i databasen SwePub och 

ERIC, vilka är inriktade inom pedagogik. Databasen SwePub genererade inga relevanta artiklar 

för vårt syfte, vilket kan tolkas som att det råder brist på forskning inom dramapedagogik inom 

Norden. Sökningar gjorda på ERIC genererade till flest sökresultat för vår studie. För att bredda 

vårt sökresultat valdes även att göra sökningar på Google Scholar. Där påträffades ett stort antal 

dubbletter och enbart en relevant artikel för vår studie. 

 

Sökorden vi använt oss av gav oss resultat på ett visst antal artiklar (se bilaga A). Utefter dessa 

sökresultat läste vi abstracten till de artiklar vi ansåg vara relevanta för vårt syfte. Dessa artiklar 

bidrog till urval 1 och innehöll totalt 22 stycken artiklar. Artiklarna lästes igenom och de artiklar 
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som vi inte ansåg bidra vår studie och syfte sorterades bort. Kvar återstod 10 artiklar som gick 

vidare till urval 2 och blev därmed grunden för vår studie och vårt resultat. I de 10 artiklarna vi 

valt ut behandlade en klar majoritet av studierna elever i lässvårigheter. Ett fåtal behandlade 

elever i någon form av svårighet. Detta ansåg vi inte påverka vårt syfte eller frågeställningar på 

ett negativt sätt utan vi anser att det istället ledde till ett resultat som blev relevant för just elever 

i lässvårigheter. Vi är därför medvetna om att vårt resultat inte är applicerbart på elever som 

inte är i någon form av svårighet, utan riktar sig framförallt på elever som är i lässvårigheter. 

Vidare ansåg vi att 10 artiklar var ett tillräckligt antal för att inkludera i studien men tyvärr 

innebar det stora ansträngningar att få ut tillräckligt mycket av dem. Trots kvantiteten på antalet 

artiklar så resulterade det i att vårt resultat blev något magert. Vi har ställt oss frågan om vårt 

syfte och frågeställning var problematiskt att forska kring men vi kan även ha missat viktiga 

sökord eller kombinationer av sökord under processen. Bearbetningen av alla artiklar delades 

upp i omgångar och lästes inledningsvis enskilt. Därefter diskuterades och granskades allt 

material gemensamt, vilket kan ses som en styrka för vår studie då uppfattningar och yttranden 

kunde framföras från båda parter. 

 

Våra artiklar inkluderade forskning från USA, Malaysia och Turkiet. Vi var under vår sökning 

medvetna om att allt inom dessa studier kan vara problematiska att överföra till det svenska 

skolsystemet och även skillnader mellan kultur, normer och värderingar mellan de olika 

länderna kan påverka resultatet. Detta behöver nödvändigtvis inte ses som en nackdel för vår 

studie. Vi menar att dramapedagogik kan utövas på samma sätt i olika delar av världen, utan att 

resultatet behöver skilja sig åt markant. Vårt syfte med vår studie är att undersöka 

dramapedagogikens möjligheter i elevers läsutveckling och därför anser vi att det geografiska 

inte bör påverka resultatet. Däremot är vi medvetna om att de olika dramapedagogiska 

metoderna som tillämpats i undervisningen har utförs av olika lärare och pedagoger vilket kan 

ha påverkat eleverna olika och därmed även artiklarnas resultat. 

 

Majoriteten av de inkluderade artiklarna var av kvalitativ ansats. Studierna är utförda på 

elevgrupper där antalet elever enligt oss inte är av det antal att studiernas överförbarhet är 

speciellt högt. Dock anser vi att kvalitativa studier möjliggör att resultatet kan visa ett mer 

djupgående innehåll vilket vi anser kunna innebära att värdefulla kunskaper ändå förmedlas. 

De kvantitativa studier vi utgått ifrån innehåller utföranden med experimentgrupp och 

kontrollgrupp. Detta menar vi skulle kunna ge vår studie en högre trovärdighet vilket kan vara 

en styrka för denna litteraturstudie.  

