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Det finns många goda skäl att använda 
drama i språklassrummet redan med de 
yngsta eleverna. När barn lär känna ett 
nytt språk gäller det att ta tillvara deras 
nyfikenhet, leklust och vilja att uttrycka 
sig, och redan med ett mycket begrän-
sat ordförråd går det att skapa roliga 
aktiviteter som uppmuntrar till kom-
munikation. För nybörjare i engelska är 
det viktigt att få mycket tid till att lyssna 
på språket, och samtidigt behöver de så 

fort som möjligt komma igång med att 
tala själva. Ett effektivt sätt att få dem att 
prata engelska är att använda drama.

Varför dramaaktiviteter? Drama 
som metod i språkklassrummet inne-
bär många möjligheter och fördelar, 
vilket ofta reflekteras i språkforskning 
och pedagogisk litteratur. Man pekar 
på att dialoger och små improviserade 
rollspel uppmuntrar barnen att prata 

på ett naturligt sätt och även använda 
icke-verbal kommunikation som kropps-
språk, gester och ansiktsuttryck. Med 
drama involveras både fantasi, tanke, 
känsla, rörelse och språk, så att varje 
aktivitet samtidigt blir en övning i 
social interaktion. Om man introducerar 
dramaövningar som en naturlig del i 
engelskundervisningen redan från bör-
jan, ger man sina elever viktiga verktyg 
som de kan använda allt mer effektivt 

Maria Allström, universitetsadjunkt, Uppsala universitet, Sverige

Drama som metod i 
engelska för yngre åldrar



43

METODIKK COMMUNICARE • 2015

med ökad ålder och högre språklig för-
måga. En fantastisk finess med dramaöv-
ningar är nämligen att de kan anpassas i 
det oändliga för olika elevgrupper, åldrar 
och nivåer, från nybörjarnivå med nästan 
inget ordförråd alls till mycket avancerad 
språklig kompetens. 

Barns naturliga lek från 3-4 års ålder 
utgörs ofta av olika former av rollspel: 
leka familj, leka skola, leka doktor, leka 
affär osv. De här lekarna kan ses som ett 
slags träning inför det framtida vuxen-
livet och utvecklar barnens inlevelseför-
måga och språk. När det är dags att börja 
lära sig engelska, kan läraren dra nytta av 
barnens inneboende leklust, fantasi och 
intresse för att spela teater genom att 
ge dem uppgifter där dramatiserandet 
leder till utveckling av språket. Många 
barn tycker om att spela teater, men inte 
alla. Det är viktigt att lärare och elever 
tillsammans skapar en trygg, positiv 
och tillåtande atmosfär i klassrummet 
så att alla förstår att det är naturligt att 
man ofta säger fel när man lär sig ett 
nytt språk. Med en avspänd stämning i 
gruppen vågar de flesta prata efter att 
tag. Det finns ingen anledning att tvinga 
elever att agera framför hela klassen, 
utan man kan med fördel göra övningar 
i par eller små grupper utan publik. Om 
några elever gärna vill spela upp sina 
scener för åskådare kan de få göra det, 
men det ska aldrig tvingas fram. 

Genom att spela roller får eleverna möj-
lighet att frigöra sig från sina vardags-
jag, de kan prova nya identiteter och 
släppa hämningar. Inte minst de tyst-
låtna och blyga kan ha stort utbyte av 
aktiviteter där man fantiserar kring olika 

karaktärer. Även de som till en början 
håller sig i bakgrunden kan lockas med, 
när de spelar en roll eller skapar samtal 
och situationer med hjälp av pappers-
figurer, handdockor eller ansiktsmasker. 
Användningen av dockor och masker 
bidrar dessutom till att fokus förflyttas 
från barnet som pratar till ’rollen’. Det 
är lärarens uppgift att styra aktiviteterna 
så att de mest dominanta eleverna inte 
tar alltför stort utrymme och att de mer 
tillbakadragna i stället uppmuntras 
lite extra. Med ett tryggt och positivt 
klassrumsklimat är det möjligt att med 
tiden få alla barn i gruppen att våga delta 
och engagera sig i rollspel och andra 
muntliga övningar av olika slag.

Många lärare som regelbundet använder 
drama som metod påpekar att det skapar 
motivation, fångar elevernas fantasi och 
kreativitet, uppmuntrar till samarbete, 
problemlösning, spontanitet, kritiskt 
tänkande, empati och många andra vik-
tiga förmågor. Samtidigt är det ett elev-
centrerat arbetssätt där eleverna får ta 
initiativ och ansvar. Drama gör dessutom 
lärandet lekfullt, lustfyllt och roligt. Även 
själva språkinlärningen kan på många 
sätt förbättras och effektiviseras genom 
dramametoder, eftersom de möjlig-
gör meningsfull kommunikation på 
målspråket, ger tillfällen att bygga upp 
ordförråd, öva uttal, intonation och flyt 
i språket. De specifika målen för munt-
lig förmåga i engelska, beskrivna i den 
svenska läroplanen för grundskolan: elev-
erna ska kunna delta aktivt i samtal, berätta 
och beskriva, förklara och motivera sina 
åsikter samt öva sig på att uttrycka sig vari-
erat på engelska, lämpar sig speciellt väl 
att utveckla med hjälp av dramametoder. 

