
        

           

                  

 
Beteckning:________________ 

 

 

 

Institutionen för humaniora och samhälssvetenskap 

Den dubbla cirkeln: två fokussamtal om 

dramapedagogiska cirkelövningars innebörd 

Marie Cöster 

Juni 2009 

C – uppsats/15 hp 

Dramapedagogik 

Dramapedagogik C 

Examinator Marie Bendroth Karlsson/Handledare Maria Andrén 

 
 
 
 
 
 
 

 



         

            

                

Abstrakt 
Studien syftar till att karaktärisera och belysa cirkelövningar och deras betydelse i drama. 
Bakgrunden behandlar forskning kring drama och symboler, cirkelns symboliska betydelse, 
drama som metod, fyra drampedagogiska perspektiv samt personlighetsutveckling genom 
drama. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är fenomenologisk- hermeneutisk. 
Den metod som används är fokussamtal som åtta personer med erfarenhet av studier i 
drama och arbete med drama deltar i. Det empiriska materialet bearbetas med en 
fenomenlogisk analysmodell som är utarbetad av Pirjo Birgerstam. Genom att söka efter 
minsta gemensamma nämnare i materialet skapas teman från kärnor som kopplas ihop av 
betydelseenheter. I resultatet redovisas analysen med hjälp av ett nät med kärnor och 
teman, utdrag ur referatet som belyser olika teman samt en tabell.  Resultatet tolkas för att 
ge ökad förståelse samt sammanfattas i summeringen. De olika temana står för olika 
kvalitativt skilda aspekter av cirkelns betydelse i drama som relaterar till varandra och på så 
sätt ger en bild av cirkelns karaktär i drama. Genom analysen framträdde ett övergripande 
tema; dubbeltydighet. Metoden och resultatet belyses och granskas i diskussionen. 
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Inledning 

På LHS satt vi på stolar bakom bänkar i rader - här inomhus och utomhus satt vi på golv och 

gräs i RING! Det fanns inget därframme, där ledaren satt, där ledningen satt eller stod, ledaren 

var en ibland oss. För mig var det stort och viktigt – ett utslag av demokrati, inflytande. Idag 

är det vanligare, i vart fall bland dramapedagoger, teaterledare m.fl. yrkesgrupper att man står 

eller sitter i ring. På Tällbergkursen inte bara satt och stod vi i ring, vi gick, vi sprang , vi 

dansade i ring . MAGISKT!.... vi var liksom öppna, nakna – inga bord emellan oss – vi kunde 

sam- tala! Bara att ledaren hade oss i ring signalerade: Vi är en grupp, vi är ihop! ( Ingelman, 

2009, sid 16.)  

Det finns många övningar där vi dramapedagoger använder cirkeln, exempelvis ”Runda”, 
”Alla som”, ”Karusellen” samt ”Heta stolen”. Både som pedagog, cirkeldansare och som 
deltagare i drama har jag stött på olika ledare som poängterar vikten av cirkeln.  En 
dramapedagog som ledde en grupp som jag var deltagare i tyckte det var viktigt att vi alltid 
skapade en exakt cirkel med stolar när vi hade rundor. I de cirkeldanser som jag dansar är 
cirkeln central och man pratar om cirkelns kraft, att cirkeln ”bär oss” i dansen.  Alldeles 
nyligen hade jag en grupp konfirmander som hade valt varsitt föremål som de tyckte hade 
med dop att göra som de skulle berätta om för varandra. Vi satt vid ett långbord vid 
redovisningen och deltagarna blev väldigt okoncentrerade. Jag tänkte att vi borde ha suttit i 
en ring istället. Jag bestämde mig för att samla gruppen och då gjorde jag en övning just i 
cirkel, där alla skulle sitta i varandras knän. Varför gjorde jag det?  
 
Den första tanken som väcks hos mig är att alla ser alla i cirkeln. Man kan säga att ringen 
eller cirkeln är en demokratisk form eftersom alla möter varandra och kan se varandra. 
Kanske är det därför vi använder oss av cirkeln i drama? Det kan vara så men jag tror att 
det finns fler anledningar till cirkelanvändandet och jag är nyfiken på hur det kommer sig 
att cirkeln skapar dessa upplevelser. Jag vill gå djupare under ”självklara” begrepp och 
teorier och få fram djupare kunskap om cirkelanvändning bland dramapedagoger och 
ställer mig frågan; Vad består cirkelns kraft av i drama?    

