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Abstract 

Before my essay I did an investigation in a grade two class. First I let the pupils experience 

narratives in different ways and then I interviewed them about their relation to literature and 

how they want to experience narratives. The result have been put in relation to theories about 

reading habits and literature education. I have investigated whether the pupils that I 

interviewed want to experience narratives the way we use literature in school or if they feel 

that something is missing. The investigation indicated that reading habits and the effects of 

reading aloud partly accorded with the theories science revealed, but acting and storytelling 

could be more prominent. The pupils want to experience narratives with their body and be 

more active in the creating process. The essay also shows that children gain so much more than 

they realise when they work with narratives. They are developing as individuals and also 

process feelings and experiences. 
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Sammanfattning 

Inför mitt arbete har jag gjort en undersökning i en skolår två klass där jag först låtit eleverna 

uppleva berättelser på olika sätt och sedan intervjuat dem om deras möten med litteratur och 

om hur de vill uppleva berättelser. Detta har jag sedan satt i relation till teorier kring barns 

läsvanor och litteraturundervisning. Det jag undersökt är om eleverna som jag intervjuade 

vill uppleva berättelser på det viset som vi använder litteratur i skolan eller om de saknar 

något. Forskningen visar att läsningen har minskat och läsvanorna skiljer sig mellan könen. 

Högläsningen har betydelse för läsinlärningen då den ger ett rikare ordförråd och ökar 

allmänbildningen. Det anses positivt med drama i undervisningen fast hur den används 

skiljer sig betydligt mellan olika lärare. Mycket av detta stämde överens med min 

undersökning men teater och fritt berättande används alldeles för lite. Eleverna vill uppleva 

berättelser med hela sin kropp och vara med och skapa. I arbetet framgår också att barnen 

utvecklas som individer samt bearbetar känslor och upplevelser när de arbetar med 

berättelser. 
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Inledning 

Bakgrund 

I pedagogisk litteratur beskrivs oftast barnens läsupplevelser och känslor kring berättelser 

utifrån observationer och pedagogers eller forskares slutsatser. För mig är det intressant att få 

en annan synvinkel, det vill säga barnens egna ord. Tycker de verkligen som vi tror eller finns 

det saker som vi har missat? Alltför sällan tar vi oss tid att verkligen lyssna på barn och deras 

tankar. Det tycker jag är synd, för det är där vi har svaren på alla våra frågor om hur barn vill 

lära sig och vad som motiverar dem. Därför ville jag, nu när det fanns tid, uppleva litteratur 

med barnen och fråga dem i lugn och ro, på deras villkor, vad de känner och tycker om 

berättelser. 

 

Syfte 

Med det här arbetet vill jag lyfta fram några undervisningsexempel kring litteratur som jag 

tycker är bra och framhäva en del teorier kring lek och undervisning som jag anser vara 

tänkvärda. Detta vill jag sedan ställa i relation till vad som framkommit i min undersökning. 

Vill eleverna i den aktuella klassen uppleva berättelser på det sätt som de gör i skolan eller 

saknar de något? Utifrån det jag har lärt mig på min utbildning och de erfarenheter som jag 

samlat på mig som pedagog och mamma har jag en viss syn på hur berättelser bör användas i 

undervisningssyfte. Stämmer elevernas tankar överens med min syn på hur undervisningen 

bör ske?  Kan det vara så att deras upplevelser kring berättelser har större betydelse än vad de 

själva är medvetna om? Det finns mycket skrivet om hur vi använder litteratur i 

undervisningen. Både när det gäller högläsning, drama och barnens egen läsning. Det jag 

saknar är dokumentation som bygger på barnens egna ord där de inte har fyllt i ett färdigt 

frågeformulär. 

 

Metod 

Undersökningen genomförde jag i den årskurs två klass där jag hade min slutpraktik. Jag var 

där i fem veckor och fick tidsmässigt stort spelrum av min handledare. Min undersökning 

bygger på intervjuer av eleverna men för att de skulle ha något att relatera till ville jag först 

låta dem uppleva berättelser på olika sätt. Detta gjorde jag i fyra olika moment. 
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Moment 1, Högläsning. 

I mitt arbete kommer jag att belysa vikten av högläsning utifrån olika författare och 

undersökningar. Därför var högläsning ett självklart val för mig att ha med som ett av 

momenten. Under veckorna läste jag och min handledare högt för eleverna i olika 

sammanhang och på varierande teman. Dominerande var jättar och pysslingar eftersom det 

var huvudtemat i svenskundervisningen för tillfället. Högläsningen skedde alltid i 

klassrummet när de satt vid sina bänkar. Stolarna var extremt obekväma och vid ett tillfälle lät 

jag dem sitta som de själva ville för att ge dem större bekvämlighet. 

Moment 2, Kreativ undervisning. 

I ett försök att göra undervisningen lite roligare samtidigt som vi kombinerade 

ämnesundervisning med berättelser gjorde min handledare och jag en liten teaterföreställning 

för eleverna där vi föreställde två personer från långt tillbaka i tiden innan skriftspråket fanns. 

Vi ville förtydliga positionssystemet och nollans betydelse.1  

     Jag var en rik köpman som lät min tjänare åka till marknaden och sälja 403 hönor. För 

varje höna skulle jag ha en diamant så jag lade upp i glasburkar, som var placerade enligt 

positionssystemet, kulor som representerade talet 403. Detta skulle symbolisera egyptiernas 

skrivsätt med burkliknande U:n som de ritade upp i sanden och sedan ritade prickar i för varje 

tal i tiotalssystemet. Problemet i berättelsen var att tjänaren inte tog med sig burken i mitten, 

som alltså symboliserade tiotalet, så därför hade han bara 43 diamanter med sig tillbaka. 

Utifrån detta hade vi en diskussion om nollans betydelse och eleverna fick arbetsblad där de 

fick lösa tal som var skrivna på egyptiskt vis. 

Moment 3, Sagoteater. 

Även teater är ett ämne som jag kommer att belysa senare i arbetet. Drama i undervisningen 

är något som förespråkas av många och enligt mina tidigare erfarenheter är det mycket 

uppskattat bland elever i alla åldrar. När vi utförde sagoteater i den aktuella klassen delade jag 

in eleverna i fyra grupper med fem till sex elever i varje grupp. Alla grupper fick varsin 

traditionell saga som de skulle öva på och sedan spela upp för sina kamrater. De fick en 

åttiominuterslektion på sig att öva. Dagen efter fick de spela upp. Den korta övningstiden 

satte jag för att de skulle tvingas samarbeta och lösa konflikter på kort tid. Jag upplyste dem 

om att det var arbetet som var det viktiga och inte resultatet. Jag ville att de skulle se det mer 

som en kul grej och inte få för stora prestationskrav. 

                                                 
1 Positionssystemet är det siffersystem vi använder i Sverige, dvs. att siffersystemet är uppbyggt på tiotal. 
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Moment 4, Filmteater. 

Gruppindelningen och förutsättningarna var de samma som i moment tre men här fick de 

själva välja en film som de skulle dramatisera för kamraterna. De fick dessutom inte prata när 

de spelade upp, för kamraterna skulle försöka gissa vilken film de försökte dramatisera. Detta 

valde jag för att förtydliga kroppsspråkets betydelse samt även ge eleverna större valmöjlighet 

än i den tidigare teatern. Jag hoppades på att i intervjuerna få fram hur strukturerad de ville att 

teaterundervisningen skulle vara.       

