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Abstrakt 

Syftet med studien har varit undersöka om Howard Gardners teori om multipla 

intelligenser kan användas som analytiskt redskap i en dramapedagogisk verksamhet på 

kulturskola. Detta har gjorts genom en autoetnografisk inspirerad studie på en 

kulturskola i Sverige. Studien har gjorts i två teatergrupper med deltagare i åldrar 

mellan 10 och 18 år. Ett dramapass har genomförts med varje grupp under ledning av 

författaren. Dessa pass har filmats och sedan analyserats för att beskriva hur Howard 

Gardners intelligenser visat sig i passen. Passen har också analyserats in i Mia-Marie 

Sternudds modell av dramapedagogikens fyra perspektiv. Det gjordes för att kunna 

tolka Gardners teori mot Sternudds modell och för att synliggöra hur de kan användas 

för att tolka ett dramapass. Resultatet visade att både Sternudds modell och Gardners 

teori är användbara i en dramapedagogisk verksamhet, men på olika sätt. 
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Inledning 
Den här undersökningen handlar om dramapedagogisk verksamhet och hur ett teoretiskt 

redskap kan undersöka detta. I detta fall Howard Gardners teori (1998) om multipla 

intelligenser. Gardners teori om multipla intelligenser är en utvecklingspsykologisk 

teori som säger att människans intelligens går att dela upp på nio olika slags 

intelligenser. Enligt Gardner (1998) finns de intelligenserna hos alla människor, men 

några utvecklas till att bli mer framträdande hos en individ som då kan anses som 

individens starka sidor eller begåvning.  

Dramapedagogik använder sig av estetiska uttrycksformer som drama och 

teaterövningar, bildövningar samt musik och dans. Detta används för att uppnå lärande 

och/eller en större förståelse för individen, gruppen och samhället (Grünbaum, 2009) 

Dramapedagogiken är en pedagogisk inriktning som utvecklades ur den progressiva 

pedagogiken runt 1900-talet som till exempel Ellen Key och John Dewey företrädde. I 

denna pedagogik läggs större fokus på processen än resultatet, eftersom att det är 

processen som är den lärande delen i ett produktskapande. Dramapedagogiken har inte 

som mål att visa upp det teatrala för publik, utan det som skapas är till för gruppens 

egen skull. Två centrala punkter i den här pedagogiken är gruppdynamik och den 

personliga reflektionen (Grünbaum, 2009). Det finns inte så många teorier för 

dramapedagogiken att luta sig mot. I Sverige vänder sig dramapedagogiken mest till 

Sternudds (2000) modell av de fyra dramapedagogiska perspektiven. Denna teori 

kategoriserar olika pedagogiska syften inom dramapedagogisk verksamhet i skolan (mer 

om dessa perspektiv i avsnittet om tidigare forskning). Teorin kan också vara hjälpsam i 

den pedagogiska praktiken på det viset att den kan hjälpa pedagogen att hitta nya 

infallsvinklar i det egna arbetet. Jag har reflekterat över att dessa fyra perspektiv kanske 

är för begränsade och också undrat om andra sätt att analysera en dramapedagogisk 

verksamhet skulle kunna tillföra andra utvecklingsmöjligheter. Sternudds (2000) teori är 

som tidigare nämnts också utvecklad inom den ”vanliga” skolan som bland annat ska 

anpassas efter läroplaner och en undervisning i olika ämnen. Teorin skulle därför kunna 

vara för begränsad för att kunna användas i andra pedagogiska sammanhang, som en 

frivillig verksamhet som kulturskolan. Gardners (1998) teori om multipla intelligenser 

skulle kunna vara intressant att använda eftersom att den ser till både estetisk och 

praktisk begåvning. Min undersökning har gått ut på att pröva om en analys med hjälp 

av Gardners (1998) teori om multipla intelligenser skulle kunna bidra till att utveckla en 

pedagogisk verksamhet inom en kulturskola.  
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Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel presenteras först den dramapedagogiska forskningen i Sverige utifrån 

Österlind (2008) och sen presenteras Sternudds (2000) modell av de fyra 

dramapedagogiska perspektiven. Sedan kommer ett avsnitt om dramapedagogisk 

forskning utanför Sverige och dramapedagogisk forskning på grundnivå. Därefter 

presenteras Howard Gardners teori om multipla intelligenser och sedan kommer ett 

avsnitt om forskning om Gardners teori. 

 

Dramapedagogisk forskning i Sverige 

Eva Österlind gjorde 2008 en forskningsöversikt över den dramapedagogiska 

forskningen i Sverige. Hon konstaterar att forskningsunderlaget för drama är starkare i 

Norge och Finland är vad underlaget är i Sverige, men drama som forskningsfält är inte 

särskilt starkt i något nordiskt land. Dramaforskningen i Sverige beskrivs enligt 

Österlind (2008) som svag för att det inte finns några professorer i ämnet och att det 

forskas mest på grundnivå, det vill säga kandidatarbeten och några få magisteruppsatser. 

Det ska dock tilläggas att Eva Österlind sedan 2015 är professor i drama med didaktisk 

inriktning på Stockholms universitet (2015). Det går att göra en profil av svensk 

dramaforskning, men det går inte att säga att det finns en tradition inom 

dramaforskningen i Sverige enligt Österlind (2008). Tio avhandlingar inom 

dramapedagogik har blivit presenterade mellan 1995 och 2001, sex av de 

avhandlingarna utgår ifrån pedagogiska verksamheter, de resterande fyra skriver om 

dramats rötter i historien och hur de utvecklats. 2011 kom det dock ännu en avhandling, 

Karneval i klassrum - Kunskap på hjul: En studie av elevers möten med clown 

analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi skriven av Birgitta Silfver. Hon 

har där undersökt högstadielevers arbete med clown genom narrativ metod och poetisk 

etnografi.  

Österlind (2008) skriver också att drama syns som nyckelord och i titlar i andra 

avhandlingar efter 2001 och detta skulle kunna tyda på att drama vunnit mark i andra 

forskningsfält. Österlind (2008) uttrycker en oro för att det är få unga som forskar om 

drama, många av de som forskat om drama på högre nivå är runt 60 års ålder och hon 

undrar över hur forskningsfältet kommer leva vidare utan fler som väljer att forska på 

högre nivå.  
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Forskning om dramapedagogisk praktik 

En av de avhandlingar som Österlind presenterar i sin översikt är Mia Marie Sternudds 

(2000). Det är en studie som haft som syfte att kategorisera dramapedagogik i Sverige. I 

sin avhandling delar Sternudd (2000) in dramapedagogiken i fyra perspektiv. Denna 

avhandling har haft stor betydelse för dramapedagogiken i Sverige eftersom att den har 

hjälpt till att systematisera dramapedagogiken på ett sätt som inte gjorts tidigare. Denna 

modell av fyra perspektiv har gjort det enklare att förklara vad dramapedagogiken är 

och beskriva metoderna som används. Det har varit relevant att ta med Sternudds 

modell i denna studie eftersom att det är den modellen som används mest inom 

dramapedagogiken i Sverige, men som en kan ställa sig frågande till om den är så pass 

heltäckande att en kulturskolas verksamhet kan passa in i den. All text under de fyra 

perspektiven är med hänvisning till Sternudds (2000) avhandling Dramapedagogik som 

demokratisk fostran?: Fyra dramapedagogiska perspektiv dramapedagogik i fyra 

läroplaner. 

De fyra perspektiven  

 

Det konstpedagogiska perspektivet 

Dramapedagogiken innehåller metoder och övningar som rör alla estetiska uttryck och 

det är de uttrycken som det här perspektivet vill lyfta fram. Drama kan påminna om 

teater som uttryckssätt. I drama finns gestaltningen, som handlar om att återge/skapa en 

berättelse/karaktär på ett enkelt sätt för att kunna få empati och sympati för 

berättelsen/karaktären. En dramagestaltning kan spelas upp för publik, men det är minst 

lika värdefullt om det bara visas upp inom gruppen. I dramats gestaltning behöver man 

inte nödvändigtvis agera som en annan person än en själv, men det kan vara bra att 

kunna distansera sig själv från sin gestaltning, som uttrycket ’att prova gå i någon 

annans skor’. Men det är viktigt att det finns en distansering mellan deltagaren och 

karaktären/berättelsen. Detta brukar i dramapedagogiska sammanhang kallas 

rollbeskydd. I teatern finns ageringen, som handlar om att ge sig hän till att ge ett så 

verkligt och fylligt uttryck som möjligt. Deltagaren ska bli ett med 

karaktären/berättelsen, göra analyser av dess beteende och bakgrund och de känslor man 

ska spela ska komma från en själv och måste nå ut till en publik. I drama är normalt 

fokus på processen, men i det här perspektivet finns även fokus på slutresultatet, så som 

inom teatern. Huvudsyftet är ändå pedagogiskt, vilket syftar till att deltagarnas eget 

lärande om sitt konstnärliga uttryck ska vara fokus. I detta perspektiv kan fokuset 
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hamna på teater, men syftet med perspektivet är att jobba för att stärka alla de estiska 

uttrycken, som musik, bild och dans. Det pedagogiska syftet är att låta både gruppen 

och individen få utforska de estetiska uttrycken, få utveckla förmågan att uttrycka sig 

konstnärligt på scenen och hitta sitt egna personliga uttryckssätt. 

Det personlighetsutvecklande perspektivet 

Som det låter på namnet så handlar detta perspektiv om personlig utveckling. Gruppen 

får prova på dramaövningar som ska locka fram fantasin, stärka individernas 

självförtroende, stärka gruppens gemenskap och samarbetsförmåga och i viss mån öka 

kroppsmedvetenheten. Ett stort fokus i detta perspektiv är reflektionen. Individen får 

öva sig på att utveckla sitt inre tänkande, först med ledning av en pedagog som kan 

ställa frågor som gruppen ska reflektera över, men tanken är att individen ska blir mer 

och mer självständig i sin inre reflektion. Individen får också öva sig på att uttrycka sina 

tankar, ofta genom så kallade ”rundor”, då en individ i taget får berätta och alla andra i 

gruppen lyssnar och avbryter inte den som talar. Detta perspektiv handlar om att förstå 

sig själv, sina tankar och känslor, hur en fungerar i en grupp men också vad en behöver 

och kan göra för att kunna utveckla sig själv. 