 

I vår kvalitetsgranskning av artiklarna framkom det att två utav dem inte höll lika hög 

vetenskaplighet när det gäller den vetenskapliga strukturen. Artiklarna följer inte de 

vetenskapliga kategorier vilka annars tenderar att vara standard hos vetenskapliga artiklar så 

som exempelvis syfte, metod, resultat, diskussion och referenser. Artiklarna vi inkluderat 

saknar exempelvis en tydlig beskrivning av metod. Vi valde ändå att inkludera de artiklarna i 
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vårt examensarbete då deras resultat enligt oss var av hög relevans för vårt syfte och vår 

frågeställning. Vi är medvetna om att det kan innebära en svaghet för vårt resultat. En tredje 

artikel med kvantitativ ansats anser vi inte heller omfatta en tillräcklig kvantitet på antalet elever 

i studien. Därför kan även denna artikel ses som en svaghet för vår studie.  

Resultatdiskussion 

 

Som en påminnelse för läsaren vill vi åter beskriva vår studies syfte. Denna litteraturstudie 

undersöker dramapedagogikens möjligheter i läsundervisningen. Vidare ställde vi oss frågan 

vilka effekter dramapedagogiken har på elevers läsutveckling. Nedan kommer vi diskutera 

studiens resultat mot vårt syfte och vår frågeställning vilka vi nämnt ovan. Vi inleder 

resultatdiskussionen med en kort sammanfattning av vår studies resultat. 

 

Resultatet i vår litteraturstudie har visat att dramapedagogik särskilt har effekt för elever i 

lässvårigheter. Resultatet visar bland annat att dramapedagogiken kan ge elever i svårigheter en 

större motivation till att läsa.  Den visade sig även att ge elever lustfyllda situationer till 

upprepad läsning vilket utvecklade ett bättre flyt i läsningen hos eleverna. Elever kunde visa 

samt utveckla förståelse för en text genom drama. Det framkom att när karaktärerna fördes till 

liv blev konsekvensen att berättelsen upplevdes mer levande och eleverna kunde leva sig in i 

texterna genom de olika karaktärernas ögon vilket också ledde till att elever kunde få en bättre 

läsförståelse för texten. I resultatet påvisades även andra positiva effekter på eleverna så som 

bättre självförtroende. 

 

Ett flertal av artiklarnas resultat visar att drama kan få elever i lässvårigheter att utveckla en 

mer positiv inställning till att läsa (Güngör, 2008, s. 23; Adomat, 2012, s. 349; Brinda, 2008, s. 

496; Wolf, 1998, s. 407). Detta anser vi vara viktig kunskap för lärare inom skolan att ta del av. 

I resultatet visades även att drama ökade elevers motivation att vilja lära litteratur (Kabilan & 

Kamaruddin, 2010, s.147). Att ha en positiv inställning till läsning och en god motivation till 

att lära kan vara särskilt viktigt hos elever i svårigheter speciellt i de fall där de upplever 

skolgången som ansträngande och mindre lustfylld. Vi har reflekterat kring hur det resultatet 

skulle kunna generaliseras till andra ämnen i skolan. Skulle en ämnesövergripande undervisning 

med dramapedagogik kunna innebära att elever i svårigheter i allmänhet blir mer motiverade 

att lära? 

 

Somliga studier påvisar i resultatet ett ökat självförtroende inom läsningen hos eleverna efter 

att de har undervisats med drama (Rinehart, 1999, s. 84; Peck & Virkler, 2006, s. 791; Corcoran 

& Davis, 2005, s. 109). Det ökade självförtroendet bidrog bland annat till att elever började läsa 

mer på fritiden och blev bekväma med att läsa högt inför gruppen. Studiernas resultat visar 

tydligt hur viktigt självförtroendet är för att eleverna ska få en positiv attityd gentemot 

läsningen. Vi anser att det är en väsentlig del i elevers läsutveckling för att skapa glädje och 
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motivation hos eleverna. Vi tolkar studiernas resultat som att man med hjälp av dramapedagogik 

kan utesluta eventuella faktorer som kan förhindra elevers läsutveckling, men framförallt också 

kan befrämja och bevara läsintresset. Trots att studiernas resultat kan vara problematiska att 

generalisera, vilket vi tidigare nämnt, kan vi genom denna litteraturstudie dra slutsatsen att 

dramapedagogik bidrar till en positiv progression i elevernas läsutveckling. 