Intervjuerna 

Johansson och Svedner lyfter fram den kvalitativa intervjun eftersom de anser att den 

tillsammans med kvalitativa observationer är den primära metoden för att få fram den 

information man vanligen söker vid examensarbeten inom lärarutbildningen.2 Denna metod 

anser jag vara bästa alternativet för att försöka förstå elevernas tankar kring berättelser. För att 

komma fram till vilket sätt jag ville utföra intervjuerna på har jag använt mig av boken Fråga 

rätt
3
. I den beskriver Kylén betydelsen av relationen mellan intervjuaren och den som blir 

intervjuad (Kylén kallar denna person svararen). Det är åtskilliga faktorer som spelar roll men 

det som berör mig mest är tryggheten i relationen, det vill säga att svararen känner tillit till 

intervjuaren och törs öppna sitt inre för denne. Med detta i baktanke valde jag att utföra 

intervjuerna sista veckan, då eleverna hade lärt känna mig och förhoppningsvis kände en 

trygghet i min närvaro. Jag intervjuade dem två och två eller en och en i ett grupprum och 

med bandinspelning. Johansson och Svedner påpekar fördelarna med bandinspelning vid 

intervjuer.4 De menar att pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för att 

förstå vad som sägs. En annan anledning till att jag valde att spela in eleverna var för att jag 

tycker det är störande att sitta och anteckna under tiden. Jag ville att eleverna skulle känna att 

hela min fokus låg på dem. Både Kylén5 och Johansson och Svedner6 påpekar vikten av att 

svararna vet vem som får veta vad de har sagt därför var jag noga med att förklara för 

eleverna att jag var den enda som skulle lyssna på banden så de inte skulle känna sig stressade 

av att bli inspelade. 

                                                 
2 ”Den ger den information som gör det möjligt att förstå elevens/barnets attityder, förkunskaper, värderingar och 
intressen, resp. lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering. Kort sagt, intervjun 
ger, rätt använd, kunskap som är direkt användbar i läraryrket.” Johansson och Svedner (2001) s. 24 
3 Kylén (1994) 
4 Johansson och Svedner (2001) 
5 Kylén (1994) 
6 Johansson och Svedner (2001) 
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     Kylén tar upp olika sätt att ställa frågor beroende på vad man är ute efter.7 Jag valde att 

förbereda ett fåtal öppna frågor mest för att få eleverna att komma igång. Jag ville inte 

påverka dem för mycket med ledande frågor utan istället få dem att prata utifrån sig själva om 

det som de ansåg vara relevant. Däremot försökte jag spinna vidare på det de pratade om 

genom att ställa följdfrågor. Problemet med detta var att ingen intervju blev den andra lik så 

svaren blev svåra att sammanställa som statistik, men det är heller inte den formen av resultat 

jag var ute efter. I det här fallet tycker jag att en beskrivning av svaren är att föredra. 

     Det finns alltid faror med öppna intervjuer som kan påverka resultatet. Johansson och 

Svedner nämner två tänkvärda exempel.8 Det ena är faran i att glida över i en strukturerad 

intervju om man inte lyssnar på och försöker förstå vad svararen säger. En annan risk är att 

intervjun blir ett helt osystematiskt samtal. En balansgång mellan dessa faror rekommenderas 

av författarna. 

     Som jag tidigare nämnt förespråkar Johansson och Svedner den kvalitativa intervjun i 

samband med kvalitativa observationer.9 Under momenten har jag naturligtvis också 

observerat eleverna, bl.a. i biblioteket. Inte på något speciellt strukturerat sätt utan mer som en 

pedagog gör dagligen. I mitt arbete har jag beaktat även dessa observationer, samt 

erfarenheter jag samlat på mig under mina verksamma år, också som mamma. Orsaken till att 

jag ville göra intervjuer istället för att bara observera är, som jag nämnde i bakgrunden, att jag 

ville komma eleverna inpå livet och höra med deras egna ord vad de tycker. Vid observationer 

är det min tolkning som avgör utfallet och inte elevernas verkliga funderingar. För att få ett 

större underlag skulle jag kunnat ha använt mig av enkäter men frågorna tolkas olika när de 

läses och det blir mer opersonligt att svara på en enkät. 

                                                 
7 Kylén (1994) 
8 Johansson och Svedner (2001) 
9 Ibid. 
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Litteraturgenomgång 

Högläsning 

Nobel anser att det är viktigt att stödja och uppmuntra föräldrarna till att läsa mer för barnen 

hemma eller åtminstone skapa goda möjligheter för barnen att själva ha tillgång till litteratur 

de uppskattar i hemmet.10 Även om det satsas mycket på läsning i skolan så visar forskningen 

att de duktigaste läsarna i skolan även har tillgång till och upplever mycket litteratur hemma.  

     Fox förespråkar högläsning av många olika anledningar.11 Den ena är hennes syn på 

läsinlärning. Enligt Fox kan läsinlärningen delas upp i tre olika delar där ingen del är viktigare 

än den andra.12 De tre delarna är avkodning, språkförståelse och allmänbildning. 

Avkodningen är det hon anser att undervisningen i skolan tyvärr lagt störst vikt på. Hon 

menar att ett rikt ordförråd har lika stor betydelse. Det är därför naturligt att de som läser på 

sitt andraspråk har svårare för att lära sig att läsa. Det är mer invecklat att tyda ett ord som 

man inte har hört. Dessutom kan ord ha olika betydelser i olika sammanhang. Det är här 

allmänbildningen kommer in. För att förstå en text behöver man veta något om den. När jag 

läser en text om golf, som jag inte kan något om, så är min förståelse betydligt mindre än om 

jag läser om musik, vilket för mig är av stort intresse. Allmänbildningen fås delvis genom 

högläsning. Där kan barnen ta del av världar och ämnen som de inte visste fanns och därmed 

utöka sina erfarenheter. 

     En annan anledning till högläsning som Fox anger är närheten till vuxna, tryggheten som 

den inger, vilket hon kallar ”mysfaktorn”.13 Det är något barnen gör i lugn och ro tillsammans 

med en vuxen och Fox påpekar att diskussionerna kring boken som uppstår under 

högläsningen är minst lika viktiga som själva läsningen.14  

     Resultaten i ∅sters undersökning pekar på att högläsning visserligen inte är en garant för 

att barnen blir läsare, men också på att om det inte läses högt för barnen finns det risk för att 

de inte blir läsare.15   

                                                 
10 Nobel (1982) 
11 Fox (2003) 
12 Ibid. 
13 Ibid.  
14 Ibid. 
15 ∅ster (2004) Centrum för barnlitteratur i Danmark genomförde år 2000 en undersökning av 9-12 åringars 
läsvanor. 2003 gjordes en liknande undersökning i Norge och Sverige. 
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Barns läsvanor 

Agnes Nobel tar i sin bok Törnrosa och skolbiblioteket upp många intressanta aspekter om 

barn och litteratur.16 Hon anser att skolbiblioteket bör spela en stor roll i undervisningen. 