 

Syfte och frågeställningar 

Jag vill fånga cirkelövningar och deras betydelse som metod i drama genom att undersöka 
hur, när och varför dramapedagoger använder cirkelövningar. Vad tror dramapedagoger att 
användandet av cirkeln ger, vilka syften har de med cirkelanvändandet och vad är det 
karakteristiska just i cirkelövningarna som gör att dessa eventuella syften uppnås? Jag 
önskar att min forskning ska komma dramapedagoger till del och bidra till att de reflekterar 
djupare kring sina metodiska val och vilka syften det uppnår genom att läsa min uppsats. 
Eftersom jag vill att min forskning ska kunna användas praktiskt kan man rubricera den 
som tillämpad forskning. (Andrén & Rosenqvist, 2006.) Mina forskningsfrågor lyder:  
 

• Vad karaktäriserar dramapedagogiska cirkelövningar? Hur kan cirkelövningen förstås utifrån 

ett dramapedagogiskt tänkande? 

• Vilken uppfattning har dramapedagoger om cirkelns betydelse i dramapedagogiskt arbete? 

• Finns det något i cirkelövningarna som är unikt och som inte kan upplevas om man inte 

använder cirkel? Om och vad är i sådana fall det och hur kan det förstås? 
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Bakgrund 

Jag utgår från att cirkelns symboliska innebörd påverkar användandet och upplevelsen av 
cirkelövningar i drama. Därför använder jag mig av kulturell och symbolisk tolkning av 
cirkelövningar och tar i avsnitten ”drama, ritual och symbol” och ”cirkeln som symbol” 
upp forskning inom området samt redogör för cirkelns kulturella och symboliska betydelse. 
Jag utgår från att cirkelövningar påverkas av det sammanhang som de ingår i. En och 
samma övning kan få olika innebörd beroende på om den ingår i ett dramapedagogiskt 
sammanhang, i en religiös ritual eller i en terapisession. Jag undersöker cirkelövningar i 
drampedagogiska sammanhang. Jag använder mig av tidigare forskningen inom drama i 
tolkningen av min empiri. I avsnittet ”Drama som metod” vill jag ge en inblick i vad drama 
som metod består av. Jag är även intresserad av syftet med användandet av cirkelövningar i 
drama. I avsnittet ”Fyra dramapedagogiska perspektiv” redogör jag för fyra olika 
inriktningar inom drama, vilka syften och mål de inriktningarna har samt vilka metoder 
man använder sig av inom dem. Jag är särskilt intresserad av den personliga utvecklingen 
inom drama och skriver om forskning inom det området i ett avsnitt. 

Drama, symbol och ritual 

I dramapedagogik är inte den andliga och symboliska dimensionen självskriven. Ett sätt att 
belysa cirkeln kan ändå vara att diskutera den ur ett symboliskt och rituellt perspektiv. En 
forskare som undersökt symboler och ritualer i drama är Richard Courtney.  

Courtney (1995) redogör för känslornas betydelse i hur och varför vi lär oss. Han 
argumenterar för att syftet med drama är att transformera känslor till andra genom 
metaforer och användandet av symboler. Han går in på hur detta sker i barns lekar, sociala 
ritualer, dramaämnet och i teater. Hans teoretiska utgångspunkt är semiotik. Enligt Gert Z 
Nordström (2003) är semiotik vetenskapen om tecken, symboler och deras egenskaper och 
funktioner. Semiotiken undersöker villkor för kommunikationen och 
betydelseproduktionen i samhällen. Courtney (1995) utgår från ett fyrhörnigt tänkande och 
ser de fyra hörnen som symboler för helhet. Han menar att vi inte bör dela upp vår 
förståelse av världen på binära par, utan istället utgå från ett helhetstänkande. Han tar upp 
olika kulturella fenomen där de fyra hörnen används, de fyra elementen, de fyra 
väderstrecken med mera. Courtney tar upp att cirkeln liksom fyrhörningen är en symbol för 
helhet.  

Enligt den dramaturgiska modellen lever vi människor i en värld av symboler. Den 
mänskliga existensen har ett behov av det symboliska. Mänskliga ideal och värderingar är 
sådant som människor behöver symboler för eftersom de är abstrakta och svåra att greppa. 
Symboliska handlingar gör det möjligt för personer att uppleva den grupp och den kultur 
som de är en del av på mer än ett världslig sätt. Enligt symboliska antropologer är kultur ett 
symbolsystem som enar skilda meningar, paradoxer och mångtydiga fenomen. Detta gör att 
vi förstår både den världsliga världen och den fiktiva som vi skapar. Vårt kulturella 
kodsystem gör att vi förutsätter att symbolerna har en objektiv kvalitet, på så sätt känns de 
äkta för oss. Genom teater kan man både konservera symbolsystemet men också utveckla 
det och skapa nya symbolsystem som genereras i kulturen. När vi går in i en fiktion, blir det 
en metafor för den verkliga världen. Detta gör vi i lek, improvisation, i socialt spel, i 
ritualer, och i drama.  Symboler är dubbeltydiga, obestämda, mångtydiga och 
känsloväckande. Inom drama är symbolernas dubbeltydlighet användbar. 
Dubbeltydligheten kan uppmuntra antingen till ordning eller till kaos. Inom drama 
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använder vi oss av symboler för att tranformera känsloinnebörder till andra. Att arbeta med 
symboler och dess innebörder stärker självbilden och hjälper oss att lära oss att lära. 
(Courtney, 1995.) 