Listan på positiva effekter och möjlig-
heter med dramametoder för att lära 
språk kan göras mycket längre, men 
bland de viktigaste fördelarna återfinns 
de motivationsskapande aspekterna samt 
att man fokuserar direkt på språkundervis-
ningens övergripande mål: att utveckla 
en allsidig kommunikativ förmåga. Dessu-
tom kan dramaövningar ge betydelsefulla 
ingångar till läsande och skrivande.

Börja med det enkla. Vad för slags 
dramaövningar passar bra i språkklass-
rummet? För de yngsta barnen kan man 
med fördel utgå från enkla rim, ramsor, 
korta sagor och sånger. Språkinlärning 
börjar med hörförståelse, så först av 
allt måste barnen få rikliga tillfällen att 
lyssna på språket och försöka förstå. Ett 
stort och varierat inflöde – input – av 
levande engelska är nödvändigt för att 
de ska kunna börja bygga upp ett eget 
ordförråd. Lyssnandet behöver kom-
pletteras med rörelser, föremål, bilderböc-
ker, bildkort, film, tecknade serier och 
andra illustrationer för att hjälpa barnen 
befästa ord och fraser i minnet. Även 
innan eleverna är redo att prata engel-
ska själva kan de leka och agera. Läraren 
kan exempelvis skapa enkla dramaakti-
viteter genom att låta barnen visa att de 
förstår vad som händer i en saga eller 
sång genom att de får illustrera handlin-
gen med rörelser. Medan eleverna sjunger 
sånger eller läser ramsor kan de iklä sig 
olika roller och röra sig som figurerna, 
visa med kroppen vad som händer, klappa 
eller stampa rytmen och samtidigt 
inpränta ord och uttal. Nästa steg kan 
vara att välja en berättelse som 
man arbetat med ett tag, så att 
den är välbekant för alla, och ge 
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barnen mindre avsnitt att leka fram egna 
små dialoger till. Från början blir det 
förstås korta och enkla yttranden från 
eleverna, men ju mer varierad input på 
engelska de får, desto mer språk blir de 
själva kapabla att producera. Med tiden 
kan man ge eleverna alltmer avancerade 
uppgifter. När de ska träna in nya ord kan 
man väva in dem i repliker, som eleverna 
får i uppgift att göra en liten scen av med 
gester och rörelser. Efter att de övat ett 
tag kan de få i uppdrag att variera ton-
fall, tempo och stämning i sin scen, för 
att göra den så effektfull som möjligt. 
Eleverna får sedan turas om att regissera 
varandra och experimentera med olika 
versioner, allt för att på ett lekfullt och 
kreativt sätt repetera in det nya ordför-
rådet och befästa det i minnet.

Rollspel går att variera i det oändliga, det 
är bara fantasin som sätter gränserna. 
Låt eleverna arbeta i par och små grup-
per med dialoger och scener utifrån en 
mängd olika situationer och teman. Ju 
fler varierade muntliga aktiviteter eleverna 
får pröva, desto bättre blir deras uttal, flyt 
och säkerhet. I rollspelets form kan elev-
erna träna inför situationer som de så 
småningom kommer att behöva behär-
ska på engelska; hälsa artigt, presentera 
sig, småprata vardagligt, svara på per-
sonliga frågor, delta i en diskussion etc. 
Med ökad ålder och språkbehärskning 
utvidgas elevernas repertoar från det 
informella till alltmer avancerade och for-
mella nivåer. Denna progression i munt-
lig färdighet ger eleverna självförtroende 
och motivation att nå ännu längre.

På nästa nivå. I pedagogisk litteratur 
och referensböcker för språkundervis-

ning kan man hitta en mängd idéer och 
förslag på användbara dramaövningar. 
När elevernas engelska nått lite högre 
nivå och de blivit vana vid rollspel kan 
man prova på mer avancerade saker. En 
omtyckt aktivitet är ’Hot Seat’, då man 
låter en känd person ta plats i ’heta stolen’ 
för att svara på frågor. Om klassen t ex 
har läst sagan om Rödluvan på engelska 
kan man bjuda in huvudpersonen Little 
Red Ridinghood till presskonferens och 
eleverna får fråga precis vad de vill:
– Why do you wear red clothes?
– How did it feel to be inside the wolf?
– What did you and your granny do after 
the hunter had saved you?

