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Att ta fram guldet. ULV -studenters möte med dramapedagogik  

ULV är en vidareutbildning för studenter som har en utländsk akademisk examen och som 
kompletterar sina studier på universitet i Sverige för att få en svensk lärarexamen. På Malmö 
universitet bygger språkundervisningen för studenter i ULV på en holistisk språksyn och 
dramapedagogik och gestaltande lärprocesser är en naturlig del av denna undervisning sedan 2019. 
Forskningen visar att dramapedagogik bidrar till elevers självförtroende och sociala kompetens 
(Winner m.fl. 2013) samt att den gynnar språkutveckling (Thorkelsdóttir & Ragnarsdóttir 2019). Det 
finns förhållandevis få studier som undersöker hur dramapedagogik vävs in i universitetskurser. 

Den aktuella studien är en tvärdisciplinär pilotstudie i ett större projekt där universitetslärare med 
kompetenser i svenska som andraspråk, flerspråkighet och dramapedagogik samarbetar. Pilotstudien 
har som syfte att belysa studenternas upplevelser av sin egen utveckling i svenska språket i relation 
till dramapedagogiken. Materialet för studien består dels av semistrukturerade intervjuer med 
studenter, dels av deras skrivna reflektioner. Studiens teoretiska grund utgörs av appraisal theory 
(Martin & White 2005) som erbjuder språkliga analysinstrument som attityd, dialogicitet och 
gradering för upplevelser och värdering av processer. 

Analysen visar att studenterna till en början var starkt skeptiska till den dramapedagogiska praktiken 
men att de sedan fick en förändrad attityd under processen. Den visar också att studenterna under 
utbildningen upplevde att deras engagemang i sin språkutveckling ökade när de började få syn på hur 
de både inhämtade och uttryckte kunskaper på olika sätt. 
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1 Förkortningen ULV betyder Utländska Lärares Vidareutbildning. Projektet startade 2007 och 
utbildningen erbjuds idag i det ordinarie utbildningsutbudet på flera svenska universitet. 
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