Jag menar på att cirkeln är en nyckelsymbol och därför blir nyckelsymbolers funktioner 
intressanta för mig. Nyckelsymboler är symboler kring vilka andra symboler kretsar kring.  
Nyckelsymboler förstås framförallt genom intuition av medlemmar i kulturen. Personer 
reagerar starkt på dem, antingen väldigt positivt eller väldigt negativt och är sällan likgiltiga 
till dem. Även om symboler är kopplade till det sociala livet och kulturen ger de också 
starka individuella känslor eftersom de har en unik relation till fantasi. (Courtney, 1995.)  

Courtney (1995) skriver att ritualer används i skolan och att de påverkar inlärningen genom 
det meddelande som är inbäddat i de metaforer, symboler och mönster som skolan ger. 
Det finns många likheter mellan lekfulla, estetiska, konstnärliga och rituella handlingar. 
Likheten ligger i deras dramatiska kvalitéer och att de sker inom en kulturell form där alla 
former bär symboliska känslor. Ritualer beskrivs som sociala och symboliska handlingar. 
Inom alla dramatiska handlingar finns det mindre eller större inslag av ritualer. Därför är 
kunskap om ritualer relevant för min uppsats. 

Cirkelns symbolik 

Frågan är hur man ska se på cirkelns symboliska innebörd. Kanske är det inom drama mest 
en fråga om cirkelns praktiska aspekter; detta att alla kan se alla – eller handlar det kanske 
också om en djupare andlig symbolik? Detta vill jag undersöka! I detta avsnitt får ni följa 
olika författares tankar kring cirkelns symboliska betydelse. Deras resonemang använder jag 
sedan i min tolkning för att berika mitt resultat. 

Carl G Liungman (1989) skriver att teckens innebörd eller betydelse växer fram från 
omedvetet inlärda regler, den historiska samhällsbakgrunden och den omedelbara 
omgivningen. Detta gör att inga grafiska tecken har en konstant innebörd. De grafiskt 
enklaste tecknen är de tecken som har den mest konstanta innebörden. Till dessa hör 
cirkeln. De enklaste av de äldsta tecknens grundbetydelser består av par av motsatser eller 
begrepp som nästan är motsatta. Om man tittar på cirkeln så har den grundbetydelsen allt 

som finns, all tid och alla möjligheter.  Cirkelns grundbetydelse består också av motsatserna till 
detta, ingenting, noll, förbud, inga möjligheter och avkopplad.  David Fontana (1996) beskriver att 
cirkelns betydelse i form av motsatser är ett uttryck för den sanning som de representerar i 
form av att motsatserna utgör sidor av samma enhet, de är beroende av varandra för att 
existera. Cirkeln som symbol visar att form inte kan existera utan tomrum. Formen och 
tomrummet skapar cirkelns enhet. Varje punkt på cirkeln kan både vara en början och ett 
slut. Detta trots att vi betraktar början och slut som motsatser. Eftersom cirkeln saknar 
början och slut så representerar cirkeln det gudomliga, eviga och fullkomliga. Cirkeln 
används ofta som en symbol för Gud och återkommer i glorior som symbol för gudomlig 
utstrålning, gudarnas visdom och livskraft. En annan av cirkelns betydelser är 
förändringens ständiga kretsgång som symboliseras i buddistisk filosofi genom det runda 
livshjulet. Ett runt bord symboliserade under medeltiden helhet och universum.  

Ett annat uttryck som dramapedagoger använder för cirkeln är ringen. Ringar är symboler 
för sådant som binder samman människor. Deras negativa betydelser är fångenskap och 
begränsning och deras positiva betydelser är enhet och initiering. Ringen står för det 
absoluta och antyder beskydd. Kransen kombinerar blomman och ringens symbolik och 
kan i olika skeenden stå för lycka, fruktbarhet, helighet eller initiering. (Fontana, 1996.) Carl 
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Eric Weber (1996) tar upp begravningskransen symbolik. Begravningskransen är sluten och 
symboliserar därmed oförgängligheten och blir en påminnelse om evigheten. Öppna 
kransar som ges vid doktorspromotioner däremot står för en materiell och världslig ära.   