Pedagoger kan ta tillvara bibliotekariernas kunskaper för att hjälpa eleverna att hitta 

inspirerande litteratur och för att själva hitta relevant litteratur vid t.ex. temaarbete. Enligt 

Nobel är biblioteket en inspirationskälla där barnen redan från tidig ålder lär sig att uppskatta 

böcker. De bör involveras i arbetet genom att hjälpa till med de dagliga sysslorna så de får en 

förståelse för hur böcker kommer till och hur de används. Detta kan även öka deras intresse 

för att läsa. 

     I en artikel ur tidsskriften Fritidspedagogen skriver Palm att en åsikt man finner i 

undersökningar om barns läsvanor är att bokläsning ger litterär kompetens samt förmåga att 

välja och bedöma böcker.17 Palm anser att läsning innebär mer än så. Hon refererar i artikeln 

till forskaren Lars Göran Malmgren som menar att läsning spelar roll vid identitetsbildningen 

och gör att man blir delaktig i en kulturell tolkningsgemenskap.18 Nilsson är inne på samma 

linje då han belyser hur lite delaktighet som barn idag har med samhället jämfört med för bara 

några decennier sedan.19 

 

När jag var liten kunde jag gå runt och lyssna på olika människor, se 

på vad de gjorde: bilmekaniker, skomakare, byggnadsarbetare, 

cykelreparatörer, smeder. 

     Och så cyklade jag ut på landsbygden, fast jag var liten så kunde 

jag cykla på vilka vägar som helst. På fälten fanns det alltid 

människor i arbete. På något sätt var världen, allt mänskligt liv 

liksom synligt då, det är bara trettio år sedan. Som barn kunde man 

gå runt och iaktta. Barn hade ett privilegium att stå och titta bara, att 

bara lyssna.20 

 

Nilsson menar att i dagens samhälle är arbetsplatserna mer tillslutna.21 Barnen vet knappt vad 

deras föräldrar egentligen gör på sin arbetsplats. Landsbygden ligger öde och de kan inte röra 

                                                 
16 Nobel (1982) 
17 Palm (2003) 
18 Lars Göran Malmgren har studerat mellanstadiebarns läsning  
19 Nilsson (1990) 
20 Ibid. s. 18 
21 Ibid. 
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sig fritt i samhället på samma sätt som förr på grund av alla faror både bland trafik och 

tvivelaktiga människor. Även generationsklyftorna har ökat och de olika generationerna 

umgås inte med varandra i samma utsträckning som tidigare. Dessa orsaker ser Nilsson som 

en viktig del i varför böcker har så stor betydelse. ”Medan husen och verkstäderna har stängts 

så förblir de riktiga böckerna öppna.”22 Det Nilsson finner mest skrämmande är att denna 

verklighetsanknutna upplevelseinlärning ersatts av medier av olika slag som visar 

barnprogram utan någon som helst pedagogisk baktanke.23 Barnprogrammen är istället 

späckade med effekter för att fånga barnens intresse och skapa höga tittarsiffror. Det han 

istället önskar barn är ett liv fullt av egna upplevelser. 

     Palm lyfter i sin artikel fram studier om barns läsvanor.24 Hennes slutsatser är att läsningen 

bland barn minskat sedan 80-talet och den troliga anledningen till detta anser hon vara utbudet 

av konkurrerande medier. Hon påvisar även att det finns underlag som styrker att pojkar läser 

mindre än flickor och att denna skillnad ökar i takt med åldern. Detta bekräftas av Nordlinder 

som hänvisar till en undersökning i Göteborg vilken visade samma skillnad och att pojkar 

istället ägnade sig mer åt dataspel än flickor.25    

     ∅ster skiljer på friläsning och fritidsläsning.26 Med friläsning menar hon läsning som sker 

på uppdrag av skolan och som också kan ske på skoltid, t.ex. läsläxor eller bänkböcker. I takt 

med åldern ökar kraven från skolan vilket bidrar till att fritidsläsningen konkurreras ut av 

friläsningen. Detta ser ∅ster som en bidragande orsak till den minskade läsningen.27 Hon 

betonar dock att läsningen sammantaget inte minskar, utan enbart fritidsläsningen. 

     Könsskillnaden gäller inte bara läsmängden utan även valet av böcker. Enligt ∅ster läser 

pojkar helst fantasy, fantastiska berättelser, rysare, skräckhistorier, kriminalromaner, 

detektivromaner, klassiker och humoristiska böcker. Flickorna läser precis som pojkarna 

fantasy och fantastiska berättelser men läser även realistiska böcker och gärna 

problemorienterade böcker om jämnåriga eller några år äldre. ∅ster påpekar även att mycket 

tyder på att filmatiseringar av barn- och ungdomsböcker har ett stort inflytande på barns och 

ungdomars litteraturval.28  

                                                 
22 Nilsson (1990) s. 18 
23 Ibid. 
24 Palm (2003) Palm refererar I sin artikel till Nordlinder som i Barnboken skrivit en egen artikel tillsammans 
med Cecilia Östlund där de mer detaljerat beskriver sina teorier och undersökningar de tagit del av. 
25 Nordlinder (2000) sekreterare på svenska barnboksinstitutet  
26 ∅ster (2004) 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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     Nordlinder rekommenderar olika institut där de framställer statistik över läsvanor.29 Hon 

nämner bl.a. Btj/Seeligs hemsida där det finns en topplista över de mest sålda barn- och 

ungdomsböckerna. Oktober 2000 låg Harry Potter böckerna på första plats. Astrid Lindgren 

ligger högt upp på liknande listor över populära författare som bl.a. Sveriges författarfond ger 

ut.  

 

Kreativ undervisning 

Nobel oroar sig för att skolan skiljer mellan informationsläsning och upplevelseläsning.30 Hon 

förespråkar Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons saga som en idealisk geografibok. Även 

om hon tror att den kan vara tungläst för dagens elever så tycker hon ändå att idén med att 

föra in skönlitteraturen i de vanliga ämnena är att rekommendera. Hon menar att 

undervisningslitteraturen är alltför stelbent och faktabaserad.  

 

 En fantasifull och levande skildring av ett kunskapsområde tar 

kanske inte upp exakt alla de fakta som vi vuxna anser att eleverna 

bör lära inom ett visst ämne och under en viss tid. Men istället kan 

den kanske bättre stimulera viljan att läsa och lära mera om ämnet i 

fråga. Och kanske kan sådana kunskaper ge en bättre förståelse och 

en mer varaktig effekt.31  

 

Undervisningslitteraturen har till skillnad från skönlitteraturen krav på sig att vara objektiv 

och saklig. Detta kan göra den liv- och kraftlös så att den inte engagerar. Jan Nilsson 

uttrycker detta med starkare ord då han anser att läromedlen till och med kan ta död på 

nyfikenheten och viljan att lära.32 Han menar att syftet med de flesta läroböcker inte är att 

förverkliga en självständig, kreativ, tänkande pedagogik utan att läromedelsförfattarna är mer 

styrda av ekonomi och att för den anledningen nå ut till så många som möjligt.  