Det kritiskt frigörande perspektivet 

Reflektionen återkommer i detta perspektiv men har ett annat syfte.  Här ska 

reflektionen vinklas från individen och gruppen och istället riktas mot samhället och de 

problem som finns där. Precis som namnet på perspektivet antyder så ska 

samhällsproblem, normer och attityder kritiskt granskas. Genom att granska dem, kan 

gruppen hitta lösningar eller nya strukturer som kan bli frigörande. Detta perspektiv ska 

locka fram ett fritt tänkande hos gruppen, genom metoder som forumteater och rollspel.  

Det som dock är viktigt är att de problem som lyfts för granskning är relevant för 

gruppen som ska arbeta med det. Det är till exempel inte så relevant att låta deltagare 

från årskurs 3 göra forumspel om hur en person blir arbetslös och ska försöka hitta jobb 

på arbetsförmedlingen. Där finns det mer relevans i att jobba med mobbing och hur en 

ska vara för att vara en bra vän. Det är alltid en bra idé att låta gruppen dela med sig av 

sina egna livserfarenheter och berätta om vilka samhällsproblem som de tycker finns för 

att det ska kännas relevant och aktuellt för just dem. Genom ett sådant arbete så ska 

deltagarna förhoppningsvis utvecklas till demokratiska och fritt tänkande medborgare. 
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Det holistiska perspektivet 

Här är målet att individen ska få ny kunskap, genom sina egna upplevelser. Den 

kunskap som detta perspektiv vill lyfta fram är insiktskunskap, den kunskap som 

kommit till deltagaren när det fått uppleva känslor och tankar och sedan fått reflektera 

kring dem. Processdrama är en metod som blivit mer och mer aktuell inom detta 

perspektiv. Det är en metod som genom inlevelse, reflektion och distansering (så som 

rollbeskydd nämndes i det konstpedagogiska perspektivet) låter deltagarna leva sig in i 

olika scenarion och för att på så sätt skapa en större förståelse. I historieböckerna kan vi 

läsa om andra världskriget, men i ett processdrama skulle deltagarna få agera som om 

de var motståndare mot nazismen i Tyskland 1939. Deltagarna skulle då 

förhoppningsvis få större kunskap och förståelse för människorna i den situationen och 

det är det som är målet med detta perspektiv. I processdrama som metod är det möjligt 

att ta flera perspektiv. Om processdramat handlar om nazismen i Tyskland kan 

deltagarna få agera som soldater som lyder order och sedan reflektera hur den 

upplevelsen var jämfört med att vara motståndare. Detta lärande som i huvudsak består 

av berättande och gestaltande kan också varieras med andra estetiska uttryck som musik 

och bild. Men målet ska inte vara att deltagarna ska visa upp sina estetiska förmågor. 

Det ska vara fokus på insiktskunskapen. Det är betydelsefullt om den pedagog som 

leder deltagarna genom denna läroprocess har kunskap i hur estetiska uttryck kan 

varieras för att uppnå lärande. 

Dramapedagogisk forskning utanför Sverige 

Bland dramaforskningen i Norden finns Björn Rasmussen (2010) som diskuterar 

kvalitet i dramaundervisning. Han skriver om ett fall av dramaundervisning och 

undersöker det konstruktiva tänkandet. Rasmussen (2010) vänder sig till John Deweys 

kulturteori som inte skiljer på kunskap i konst från kunskap i utbildning. Rasmussen 

(2010) ser på drama som ett sätt att undersöka verkligheten talar om två parallella 

undersökningsmetoder där en kan kallas ”intern” och en ”extern”. Dessa skiljer sig åt på 

så sätt att den ena vänder sig mot att skapa drama och den andra vill undersöka 

processen i att skapa ett drama. Rasmussen (2010) skriver med inspiration från Donald 

Woods Winnicotts (1991) uttryck ”the good enough mother” att vi i stället för att 

beskriva dramaarbetet som bra eller dåligt också talar om ”tillräckligt bra drama”.  
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From the perspective of qualified individual aesthetic and educational experiences, it 

follows that the habit of objectively qualifying a drama as ‘good’ or ‘poor’ is difficult 

or even irrelevant. I therefore introduce the notion of the ‘good enough drama’, the 

drama which is good enough or not good enough in its own proper context. (s.543)  

 

Det internationella forskningsfältet i drama är betydligt mer omfattande än det nordiska. 

En studie som genomförts vid University of Pretoria i Sydafrika har undersökt 

undervisningen av klassiska grekiska dramer som är en del av deras dramautbildning. 

Dessa dramer hade dock i många år stått inför risken att bli alltför svåra att relatera till 

och därför bli irrelevanta för eleverna på utbildningen. Därför sågs det som brådskande 

att hitta ny utlärningsmetod. Zeemana och Lotriet (2012) har genomfört en fallstudie där 

de beskriver hur den gamla undervisningen där en person föreläser för en större grupp 

görs om för att undervisningen ska väcka och möjliggöra ett deltagande engagemang 

och ge eleverna motivation. Dorothy Heathcotes (1995) ”expertmantel” ställdes mot tre 

teorier om pedagogisk inlärning och dokumenterades av Zeemana och Lotriet (2012). 

Expertmanteln är enligt Heathcote (1995) en metod där deltagarna får axla roller som 

experter inom ett visst område och att de får ett uppdrag av sin lärare att utföra som 

dessa experter. För att bli dessa experter behöver deltagarna söka fakta och kunskap från 

området de ska bli experter på. Genom den processen utbildar deltagarna sig själva 

inom kunskapsområdet samtidigt som de får möjlighet att utveckla sina kunskaper inom 

läsande, skrivande, stå och prata inför en grupp och arbeta kreativt (Heathcote & Bolton 

1995). Resultatet visar upp en kvalitativ analys av studenternas svar och där finns det 

svar som tyder på att eleverna fått en rik inlärningserfarenhet, att de haft kul medan de 

lärt sig, att de upplever sig ha förbättrat på sina kunskaper och fått positiva 

attitydförändringar. Zeemana och Lotriet (2012) drar slutsatsen att detta 

tillvägagångssätt till lärande, Heathcotes expertmantel, inte bara väckte liv i de gamla 

texterna utan gav även möjliggörande och motivation för de deltagande studenterna 

vilket ledde till en rik inlärning. På samma sätt som Zeemana och Lotriet (2012) lyckats 

förnya undervisningen så skulle det kanske vara möjligt för Gardners teori att förnya 

sättet att se på den nuvarande dramaundervisningen. Zeemana och Lotriet (2012) la 
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dock en dramametod på den ”vanliga” undervisningen, i min undersökning lägger jag 

en utvecklingspsykologisk teori på ett dramapedagogiskt sammanhang.  

 

Dramapedagogiskforskning på grundnivå 

För att ge exempel på den typen att dramaforskning det finns mest av i Sverige enligt 

Österlind (2008), det vill säga på grundnivå, presenteras här Stina Larssons 

kandidatuppsats (2012). Hennes uppsats undersöker olika teorier kring tyst kunskap och 

hur dessa kan hjälpa till att belysa en dramapedagogs pedagogiska strategier. Studiens 

syfte utgår ifrån två frågor; Hur ser informantens pedagogiska strategier ut och kan 

dessa tolkas som uttryck för tyst kunskap? Larssons (2012) studie är en kvalitativ 

fallstudie, en metod som gett möjligheten att arbeta på djupet tillsammans med 

dramapedagogen i studien med hjälp av observationer och intervjuer. Jag har på 

liknande sätt som Larsson (2012) velat undersöka om hur en teori skulle kunna utveckla 

en förståelse för en del av den dramapedagogiska verksamheten. Larsson (2012) har 

undersökt om teorier om tyst kunskap kan förklara en dramapedagogs pedagogiska val i 

stunden, jag har med Gardners teori velat belysa om hans intelligenser får tillfälle att 

övas i en dramapedagogisk praktik och på så sätt kanske kunna utveckla 

dramaundervisning i frivillig verksamhet. 

 

Howard Gardners teori om multipla intelligenser 

 
Enligt Howard Gardner (1998) går det att identifiera nio olika slags begåvningar, som 

kan användas som olika sätt att ta in kunskap på, vilket då i teorin borde innebära att det 

finns nio olika sätt att lära ut kunskap på. Varje människa har tillgång till alla 

intelligenser, men har ungefär två till tre slags intelligenser som är deras starkaste. Från 

början presenterade Gardner sju intelligenser men komplimenterade sedan teorin med 

de två ytterligare intelligenser, existens-intelligens och natur-intelligens.  

 

De nio intelligenserna 

Lingvistisk intelligens (språklig intelligens) 

Den här intelligensen är den mest spridda och förmodligen också ett av de äldsta sätten 

att dela med sig av kunskap på enligt Gardner (1998). Att beskriva hur något ska 

genomföras eller hur någonting sker genom ord eller text är den vanligaste formen av 

kunskapsinhämtning, därför blir det den mest utspridda typen av intelligens enligt 



 

8 

 

Gardner (1998). Intelligensen innefattar också förmågan att kunna uttrycka sig för att 

skapa en bra kommunikation till sin omgivning. Det handlar inte om att kunna använda 

svåra ord, utan att kunna anpassa sitt språk till sin omgivning. Gardner (1998) säger att 

personer som har en stark form av denna intelligens ofta är mycket bra på att beskriva 

med ord, har lätt för att kunna anpassa sitt språk till andra, samt har lättare att förstå det 

som andra vill uttrycka i ord eller text.  

 

Musikalisk intelligens 

Gardner (1998) vill påstå att det finns personer som är födda med musiköra, som är 

förmågan att lätt kunna förstå musik och dess uppbyggnad, för ingen intelligens syns 

lika tidigt i livet som den musikaliska intelligensen enligt honom. Processen att 

komponera egna musikstycken finns inbyggd hos personer med denna form av 

intelligens och för utomstående som inte har lika stark musikalisk intelligens kan det ses 

som ett mysterium. En person med denna begåvning kan komponera musik likt hur ett 

pussel läggs, där alla bitar en efter en faller på plats tills det är ett färdigt stycke. En 

person med denna typ av intelligens ska enligt Gardner (1998) ha lätt för att lära sig nya 

instrument och bli både tekniskt och musikaliskt skicklig för att kunna använda musik 

som uttrycksform. Personen har lätt för att lyssna och upprepa andras musikstycken och 

hitta rytmer och melodier i sin omgivning (ibid). 