Weber (1996) tar också upp ringdansens ursprungliga innebörd av oändlighet och evighet.  
Heliga danser är en form av ringdanser.  I drama skapar vi cirklar av levande människor, 
detta sker även i heliga danser. På så sätt blir kunskap om heliga dansers användande av 
cirkeln intressant för min uppsats. Två författare som intresserat sig för cirkelns funktion 
och betydelse i heliga danser är Maria Rönn och Pia Lamberth. 

Rönn (1997) skriver att man som dansare är en del av cirkeln samtidigt som man ser 
cirkeln. På detta sätt blir dansaren en del av en symbol samtidigt som hon upplever 
symbolen. Det är rimligt att det samma gäller dramadeltagaren när man använder cirkeln i 
drama. Rönn (1997) skriver vidare att cirkeln strävar inåt mot sin egen mitt liksom den 
slungas utåt, ur sin egen mitt. Lamberth (2004) resonerar kring cirkelns mittpunkt. Hon 
skriver att dansen måste ha en mittpunkt någonstans. Från mittpunkten kommer balans 
och kraft. Genom att placera en skål i mitten av cirkeln kan skålen bli en hjälp att hitta ett 
fäste eller centrum. Jag undrar hur mittpunktens kraft och balans används i drama. Jag 
upplever sällan att vi placerar en sak i mitten av cirkeln när vi använder den i drama. 
Lamberth (2004) tar även upp begreppet ”Omcirkla”. Hon menar att cirkeln inte bara 
rymmer något utan även lämnar något utanför. Hon ser cirkeln som en symbol för Gud. På 
detta sätt omsluts vi av cirkeln, av Gud. Cirkeln kan släppa in eller hålla utanför det som 
upplevs som ont eller gott för oss. Hon skriver att i magiska, alkemistiska och mystiska 
traditioner har cirkeln använts på liknade sätt genom att man ritat en cirkel runt sig och att 
den ger skydd så länge man stannar innanför den. Hon tar även upp att cirkeln har en 
annan sida av samma mynt genom att man i cirkelns mitt kan känna sig omringad och 
känslan av det blir fientlig. Detta vill man inte uppnå genom heliga danser. Hon skriver att 
man i cirkeldans ofta vänder ryggarna utåt men att det inte behöver innebära att man 
utesluter något eller någon. Genom att man i cirkeldansen kan vända sig utåt och öppna 
cirkeln skapas frihet. Det ska bli intressant att undersöka hur denna frihet kan skapas i 
drama. Lamberth (2004) skriver att cirkeln bär och leder oss i dansen, att man i dansen vilar 
och landar i cirkeln. Cirkeln består av alla dansares unika delar som tillsammans skapar 
något starkare än summan av dem. Inom dramapedagogik menar jag att en grupp blir ett 
eget existerande fenomen som består av mer än summan av dess deltagare. Om detta gäller 
heliga danser kan det innebära att cirkeln i drama också blir starkare än summan av 
deltagarnas delar. På detta sätt kan det tänkas att cirkeln består dels av unika delar men 
också något stort och gemensamt. Lamberth (2004) talar om att cirkeldansandet kan vara 
ett spår av en ordning från ett jämställt samhällssystem som existerat på förhistorisk tid, där 
cirkeln var den dominerande formen. Hon beskriver cirkeln som den jämställda 
mötesplatsen och ser cirkeln som en motsats till ett hierarkiskt system. Hon tar upp 
exemplet med Arthur och riddarna kring det runda bordet där alla är riddare och ingen eller 
alla sitter i högsätet.  

Carl G Jung (2003) skriver om mandalor som kan formas genom dans, tecknas eller målas. 
Mandala betyder cirkel på sanskrit. Ljung skriver att mandalor uppenbarar sig som 
psykologiska fenomen spontant i drömmar, i vissa konfliktillstånd samt i samband med 
schizofreni och i regel uppträder i tillstånd av psykiskt sönderfall. Han ser att cirkelns 
stränga ordning kompenserar det psykiska tillståndets oordning och förvirring genom att 
man i cirkeln konstruerar en mittpunkt som allt riktas mot eller skapar enhet av det 
motsatta och oförenliga. Han ser den som troligt att detta läkningsförsök sker på ett 
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instinktivt impulsivt sätt och inte ur medveten reflektion. Det kan tänkas att cirkeln kan 
användas i drama för att skapa ordning. 

Nordström (2003) skriver att cirkeln enligt gestaltpsykologer är det mest slutna tecken som 
existerar. Slutna tecken används när kommunikation kräver tydlighet och slagkraft. Slutna 
tecken framhäver det som ska pekas ut. När cirkeln skapas av något annat och på så sätt 
består utav underordnade deltecken framhävs deltecknen. Barn som dansar i en ring består 
av barnen som är deltecken och ringen som är det slutna heltecknet. På så sätt borde det 
innebära att deltagarna i cirkeln i drama framhävs när man använder cirkelövningar. 

