
På liv och död – om drama med andraspråkselever  

Alexandra Ljungkvist Sjölin och Maria Rydell  

I vår presentation ger vi en introduktion till olika pedagogiska potentialer med 
dramabaserad språkundervisning. Exemplen är hämtade från språkintroduktion 
och sfi, både från undervisning på plats och distans via digitala mötesverktyg.  

Performance kan synliggöra situationer och erfarenheter och inbjuder till kritisk 
reflektion. Andraspråksinlärning kan ofta relateras till en önskan om utökad 
agens. Dramatiseringar kan användas för en elevstyrd undervisning och erbjuder 
möjligheten att byta roller eller välja roll, skifta perspektiv och inta olika 
positioner samt undersöka olika sammanhang. På så vis kan elever få möjlighet 
att använda språket i andra sammanhang och positioner än vad de vanligtvis 
har tillträde till. Genom gestaltningar synliggör vi också språket och gör det till 
något vi kan tala om, exempelvis hur vi uttrycker oss när vi befinner oss i olika 
känslomässigt präglade tillstånd. Tanken är att genom att erbjuda elever 
möjlighet att leka med språket kan de också utveckla språket. Under 
presentationen kommer deltagarna även att få reflektera över pedagogiska 
möjligheter med dramabaserad språkundervisning.  

Om presentatörerna  

Alexandra Ljungkvist Sjölin är utbildad lärare i svenska som 
andraspråk och teater. Hon undervisar på språkintroduktion 
på Liljeholmens gymnasium i Stockholm. Hon är även 
utbildad regissör inom fysisk scenkonst, och driver en 
friteatergrupp, VERKET, för nyanlända och etablerade 
svenska ungdomar. Hon har stor erfarenhet och intresse av 
både större och mindre drama/teaterprojekt i undervisningen.  

Maria Rydell är biträdande lektor i svenska som andraspråk 
vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig 
bland annat för synen på språklig kompetens hos 
andraspråkstalare och för social interaktion. Hon deltar för 
närvarande i ett forskningsprojekt om migration, lärande och 
social inkludering samt ett projekt om hur språkliga 
erfarenheter skildras i svensk samtidslitteratur.  



Målgrupp 

Av intresse för grundskolan, gymnasieskolan inkl. språkintroduktion, sfi och 
grundläggande vuxenutbildning  

Nyckelord: Drama, handlingsutrymme, förutsättningar, identitet, 
multimodalitet, interaktion, språklig medvetenhet. 
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