Första gången kan läraren själv sitta i 
heta stolen, men sedan kan barnen ta 
över och turas om att bli intervjuade. Det 
viktiga är att den intervjuade stannar 
kvar i rollen medan övningen pågår, och 
har full frihet att svara hur man vill på 
frågorna. Aktiviteten kan göras i många 
små grupper samtidigt, och man kan 
byta intervjuperson så att även mormor, 
vargen och jägaren får komma till tals. 
Eller så kan man sätta något helt oväntat 
i heta stolen, som mormors handväska, 

Rödluvans äppelpaj eller klockan på 
väggen till exempel. ’Hot seat’ går att 
variera i det oändliga, och förutom sago-
figurer kan man sätta alla möjliga kän-
disar - artister, superhjältar, historiska 
personer, politiker, mytologiska väsen, 
monster och gudar – i heta stolen. Elev-
ernas ålder och ordförråd i engelska får 
avgöra hur man utformar övningarna 
och vilka instruktioner man ger. 

’Thought Tracking’ är en annan intres-
sant metod som går ut på att man 
funderar på vad personerna i en scen 
egentligen tänker. Man kan exempelvis 
utgå från en barnbok, en sång, ett TV-
program eller något annat som eleverna 
känner väl till. Låt oss säga att man tittat 
på ett avsnitt ur den första Harry Potter-
filmen och plockar fram scenen där 
Harry, Ron och Hermione möts för första 
gången på tåget till Hogwarths. Några 
frivilliga elever får välja varsin roll och 
sätta sig eller stå som på en stillbild ur fil-
men. När läraren vidrör någons armbåge 
börjar personen berätta vad den tänker 
innerst inne:
Hermione: – These boys seem a bit 
silly. I wonder if they are any good at 
witchcraft…?
Harry: – It will be great to start at this new 
school, I’m really excited!
Ron: – Harry is really nice. I hope we will 
become best friends.
Även i det här fallet är det helt upp till per-
sonen i rollen att bestämma vad den vill 
säga. När läraren vidrör armbågen igen 
tystnar personen och man går vidare till 
nästa. Sedan kan man låta varje person 
tänka högt ett par gånger innan man 
avbryter. Övningen är inte så enkel som 
den kan verka, så därför är det lämpligt 
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att göra den ganska kort. Man kan också 
underlätta genom att låta eleverna agera 
parvis och tillsammans bestämma vad 
rollpersonen tänker. Återigen behöver 
scenerna inte spelas upp inför publik, 
utan flera grupper kan göra samma 
övning samtidigt i klassrummet. Därefter 
kan man återsamlas i helklass och disku-
tera vad som sagts i några exempel, innan 
man går vidare med Harry Potter-filmen 
eller boken. Kortare och längre drama-
övningar måste förstås varvas med andra 
aktiviteter i språkklassrummet, så att 
undervisningen blir varierad och levande.

Drama är också en utmärkt redovisnings-
form. När eleverna ska presentera vad de 
lärt sig inom ett visst tema kan de göra 
det i form av en dramatisering, t ex en 
inspelad ’talk show’, en dokumentär eller 
ett inspelat nyhetsprogram med olika 
inslag. Med dagens teknik kan barn och 

ungdomar både filma och redigera med 
hjälp av mobiler och datorer. Sådant 
arbete är ofta mycket motiverande för 
eleverna och kräver aktiv användning av 
engelska i allt ifrån manusskrivande till 
repetition och inspelning. 

Improvisation. När man lyckats skapa 
en trygg elevgrupp som vågar och vill 
dramatisera, kan man successivt våga 
sig på mer och mer improvisation i 
övningarna. Improviserad teater är 
bland det mest kreativa, spännande och 
inspirerande som finns! Man har inget 
manus utan fantasin flödar fritt och dra-
mat blir till i stunden. Ofta har man dock 
en utgångspunkt, vissa förutsättningar, 
en bild eller några repliker, men utöver 
det är det upp till var och en i improvi-
sationen att skapa scenen. Både i större 
och mindre format kan improvisation på 
engelska bidra till att bygga upp såväl 

elevernas språkliga förmåga; ordförråd, 
uttal och flyt, som deras självförtroende 
och motivation för att lära sig ännu mer.

Det finns all anledning för lärare att 
skaffa sig en egen verktygslåda med 
dramaaktiviteter. Metoder som nämns 
i den här artikeln och många fler finns 
beskrivna i resursböcker för drama i sko-
lan, varav några finns med i litteratur-
listan. Keith Johnstones Impro for Story-
tellers rekommenderas speciellt för den 
som vill fördjupa sig mer i improvisation. 
Den boken är inte skriven för pedagoger 
utan för skådespelare och regissörer, 
men idéerna kan lika gärna användas i 
ett kreativt språkklassrum. 

Slutligen; självklart är dramametoder 
lika effektiva och inspirerande oavsett 
om man vill lära sig engelska eller vilka 
andra språk som helst! 
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