Drama som metod 

Christel Öfverström (2006) har karaktäriserat drama som metod genom en fenomenologisk 
undersökning. Som ett försök att beskriva drama presenterar jag här ett antal 
återkommande punkter med fokus på lärande genom drama. Med hjälp av Öfverströms 
beskrivning kommer jag att undersöka cirkelövningars roll i drama.  

• att lära känna sig själv, både till det yttre och inre ur ett pedagogisktpsykologiskt perspektiv. 

•  att utifrån kunskap om sig själv träna individen att samarbeta för att underlätta olika sociala 

interaktioner 

• att utveckla färdigheter i att kommunicera vilket möjliggör att våga ifrågasätta antaganden och 

utveckla alternativ i tänkandet, i känslorna samt i handlandet. 

• att träna individen att använda alla sinnena i inhämtandet av kunskaper 

• att använda det fantasifulla som finns hos varje individ för att utveckla kreativa sidor 

• att medvetandegöra och skapa motivation till att lära sig lära samt 

• att vidga kunskapsbegreppet utifrån ett helhetstänkande. (Öfverström, 2006 s.113) 

Öfverström definierar drama som upplevelsen, inlevelsen och reflektionens pedagogik.  

Fyra dramapedagogiska perspektiv 

Enligt min förförståelse är cirkeln i drama ett uttryck för demokrati. Mia Marie Sternudds 
(2000) inriktning på drampedagogikens demokratiska potential, men också hennes sätt att 
diskutera mål och syften med drama i stort, är relevant för tolkningen av mitt material. Hon 
beskriver hur den demokratiska fostran sker inom fyra olika perspektiv i drama. Dessa 
perspektiv har hon funnit genom att analysera pedagogisk och dramapedagogisk forskning 
och litteratur. De fyra perspektiven är kritiskt frigörande, personlighetsutvecklande, 
holistiskt lärande och konstpedagogiskt.  

I det kritiskt frigörande perspektivet är målet att motarbeta samhälleligt förtryck, skapa ett 
solidariskt samhälle och frigöra de förtryckta. Genom att undersöka maktrelationer i 
samhället och i handling prova olika sätt att hantera situationer och sedan reflektera över 
dessa förbereder man deltagaren för att handla i det verkliga livet. Man använder sig av 
forumspel, socioanalytiska rollspel och andra tekniker och utgår från deltagarnas egna 
erfarenheter av konflikter, mänskliga dilemman och förtryck. 

I det personlighetsutvecklande perspektivet är målet att skapa självständiga och demokratiska 
individer. Man vill öka individens kunskap om och skapa förståelse för gruppdynamik. Man 
använder sig av rollspelsformer och olika tekniker för att agera i och reflektera över 
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vardagssituationer, kommunikationsprocesser och grupprocesser. På detta sätt får man 
verktyg för att förstå sig själv i förhållandet till andra, till gruppen och till samhället. 

I det holistiskt lärande perspektivet är målet att deltagaren ska öka sin kunskap och förändra sin 
attityd till olika problem. Man använder sig av klassrumspel, lärare i roll och andra tekniker 
som deltagarna lever sig in i, agerar i och reflekterar över. Man utgår från 
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska problem. Genom detta vill 
man att deltagarna ska få ökad förståelse för den mänskliga och universella meningen i 
dessa problem.  

I det konstpedagogiska perspektivet är målet att utveckla individers konstnärliga förmågor och 
genom detta bidra till individernas sociala och personliga utveckling.  Man använder sig av 
konstnärliga och dramatiska utryck och tekniker och skapar en teaterföreställning. Man 
utgår från dramaturgisk text, agering och reflektion kring denna. Genom arbetssättet kan 
deltagarna erövra verktyg för att undersöka och skapa verkligheten. 