      

 

                                                 
29 Nordlinder (2000) 
30 Nobel (1982) 
31 Ibid. s. 8 
32 ”Traditionella läroböcker är ett av de mest effektiva redskap som finns om man vill kuva barnens inneboende 
nyfikenhet och vilja att söka kunskap. Den strida strömmen av heltäckande läromedelspaket (med diaserier, 
bashäften, grundkurshäften, bredvidläsningshäften, överkurshäften, fördjupningshäften, lärarhandledningar, 
bananhäften och prinskorvhäften) förvandlar lärarna till lydiga läromedelslakejer som i sin tur dresserar sina 
elever till lydiga blankettkryssare i stället för kreativa , tänkande, fantasifulla, producerande, aktiva individer i ett 
kollektiv. Nilsson (1990) s. 15 
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Teater och rollspel 

Moyles har redigerat en bok som heter Släpp in leken i skolan där lekens betydelse i 

undervisningen tas upp.33 Boken är uppbyggd med olika författare som skriver olika kapitel 

men gemensamt för allihop är att de genomgående understryker lekens förmåga att motivera 

och att lek i pedagogiska sammanhang torde ha inlärningsmässiga konsekvenser. I första 

kapitlet av boken beskriver Smith olika typer av lek.34 Jag tänker mest gå in på den 

konstruktiva, strukturerade och fria leken då dessa passar bäst in på dramatisering. 

Dramatisering kan vara konstruktiv i den bemärkelsen att barnen själva konstruerar pjäsen. 

De skapar egna roller och kanske själva hittar på berättelsen. Detta kan ske genom fri lek 

eller mer strukturerade omständigheter. Pjäsen kan även vara strukturerad från början genom 

att läraren bestämmer innehållet och kanske även vem som skall spela vilken roll. Oavsett 

vilket så är drama ändå en form av rollspel där eleverna kan leva sig in i karaktärer och utföra 

handlingar som i verkligheten vore omöjligt eller förbjudet. Kitson går i kapitel sju in mer 

ingående i detta.35 Han för in denna form av lek i den sociodramatiska leken. Med 

sociodramatisk lek menar han att den i huvudsak är kopplad till rollen och det sociala 

samspelet, medan andra typer av lek innebär att vara kroppsligt aktiv eller att använda och 

utforska föremål. Barnen visar en ökad medvetenhet om sin sociala omgivning och spelar 

medvetet upp sociala samspel. Därmed tillgodogör de sig aktivt erfarenheter av mänskliga 

relationer. Jag vill med ett citat visa Kitsons tolkning av Freuds tankar: 

 

Freud såg fantasin som ett sätt att få tillgång till psyket. Han 

poängterade funktionen av barnets instinkter i fantasilek och hävdade 

att barn visar sina ”inre jag” genom leken. Leken blir en spegel av 

barnets undermedvetna, och på så sätt kan leken användas som ett 

redskap för diagnos och terapi. Barnet formar en roll genom att 

projicera en påhittad och emotionell komponent på den. Att spela 

roller i fantasilek hjälper barnet genom att minska den emotionella 

pressen och stöder på så sätt barnet att assimilera den traumatiska 

upplevelsen. Denna process kallade Freud ”sublimering”.36 

                                                 
33 Moyles (1995) 
34 Ibid.  
35 Ibid. 
36 Ibid. s. 91 
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Denna typ av undersökning anser dock Kitson utföras bättre av personer med specifik drama- 

eller lekterapiutbildning.37 Själv har han inte sett mycket av den terapeutiska delen i sitt arbete 

med småbarn. Däremot förespråkar han Piagets analyser kring fantasilek. Piaget framlade den 

teoretiska idén om ”en samling associerade idéer till vilka nya idéer och nya inbördes 

förhållanden mellan redan existerande idéer förenades genom upplevelser”38. Detta kallar 

Piaget assimilering. Han menar att barnen i leken gör anpassningar som i sin tur skapar nya 

sammanhang och som nya idéer skall anpassas till. På detta viset utvecklas leken och barnen. 

Piaget anser vidare att det vi lär oss i fantasileken utgör grunden för ett regelstyrt beteende. 

Han tror dock att fantasileken försvinner mer eller mindre runt sju års ålder om det inte 

underhålls och aktivt uppmuntras. Detta, säger Kitson, styrks av Singer och Singer (1990) som 

påstår att fantasileken sjunker undan vid samma ålder för att senare visa sig i dagdrömmar eller 

i form av dikter, konst och teater.39 Karlsson tolkar i sitt arbete Vygotskijs tankar kring lek och 

fantasi.40 Han menar att enligt Vygotskij är alla människor kreativa och redo för inlärning. 

Denna förmåga kallar Vygotskij fantasi och han ser inga hinder mellan fantasi och verklighet. 

Genom fantasin tolkar man erfarenheter och känslor som framkommer i verkligheten. 

Vygotskij menar med detta att barn i leken använder sig av byggstenar för att själva kreativt 

bearbeta nyupplevda intryck. Leken blir en utveckling eller ett sätt att ta till sig vad de hört och 

sett vuxna göra. Karlsson har i sitt arbete intervjuat lärare istället för elever om 

dramaundervisning.41 Hans slutsatser är att lärarna ser drama i undervisningen som ett sätt att 

motivera eleverna men att man måste vara klar över sitt syfte eftersom det betraktas som lek 

från många håll, bl.a. av föräldrar och kollegor. Det blir även rörigare än traditionell 

undervisning och flera lärare har inget eget intresse av drama så de ser fler nackdelar än 

fördelar. Åldern på eleverna spelade stor roll för dessa åsikter, vilket visade sig i ett mer 

negativt synsätt från både lärare och elever desto äldre eleverna blev, detta beroende på synen 

att drama var mer lek än undervisning. 

     En som tagit drama i undervisningen på stort allvar är Gunilla Lindqvist.42 Hon beskriver i 

sin bok Historia som tema och gestaltning ett projekt där historia har blandats med drama, 

besök på museum samt upplevelser kring historien.43 Lindqvist menar att ämnet historia i 

                                                 
37 Moyles (1995) 
38 Ibid. s. 91 
39 Ibid. 
40 Karlsson (2005) 
41 Ibid. 
42 Lindqvist (2000) 
43 Ibid. 
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skolan riktar sig mest till faktakunskaper istället för att ge en djupare förståelse.44 Det går inte 

att återuppleva historien men genom upplevelser och dramaskildringar kan man få en levande 

skildring som kan användas till att dra paralleller till dagens samhälle. Lindqvist refererar till 

Tomas Englund som ifrågasätter historieberättandet med motivationen att berättandet kan 

undantränga kommunikation och reflektion över historien.45 Vilket synsätt man än har på 

berättandets roll så menar Lindqvist att det uppstår problem då läraren ofta blir en förkunnare 

och eleverna sällan behärskar historieberättandets konst. Därför förespråkar hon ett annat sätt 

att uppleva historien, nämligen där elever och lärare tillsammans tolkar och gestaltar historiska 

skeenden.   

     Enligt Heaslip är baskunskaperna pedagoger bör lära ut i första hand: barnets tro på sig 

själv, en positiv självbild samt respekten för varje människas individualitet.46 Han menar att 

läs- och skrivinlärning samt matematik naturligtvis är viktiga i den pedagogiska processen men 

att de nödvändigtvis inte behöver anses som basala. För att uppnå dessa mål behöver eleverna 

känna trygghet i skolan. De behöver också arbeta mycket med sig själva genom att få feedback 

och reflektera över sina insatser. Grupparbete är viktigt för att skapa gemenskap, förståelse och 

anpassning till andra samt en trygg miljö för eleverna att utvecklas i. Teater är ett sätt att utföra 

detta på men alternativen är oändliga.  