 

Enligt eleverna i Wolfs studie (1998, s. 399) uppfattas läsning som att endast uttala ord från en 

text, men genom att läsa uttrycksfullt upplevs detta istället mer som ett skådespeleri. Eleverna 

kan dock ha påverkats av faktorer som exempelvis lärare och deras undervisning. Vi menar att 

det med all säkerhet existerar elever inom den svenska skolan som inte värderar läsning eller 

inser nyttan med att kunna läsa och drama kan vara ett sätt att ge elever nya insikter om vad 

läsning kan innebära. Wolfs (1998, s. 399) resultat anser vi vara intressant då det öppnade upp 

våra ögon för olika synsätt på läsning. Vi upplever det dock oroväckande att elever inte kan se 

större glädje i att läsa än att det bara skulle innebära att man uttalar ord från en text. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom hur repetition av text bidrar till mer flyt i läsningen 

(Corcoran & Davis, 2005, s. 110; Peck & Virkler, 2006, s. 792; Rinehart, 1999, s. 81). 

Diskussion och dramatiseringen av scenerna utvecklade ett bättre flyt i läsningen (Wolf, 1998, 

s. 405). Flyt i läsningen är betydande för elevers läsning (Lundberg och Herrlin, 2005, s. 9). 

Den främjar läsförståelsen, vilket är avgörande för att kunna tolka budskap i texten och 

konstruera innebörden. Den senaste PIRLS-undersökningen visade nedslående och 

oroväckande resultat gällande elevers läsförståelse (Skolverket, 2012, s. 6). Detta resultat menar 

vi kan vara problematiskt, då det är väsentligt att ha en god läsförmåga för att kunna fungera 

som medborgare i samhället. Güngör (2008, s. 20) menar att elever når en hög nivå av 

läsförståelse när läsningen innebär något mer än att bara kunna se en text. Detta tolkar vi som 

att det krävs mer än att bara läsa en text, man måste i vår mening även kunna lära sig att tolka 

och värdera den på en högre nivå. Detta kan enligt Güngör (2008, s. 23-24), Dupont (1992, s. 

49), Kabilan och Kamaruddin (2010, s. 146), Lee (2013, s. 198), Podlozny (2000, s. 268) och 

Rose et al. (2000, s. 62) utvecklas genom användning av dramapedagogik i sin undervisning. 

Elever kan då efter arbete med drama uppnå förmågan att förstå en text på olika nivåer (Peck 

& Virkler, 2006, s. 792), vilket vi anser innebär att det är grundläggande för elever att ha 

förståelse för en text innan de dramatiserar den. Güngörs studie (2008, s. 20) visar att elever 

själva blir medvetna om vikten av att ha förståelse för en text innan dramatisering.  

 

I resultatet framkom möjligheter för eleverna att tänka som författare när de dramatiserade 

(Adomat, 2012, s. 348) vilket vi värderar som ett intressant resultat. I elevernas diskussioner 

diskuterades olika lösningar på dilemman samt att elevernas olika uppfattningar av texten kunde 

utforskas från olika perspektiv. Adomat (2012, s. 347) beskrev även hur eleverna aktivt försökte 

förstå sina karaktärer, diskutera samt lösa olika sorters problem. Det författarskapet som 

eleverna får uppleva när de dramatiserar överensstämmer med vad Grainger skriver om drama 
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och en förståelse för ett författarskap (Grainger, 1998, s. 34). Hon menar också att skapandet 

av texten i dramatisk form hjälper barnen att förstå hur författare använder deras fantasi och 

egna erfarenheter för att skapa texten och överväga teman och karaktärer i berättelsen. Således 

skulle eleverna kunna utveckla förståelse för hur texter är uppbyggda medan de aktivt 

återskapar och utforskar texter med kroppen.  

 

Att eleverna diskuterar lösningar på dilemman samt sina olika uppfattningar av texten skulle 

även kunna beskrivas som att eleverna aktivt är interagerade med texten. Att aktivt interagera 

med en text menar Bråten (2008, s. 14) vara avgörande för att nå en djupare förståelse för det 

texten handlar om. Författaren beskriver hur läsaren måste skapa mening med utgångspunkt i 

texten och att det krävs en aktiv interaktion med texten för att uppnå detta. Att aktivt interagera 

med en text skulle konkret kunna förklaras med eleverna i Adomats studier (Adomat, 2010, s. 