Personlig utveckling genom drama och teater 

En aspekt som jag intresserar mig för är dramapedagogikens personlighetsutvecklande 
potential. Christina Chaib (1996) har studerat just detta område och kom fram till att 
självförtroendet blir större. Gott ledarskap och de metoder som används skapar trygghet såväl i 
gruppen som hos den enskilda ungdomen.  Denna trygghet gör at ungdomarna vågar göra 
bort sig och utmana sig själva. Själva teaterskapandet ger ökad självkännedom eftersom 
man utgår från sig själv i rollgestaltningen och arbetar med olika känsloutryck. Även 
Margret Lepp (1998) diskuterar aspekten självkännedom. Deltagarna i hennes undersökning 
gav utryck för att de har lärt känna sig själv och sina begränsningar och att de fått en 
tydligare självbild, bättre självuppfattning och starkare identitet. Hon hävdar vidare att 
deltagarnas självkänsla ökat och motiverar det med att deltagarna gav utryck för att de blivit 
modigare och vågar göra fler saker till följd av dramaarbetet. Chaib (1996) menar att 
identiteten förstärks av amatörteaterskapande. Genom kreativ samverkan i form av skapandet 
av en gemensam föreställning övas ungdomarna i samarbete, konflikthantering, 
ansvarstagande och att ge konstruktiv kritik. Ungdomarna upplever en fin gemenskap och 
sammanhållning i sina teatergrupper. Ungdomarna känner en tillhörighet i teatergruppen 
och den sociala närheten i gruppen får betydelse för identitetsbyggandet. Även Lepp (1998) 
diskuterar gruppens roll i drama. Hon kom fram till att deltagarna uppfattade att gruppen 

utvecklades av drama. De lärde känna varandra bättre, de kände en starkare gemenskap och 
gruppen blev tryggare. En annan aspekt som båda berör är vikten av fantasi och kreativitet. 
Chaib (1996) skriver att i rollgestaltningen går ungdomarna in i en annan värld med 
fantasins hjälp som får dem att koppla av och glömma den gråa vardagen.  Lepp (1998) 
skriver att deltagarna upplever att drama är ett hjälpmedel för att komma i kontakt med sig 

själv, sin fantasi och kreativitet. Vidare menar hon att deltagarna har förstått vikten avslappning, 
lärt sig att utrycka sig med kroppen och tolka andra personers kroppsspråk. Chaib (1996) 
hävdar att den kommunikativa kompetensen utvecklas på ett språkligt plan genom användandet 
av symboler, tecken, skriftspråk och talspråk.  

Enligt min förförståelse innebär användandet av cirkeln i drama att man möts, att alla blir 
sedda och att man känner sig som en grupp. Dessa aspekter tror jag kan ge utrymme för 
personlighetsutveckling och grupputveckling. Kanske finns det fler aspekter av cirkeln i 
drama som berör personlighetsutveckling och grupputveckling? Av denna anledning blir 
ovanstående forskning intressant att redogöra för och använda i tolkningen av min empiri. 



 

 8 

Teoretisk utgångspunkt och metod 

Fenomenologi 

Jan Bengtsson (1988) skriver om fenomenologins grundare Edmund Husserls liv och verk. 
Han citerar Husserl som utryckte fenomenologins grundliggande principer som ”vi vill gå 
tillbaka till sakerna själva” (Bengtsson, 1988, s.19) och ”Början är den rena och så att säga 
stumma erfarenheten, vars egen mening det nu först gäller att bringa till rent 
utryck.”(Bengtsson, 1988, s.19.) Detta innebär enligt Bengtsson att i fenomenologin gäller 
det att inte ta sunt förnuft, vetenskapliga teorier eller åsikter för givna. Man ska göra full 
rättvisa till de objekt som är föremål för undersökningen. Det som undersöks är sakerna 
själva och vi får tillgång till dem genom våra erfarenheter av dem. Erfarenheten är den 
stumma början som man i fenomenologin utgår från. Fenomenologin går ut på att få grepp 
om sakerna och definiera. Inom fenomenologin anser man att saker alltid uppfattas som 
något och har en mening, utan denna mening skulle de inte vara det de är. (Bjurwill, 1995.) 

Fenomenologer vill hitta ett fenomens kärna eller essens. Som forskare låter du inte din 
förförståelse påverka materialet utan du försöker ställa dig blank för att upptäcka det som 
visar sig. Man kan analysera många olika exempel. Exemplen är ofta konkreta beskrivningar 
av personers upplevelser.  Utifrån dessa exempel hittar man det som är gemensamt i dem 
alla. Detta gemensamma bildar sedan kärnan av fenomenet. (Söderlund, 2002.)  

De delar av fenomenologin som jag använder mig av i min undersökning är att jag utgår 
från erfarenheter av det objekt jag vill undersöka. Dessa erfarenheter består av 
dramapedagogers upplevelser av användandet av cirkelövningar i drama. Objektet är 
cirkelövningar som metod i drama och detta fenomen vill jag få grepp om genom att söka 
efter dess inneboende mening. Genom en fenomenologisk analysmetod vill jag få fram det 
som visar sig. Däremot kommer min egen förförståelse att påverka materialet genom att jag 
som forskare medverkar aktivt i insamlandet av materialet och att jag i det sista analyssteget 
tolkar mitt material. Till detta inspireras jag av hermeneutik. 