 

Logisk-matematisk intelligens 

Denna typ av intelligens märks först av när människan möter den fysiska omgivningen, 

där det finns saker att räkna, strukturera eller analysera, säger Gardner (1998). En 

person med stark logisk-matematisk intelligens har lätt för att hitta mönster i sin 

omgivning för att kunna kategorisera, samt lära sig telefonnummer och andra 

sifferkombinationer utantill. En sådan person har också ett starkt logiskt tänkande, som 

inte bara behöver komma ifrån erfarenheter utan personen kan använda sitt logiska 

tänkande för att skapa hypoteser. Enligt Gardner (1998) lär sig ett barn redan som liten 

till exempel hur en viss leksak låter och lär sig då vad den bör förvänta sig av den 

leksaken.  

Barn i unga åldrar styrs dock väldigt mycket av vad deras ögon uppfattar så därför kan 

de uppfatta att det finns fler av något för att det ser ut att vara det, fast det inte behöver 

vara sant. Tio stenar i en hög kan uppfattas som mer i antal än tio stenar som ligger på 

rad, för att upplägget får dem att se ut att vara fler. Gardner (1998) beskriver sedan hur 



 

9 

 

barnet blir äldre och utvecklar förmågan att lära sig att räkna antal, oftast genom att röra 

vid föremålen och samtidigt räkna högt. Barnet utvecklar så småningom sin 

huvudräkning, som gör att de kan räkna föremålen utan att behöva röra dem eller räkna 

högt, samt lägga till och dra bort i sin huvudräkning. När barnet nått tonåren kan det 

göra huvudräkning på föremål utan att behöva se föremålen i fysisk form framför sig, 

säger Gardner (1998) . 

 

Spatial intelligens (visuell intelligens) 

En person med spatial intelligens har lätt för att ta till sig kunskap genom sin syn enligt 

Gardner (1998) Det kan till exempel vara diagram och staplar, bilder, filmer och 

Powerpoints. Att uppfatta den visuella världen och kunna återskapa den i huvudet gör, 

enligt Gardner (1998), att en person med denna typ av intelligens till exempel lätt kan 

hitta sin väg genom att bara ha sett en karta en gång eller använda det visuella minnet 

för att återskapa en liknande karta för att ge vägbeskrivningar. Intelligensen kan också 

göra att man känner sig dragen till färger och former av olika slag för att dessa upplevs 

som stimulerande. Spatial intelligens kan även utveckla en förståelse för avstånd från en 

punkt till en annan och kan även skapa grunden för en bra föreställningsförmåga enligt 

Gardner (1998), då det i grund och botten handlar om hur visuella bilder kan skapas 

inne i huvudet. Denna intelligens skulle kunna förenklas såhär: Delvis handlar den om 

att kunna ta in information på ett visuellt sätt och på så sätt lagra den, delvis handlar den 

om att kunna återge den på ett så verkligt och korrekt sätt som möjligt. Spatial 

intelligens tillsammans med lingvistisk intelligens är de två intelligenserna som enligt 

Gardner (1998) är bäst på att lagra och föra vidare information. 

Kroppslig-kinestetisk intelligens  

 

Den här formen av intelligens är enligt Gardner (1998) mycket vanlig hos personer som 

är speciellt duktiga i olika idrottsgrenar och hos personer som är bra på att uttrycka sig 

genom sin kropp eller händer, som dansare, skådespelare och konstnärer. Kroppslig 

intelligens känns igen på kroppskontroll, smidighet i rörelser, fingerfärdighet, att kunna 

använda styrka och snabbhet på ett varierande sätt och att kunna hantera föremål och 

verktyg på ett skickligt sätt. Gardner (1998) menar alltså att det inte behöver handla om 

att kunna spela ishockey på proffsnivå, kroppslig intelligens finns även hos urmakare 

som måste hantera små verktyg på ett korrekt sätt på en väldigt liten yta. En person med 

denna typ av intelligens har lätt för att lära sig genom att arbeta fysiskt med kroppen 
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eller händerna istället för att till exempel läsa sig till det. Intelligensen kan också 

utveckla en förmåga att kunna kommunicera på ett fysiskt sätt, genom att använda 

mycket kroppsspråk och gester (ibid). 

 

Interpersonell intelligens (social intelligens) 

Barn lär sig från väldigt ung ålder att se och göra skillnad på de människorna i sin 

närhet och de kan på enklare sätt förstå deras känslor/tillstånd och kunna reagera på 

dem. Denna typ intelligens kan sedan utvecklas i en stark samarbetsförmåga, en vilja att 

vara aktiv inom föreningsliv, möta andra människor och att få ett rikt socialt nätverk. 

Gardner (1998) vill trycka på att denna form av intelligens kan ge en ökad lyhördhet 

och empati för sin omgivning. Förmågan som återfinns hos de mycket unga barnen att 

kunna förstå sin omgivnings känslor/tillstånd kan utvecklas till en förmåga att förstå 

personers känslor/tillstånd utan att de behöver visa sina känslor tydligt. Det kan skapa 

en förståelse för deras inre tankar och outtalade önskningar. Gardner (1998) menar att 

det går såklart inte läsa någons tankar, men det går att sätta sig in i en persons tillstånd 

och förstå hur det kan kännas för denne. Detta är enligt Gardner (1998) en bra egenskap 

hos olika typer av ledare/guider, som politiker, präster, psykologer, terapeuter och 

föräldrar. Med denna form av intelligens kommer ett behov av att vilja vara social med 

andra människor och det är på det sättet som kunskapen sprids vidare (ibid).  

 

Intrapersonell intelligens (intuitiv intelligens)  

Denna intelligens kan märkas av på hur en individ är i kontakt med sitt inre känsloliv 

och tankar. Gardner (1998) beskriver det som en ständig reflektion som sker i individen, 

så därför kan denna typ av intelligens vara svår att uppfatta eftersom det kan hända 

mycket på insidan av individen som kanske inte syns för omgivningen. En person med 

intuitiv intelligens kan därför uppfattas som ”inaktiv” när den kanske istället har full 

aktivitet på insidan. Gardner (1998) säger att liksom i den sociala intelligensen så har 

även en person med intuitiv intelligens lätt för att känna empati då den står nära sina 

känslor och kan förstå andras känslomässiga uttryck. En person med intuitiv intelligens 

lär sig bäst på egen hand, genom att få utforska själv utan särskild stor handledning 

(ibid). 
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Natur-intelligens  

Den här typen intelligens är enligt Gardner (2001) grunden till ett starkt intresse för djur 

och natur och tillför oftast en förståelse för olika sammanhang och kretsloppet i naturen. 

Det är också en intelligens som kan hjälpa till att utveckla en vilja att ha struktur och 

ordning omkring sig (Multipla intelligenser, 2015). Det kan kopplas ihop till hur djur 

och växtarter kategoriseras i naturen och att naturintelligensen på så sätt kan användas 

för kategorisering i vardagen. Till denna intelligens hör det också vanligt till att vilja ta 

hand om djur och växter och att tillbringa tid utomhus (ibid). 

 

Existens-intelligens 

Denna form av intelligens föder enligt Gardner (2001) fram ett intresse för att reflektera 

om livets stora frågor, livet och döden och allt däremellan. I denna form av intelligens 

är en bra reflektionsförmåga samt verbal förmåga att uttrycka tankar och åsikter vanliga. 

Detta för att det oftast finns intresse för individer med denna intelligens för att öppna 

upp sina resonemang för att kunna diskutera dem med andra (Smith, 2002; 2008).  

Dessa resonemang berör ofta ämnen inom religion och filosofi.  

 

Forskning om Gardners teori om multipla intelligenser 
 

Howard Gardner presenterade sin teori om MI (multipla intelligenser) i sin bok Frames 

of Mind (1983), den svenska översättningen är De sju intelligenserna (1998). Teorin var 

tänkt som ett nytt sätt att mäta IQ. Eberle (2011) ställer Gardners intelligenser i ett 

historiskt perspektiv och diskuterar hur Gardner väljer att definiera intelligenserna. Han 

diskuterar hur han utifrån sin tidigare forskning om lek hur leken skulle kunna vara ett 

sätt att utmana och utveckla åtta av de nio intelligenserna som presenterades i Gardners 

teori, vilket Eberle (2011) menar är alla intelligenser förutom existens-intelligensen. 

Gardner nämner inte lek ursprungligen i sin MI-teori. Detta säger Eberle (2011) skulle 

kunna vara för att Gardner enbart ville mäta den vuxna människans färdigt utvecklade 

intelligenser och inte barnet som utvecklar sina intelligenser. Eberle (2011) vill lyfta hur 

leken kan ge uttryck för Gardners intelligenser och hur leken kan få intelligenserna att 

utvecklas. Han beskriver hur intelligenserna skulle kunna vara en slags checklista för de 

positiva effekterna som kommer från leken. Enligt Eberle (2011) får barnen genom 

leken träna på att uttrycka sig verbalt, öva kroppskontroll, att röra sig och inspireras av 

musik, öva på sin reflektions- och sociala förmåga och att använda sig att sitt logiska 

och visuella sinne. Natur-intelligens inkluderas genom att leken sker i varierande 
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utemiljöer. Eberle (2011) menar dock att det är svårt att skilja intelligenserna åt i leken, 

intelligenserna blir beroende av varandra. Enligt Eberle (2011) kommer intelligenserna 

stärkas av att samverka. Roper och Davis (2000) lyfter hur Gardners MI-teori går att 

koppla samman med konstnärliga uttryck och lärande. Att bedöma och mäta kunskap i 

konstnärliga ämnen har under lång tid setts som svårt, men Gardner jobbade 

tillsammans med David Perkins mellan 1972-2000 för att driva Project Zero, som från 

början var en idé från Nelson Goodman. Project Zeros syfte har varit att studera och 

utveckla konstnärligt lärande (Project Zero, Harvard University, 2016). Goodman ville 

att konstnärligt lärande skulle studeras mer och tas på allvar som seriösa metoder för 

kognitiv utveckling. Goodman drar paralleller mellan Gardners tänkande kring 

konstuttryck i några av hans böcker (Gardner, 1973/1994; 1982) och Piagets 

utvecklingsteori, som säger att nya erfarenheter är det som utvecklar människan och 

därför ska vara människan våga ledas av sin nyfikenhet för att förstå sin omvärld. Roper 

och Davis (2000) nämner också hur konstnärliga ämnen och lärande kopplas också 

samman med Vygotskijs proximala utvecklingszon. Det är en teori om hur barn kan lösa 

problem och utvecklas med och utan handledning (Strandberg, 2009).  