 

 

                                                 
44 Lindqvist (2000) 
45 Ibid. 
46 Moyles (1995) kap. åtta 
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Resultatsammanfattning 

 Högläsning och barns läsvanor. 

De gånger jag läste högt för klassen verkade de för det mesta intresserade och lyssnade artigt. 

Det märktes dock att det var svårt för många att sitta stilla för länge, speciellt med tanke på 

hur obekväma deras stolar är. Tiden har därför stor betydelse om man vill bibehålla elevernas 

intresse. Det framkom även av intervjuerna där många påpekade att de inte orkade lyssna för 

länge. Projektet ”sitta hur de vill” lyckades inte så bra. Det var mer frihet än vad de klarade 

av. De var mer fokuserade på hur de skulle överträffa varandra med konstiga ställningar än 

på berättelsen. En elev föreslog att vi skulle göra en myshörna där eleverna själva skulle 

skapa kulisserna och använda det som läshörna. 

     De flesta tyckte inte att det hade någon större betydelse vem som läste för dem, men när 

jag spann vidare på frågan så kom det fram att hur berättaren läste spelade roll. Det var lite 

delade meningar om huruvida berättaren skulle förställa rösten efter vem som pratade eller 

inte. En del uppskattade det och tyckte det var roligare att lyssna då medan andra upplevde 

det som störande eller fjantigt. Det kunde vara svårt att höra vad berättaren sa. Däremot var 

alla överens om att man inte fick läsa för fort eller för sakta. Vad som anses vara rätt 

hastighet är naturligtvis individuellt och är troligtvis svårt att ange precis. Något som 

poängterades var att det var roligare att lyssna på vuxna, som var duktiga läsare, än varandra. 

Det var jobbigt när läsaren stakade sig och inte läste med inlevelse, därför var det viktigt att 

träna mycket på det man skulle läsa upp för klassen. 

     Många av eleverna hade föräldrar som läste för dem hemma men jag fick intrycket av att 

det var vanligare bland flickorna. Alla läste dessutom själva hemma en hel del. Vad de läste 

skiljde sig inte nämnvärt mellan pojkar och flickor, förutom att pojkarna inte läste 

hästböcker. Det som uppskattades mest var spännande böcker och gärna lite hemska. Många 

läste också faktaböcker. En pojke läste en bok om engelska språket där han satt och slog upp 

vad olika saker hette på engelska. Detta gjorde han helt på eget intresse, utan att föräldrarna 

hade någon speciell koppling till det engelska språket. Serietidningar var också populärt. 

     Det mest intressanta för mig var att flertalet av eleverna hellre läste själva än lyssnade på 

någon annan. Det var bara två av eleverna, som för övrigt är ganska bekväma av sig, som 

tyckte att det var bättre att någon annan läste. De övriga ville bara att någon annan skulle läsa 

om det var svåra böcker som var krångliga att ta sig igenom på egen hand. Orsaken de angav 

var att det var lättare att koncentrera sig och leva sig in i berättelsen om man läste själv. Då 

kunde de använda sina egna röster och inte bli påverkade av berättarens tolkning av historien. 
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Dessutom kunde de läsa om saker de inte hade förstått samt läsa i sin egen takt. Alla 

påpekade dock att de inte hade något emot högläsning, men om de fick alternativ så läste de 

hellre själva. En flicka gav mig en liknelse enligt följande: ”Om jag ska slå mig själv på 

handen så drar jag bort handen men om någon annan slår så drar jag inte bort den.” Med 

detta ville hon skildra en form av medvetande när man läser själv. En annan flicka tyckte att 

det var så roligt att själv få läsa för klassen så hon tyckte att det var svårt att koncentrera sig 

när någon läste eftersom hon hela tiden satt och önskade att det var hon som läste. 

     Jag frågade eleverna om det hade någon betydelse ifall den som berättar läser ur en bok 

eller berättar fritt ur minnet. De flesta tyckte att det var bättre när man har en bok för annars 

kan man missa viktiga detaljer. En elev uttryckte det så här: ”Någon har skrivit boken och 

tänkt efter.” Fördelen utan bok är att man som berättare kan se hur eleverna reagerar och om 

de tycker om berättelsen. 

Observation på biblioteket 

Klassen åker till biblioteket en gång i månaden. Jag hade fördelen att få följa med två gånger. 

Vid biblioteket lånade varje elev tre böcker var som de hade hemma för läsning. Min 

handledare lånade dessutom böcker, relevanta för det aktuella temat i svenska, vilka eleverna 

använde som bänkböcker i skolan. Eleverna var upprymda när de skulle till biblioteket. Bara 

upplevelsen av att få åka någonstans tillsammans i bussen var spännande. I biblioteket letade 

de febrilt efter intressanta böcker som de kunde låna hem. De frågade mig om råd och 

rekommenderade böcker till varandra. Det var inte ofta jag såg dem så engagerade som de var 

där. Personalen var också väldigt tillmötesgående och hjälpte eleverna med allt mellan himmel 

och jord. Det var en positiv upplevelse och jag kände verkligen att så här ska det vara. 

 Kreativ undervisning 

I dagens schema hade vi bara skrivit ”besök” på den här lektionen så en del av eleverna blev 

lite besvikna först när de fick se mig utklädd, för de hade förväntat sig helt andra personer 

(någon verklig person de kände, som de uttryckte det). Besvikelsen lade sig dock snabbt för 

de tyckte att hela situationen var så komisk. Vi hade lakan virade runt oss och såg nog allmänt 

löjliga ut. Jag var den rika köpmannen som hade en tjänare som var helt hopplös. Eleverna 

tyckte det var väldigt roligt att se sin lärare (min handledare) spela så dum. Under hela 

föreställningen var eleverna med och kommenterade och försökte hjälpa den dumma tjänaren. 

När de efteråt arbetade med arbetsbladen blev det lite svårt för dem så det slutade med att vi 

gjorde dem gemensamt. Vi diskuterade även hur det måste ha varit när man inte hade något 
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skriftspråk. Det blev många roliga inlägg om problem som kan uppstå när information 

överförs muntligt eller med kroppsspråk istället för skriftspråk. 

     Vid intervjuerna framkom att eleverna uppskattade föreställningen enormt. Det var roligt 

med överraskningar. De kände att de lärde sig bättre när de var mer delaktiga och det hände 

något annorlunda. Uppmärksamheten ökade och det var lättare att förstå när vi praktiskt 

visade hur det kunde gå till. En elev föreslog att vi skulle ha spelat föreställningen en gång till 

men den gången så att det blev rätt. Han menade att det skulle förtydliga ytterligare.  

     Många elever uttryckte sin förtjusning över att skriva egna berättelser och även 

recensioner. De ville gärna läsa upp berättelserna för andra även om det var lite pinsamt 

ibland, som att blotta sitt inre. Vad de ville skriva om varierade, det verkade som om det inte 

hade någon större betydelse utan det var skrivandet i sig som var det viktiga, att få leva ut sina 

fantasier.   