Hermeneutik 

”Med hermeneutik menar man tolkningen, interpretationens teori eller konst.”(Gadamer, 
1988 s.59) 

I hermeneutiken vill man gå bakom och ta reda på hur någon egentligen tänker. Detta 
måste man göra genom tolkning och därför är ens egen förförståelse viktig. Förståelsen ska 
fördjupas genom tolkningen. Man ska kunna sätta sig in i och förstå en annan människas 
tänkande. Detta görs genom att materialet tolkas i flera steg. Först försöker man få en 
helhetsbild sedan försöker man hitta kategorier, därefter jämför man det man har med 
tidigare forskning för att slutligen gå tillbaka till sitt material igen och nå ökad förståelse. 
(Andrén & Rosenqvist, 2006.)  
 
Jag använder mig av hermeneutik på så sätt att jag tolkar mitt material utifrån egna 
erfarenheter och tidigare forskning. Jag hoppas att min förståelse av cirkelövningar som 
metod inom drama ska fördjupas och att jag ska få fatt på dess betydelse för 
drampedagoger. Däremot är jag inte ute efter att förstå en annan människas tänkande. Jag 
är inte intresserad av drampedagogerna som personer i min undersökning utan istället är 
jag intresserad av den gemensamma upplevelsen av fenomenet cirkeln i drama.  
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Fokusamtal som datainsamlingsmetod 

När man använder sig av fokusgrupper vill man få igång ett samtal mellan deltagarna. I 
samtalet söker man tillsammans efter svar och tankar kring ett fenomen genom att ställa 
frågor och påståenden till varandra. (Esaiasson m.fl., 2007.)  I fokussamtal vrider och 
vänder man på begrepp och får tillsammans en djupare förståelse för fenomenet som 
undersöks. (Andrén och Rosenqvist, 2006.) 
 
Jag genomför fokussamtal efter Bengt- Åke Wennberg och Monica Hanes (2005) metod. 
De ser fokusamtal som en form av utforskande partnerskap där deltagarna i samtalet är 
medforskare och inte informanter. För att detta ska fungera ska samtalet vara fritt och 
frivilligt utifrån temat som ska belysas och utforskas. Det är samtalet i sig som blir empirin 
som senare analyseras.  
 
Wennberg och Hanes metod skiljer sig från flera andra forskares sätt att använda 
fokussamtal. Wibeck (2000) beskriver fokussamtal som en fokuserad gruppintervju där 
man är intresserade av att få tag i individernas värderingar och tankestrukturer kring olika 
teman. I Wennberg och Hanes form av fokussamtal är inte individen intressant som sådan 
utan som deltagare i den gemenskapande handlingen som formar samtalet. Man deltar som 
forskare och forskas inte på. Eftersom det är det gemensamma samtalets fenomen som är 
intressant och inte deltagarna i samtalet så är även samtalsledaren delaktig i samtalet.  

Urval 

Jag har genomfört fokussamtal med dramapedagoger från den kurs i Dramapedagogik C på 
Gävle Högskola som jag läser. Enligt Wibeck (2000) är det bra att använda sig av redan 
existerande grupper i fokussamtalsstudier eftersom det underlättar rekryteringen och 
minskar rädsla hos deltagarna att falla in i diskussionen. Jag upplevde att deltagarna i denna 
grupp var intresserade av mitt forskningsområde och hade relevanta erfarenheter och 
gemensamma nämnare i form av att både studera och arbeta med drama. På det sättet 
följer jag Wennberg och Hanes (2005) råd att det är viktigt att de som väljs ut till studien är 
intresserade av att samtala om ämnet och Esaiasson m.fl. (2007) principer att valet av 
personer till fokussamtalen ska göras utifrån syftet på studien och att deltagarna bör ha 
minst en egenskap gemensam. 

Tillvägagångsätt 

Jag genomförde två fokussamtal på Gävle högskola under två dagar i följd under februari 
månad 2009. Samtalen varade mellan 1,5 och 2 timmar och det var totalt 8 personer 
inklusive jag själv som deltog i samtalen. Vi var 7 personer sammanlagt under varje samtal. 
En person var endast närvarande vid första samtalet och en annan endast vid det andra 
samtalet.  
 
Jag startade det första samtalet genom att ställa en öppen fråga och lät alla svara på den i 
tur och ordning. Frågan löd: Beskriv ett antal cirkelövningar du brukar göra?  Med cirkelövningar 
syftade jag på dramaövningar som görs i cirkeln och tillfällen då drampedagoger använder 
cirkeln. Jag hade förberett ett antal följdfrågor som jag skulle kunna använda mig av uti fall 
att det skulle behövas. 
 
Jag antecknade de övningar som togs upp på ett stort papper på väggen. Sedan flödade 



 

 10

samtalet fritt och jag fortsatte att föra anteckningar. Under tiden fångade jag upp samtalet 
med olika följdfrågor och en del egna inlägg. Under samtalets gång stannade vi upp kring 
sammanfattningar och kategoriseringar, bland annat kring vilka olika typer av 
cirkelövningar det finns. 
 