Ninah Beliavsky (2006) diskuterar hur Vygotskijs filosofier och teorier om lärande 

tillsammans med Gardners MI-teori kan ge undervisningen och det egna lärandet ett 

nytt perspektiv. Beliavsky (2006) beskriver hur Vygotskijs proximala utvecklingszon 

kan nå sin fulla potential genom att låta eleverna få utveckla sina personliga 

intelligenser enligt Gardner (1998). Hon argumenterar vidare för att Gardners MI teori 

skulle kunna användas för att kunna bearbeta ett ämne från flera vinklar och att det 

skulle kunna hjälpa elever att utveckla sina intelligensspektrum och därigenom kunna 

nå sina individuella potentialer. Beliavsky (2006) tror att en bredare form av utlärning 

och att kunna bearbeta ett ämne från flera infallsvinklar kommer ge fler elever chansen 

att kunna ta till sig av kunskapen, men att det också kommer motivera eleverna och det 

kan leda till en kreativ utveckling. Motivationen är nyckeln till en lyckad undervisning 

enligt författaren. Genom att använda MI-teorin för att förnya och potentiellt förbättra 

skolans verksamhet så tror Beliavsky (2006) att den kognitiva utvecklingen hos 

eleverna maximeras. 
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Gardners teori som analysredskap 

Gardners teori om multipla intelligenser är tänkt att i den här studien användas som ett 

analysredskap när jag observerar två dramapass. Detta för att se om teorin kan ge en ny 

infallsvinkel i planerande och genomförande av dramaundervisning. MI-teorin skapades 

av Gardner (1998) för att han hade en förhoppning om att teorin skulle användas för att 

kunna lära ut på fler än ett sätt, med syfte att variera undervisningen för en grupp.  

Enligt Grünbaum (2009) beskrivs dramapedagogiken som ett stort och växlande 

kunskapsområde. Gruppdynamiken och gruppens lärande och kollektiva processer är 

viktigt inom dramapedagogiken (Grünbaum, 2009) och därför kan dramapedagogiken 

gynnas av att använda MI-teorin som lupp för att se på en dramapedagogisk verksamhet 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera dramapass med barn inom en kulturskola med hjälp 

av Howard Gardners (1998) teori om multipla intelligenser i förhållande till Sternudds 

modell. 

 

Frågeställning 
 
• Vilka lärandemöjligheter visar sig i dramapassen genom analysen? 

• På vilket sätt skulle Gardners teori kunna bidra att utveckla den pedagogiska 

verksamheten inom en kulturskola? 
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Metod 

Studien är inspirerad av autoetnografiska studier. En av grunderna inom etnografiska 

studier är att forskaren ska sträva efter att fånga och förstå människors erfarenheter, hur 

de lever och lär sig och hur deras beteende och handlingar kan förändras från situation 

till situation men även över en längre tid (Kullberg, 2014). Denna studie är inspirerad på 

så sätt att den utspelar sig i det rummet deltagarna är vana att ha drama/teater i och att 

passet är planerat som ett pass som kan förekomma i verksamheten. Autoetnografi är en 

förgrening till etnografi (Ellis, 2004). Etnografi kommer från grekiskan och kan 

översättas till avbildning/beskrivning av folk/nation. Etnografin skapar en bred vinkel 

över en kultur och autoetnografi går in på djupet för att förstå vad som kan ske på 

insidan, genom forskarens egna sina personliga upplevelser och reflektioner.  Ellis 

(2004) skriver ”Autoethnography refers to writing about the personal and its 

relationship to culture. It is an autobiographical genre of writing and research that 

displays multiple layers of consciousness.” (s.37). Autoetnografi har passat den här 

undersökningen eftersom att det är författarens observationer och tolkningar som med 

hjälp av Gardners teori tittar på dramapass i en kulturskola för att se om de multipla 

intelligenserna får möjlighet att tränas. Det var till fördel att se barnen i det 

sammanhang där de kände sig bekväma att uttrycka sig genom drama och teater för att 

lättare kunna få syn på de lärande situationerna som sedan skulle analyseras. Att göra en 

autoetnografisk inspirerad studie fungerar därför bra då de får vistas i sitt vanliga rum 

där de jobbar med teater och drama (Kullberg, 2014). 

Metoden är en deltagande observation som dokumenterats genom film. Det gör det 

enkelt att titta tillbaka på passen för få till en så bra analys som möjligt och ger 

tillsammans med den deltagande observationen en så heltäckande bild som möjligt. Jag 

planerade och ledde passen i grupperna för att kunna styra över vad passen ska innehålla 

men också för att kunna reflektera och anteckna tankar från dessa pass utifrån ett 

ledarperspektiv. En deltagande observation innebär att forskaren deltar i en grupp för att 

få ett deltagarperspektiv och skapa en förståelse för vad som händer på ”insidan” av 

gruppen. Det finns såklart nackdelar med att delta i gruppen, som Kullberg (2014) 

nämner. Uppmärksamheten kan skifta så att forskaren missar något viktigt. 

Uppmärksamheten kan också vara så pass skärpt att forskaren glömmer att uppleva det 

som sker i gruppen och på så sätt förlorar den deltagande observationen sitt syfte. 

Därför passade skulle en filmstudie tillsammans med författarens egna anteckningar om 

upplevelser och observationer skulle komplementera varandra bra.  



 

15 

 

Missiven som skickades ut till målsmännen skrevs med inspiration från missiven från 

Birgitta Silfvers (2011) doktorsavhandling. Missiven använde hon för att få tillstånd att 

filma och intervjua barn till sin studie. Hennes missiv hade en bra struktur och jag fick 

en bra bild om hur jag kunde skriva mina egna missiv eftersom att min studie också 

dokumenteras genom film. Inför studien mötte jag på problem kring missiven och att få 

tillbaka godkännanden från målsmännen. Mer om detta under finns att läsa under 

metoddiskussionen.  

 

Tillvägagångssätt 

 
1. Först skickade jag ut ett missiv till chefen för kulturskolan för att få tillstånd om 

att genomföra studien, se bilaga1.  

2. Sedan kontaktade jag en dramapedagog på kulturskolan för att ta reda på vilka 

grupper som skulle vara lämpliga för studien. Tre grupper valdes ut. 

3. Missiv skickades ut till målsmän för barnen i dessa tre grupper. Missivet 

skickades först ut via mejl och sedan post, se bilaga 2 och 3. 

4. Jag tog beslutet att bara genomföra studien i två av de tre utvalda grupperna, då 

jag inte hade fått in tillräckligt med godkännanden för en av grupperna när det 

var dags att genomföra studien.  

5. Datum för att utföra studien i de två grupperna bestämdes tillsammans med 

dramapedagogen på kulturskolan.  

6. Jag träffade den yngre gruppen (10-12 år) en vecka innan studien skulle 

genomföras i deras grupp för att informera dem om studiens syfte. Den äldre 

gruppen (15-18 år) fick information via mejl två veckor innan studien skulle 

genomföras i deras grupp. 

7. Studien började i den yngre gruppen. Innan passet startade gav jag dem 

information om vad studien ska handla om och de fick ställa frågor innan vi 

startade. Dramapedagogen på kulturskolan filmade passet med hjälp av en 

surfplatta. Passet var cirka en timme långt.  

8. Efter passet skrev jag anteckningar om hur jag hade upplevt passet. 

9. Dagen efter det första passet tittade jag på filmen och skrev jag ned mina 

observationer från filmen.  

10. Observationerna kategoriserades sedan in efter intelligenserna och sen 

sammanställdes vilka intelligenser som fått tillfälle att tränas i varje övning. 
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11. Det andra passet var i gruppen med åldern mellan 15 och 18 år. Innan passet 

startade fick de information om studiens syfte och de fick möjlighet att ställa 

frågor. Passet filmades av samma dramapedagog som i det första passet. Passet 

var 70 minuter långt. 

12. Efter passet skrev jag anteckningar om mina upplevelser under passet. 

13. Dagen efter det andra passet såg jag filmen och skrev ned mina observationer.  

14. Observationerna kategoriserades sedan in efter intelligenserna och sen 

sammanställdes vilka intelligenser som fått tillfälle att tränas i varje övning. 

Urval 

Urvalet till denna studie har varit ett bekvämlighetsurval, som enligt Trost (2010) är en 

praktisk metod när man vill göra ett strategiskt val. Strategiskt val innebär att forskaren 

på förhand vet vart rätt slags personer för studien finns tillgängliga (Trost, 2010).  Jag 

ville ha med riktiga exempel på drama i kulturskolan, därför kontaktade jag en 

kulturskola där det fanns barnteatergrupper. I en kvalitativ studie vill man ofta få en så 

stor variation som möjligt (Trost, 2010). Jag önskade en blandning i ålder och 

erfarenhet av teater och drama för att få ett bredare spektrum av dramagrupper, tre 

grupper valdes ut efter dessa kriterier. Övningarna som valts till dramapassen är 

övningar jag tidigare använt i frivillig verksamhet i kulturskola. Men det är också 

övningar som jag på förhand trodde skulle kunna innefatta flera olika intelligenser. 

 

Utskick av missiv 

Ur en miljö och ekonomisk synpunkt skickades missivet först ut via mejl och 

målsmännen ombads mejla tillbaka sitt godkännande samt bild på underskrift. Jag fick 

in en del godkännanden och underskrifter på detta sätt och efter en påminnelse via mejl 

kom några ytterligare godkännanden. Därefter skickades missiv i pappersformat hem till 

de målsmän som inte svarat via mejl. Där fanns en talong för dem att fylla i och skicka 

tillbaka till i det frankerade kuvert som skickades med missivet. I missiven står det om 

att studien ska undersöka estetiska läroprocesser i förhållande till Gardner och Sternudd 

men detta har ändrats i efterhand. Se bilaga 2 och 3. Jag fick bara tillbaka 

godkännanden av målsmännen från två av tre grupper och valde därför att utföra min 

studie i enbart dessa två grupper.  
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Förberedelser 

Tillsammans med dramapedagogen på kulturskolan bestämdes datum när studiepassen 

skulle kunna utföras i dessa två grupper. Den yngre gruppen, där deltagarna var i åldrar 

mellan 10-12 år, fick information om min studie en vecka före att passet. De fick även 

samma information igen innan passet skulle ske. Den äldre gruppen, där deltagarna var i 

åldrar mellan 15-18 fick ett mejl skickat till sig cirka två veckor innan passet skulle ske, 

då jag inte hade möjlighet att träffa dem personligen innan studiepasset. Även dem fick 

information om studien innan passet skulle starta. 