 

Teater och rollspel 

Sagoteatern fungerade ganska bra. Det blev lite bråk om roller som jag fick hjälpa till att styra 

upp men för övrigt löste eleverna konflikterna på egen hand. De tyckte att det var svårt när de 

hade så kort om tid på sig. Trots det fick alla grupperna till en försetällning i slutändan. Efter 

föreställningarna diskuterade vi för och nackdelar med alla gruppernas framträdanden. En 

grupp hade en läsare som hela tiden sa till de andra vad de skulle säga, vilket gjorde att deras 

pjäs blev väldigt långdragen och de andra eleverna suckade högljutt. Det uppfattades som 

tråkigt och irriterande när skådespelarna inte kunde sina repliker utan höll på att viska till 

varandra hela tiden. En annan sak som kom upp var svårigheten att komma överens. Alla 

enades dock om att detta skulle bli bättre med mer övning. 

     När vi gjorde filmteatern trodde jag att allt skulle gå smidigare eftersom vi redan provat på 

det en gång och haft en bra diskussion efteråt om hur uppgiften skulle ha kunnat göras bättre. 

Detta blev dock inte fallet. Konflikterna blev fler än någonsin men konstigt nog fick de till det 

på slutet så alla grupperna lyckades uppträda. Trots detta tyckte de flesta att den här formen 

av drama var roligare, delvis för att de fick välja film själva. Min uppfattning är att rollen och 

samarbetet var det avgörande för vilken form som föredrogs. En elev tyckte att det var roligt 

att få spela med andra än sina bästa kompisar och därmed lära sig att samarbeta med andra 

samt våga spela upp.  

     Det är ingen tvekan om att drama är uppskattat av eleverna. Alla hade det som 

förstahandsval och efter det kom egen läsning. De ville ha mer teater i alla dess former. Gärna 
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stora projekt där de fick öva ordentligt och spela upp för andra än klassen. Helst ville de välja 

själva vad de skulle spela och även göra kulisser till, samt klä ut sig. En del föreslog att vi 

skulle ha teater varje fredag medan ett fåtal tyckte att det var ganska lagom som det var, lite 

mer kanske. 

     På frågan om varför det var så roligt att spela teater var det svårt att få några utförliga svar. 

Kommentarer som: ”Det bara är det”, ”det är kul”, ”det är roligt att toka sig” eller ”det känns 

bra” var vanliga. När jag frågade om det var för att de fick stå i blickpunkten höll de inte med. 

Jag fick uppfattningen om att det var själva upplevelsen, att leva ut, som var det viktiga. En 

flicka sa att det var roligt att visa kompisarna hur mycket hon tränat inför teatern. Detta tolkar 

jag som att det kändes bra att få visa hur mycket arbete hon lagt ner och vad hon har 

åstadkommit. Publikens reaktioner blir en form av feedback.  
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Diskussion 

Högläsning 

     För mig var det intressant att höra att eleverna hellre läste själva än lyssnade på 

högläsning. De var så väl medvetna om varför och förklarade väldigt utförligt hur det kändes 

när de satt helt uppslukade av en bok. Mellan författaren och läsaren finns bara texten, inget 

filter som sållar läsarens upplevelse. De vill inte ha någon som tolkar berättelsen åt dem utan 

vill själva dra sina slutsatser. Jag trodde att de skulle tycka att det var svårt att få samma 

inlevelse när de läser så sakta och stakande, för de går trots allt bara i tvåan och är inte så 

fullfjädrade läsare än, men även de som hade svårt med läsningen föredrog att läsa själva. 

Troligtvis är det som de säger att det är lättare att leva sig in i berättelsen när man får vara 

ifred. De känner kanske heller ingen stress i läsningen utan tar det som det kommer. Alla 

eleverna betonade dock att de inte hade något emot högläsning. 

     Miljön har stor betydelse för högläsningen enligt eleverna. Det är viktigt att sitta bekvämt 

och att inte läsa för länge. Därför tror jag läsningen i hemmet med nära och kära uppskattas 

mer av barn då bekvämligheten är större än i skolan och de får en stund av uppmärksamhet 

från personer som står dem nära. Mysfaktorn går att skapa även i skolan men ofta saknas 

utrymme för myshörnor eller liknande, vilket kanske borde prioriteras mer. Hur berättaren 

läste påpekades också av eleverna som en viktig aspekt. Därför kan det vara idé för 

pedagoger att läsa någon av alla de böcker som finns om berättarteknik.   

     Något som förvånade mig var att eleverna föredrog att berättaren använde en bok istället 

för att berätta fritt ur minnet. Min teori är att detta beror på ovana. De var rädda för att 

berättaren skulle missa viktiga detaljer och nämnde inte mycket om upplevelsen i sig, mer än 

att berättaren lättare kunde se åhörarnas reaktioner. Enligt min erfarenhet är det sällan vi 

människor berättar fritt för varandra som man gjorde förr när vi inte hade alla medier att välja 

bland. Jag fick känslan av att eleverna inte riktigt förstod vad jag menade med att berätta fritt 

ur minnet.  

     Min uppfattning är att Fox har helt rätt när hon poängterar högläsningens betydelse för 

allmänbildningen.47 Där får eleverna ta del av berättelser som de kanske inte skulle ha valt att 

läsa själva. Dessutom lägger högläsningen grunden för läsintresset och ger yngre barn som 

inte börjat läsa än ett rikt ordförråd som hjälp vid läs- och skrivinlärningen. Forskningen kan 

visserligen inte påvisa att alla som får uppleva högläsningen i hög grad blir goda läsare men 

                                                 
47 Fox (2003) se tidigare i mitt arbete s. 8 
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den visar också att de som är goda läsare har haft tillgång till litteratur i hemmet och upplevt 

mycket läsning. 

Barns läsvanor 

     Nilssons beskrivning av dagens samhälle kontra för några decennier sedan är en viktig 

aspekt att tänka på.48 Avsaknaden av verkliga upplevelser är säkerligen en stor anledning till 

varför barn älskar böcker och även filmer, dvs. allt som har med berättande och fiktion att 

göra. Barn är som levande frågetecken och vetgiriga av naturen. Hur får man reda på saker 

när samhället är så tillknäppt som det är? Föräldrarna är stressade och allt som lockar att 

testas på egen hand är farligt av olika anledningar.  Många är överbeskyddade, vilket ibland 

kan vara befogat, men jag tror överlag att vi håller våra barn för hårt i dagens samhälle. De 

måste få experimentera på egen hand för att utvecklas som individer och lära sig att ta 

ansvar. Med detta menar jag inte att barn av idag inte har några verkliga upplevelser, de är 

bara annorlunda än de som tidigare generationer hade som barn, och det är viktigt att vara 

medveten om. 

     I berättelsernas värld får barnen uppleva episoder ur dagens samhälle, olika tidsepoker, 

fantasy, framtidsvisioner, människors levnadsöden och mycket annat. Allt går att beskriva 

med hjälp av berättelser så det är inte konstigt att vi i alla åldrar fascineras av en bra 

berättelse. Det är inte berättelsernas betydelse som har minskat i våra barns liv utan medierna 

för hur de tar till sig dem har förändrats. Nu kan man uppleva berättelser via film, data, 

teater, böcker, TV m.m. Undersökningen från Göteborg visade att pojkar spelade mer 

dataspel än flickor. Kanske dataspel är mer intressant då de där är mer delaktiga i berättelsen 

än om de läser en bok rätt upp och ner. Det kanske är lättare att leva sig in i berättelsen när 

man själv är delaktig, som att spela teater fast på egen hand. Jag tror det krävs träning i att 

leva sig in och föreställa sig saker. Har man inte den förmågan blir bokläsning inte lika 

givande. 