213; Adomat, 2012, s. 349). De visade förståelse för berättelserna med hjälp av olika 

modaliteter såsom gester, ljudeffekter, språk, kroppsspråk och improviserade dramatiseringar. 

Detta menar vi kan tolkas som en bidragande effekt på deras läsutveckling genom den visade 

förståelsen för berättelserna med hjälp av dramapedagogik. Även Güngör beskriver att elever 

blir aktivt och fysiskt involverade i texten genom drama (Güngör, 2008, s. 20) och vidare 

beskriver Lee (2013, s. 198) att elever på detta sätt lärde sig att uttrycka sina tankar och känslor.  

 

Det framkom i resultatet att drama möjliggjorde att litteraturen blev mer levande (Adomat, 

2010, s. 213; Adomat, 2012, s. 349). Kabilan och Kamaruddin menar att händelserna i 

berättelsen kan upplevas som verkliga när karaktärerna förs till liv (2010, s. 147). Genom att 

händelserna i berättelsen kommer till liv bidrar det till att elever kan relatera till karaktärerna 

som de avbildade (s. 146) och uppfattas vara verkliga för både publik och elever (s. 147). Även 

i Rineharts studie (1999, s. 82) framkom att en uttrycksfull högläsning gjorde att händelserna 

kom till liv. Detta överensstämmer med vad Kelin (2007, s. 283) ansåg ske med elever som 

upplever berättelsen från insidan. Kelin menade som vi tidigare nämnt att när elever upplever 

historien från insidan får de en känslomässig och fantasifull kontakt med karaktärerna. Elever 

har även möjligheter att erhålla fler perspektiv och synpunkter om berättelsen när de befinner 

sig i sina roller av karaktärerna (Adomat, 2012, s. 349). Det som möjliggjorde detta var att de 

kunde stiga in i sina karaktärsroller och exempelvis ta beslut. Att erhålla fler perspektiv och 

synpunkter av berättelsen menar vi kan skapa goda möjligheter för att eleverna ska få en god 

läsförståelse för texten, speciellt om de diskuteras och problematiseras öppet i klassrummet. Vi 

tolkar resultaten som att dramapedagogik möjliggör en mer uttrycksfull högläsning i 

undervisningen samt att elevers gestaltande av karaktärer resulterar i att texten upplevs som 

mer levande för eleverna. Vi anser att det framkommer i vårt resultat att texter som upplevs som 

mer levande i undervisningen är särskilt viktigt för elever i lässvårigheter. Framförallt för att de 

ska besitta goda möjligheter för att få en god läsförståelse för texten. Detta menar vi vara 

betydelsefull kunskap för verksamma lärare.   
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Konklusion och implikation 
 

Vår litteraturstudie har visat olika effekter som dramapedagogiken har inneburit i 

läsundervisningen. Effekterna har bidragit till elever i lässvårigheters läsutveckling. Effekterna 

var betydande för elevernas läsutveckling genom att eleverna kan få ett ökat läsintresse samt 

öva upp sitt läsflyt. Resultatet visade sammanfattningsvis en möjlighet för elever i 

lässvårigheter där de kan dra nytta av dramapedagogiken i sin läsundervisning och i sin tur få 

en positiv effekt på deras läsutveckling. Ett lustfyllt, varierat och fysiskt aktivt arbetssätt med 

hjälp av drama som metod var av stor vikt för eleverna för att kunna uppnå glädje och positiv 

attityd gentemot läsundervisningen. Som tidigare nämnt så förklarade vi läsning med liknelsen 

av ett isberg. Resultaten av studierna vi har analyserat har för oss tydligt visat att den synliga 

delen av isberget faktiskt kan bli större, med hjälp av kreativa metoder. Elever i de analyserade 

studierna visade sammanfattningsvis en ökning av läsflyt, läsförståelse och läsintresse. 

Resultaten har för oss visat att möjligheterna med dramapedagogik är gynnsamma och att 

effekterna är starkt framträdande. Därför har denna studie möjliggjort att vi kan se stora fördelar 

med att interagera drama i undervisningen. 