 

Trovärdighet 

Validitet innebär att det som mäts är relevant för studiens sammanhang och reliabilitet 

innebär att det som mäts på ett tillförlitligt sätt. I en kvalitativ studie talar man dock 

hellre om trovärdigheten i en studie, som innebär att visa på att data är insamlad på ett 

sådant sätt att det kan anses som både seriösa och relevanta för studien (Trost, 2010). 

Tydlighet om förutsättningarna inför studien och processen fram till resultatet är viktigt 

för att en kvalitativ studie ska kunna ses som tillförlitlig. Fyra begrepp sammanfattar det 

som gör en kvalitativ studie trovärdighet. Här beskrivs begreppen kortfattat från 

Bryman (2011): 

Extern reliabilitet – att metoden som används beskrivs så den ska kunna efterliknas om 

så önskas. 

Intern reliabilitet – överenskommelsen inom forskarlaget om hur de ska göra sina 

tolkningar, i de fall man inte är ensam forskare i studien. 

Extern validitet – hur resultatet kan generaliseras till andra sociala sammanhang. 

Intern validitet – överrensstämmelsen mellan forskarens observationer och de teoretiska 

idéer som denne utvecklar under processens gång.   

Den interna validiteten är särskilt viktig i en etnografisk undersökning då forskaren 

jobbar länge i samma miljö och genom deltagande för att nå en så stor förståelse som 

möjligt mellan observationer och teoretiska begrepp (ibid). 

 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden har utgått ifrån principerna skapade av Vetenskapsrådet (2002) 

som tar upp informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Då det inte har varit relevant att veta vilken kulturskola studien utförs 

på så har den istället benämnts som en kulturskola i Sverige. De barn och ungdomar 
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som deltagit i studien benämns som deltagare i resultatet för deras anonymitet och för 

att det inte heller är relevant att veta ålder, kön eller namn på dessa personer.  

Information om studien, dess syfte och om hur anonymitet och materialet kommer 

hanteras efter studiepassen har nått ut till alla målsmän både via mejl och post, samt till 

deltagarna i studien, se bilaga 2 och 3. 

Vetenskapsrådets (2002) principer nämner att vid deltagande observation så kan 

information om studiens syfte ges i efterhand för att deltagarna i studien inte ska bli 

påverkad av dess syfte och på så sätt agera annorlunda än vad de skulle ha gjort annars. 

Informationen ska då i sådana fall ges så fort som möjligt i efterhand. Jag valde dock att 

ge grupperna information om studien före passet. Eftersom att missivet har skickats hem 

till deras målsmän så är det möjligt att det fanns deltagare som redan hade 

förinformation om studien från sina målsmän, samtidigt som några kanske inte fått 

information och då kändes det viktigt att alla fick tillgång till samma information från 

mig innan passet startade. Mitt deltagande i gruppen vid utförandet av passen tror jag 

inte har påverkat resultatet mer än det var jag som bestämde vilka övningar vi skulle 

göra och hur länge vi skulle göra dem. Jag var sedan tidigare känd för båda grupperna 

och jag har lett pass med dem vid tidigare tillfällen. Målsmännen till barnen fick 

information skickat till dem och barnen kan som tidigare nämnt ha fått information från 

deras målsman. Men samtliga barn fick information om studien och dess syfte en till två 

veckor före studien samt samma dag som studien skulle ske. De fick då muntligt ge sitt 

samtycke om de kunde tänka sig att delta i passet och att passet filmades. De fick också 

information om att de kunde välja att inte delta i en eller flera övningar om de ville det.  
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Resultat 
 
I resultatet presenteras tre övningar från varje pass. Dessa övningar har valts för att de 

representerar en variation av syften och därför kan ge en varierad möjlighet för 

intelligenserna att övas. Först kommer en beskrivning för själva övningen och sedan 

kommer observationen från filmen. 

 

Pass 1  
 

Vill du se vad jag har i min garderob? 

 
Övning 

Det här är en improvisationslek. Gruppen står i ring. En deltagare börjar och vänder sig 

till personen till höger och frågar ”Vill du se vad jag har i min garderob?”. Personen 

som får frågan ska alltid svara ”Ja” och personen som ställde frågan ska genom gester 

låtsas att den öppnar en garderobsdörr. Personen som ska få se vad som finns i 

garderoben blir den som bestämmer vad som finns därinne. När den påhittade 

garderoben öppnas ska den personen till exempel säga ”Men varför har du ett akvarium 

i garderoben?”. Personen som har öppnat sin garderob ska då improvisera fram en 

anledning till varför det står ett akvarium i garderoben. Anledningen ska vara helt 

ologisk men i detta sammanhang anses det som helt logiskt och godtas av de andra 

deltagarna. Leken fortsätter sedan runt i ringen. ”Garderoben” går att byta ut mot andra 

föremål som det går att förvara saker i, till exempel en väska, en byrå, en ficka osv. 

 

Observation 

Gruppen stod i ring. Jag startade övningen genom att jag vände mig till deltagaren till 

höger om mig och frågade om denne vill se vad jag har i min garderob. De andra 

deltagarna tittade på oss. Jag gestaltade öppnandet av en garderob genom att sträcka 

fram handen, knyta handen i luften och sedan dra jag handen mot mig. Deltagaren 

tittade åt det håll där jag gestaltade öppnandet av garderoben. Det uppstår en tvekan hos 

deltagaren, detta märktes genom att deltagaren tar tag i sina händer och uttalar ”ehm” 

innan den säger ”varför har du en krokodil i din garderob?”. Övningen fortsätter, 

deltagarna fortsatte titta mot de deltagarna som pratade och skrattade ibland när svaret 

på vad som finns i garderoben kommer. Några deltagare som skulle fråga varför något 

fanns i garderoben gjorde detta samtidigt som de satte händerna på höfterna. 
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Miljöimprovisation 

 

Övning 

Gruppen bildar en ring. En person får börja gå in i cirkeln och med kroppen gestalta 

något, t.ex. ett träd. Personen tar då en position som gestaltar detta och säger ”Jag är ett 

träd”. Resten av gruppen får sedan en och en hjälpa till att fylla på vad som finns i 

miljön. En deltagare kan t.ex. sätta sig på golvet bredvid personen som gestaltar ett träd 

och säga ”Jag är en parkbänk under trädet”. Deltagarna får vara föremål, personer, djur 

och mindre påtagliga saker, som t.ex. en skugga eller dimma. När alla i gruppen har 

tagit plats i den improviserade miljön får den som först klev in i cirkeln bestämma vem 

som får stanna i cirkeln och på så vis påbörja nästa improviserade miljö. Personen som 

stannar kvar behåller samma gestaltning in i nästa miljö, det vill säga om den personen 

gestaltade en fågel i den tidigare improvisationen så ska den fortsätta vara det i den nya. 

Övningen går att sätta tema på, det vill säga att på förhand ge deltagarna en genre eller 

miljö att förhålla sig till. Exempel på temat kan vara skräck, barnkalas, mataffär.  

 

Observation 

Övningen genomfördes utan ett givet tema. Gruppen stod i ring. En deltagare frågade 

om denne får börja övningen och jag svarade ja. Deltagaren tog plats i cirkeln, sträckte 

armarna upp mot taket och sa ”Jag är ett träd”. Två deltagare var på väg in i cirkeln 

samtidigt, de tittade på varandra. En av dem backade snabbt tillbaka till sin plats i 

cirkeln. Deltagarna fortsatte fylla på cirkeln en efter en. Tre deltagare återstod, resten 

hade tagit position som föremål/personer. En av de tre deltagarna verkade osäker på vad 

den skulle gestalta, då den rörde sig runt gruppen som om den letar efter en plats att stå 

på och tog i sina egna händer medan den går runt. När de tre sista deltagarna hade tagit 

position på golvet började övningen om. Deltagarna lämnade sina positioner och 

skapade en ny cirkel, förutom den person som skulle stanna kvar för att starta nästa 

improvisation. Den personen behöll sin position och upprepade vad den ska gestalta. 
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Miniteater 
 

Övning 

Gruppen delas upp i mindre grupper. De ska skapa varsin egen mini-teater, som innebär 

att de får en viss tid, oftast 10-20 minuter på sig att tillsammans skapa en kort scen eller 

liten föreställning och sen visa upp den för resten av gruppen. De kan få skapa 

miniteatern helt fritt eller så får de jobba efter ett tema, ett föremål eller miljö. Inför just 

den här miniteatern fick de nyhetsrubriker utklippta från tidningar och de skulle då få 

återskapa nyheten som rubriken berättade om. De fick 15 minuter på sig att jobba i sina 

grupper, därefter samlades hela gruppen för att se på varandras miniteatrar.  

 

Observation 

Deltagarna delades upp i tre grupper, fyra till fem deltagare i varje grupp. När grupperna 

fått förutsättningar till sina miniteatrar fick grupperna dela upp sig på tre olika platser i 

närliggande lokaler. Där bestämde de vad deras miniteater skulle handla om, de delade 

upp roller och började sen öva. Vid olika tillfällen gick grupperna in i teatergarderoben 

där kläder och rekvisita förvarades. De valde ut saker som skulle användas i sina 

miniteatrar. En deltagare tog upp en gurka i plast och sa ”den här kan få vara mikrofon”. 

Alla grupper samlades sedan i teaterlokalen igen. När de visade upp sina miniteaterar 

använde de kroppsspråk för att gestalta karaktärer. Här följer två exempel. Två deltagare 

hoppade runt med snabba steg mot varandra och med knutna nävar i ansiktshöjd som 

om de vore boxare. Tre deltagare gick runt i pälsjackor och med varsin handväska och 

pratade om hur mycket deras kläder kostade. De förställde sina röster så de är ljusare än 

deras normala röster. En deltagare höll i en plastgurka i höjd med ansiktet som om det 

var en mikrofon och sjöng. Två deltagare stod cirka fem meter framför personen som 

sjöng och de hoppade på stället och ropade rakt ut som om de vore på en konsert. 
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Pass 2  
 

Spiongång  

Övning 

Deltagarna ska följa efter varandra utan att bli upptäckta. Om personen deltagaren följer 

efter vänder sig om och ser på den som följer efter så ska den personen som blev 

upptäckt sluta följa efter den personen och hitta en ny att följa efter. Samtidigt ska man 

se till att själv inte bli förföljd. Leken leks tillsammans med passande musik. Musiken 

som spelades var Mission Impossible av The Piano Guys och Lindsey Stirling. 