     Könsskillnaderna när det gäller vad barn läser märkte jag ingenting av i min 

undersökning, mer än att pojkarna inte läste hästböcker. Alla ville ha spänning och roliga 

böcker. Faktaböcker stod också högt i kurs. Påståendet från ∅ster om att filmatiseringar 

spelar roll finner jag intressant.49 Det görs mer reklam för filmer än för böcker och när barn 

har fått upp ögonen för en spännande handling blir de sugna på att veta mer. Det kan också 

vara så att de vill uppleva berättelsen om och om igen. Det är lättare att nå ut till en stor 

                                                 
48 Nilsson (1990) se tidigare i mitt arbete s. 6-7 
49 ∅ster (2004) se tidigare i mitt arbete s. 7 
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publik med en film än en bok. Filmen tar dessutom högst två timmar att se medan boken kan 

ta lång tid att läsa, speciellt tjocka böcker som Harry Potter serien. Då kan barnen hinna 

tröttna innan de har kommit in i själva handlingen, särskilt om de inte är så goda läsare än. 

En tapper elev, som inte hade någon förälder som läste för honom, läste en sida om dan i 

Harry Potter. För en god läsare kan det kännas som en oändlighet innan han blir färdig med 

den läshastigheten, men för honom kanske det ger en djup läsupplevelse. 

     ∅ster tar upp en viktig aspekt då hon talar om skolans ökade krav på läxor och läsning 

som är relaterad till skolan.50 Det är inte säkert att barnen i undersökningarna har räknat detta 

som läsning. Om frågorna har varit ställda på det viset att den formen av läsning inte skulle 

räknas med måste man ändå ha med i beräkningen att den tar upp tid från fritidsläsningen. En 

annan företeelse som är mer tidskrävande idag är alla former av fritidssysselsättningar som 

barn har. Vi lever i ett stressigt samhälle vilket gör läsningen än mer viktig eftersom det är en 

form av avkoppling som vi så väl behöver. 

     Nobels bok är skriven på 80-talet men frågan om bibliotekets nyttjande är fortfarande 

aktuell.51 Enligt min erfarenhet är det väldigt olika hur biblioteken används i 

undervisningsammanhang. På min VFU-skola används det ganska flitigt och jag tror eleverna 

har stor behållning av detta. Det är lite mysigt att gå där bland alla böcker, som att komma in 

i berättelsernas värld och eleverna kan välja och vraka som de vill bland alla genrer. Det var 

också som en sammankomst för spontana boksamtal där allt från upplevelser till författare 

diskuterades. Jag tror dessa biblioteksbesök är extra viktiga för barn som inte har tillgång till 

så mycket litteratur i hemmen. Biblioteket blir en inkörsport i litteraturens värld. 

 

Kreativ undervisning 

Oron över tråkig undervisningslitteratur är något jag också kan känna, men jag håller inte 

med Nilsson om att undervisningslitteraturen är så hemsk att den tar död på nyfikenheten och 

lusten att lära.52 Nu är det i och för sig ett tag sedan Nilsson skrev artikeln och mycket har 

hänt inom läromedelsproduktionen. Dagens läroböcker är mer individualiserade och 

uppmuntrar i stor utsträckning till kreativitet. Det är inte nödvändigt att ta bort 

undervisningslitteratur helt utan jag tror mer på en kombination av läromedel och mer 

kreativa och praktiska upplevelser kring dem. Det har också betydelse vilket ämne som 

avses. En del ämnen är lättare än andra att göra kreativa och utesluta läromedel i. I historia 

                                                 
50 ∅ster (2004) se tidigare i mitt arbete s. 7 
51 Nobel (1982) 
52 Nilsson (1990) se tidigare i mitt arbete s. 8 
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finns det verkligen utrymme för berättelser och drama. SO-ämnen överhuvudtaget är 

fullspäckat av berättelser. I geografi kan man ta upp levnadsöden från olika delar av världen. 

I religion finns bibeln och andra religiösa skildringar att ta till och historia är i sig en hel bunt 

med berättelser. Min historielärare på högstadiet berättade så inlevelsefullt om världskrigen 

och andra historiska händelser att jag aldrig behövde läsa en bok inför proven. Visserligen 

fick jag min lärares tolkning av händelserna men all historisk skildring är egentligen 

tolkningar av olika händelser. 

     I matematik finns kanske inte lika stort utrymme för berättelser utan mer för kreativt 

arbete med olika material. Det går dock att väva in historier om matematiker och deras 

upptäckter. Svenska är däremot som gjort för kreativ undervisning. Där kan man bygga hela 

sin undervisning på skönlitteratur och elevernas egna berättelser. I svenska behövs absolut 

ingen lärobok även om det kan vara ett stöd för lärare som själva har svårt för att komma på 

kreativa idéer. Det kan också användas som komplement precis som i alla andra ämnen. 

     Vårt försök att lätta upp undervisningen lyckades bra. Eleverna uppskattade det och kände 

att de lärde sig av det. Liknande lektioner bör nog dock inte utföras för ofta för då försvinner 

överraskningsmomentet och spänningen. Jag tror att det är just kontrasten till de vanliga 

lektionerna som gör att eleverna är mer uppmärksamma och tycker det är roligt. Blir det för 

ofta är det risk för att det blir tjatigt och slentrian. Omväxling är viktigt. Ifall eleverna har 

roligt jämt höjs ribban för vad som är roligt och ribban blir till slut ouppnåelig. Därför tror 

jag att balansen mellan läroboken och det praktiska är viktig, för eleverna vill ha lugna 

stunder där de kan sitta och arbeta självständigt precis som de vill vara ifred när de läser. 

Dessutom är det individuellt hur balansen mellan praktiskt och teoretiskt arbete bör se ut. 

Teater och rollspel 

Kitson hade inte sett så mycket av Freuds sublimering i sitt arbete men jag tror att den 

uppenbarar sig ganska ofta fast på olika sätt och i olika grader.53 Jag frågade en äldre elev en 

gång varför han tyckte att det var så roligt att spela dataspel med mord och krig som 

huvudtema. Han svarade då: ”Det är väl bättre att jag gör det på datorn än att jag gör det i 

verkligheten.” vilket jag först tyckte var ett ganska skrämmande svar. Efterhand har jag dock 

funderat på det där och jag tror att det kan vara så att vi människor har vissa behov och 

känslor som vi måste få ge uttryck för. Vi spelar hela tiden olika roller i livet. I arbetslivet är 

vi en person, på fritiden en annan och i familjen en tredje. Ofta är det familjen som får se 

våra värsta sidor, för där tycker vi på något underligt sätt att det är okey att avreagera oss. 