 

Vi har efter arbetet med denna studie insett att dramapedagogiken inte är forskat om i den 

utsträckning vi inledningsvis haft förhoppningar om. Vi har efter våra sökningar haft 

svårigheter att finna forskning som bedrivits under en längre tid. Det behövs även fler 

kvantitativa studier då vi upplevde att det existerar en större mängd småskaliga kvalitativa 

studier inom ämnet. Då läsförståelse är ett aktuellt ämne dagens skola skulle det vara intressant 

med forskning som undersöker ännu närmare på hur dramapedagogik kan utveckla elevers 

läsförståelse.  
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läskunnighet. De 

visade en ökning 

inom 

läsförståelse och 

läsflyt. 



 

 

 

Bilaga B5 

Artikelöversikt kvalitativa studier 

 

 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Slutsats/resultat 

5. 1999, Reading 

Psychology, 20(1), 

71-89 

ERIC 

Reader AND 

theatre / peer 

reviewed / 

19900101-

20131231 

Steven D. 

Rinehart 

"Don't think for a 

minute that i'm 

getting up there": 

opportunities for 

readers' theater in 

a tutorial for 

children with 

reading problems 

Syftet med studien 

var att undersöka 

Reader’s theatres 

(dramapedagogik) 

användbarhet i 

läsundervisningen. 

Deltagande 

observation. 

Urval: 22 

elever i åldern 

6-11 år med 

lässvårigheter. 

Studien 

utfördes i West 

Virginia, USA. 

Elever 

förbättrade sitt 

läsflyt. 

6. 1998, Reading 

Research 

Quarterly, 33(4), 

382-415 

ERIC 

Reader AND 

theatre / peer 

reviewed / 

19900101-

20131231 

Shelby A. 

Wolf 

The flight of 

reading: Shifts in 

instruction, 

orchestration, 

and attitudes 

through 

classroom theatre 

Syftet var att 

undersöka drama- 

och 

läsundervisningen. 

Observation, 

deltagande 

observation samt 

intervjuer. Data 

ljud- och film 

inspelades samt 

dokumenterades. 

Urval: En klass 

med 17 elever i 

åldern 8-10 år 

som ansågs ha 

svårigheter i 

skolan. 

Eleverna började 

uppleva sig 

själva som läsare. 

Läsningen 

förbättrades. 



 

 

Bilaga B6 

Artikelöversikt kvantitativa studier 

 

 

 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Slutsats/resultat 

7. 2005, Reading 

Improvement, 

42(2), 105 

ERIC 

Reader AND 

theater reviewed / 

19900101-

20131231 

 

Carol A. 

Corcoran; 

A. Dia 

Davis 

 

A Study of the 

Effects of 

Readers' Theater 

on Second and 

Third Grade 

Special 

Education 

Students' 

Fluency Growth 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

effekterna av ”A 

readers theater”-

program hos 

elever med 

lärsvårigheter. 

 

Undersökande 

forskningsanalys. 

Fältanteckningar 

genomfördes för 

att 

uppmärksamma 

studenternas 

synpunkter och 

iakttagelser som 

förekom i 

klassrummet. 

 

Urval: 12 st 

elever; tre 

flickor och nio 

pojkar, årskurs 

2 och årskurs 3. 

Eleverna hade 

någon form av 

funktionshinder 

och beskrevs 

som svaga 

läsare. Studien 

utfördes i 

Florida, USA. 

Bortfall ej 

angivet. 

Resultaten från 

denna studie 

visade att en 

dramapedagogisk 

metod hade en 

positiv inverkan 

på läs-attityder 

och 

självförtroende 

hos eleverna. En 

analys av 

flytläsningen 

visade också en 

ökning av antalet 

ord lästa korrekt 

per minut. 



 

 

Bilaga B7 

Artikelöversikt kvantitativa studier 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Slutsats/resultat 

8. 1992, Literacy 

Research and 

Instruction, 31(3), 

41-52 

ERIC 

Reading 

comprehension 

AND drama / peer 

reviewed / 

19900101-

20131231 

Sherry 

Dupont 

The 

Effectiveness of 

Creative Drama 

as an 

Instructional 

Strategy to 

Enhance the 

Reading 

Comprehension 

Skills of Fifth-

Grade Remedial 

Readers 

Undersöker 

ökandet av 

läsförståelsen hos 

elever med 

lässvårigheter i 

årskurs fem efter 

en period 

bestående utav 

undervisningar 

med kreativ drama 

integrerat med 

barnlitteratur. 