 

Observation 

Deltagarna började gå runt i rummet, när musiken startar började de röra sig fortare. 

Deras blickar vandrade runt på de andra deltagarna som om de vill ha koll på vad de 

gör. Vissa deltagare smög efter de andra deltagarna, de andra gick i en vardaglig takt. 

Några deltagare gick väldigt nära dem de följde efter. Deltagarna vände sig om och 

tittade varandra i ögonen och fortsatte sedan åt varsitt håll. Ibland uppstod skratt eller 

fniss i de ögonblicken. Gångtempot bland deltagarna växlade mellan att smyga, gå 

normalt och att springa med korta steg. En av deltagarna tycktes bli inspirerad av 

musiken, då denne rörde mycket på armarna och huvudet och tog sig fram med 

dansliknande steg. Några deltagare gjorde också detta, men vid kortare tillfällen och det 

avtog snabbt. 

 

Kroppsdelskompis 

Övning 

Gruppen får vimla runt i rummet. Ledaren ber dem hitta en kroppsdelskompis, till 

exempel en ”armbågskompis”. Deltagarna ska då hitta en annan att person som de kan 

hålla sin armbåge emot, det vill säga armbåge mot armbåge eller knä mot knä, hand mot 

hand osv. Deltagarna ska komma ihåg vilka deras olika kroppsdelskompisar är, för när 

ledaren sedan ropar till exempel att de ska hitta tillbaka till sin armbågskompis så ska de 

så snabbt som möjligt para ihop sig igen med rätt kompis. Leken går att göra lite svårare 

och be deltagarna hitta tillbaka till två kroppsdelkompisar samtidigt, som handkompis 

och knäkompis. 
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Observation 

Deltagarna gick kors och tvärs i rummet. De sa ingenting. När de skulle hitta en 

kroppsdelskompis sökte de efter ögonkontakt hos andra deltagare och parade sedan ihop 

sig. Jag sa tack och paren splittrade på sig. De fortsatte gå kors och tvärs i rummet. När 

de skulle hitta tillbaka till sina kroppsdelkompisar rörde dem sig snabbt emot varandra 

och utropade varandras namn för att påkalla uppmärksamhet så de kunde hitta tillbaka 

till varandra. När de hade hittat tillbaka till varandra uttryckte några av dem segerord så 

som ”yes”, ”vi är bäst” eller gav varandra en high five. Deltagarna skulle sedan hitta 

tillbaka till två olika kroppsdelkompisar. De arbetade under tystnad och hittade tillbaka 

till varandra. En deltagare frågade om de fick prata med varandra och jag svarade ja. Ett 

skratt uppstod bland samtliga deltagare. Leken fortsatte och de pratade med varandra 

och gav varandra tips på hur de skulle göra för att kunna nå varandra. De arbetade 

fysiskt med att hitta nya positioner för att kunna få kontakt med två olika andra 

deltagare samtidigt. Deltagarna ombads hitta tillbaka till tre olika kroppsdelar samtidigt. 

De fortsatte hjälpa varandra genom att prata med varandra. 

 

Vad gör du? 
 
Övning 

En improvisationslek i par. En person börjar agera ut någon som den gör, t.ex. 

dammsuga. Den andre personen ska då fråga ”vad gör du?”. Personen som dammsuger 

ska då säga något annat än den syssla den utför. T.ex. om personen dammsuger så ska 

den säga ”jag målar ett staket”. Personen som ställde frågan ska då börja agera som att 

den målar ett staket. Det är då den andra personens tur att fråga ”vad gör du?” och får då 

ett svar som den ska börja agera till. Leken fortsätter i den turordningen tills ledaren 

avbryter övningen. 

 

Observation 

Paren spred ut sig i rummet. Alla utom ett par jobbade på samma plats under hela 

övningen. Ett par rörde sig runt på en större yta i rummet. Paren tittade enbart på 

varandra. Många av paren använde ett stort och övertydligt kroppsspråk. Deltagarna 

utförde många sysslor, jag väljer att här beskriva tre stycken. En deltagare gestaltade att 

lyfta en stor sten. Detta gjorde deltagaren genom att böja på knäna, sträcka ut armarna 

som om denne tog tag i något stort och sedan ställa sig upp sakta och uttalade ett 

frustande ljud och spände ansiktsmusklerna som om det var något tungt som den lyfter 
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på. Deltagaren räckte sedan över den imaginära stenen och deltagaren som skulle ta 

emot stenen sträckte ut armarna som om den skulle omfamna något stort. Deltagaren 

reagerade på tyngden genom snabbt sänka armarna, böja knäna och uttalade ett 

frustande ljud. Sedan vände sig denne om och låtsades ställa ned stenen genom att böja 

på ryggen och sänka armarna mot golvet. I ett annat par gestaltade en deltagare att den 

flög genom att sträcka ut armarna, gå runt snabbt i en mindre cirkel och uttala en sh-ljud 

medan den gick runt i cirkeln. En deltagare skulle gestalta att denne låg på en gräsmatta 

och solade. Detta gjordes genom att deltagaren satte sig ned på golvet, rörde handen 

över golvet som om den kände på det imaginära gräset och la sig sedan ned på rygg. 

Deltagaren la armarna bakom nacken, uttalade en ljudlig suck och riktade ansiktet mot 

taket samtidigt som denne log. 

 

Analys med hjälp av Howard Gardners teori om multipla 

intelligenser 

Sternudds modell av de fyra perspektiven (2000) kan vara lite begränsad i vissa svenska 

dramasammanhang och därför har jag velat ville prova en annan teori för att eventuellt 

upptäcka nya vinklar och möjligheter i ett dramasammanhang. Därför jämförs MI-teorin 

med Sternudds modell för att se om och hur MI-teorin vara till hjälp i dramapedagogisk 

verksamhet. Här presenteras analysen gjord med Gardners teori om multipla 

intelligenser, där jag försökt urskilja vilka intelligenser som kan få möjlighet att övas i 

de övningar som presenterades i resultatet. 

 

Pass 1  

Vill du se jag har i min garderob? 

I den här övningen behöver deltagarna använda sin fantasi. Om deltagarna använder sin 

fantasi för att föreställa sig både garderoben och/eller vad som finns i garderoben så 

övar de också den intelligensen som Gardner (1998) kallar spatial (visuell) intelligens. 

En av grunderna i den spatiala intelligensen är att kunna skapa visuella bilder i huvudet 

och det är det deltagarna får tillfälle att öva i denna övning. Deltagarna ges också 

möjlighet att öva på sin lingvistiska (språkliga) intelligens, genom att de både ska fråga 

och förklara den imaginära garderobens innehåll. De får tillfälle att öva på att uttrycka 

sig för att skapa en bra kommunikation med andra deltagare.  Så som Gardner (1998) 

beskriver det är att lingvistisk intelligens kan kännas igen på förmågan att kunna 
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beskriva något med ord och att kunna anpassa sitt språk till sin omgivning, i detta fall då 

omgivningen är gruppen och övningen. 

 

Miljöimprovisation 

Den här övningen är tänkt som en frigörande och gruppstärkande övning. Deltagarna får 

möjlighet att öva den interpersonella (sociala) intelligensen genom att de övar 

samarbete när de väntar in varandra när de kliver in i cirkeln och att de bygger vidare på 

varandras gestaltningar. Genom att gestalta personer och föremål övar deltagarna på den 

enligt Gardner kroppsliga-kinestetiska intelligensen. Den kan kännas igen på hur en 

person använder sin kroppskontroll, smidighet, rörelser och att kunna variera sin styrka 

och snabbhet i sina rörelser.  Den logiskt-matematiska intelligensen skulle också kunna 

övas i den här övningen, med fokus på det logiska. Men det skulle också kunna vara 

specifikt för just den här gruppen i det här sammanhanget. Jag uppfattade en logik i 

miljöerna de skapade. Till exempel var den första miljön de skapade en park. En 

deltagare gick in i cirkeln och gestaltade ett träd, en annan gestaltade en fågel, en tredje 

gestaltade en fontän som stod mitt i parken och så vidare. Deltagarna gestaltade föremål 

och personer som logiskt sett skulle kunna finnas i en park. Det var ingen av dem som 

bröt den logiken och hoppade in som till exempel jultomten eller en vulkan. Även den 

spatiala (visuella) intelligensen kan få övas i den här övningen, genom att deltagarna får 

öva sin fantasi att se förbi varandras gestaltningar och istället försöka se de 

föremål/personer de vill gestalta. 

 

Miniteater 

Att låta gruppen delas upp och jobba i mindre grupper ger deltagarna möjlighet att öva 

samarbetsförmågan och lyhördheten, som enligt Gardner ingår i den interpersonella 

(social) intelligensen. Deltagarna får tillfälle att öva på sin spatiala (visuella) intelligens 

när de använder sin fantasi för att föreställa sig att något är något annat än vad det 

egentligen är. Som exemplet i observationen om plastgurkan som användes som en 

mikrofon. När deltagarna visar upp sina miniteatrar visar de upp hur de agerar som 

andra karaktärer och anpassar sitt kroppsspråk efter dem. Det skulle kunna ses som en 

möjlighet till att öva sin kroppslig-kinestetiska intelligens då deltagarna använder 

kroppen för att gestalta sina karaktärer. Den lingvistiska (språkliga) intelligensen ges 

också möjlighet att tränas om deltagarna anpassar sitt språk och sin röst efter sina 

karaktärer.  
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Pass 2 

Spiongång 

Lyhördheten från den sociala intelligensen ges tillfälle att övas genom att deltagarna ska 

hålla reda på varandra så de kan följa efter varandra utan att bli upptäckt, utan att själva 

bli förföljda. Den kroppslig-kinestetiska intelligensen kan få tillfälle att övas genom att 

leken skapar tempoväxlingar och det kan utmana deltagarna i sin kroppskontroll och att 

kunna reglera sitt gångtempo. Att hitta rytmer och melodier i sin omgivning är enligt 

Gardner en del av den musikaliska intelligensen. En av deltagarna tycktes under 

övningen bli inspirerad av musiken. Musiken var dock bara tänkt som ett sätt att skapa 

stämning i övningen. Deltagarna skulle kunna utmanas genom att uppmanas att röra sig 

i känsla till musiken och på så sätt skulle den musikaliska intelligensen få möjlighet att 

övas upp.  