                                                 
53 Moyles (1995) se tidigare i mitt arbete s. 9-10 
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Med tanke på detta tror jag att dramatiseringar har stor betydelse för eleverna för att de där 

får leva ut sina känslor och göra saker som man egentligen inte bör eller får. Barn är så 

hämmade och nedtryckta av alla regler och krav i samhället att de behöver få släppa loss och 

”bara vara”. Därför tror jag mer på den fria dramatiseringen där barnen själva får vara med 

och bestämma samt skapa. Detta visade sig även under intervjuerna. Flera av eleverna 

kommenterade att det roligaste med den sista pjäsen var att de själva fick bestämma vad de 

skulle spela. En elev nämnde dock att det var roligt att få spela med andra än sina bästa 

kompisar. Ibland kan det vara en fördel när läraren styr, speciellt vid 

gruppsammansättningar. Som eleven så klokt påpekade får man lära sig att samarbeta med 

andra och ingen blir utfryst genom att bli vald sist. 

     Eleverna hade svårt för att uttrycka vad det var med drama som är roligt. En orsak till 

detta kan vara deras omognad och brist på erfarenhet av livet. I deras ålder kan det vara svårt 

att beskriva känslor och förstå innebörden av sina upplevelser. Som jag tidigare beskrivit 

finns det flera teorier om att lek och teater hjälper barn att utvecklas och bearbeta känslor. 

Detta är naturligtvis svårt för en åttaåring att inse och sätta ord på. För dem känns det bra helt 

enkelt, även om de inte kan förklara varför. Med detta menar jag att berättelser i olika former 

ger dem så mycket mer än de själva inser.     

     Piaget ansåg att fantasileken ligger till grund för ett regelstyrt beteende.54 Det är en 

intressant tanke då barn ofta leker lekar som har anknytning till vardagssysslor och sociala 

sammanhang. De härmar föräldrar, pedagoger och andra vuxna. De leker rollekar där det 

ingår inslag som de upplevt tidigare, men där de själva kanske tar på sig rollen som förälder 

eller liknande och låter kompisen eller syskonet vara i den situationen som de själva kanske 

var. Även Vygotskij framhåller fantasin som ett sätt att tolka erfarenheter och känslor.55 

Piaget trodde att den här formen av lek försvann runt sju års ålder och Singer menade att det 

övergick i andra uttryck.56 Det sistnämnda vill jag gärna hålla med om. De estetiska ämnena 

börjar föras in i skolan i större utsträckning och många skolor profilerar sig med olika 

estetiska inriktningar. Betydelsen av att kunna uttrycka sig i olika former samt lära sig med 

alla sinnen har framhållits i den pedagogiska debatten. 

     Rollspel är en form av uttryck som jag alltid uppfattat som positivt hos elever. Denna 

form av drama borde uppmuntras mer i skolan då eleverna genom detta lättare kan sätta sig 

in i andras situationer. Eleverna når en förståelse för saker och ting som jag tror är svår att 
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55 Karlsson (2005) se tidigare i mitt arbete s. 10 
56 Moyles (1995) se tidigare i mitt arbete s. 10 
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uppnå bara genom diskussioner. Det är mycket lättare att vara oengagerad i en diskussion än 

i ett rollspel. Rollspelen uppmuntrar eleverna till eftertanke samt till att ta ställning. Det är 

lättare att göra när man spelar en roll. Dessutom tror jag eleverna uppskattar det för att de 

inte blir så utlämnade som de blir om läraren till exempel tar upp en diskussion om en 

konflikt som hänt under rasten.   

      I Karlssons arbete belystes lärarnas syn på drama i undervisningen.57 Det känns orättvist 

att lärarnas inställning till undervisningen skall vara avgörande för om eleverna får uppleva 

teater eller inte. Så är det tyvärr med all undervisning. Eleverna är helt utelämnade till vilka 

lärare de har och deras metoder. En annan sak som är trist är att föräldrar och andra grupper i 

samhället ofta inte insett betydelsen av dramatisering och upplevelser utan ser det som lek. 

Lärare tvingas motivera sina val, vilket i och för sig kan vara positivt för då får man syftet 

med sin undervisning mer klar för sig själv också. Det konstiga är att vi redan i tidig ålder 

lyckas föra över dessa föreställningar på våra barn så inte de heller ser lärdomen i den 

praktiska undervisningen utan betraktar det som lek. I min VFU-klass upplevde jag en lättnad 

när de fick arbeta med sin planering igen. Det var som om det hade blivit för mycket 

annorlunda undervisning och att de tyckte det var skönt när allting återgick till det normala. 

Inte för att de tyckte att det hade varit tråkigt på något sätt, men som jag nämnt tidigare, tror 

jag barnen behöver lugn och ro ibland. Ibland kan det vara skönt med strukturerad och 

förutsägbar undervisning. Eleverna är naturligtvis också individuella, så det som känns 

övermäktigt för en elev kan vara utmanade och stimulerande för en annan. Därför är det bra 

med lärarlag där lärare samarbetar om en klass, och eleverna kan delas upp i grupper där 

undervisningen kan anpassas till elevernas förutsättningar och arbetssätt. Även miljön bör 

kunna anpassas efter elevernas behov. Grupprum och myshörnor är en stor tillgång och borde 

vara en självklarhet i varje klassrum.   

Slutkommentarer 

Mina intentioner var att locka fram barnens egna ord om hur de vill arbeta med berättelser. 

Det blev en större utmaning än jag hade trott. Med så öppna frågor som jag hade blev svaren 

svåra att sammanställa och presentera. Bandinspelningen och själva intervjusituationen gjorde 

också att barnen hade svårt för att vara naturliga. Det hade kanske varit bättre att fånga upp 

barnens åsikter och kommentarer i naturliga samtal i vardagen. Med tanke på 

omständigheterna tycker jag dock att barnen gav mig mycket bra material till min 
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undersökning som jag är djupt tacksam över. Ibland kan några få tänkvärda kommentarer vara 

bättre än en mängd kommentarer som inte är lika givande.   

     Ett syfte med arbetet var att se om min inställning till hur undervisning bör ske stämde 

överens med elevernas uppfattning. Till stora delar känner jag att den gör det men det jag bör 

tänka på är att redan från början vänja eleverna vid att arbeta i grupp samt lära sig att uttrycka 

och leva ut sina känslor. Barn har ett behov av det och samtidigt hjälper det dem att utvecklas 

som individer. Jag vill också föra in mer fritt berättande i undervisningen både från mig som 

pedagog samt för elevernas övning. Jag anser att arbetet visar att eleverna är nöjda med sin 

undervisning och att den till stora delar stämmer överens med de teorier som jag framhävt. 

Drama används dock för lite. Det mest intressanta i arbetet, enligt min mening, är den 

känslomässiga utvecklingen som berättelser för med sig, hur barn genom rollekar och 

skapande bearbetar känslor och upplevelser och utvecklas som individer.  

     Det är mycket som jag bara berört och som vore intressant att forska mer om. Varför läser 

flickor mer än pojkar? Forskningen visar att det är så men nämner inte mycket om varför. 

Många elever påpekade glädjen i att skriva egna berättelser. Det är intressant att fånga upp i 

den läs- och skrivinlärningsteorin som går ut på att skriva sig till läsinlärning. Balansen 

mellan teoretiskt och praktiskt arbete är också något jag skulle vilja forska vidare om. Är det 

en vanesak eller fungerar någon kombination bättre än en annan?   
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