Undersökande 

forskningsanalys. 

MAT6* används 

som variabel för 

att mäta 

ökningen av 

läsförståelsen. 

Eleverna blev 

indelade i tre 

grupper, med två 

försöksgrupper 

och en 

kontrollgrupp. 

(*Metropolitan 

Reading 

Comprehension 

Test of the 

Reading 

Diagnostic Test) 

Urval: elever 

som har fått 

låga poäng på 

läsdelen på 

testet ”the 

California 

Achievement 

Test” gjord i 

årskurs fyra. 

Författaren 

skriver att 

elevers attityd 

gentemot 

läsning inte är 

undersökt i 

denna studie. 

Studiens 

slutresultat visar 

att läsförståelsen 

ökar med hjälp 

av kreativ drama. 



 

 

Bilaga B8 

Artikelöversikt kombinerade studier 

 

 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Slutsats/resultat 

9. 2008, Journal 

for Learning 

through the 

Arts, 4(1) 

Google Scholar 

Teach Reading 

Drama / 1990-2014 

 

Arzu 

Güngör 

Effects of 

Drama on the 

Use of Reading 

Comprehension 

Strategies and 

on Attitudes 

Toward Reading 

Studerar 

effekterna av 

drama och 

traditionella 

metoder för 

lågstadieelevers 

användning av 

lässtrategier, om 

deras attityder 

till läsning och 

deras 

uppfattningar om 

drama metoden. 

Elever från 

årskurs fem 

indelade i två 

grupper; en 

försöksgrupp och 

en kontrollgrupp, 

och genomgick 

för- och 

eftertester. 

Uppgifterna 

insamlades 

genom “Scale for 

Attitudes Toward 

Reading” (SATR) 

och 

semistrukturerade 

intervjuver. 

Urval: Två grupper 

femteklassare; tio 

flickor och arton 

pojkar i 

experimentgruppen 

och tolv flickor 

och fjorton pojkar i 

kontrollgruppen. 

Eleverna ansågs 

vara svaga läsare. 

Studien utfördes i 

Izmir, Turkiet. 

 

Bortfall ej angivet. 

Resultaten av 

studien indikerar 

att drama är mer 

effektivt än 

traditionella 

metoder när det 

gäller 

läsförståelse. 

Utvecklar en 

positiv attityd 

gentemot 

läsning. 

 



 

 

Bilaga B9 

Artikelöversikt kombinerade studier 

 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Slutsats/resultat 

10. 2010, English 

Teaching: 

Practice And 

Critique, 9(3), 

132-159 

ERIC 

Drama AND 

learning AND 

reading / peer 

reviewed / 

19900101-

20131231 

 

Muhammad 

Kamarul 

Kabilan; 

Fadzliyati 

Kamaruddin 

 

Engaging 

Learners' 

Comprehension, 

Interest and 

Motivation to 

Learn Literature 

Using the 

Reader's Theatre 

Syftet med 

studien var att 

urskilja om 

”Readers theater” 

kan öka elevernas 

förståelse för den 

litterära texten 

och öka elevernas 

intresse och 

motivation för att 

lära sig litteratur. 

Experimentell 

design i 

samband med 

kvalitativa 

metoder såsom 

observation och 

intervjuer. Även 

enkäter 

användes. 

Urval: 

Slumpmässigt 

utvalda elever, 

20 st; tio pojkar 

och tio flickor, 

genomsnitt 14 

år gamla. Alla 

med negativ 

attityd 

gentemot 

litteratur och 

läsning av 

litterära texter. 

Studien 

utfördes i 

Malaysia. 

Resultaten visade 

att elever i denna 

studie uppfattade 

att de markant 

hade dragit nytta 

av en 

dramapedagogisk 

metod som en 

kreativ strategi, 
framför allt för 

att stärka sin 

litterära 

textförståelse, 

intresse och 

motivation att 

lära litteratur 
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