 

Kroppsdelskompis 

Den kroppslig-kinestetiska intelligensen får tillfälle att tränas genom att deltagarna får 

använda sig av olika kroppsdelar i övningen. De utmanas fysiskt när de ska försöka hitta 

tillbaka till flera kroppsdelskompisar samtidigt, vilket kan utmana deltagarnas 

kroppskontroll, smidighet och styrka. Den interpersonella (sociala) intelligensen får 

tillfälle att tränas genom den samarbetsförmågan och lyhördheten som behövs i 

övningen när de ska hitta tillbaka till fler personer på samma gång. 

 

Vad gör du? 

I den här övningen får den spatiala (visuella) intelligensen och kroppslig-kinestetisk 

intelligensen möjlighet att tränas, genom att deltagarna med hjälp av sin fantasi och 

kroppsspråk ska försöka tolka en gestaltning som föreslagits av den andre deltagaren. 

Som exemplet där en deltagare ska gestalta att denne ligger på en gräsmatta och solar. 

Deltagaren visar för sin motspelare att denne tycks visualisera gräset genom att göra en 

svepande gest med handen över golvet. Detta kan kopplas samman till det Gardner 

säger om att en bra föreställningsförmåga skapas utifrån hur en kan skapa visuella bilder 

i huvudet. Att en person också kan uttrycka sig fysiskt genom kroppspråk och gester 

tillhör enligt Gardner den kroppslig-kinestetiska intelligensen.   
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Reflektion av analysen 
 

Jag tycker att analysen av övningarna med teorin har hjälpt mig se nya sidor och 

möjligheter med övningarna. Jag skulle inte säga att övningarna fått helt nya syften, 

eftersom att intelligenserna bara ges tillfälle att övas och att öva dem inte är syftet med 

dramaundervisning i en kulturskola. Däremot ser jag deras tillfällen att tränas som 

positiva effekter av dramaundervisningen. Att som pedagog analysera sin undervisning 

med den här teorin kan ge nytt perspektiv på upplägget av undervisningen. Som när jag 

observerade eleven som rörde sig till musiken i övningen spiongång så kände jag mig 

motiverad till att använda musik i framtida dramaundervisning.  

Den intrapersonella intelligensen har jag inte kunnat analysera fram. Jag tror detta kan 

bero på att det är en intelligens som Gardner (1998) beskriver det, en levande reflektion 

som sker på insidan av individen som kan vara svår att uppfatta för en utomstående. För 

att kunna ha haft chansen att analysera fram den så tror jag att jag hade behövt göra 

intervjuer med deltagare där jag frågade om deras tankar och känslor kring 

dramapassen. 
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Analys genom Sternudds perspektiv  

Här har jag placerat ut övningarna som presenterades i resultatet så som jag tolkat in 

dem i Sternudds fyra perspektiv. Detta har jag valt att göra för att kunna tolka Gardners 

teori mot Sternudds modell som är den vanligaste inom dramapedagogiken i Sverige. 

  

Figur 1 De fyra perspektiven 

 

1 - Kroppsdelskompis: Ligger närmast det personlighetsutvecklande, med fokus på det 

gruppstärkande och att utmana individens kroppsmedvetenhet. Att lyckas med 

utmaningen att hitta tillbaka till sina kroppsdelskompisar kan öka både individens och 

gruppen självförtroende. 

 

 2 - Vad gör du?: Eftersom att övningen uppmanar till gestaltning och att träna sitt 

uttryckssätt så berör den mest det konstpedagogiska. 
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3 - Garderoben (Vill du se vad jag har i min garderob?): Ligger närmast det 

konstpedagogiska då den berör fantasin och gestaltningen, men har också inslag av det 

personlighetsutvecklande då den innehåller element av att våga prata högt inför en 

grupp. 

 

4 - Miniteater: Ligger närmast det konstpedagogiska perspektivet, då övningen är tänkt 

att ge deltagarna möjlighet att öva på att skapa en historia och karaktärer och att visa 

upp detta för resten av gruppen. Deltagarna ska få tillfälle att öva på sitt sceniska uttryck 

och att stå framför publik. 

 

5 - Miljöimprovisation: Denna övning berörs av de båda tidigare nämnda 

perspektiven.  Den berörs av det personlighets utvecklande, då övningen tränar 

gruppens samarbetsförmåga och individens fantasi och till viss del kroppsmedvetenhet. 

Övningen berör det konstpedagogiska genom att övningen har fokus på processen 

snarare än slutresultatet och att skapandet av miljön blir ett slags berättande. 

 

6 - Spiongång: Den här övningen berörs mest av det personlighetsutvecklande 

perspektivet, med fokus på det gruppstärkande då den fungerar som en övning att värma 

upp till. Till viss del berör den kroppsmedvetenhet. Gestaltningen till musiken som 

skulle kunna uppstå eller uppmanas till skulle tillhöra det konstpedagogiska. 

 

Reflektion av analysen  
 

Två av de fyra perspektiven har varit dominerande i de övningarna som gjorts i 

studiepassen och de perspektiven är det konstpedagogiska och det personlighets 

utvecklande perspektivet. Varför dessa två perspektiv är dominerande skulle kunna vara 

för att ingen av de övningarna som gjorts i studiepassen har kopplats till de metoder 

som tillhör det kritiskt frigörande perspektivet, det vill säga övningar som har 

kopplingar till rollspel och forumteater som metod. Eftersom studien gjorts i en 

kulturskola så är inte fokus på att nå kunskap på samma sätt som i grundskolan. 

Kunskapen i kulturskolan handlar istället om olika scenuttryck och därför har jag tolkat 

det som att övningarna ligger närmare det konstpedagogiska perspektivet än det 

holistiskt lärande perspektivet. Jag anser att perspektiven har tydliga syften och mål 

eftersom att olika dramapedagogiska metoder kan delas in i dem. 
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Analysdiskussion och återkoppling till tidigare forskning och 

teorier 
 
Sternudds perspektiv har tydligare syften och metoder att förankra i dramapedagogiken 

än MI-teorin. MI-teorin kan i sin tur dissekera övningarna för att belysa vilka av 

intelligensernas förmågor som deltagarna använder i övningarna. Jag tänker att om man 

som dramapedagog kan lägga dramaundervisningen ett eller flera perspektiv genom 

Sternudd så skulle man kunna motivera övningarna genom MI-teorin för att skapa en 

lärandedynamik. Intelligenserna representerar olika förmågor och genom att jobba 

varierande med dessa förmågor för att skapa teater i kulturskola så bearbetas teatern 

från olika infallsvinklar. Beliavsky (2006) argumenterade för att MI-teorin skulle kunna 

användas för att bearbeta ett ämne från flera vinklar och att det skulle kunna ge 

deltagarna olika sätt att ta till sig kunskapen och utveckla deras individuella potentialer. 

De positiva sidoeffekterna jag såg hos intelligenserna i dramapassen skulle kunna 

kopplas till hur Eberle (2011) föreslog hur intelligenserna skulle kunna användas som 

checklista för positiva effekter i leken. Björn Rasmussen (2010) diskuterade kvalitet i 

dramaundervisning och tyckte att istället för att beskriva drama som antingen bra eller 

dåligt så kan vi kalla det för ”tillräckligt bra drama”. Analysen får mig att fundera över 

hur MI-teorin kan påverka kvalitén i dramaundervisning. Den skulle kunna leda till en 

större förståelse varför en som dramapedagog väljer att lägga upp sin undervisning på 

ett visst sätt, men kan det också leda till ett överanalyserande av den dramapedagogiska 

praktiken? Skulle det påverka den tysta kunskapen hos en dramapedagog som Larsson 

(2012) skriver om, alltså ska man som dramapedagog göra vad som känns bra av 

erfarenhet eller vad som sägs skulle vara bra enligt en teori? Det är såklart något som 

varje dramapedagog själv får svara på.  
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Diskussion 
 

Resultat 
 
Om fler olika intelligenser kan analyseras fram i dramaundervisning, kan det tyda på att 

dramaundervisningen är varierad? Jag tänker att det skulle kunna visa på en variation, 

men å andra sidan inte. Om fler intelligenser får tillfälle att övas under ett dramapass så 

skulle det kunna tyda på en variation eftersom att intelligenserna representerar olika 

förmågor. Men om det är få intelligenser som kan analyseras fram så kan det bero på att 

det inte är undervisningens syfte. Teaterverksamheten för barn i en kulturskola vill lära 

barnen hur man gör teater och hitta sitt personliga scenuttryck genom lek och övningar 

och det syftet måste gå före att öva framför Gardners intelligenser. Men i andra 

dramasammanhang kan Gardner få ta större del av syftet, men jag tror att det är upp till 

pedagogen själv. Jag kommer att välja att använda teorin som framtida inspiration och 

som positiva sidoeffekt av undervisningen än ett klart syfte. 

När jag planerade passen från början så tänkte jag att vissa av de övningar jag 

genomförde skulle kunna ledas till den kroppsliga-kinestetiska och spatiala (visuella) 

intelligensen. Men jag blev förvånad av hur den logiska-matematiska intelligensen 

visade sig, genom deltagarnas logik i deras skapande av parkmiljön i övningen 

miljöimprovisation. Det fick mig att börja tänka på logiken i dramarummet och hur den 

förhåller sig till verkligheten. Logiken som observerades i tidigare nämnda övning 

förhåller sig nära verkligheten. Deltagarna gestaltade föremål och personer som logiskt 

sett skulle kunna finnas i en riktig park. Men i övningen vill du se vad jag har i min 

garderob? skapas en annan logik. Där ska deltagarna ge väldigt fantasifulla och, i 

förhållande till verkligheten, helt ologiska anledningar till varför det till finns en delfin i 

garderoben. Oavsett vad en deltagare ger för anledning så ska alla deltagare förstå 

anledningen och inte alls tycka att det låter konstigt. Logiken skulle alltså kunna skifta i 

skepnad i dramarummet på två sätt. En logik som förhåller sig till verkligheten och en 

logik som förhåller sig till den övningen som just då genomförs.  

Jag tänker att natur-intelligensen kan, som Eberle (2011) beskrev det, inkluderas genom 

att låta dramaövningarna (leken) ta plats i utemiljöer. Det skulle vara spännande att 

flytta ut ett dramapass för att uppleva hur utemiljön skulle påverka övningarna och 

deltagarna. Jag skulle dock inte vilja flytta ut ett dramapass i vilken utemiljö som helst. 

Jag skulle välja en utemiljö där gruppen och jag skulle kunna jobba relativt ostört från 

förbipasserande människor och fordon/maskiner och att området var begränsat på något 
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sätt av staket, byggnader eller växtlighet. Detta för att kunna skapa ett nytt dramarum att 

förhålla sig till. Att inkludera hur existens-intelligensen känns för mig aningens svårare. 

Existens-intelligensen innebär reflektion om de största frågorna i livet och att kunna 

diskutera dem med andra. Det skulle kunna innebära att jobba med värderingsövningar, 

som är en del av forumteaterns metod. Det skulle också kunna vara diskutera och 

reflektera livsfrågorna i olika teman. Jag tänker mig att det är något som skulle passa in 

i religions- och filosofiundervisning i skolan, men jag är inte helt säker på hur det skulle 

passa in i en frivillig verksamhet som på kulturskola. 

 

Metod 
 

Metoden, en autoetnografisk inspirerad studie med film och anteckningar som 

insamlingsmetod tycker jag har fungerat som jag önskat. Jag fick många bra exempel 

som jag önskade till studien. Om jag hade fått göra om något i min metod så hade jag 

bett att deltagarna att intyga sitt samtyckte skriftligen, det hade kunnat öka 

trovärdigheten i min studie. Jag upplevde deltagarna som positivt inställda till att delta i 

studien och de gav sitt samtycke muntligen, men att ha det skriftligt hade definitivt varit 

bra. Det jag har stött på mest problem med har varit missiven och att få tillbaka 

godkännanden från barnens målsmän. Skulle jag få göra om utskicken av missiven så 

skulle jag skriva till målsmännen att de antingen kunde mejla tillbaka godkännande och 

underskrift till mig eller att de kunde få hem ett papper att fylla i och skicka tillbaka via 

posten på en gång. Jag tror att detta hade kunna förkortat tiden för att få in de 

godkännanden jag behövde. En målsman hörde av sig till mig via mejl och uttryckte ett 

missnöje i att behöva fota och mejla tillbaka godkännande och underskrift då detta 

upplevdes som krångligt för denne. Jag erbjöd då att jag kunde skicka hem missiv och 

frankerat kuvert hem till den personen, men fick aldrig något svar tillbaka. Jag tror att 

detta hade kunnat undvikas om jag hade varit tydligare från början om att det fanns fler 

alternativ att få ge sitt godkännande. Två målsmän kontaktade mig och frågade om de 

istället kunde skicka ett mms med bild på deras godkännande och underskrift och det 

gick såklart bra. Studien var från början tänkt att ske i tre grupper, men efter en tid så 

insåg jag att jag var tvungen att släppa en grupp och istället bara fokusera på två 

grupper. Den gruppen jag var tvungen att släppa hade sju stycken deltagare och jag hade 

i slutet av mars bara fått godkännande för två deltagare. Missiven hade skickats ut i 

slutet av februari. Jag kände då att jag inte kunde göra studien i den gruppen, utan ville 

istället komma igång med studien i de andra grupperna. Trots att jag inte kunde utföra 
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studien i en av de tilltänkta grupperna så tycker jag att det blev en bra variation i 

åldrarna på deltagarna, från 10 till 18 år. Tyvärr så blev studiepassen gjorda relativt sent 

i förhållande till den tid jag hade att förhålla mig till på grund av tiden det tog för att få 

tillbaka godkännanden. Jag är dock tacksam mot kulturskolan jag fick utföra studien på 

för att jag snabbt fick tider för att utföra mina pass när det äntligen var dags. Att jag 

tidigare var känd för de grupperna ser jag på som en fördel när det kom till planerande 

och genomförande av studiepassen. Det kan ses som en trygghet för deltagarna att de 

har träffat och haft drama med mig förut. Eftersom att jag kände till grupperna sen 

tidigare så planerade jag passen både så de skulle passa studien men också så de skulle 

passa grupperna. Det är möjligt att utkomsten av passen hade blivit annorlunda om jag 

hade fått planera passen genom att bara känna till åldrarna i grupperna. Jag hade kanske 

behövt byta ut eller ändra övningar under passets gång om jag kände att de inte skulle 

fungera för den gruppen, vilket då hade kunnat ge ett annat resultat.  

 

 

Slutsats 
 
Både Sternudds (2000) perspektiv och Howard Gardners (1998) teori har kunnat 

användas för att analysera de två dramapassen som genomfördes, men de används på 

olika sätt.  Sternudds perspektiv har tydligare syften och metoder än MI-teorin, därför 

kan dessa perspektiv användas för att tolka dramaundervisningen i stort. MI-teorin kan 

användas för att motivera övningarna i undervisningen för att skapa en lärandedynamik. 

 

Framtida forskning 
 
För framtida forskning så hade det varit intressant att undersöka hur Gardners 

intrapersonella intelligens kan liknas den dramapedagogiska reflektionen och intervjua 

deltagare i dramaundervisning om hur de reflekterar kring undervisningen. 
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Bilaga 1 - Missiv till chefen för kulturskolan. 
 
Jag läser just Pedagogik 61-90 hp på Högskolan i Gävle och under vårterminen ska jag 

skriva min kandidatuppsats. I den uppsatsen kommer jag ställa upp Howard Gardners 

teori om multipla intelligenser mot Mia-Marie Sternudds teori om dramapedagogikens 

fyra perspektiv för att belysa likheter och skillnader i deras uppfattning om estetiska 

lärprocesser. I uppsatsen vill jag ha med levande exempel på lärandesituationer i 

drama/teater och jag vill fråga om jag får lov att göra dessa på kulturskolan. Jag vill få 

leda pass med olika teatergrupper och låta passen filmas för att sedan analyseras. Jag 

kommer självklart att fråga om tillstånd hos barn och föräldrar i de grupper jag vill 

genomföra och filma dessa pass. Får jag ditt tillstånd att göra detta på kulturskolan?  

Min handledare heter Maria Andrén, mejladress: mie@hig.se  

Med vänlig hälsning Elida Karlsson 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Missiv till målsman som skickades via mejl 
 

Jag heter Elida Karlsson och ska utföra en undersökning på kulturskolan i xxxxxx. 

Under våren 2017 skriver jag min kandidatuppsats inom pedagogik. Jag ska undersöka 

estetiska läroprocesser och hur de kan tolkas enligt Mia Marie Sternudds teori om 

dramapedagogikens fyra perspektiv och Howard Gardners teori om multipla 

intelligenser. Jag vill planera teaterpass och leda passen i utvalda grupper, med avsikt 

att passen ska filmas under tiden för att sedan analyseras enligt tidigare nämnda teorier. 

Passen kommer ske på gruppernas ordinarie tider för deras teaterlektioner. Barnen som 

deltagare i dessa grupper kommer inte analyseras individuellt, det jag är intresserad av 

är att se gruppen som en helhet och de läroprocesser som kan förekomma. Barnen 

kommer inte kunna identifieras i resultatet som kommer publiceras i kandidatuppsatsen. 

Barnen kommer att informeras om studiens syfte och de kommer få ge sitt medgivande 

till att bli filmade. Filmerna kommer endast att ses av mig. När jag gjort klart mitt 

analysarbete kommer filmerna att raderas från alla elektroniska enheter.  En USB-sticka 

med filmerna kommer att ges till Högskolan i Gävle där den kommer förvaras säkert 

och förstöras inom 2 år. Detta för att det är Högskolan i Gävle som har det yttersta 

ansvaret i denna studie. 

För att denna studie ska vara möjlig så behöver jag Ert samtycke. Jag skulle därför 

uppskatta om Ni kunde skicka tillbaka ett mejl till med där ni skriver att ni ger Ert 

godkännande att Ert/Era barn får filmas, samt att ni skickar med en bild på Er 

underskrift och namnförtydligande. Ett färdigt formulerat svar finns längre ned i 

dokumentet. 

Tack för ert samarbete! 

Med vänlig hälsning Elida Karlsson 

elijoch1112@gmail.com 

Tel: 070-xxxxxxx 

Handledare Maria Andrén : mie@hig.se  

 

Färdigt formulerat svar för Er att mejla tillbaka. 

Härmed godkänner jag (Ert namn) att mitt/mina barn (barnets/barnens namn) barn får 

filmas under ett teaterpass på xxxxxxx kulturskola under våren 2017. 

Glöm ej att bifoga bild på Er underskrift! 

 



 

 

 

Bilaga 3 - Missiv till målsman som skickades via post 

 
Jag heter Elida Karlsson och ska utföra en undersökning på kulturskolan i xxxxxx. 

Under våren 2017 skriver jag min kandidatuppsats inom pedagogik. Jag ska undersöka 

estetiska läroprocesser och hur de kan tolkas enligt Mia Marie Sternudds teori om 

dramapedagogikens fyra perspektiv och Howard Gardners teori om multipla 

intelligenser. Jag vill planera teaterpass och leda passen i utvalda grupper, med avsikt 

att passen ska filmas under tiden för att sedan analyseras enligt tidigare nämnda teorier. 

Passen kommer ske på gruppernas ordinarie tider för deras teaterlektioner. Barnen som 

deltagare i dessa grupper kommer inte analyseras individuellt, det jag är intresserad av 

är att se gruppen som en helhet och de läroprocesser som kan förekomma. Barnen 

kommer inte kunna identifieras i resultatet som kommer publiceras i kandidatuppsatsen. 

Barnen kommer att informeras om studiens syfte och de kommer få ge sitt medgivande 

till att bli filmade. Filmerna kommer endast att ses av mig. När jag gjort klart mitt 

analysarbete kommer filmerna att raderas från alla elektroniska enheter.  En USB-sticka 

med filmerna kommer att ges till Högskolan i Gävle där den kommer förvaras säkert 

och förstöras inom 2 år. Detta för att det är Högskolan i Gävle som har det yttersta 

ansvaret i denna studie. 

För att denna studie ska vara möjlig så behöver jag Ert samtycke. Jag skulle därför 

uppskatta om Ni kunde skicka tillbaka talongen här nedan med Er underskrift i det 

frankerade kuvertet som finns medskickat i det kuvertet. 

Tack så mycket för Ert samarbete! 

Med vänlig hälsning Elida Karlsson 

elijoch1112@gmail.com 

Tel: 070-xxxxxxx 

Handledare Maria Andrén : mie@hig.se  

--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Härmed godkänner jag 

________________________________________________________  

att mitt barn _______________________________________________ 

får filmas under ett teaterpass på xxxxxx kulturskola under våren 2017. 

Datum och ort: __________________________________________________________ 

 