Wennberg och Hane (2005) menar att antecknandet på papper på väggen ger en överblick 
som gör att deltagarna kan följa samtalet under samtalets gång, korrigera missförstånd och 
kommentera det som dokumenteras. Själva anteckningarna bildar empirin istället för 
transkriberade bandinspelningar som i konventionella intervjumetoder. Wennberg och 
Hane menar att användning av bandspelare minskar deltagarnas roll som medforskare 
eftersom de inte kan följa processen. Vidare skriver de att deltagarna kan känna sig 
obekväma och att samtalet inte blir lika personligt med bandspelaren närvarande. De anser 
att det är onödigt att spela in och transkribera samtalen ord för ord eftersom det inte är 
orden som är intressanta utan det sammanhang som samtalet bildar. Därför valde jag att 
inte spela in samtalen på band.   
 
Vid nästa samtal hade jag satt upp pappersarken från föregående fokussamtal på väggarna i 
rummet. Deltagarna fick gå runt och titta och sammanfatta det vi talet om dagen innan. 
När jag kände att vi började komma vidare satte vi oss och ner och jag började föra nya 
anteckningar, på samma sätt som under föregående samtal. Anteckningarna sammanställde 
jag sedan till två referat som samtalsdeltagarna fick ta del av via kursens hemsida och vid 
senare seminarier. De fick komma med ytterligare kommentarer samt godkänna referaten 
som den produkt vi skapat tillsammans genom samtalen. Detta är viktigt att göra enligt 
Wennberg och Hane (2005) eftersom man genom att låta deltagarna läsa och kommentera 
referaten ger berättelsen autencitet. 

Etiska överväganden 

Jag gjorde ett muntligt avtal med deltagarna. Avtalet innebar att jag skulle skriva att jag 
använt studenter på kursen Drampedagogik C på Gävle högskola i min studie och att vi 
tillsammans skapade materialet och att de var ansvariga att säga ifrån om det kom upp 
något som inte stämde. Alla gick med på att ingå i studien på dessa villkor. 

Analysmetod 

Jag har använt mig av Pirjo Birgerstams (2000) fenomenologiska analysmodell som hon 
använt när hon undersökt skissande. Även Maria Andrén (2008) har gjort en förtjänstfull 
beskrivning och tillämpning av modellen i sin doktorsavhandling i pedagogik, vilket 
inspirerat mig. Genom att bearbeta materialet i flera steg kan man få tag i begreppskärnor 
som sedan bildar helheter. I bearbetningen hoppar man mellan olika steg och gör dem inte 
i direkt ordningsföljd. 

Steg A: Sökandet efter information i sammanhang där företeelsen visar sig. 

Steg B: Tillitsfull tillägnade av informationen i sin helhet. 

Steg C: Indelning i naturligt avgränsbara betydelseenheter. 

Steg D Renodling av betydelseenheternas kärnor. 

Steg E: Sammanfogning av betydelsekärnorna till personrelativa kategorier. 

Steg F: Samman fogning av betydelsekärnorna till en gemensam helhetsstruktur. 
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Steg G: Teoretisering och kritisk granskning av företeelsens allmänna karaktär. 

Steg H: Förmedling av insikterna av den studerande företeelsen.  

( Birgerstam, 2000, sid 198) 

Första bearbetningen 

• Jag sökte information genom två fokusamtal.  

• Denna information tillägnade jag mig genom nedskrivningen på pappersark på 
väggen. (se bilaga 4)  

• Även vissa betydelseenheter indelades under själva samtalen.  

• Jag fortsatte bearbetningen av materialet när jag skrev referaten från de två 
fokussamtalen där jag kategoriserade exempel under rubriker och intuitivt sökte efter teman.  

• Jag analyserade referaten i tre analysomgångar. Den första analysen berör 
cirkelövningar, den andra berör upplevelsen av cirkeln i drama och den tredje berör 
cirkelns nödvändighet eller inte i specifika övningar.  

Analys av cirkelövningar 

• Det första jag började analysera var cirkelövningarna. (se bilaga 1 och 2) Vi hade 
redan under samtalets gång hittat vissa betydelseenheter i form av vilka syften de olika 
cirkelövningarna hade och börjat dela in övningarna i dessa syften. En övning 
kunde ha ett eller flera syften. Detta arbete fullföljde jag.  

• Sedan sökte jag efter syftenas kärnor och fann vilka olika typer av cirkelövningar som 
fanns i materialet. Jag skrev ut papper med cirkelövningarna på och klippte ut alla 
övningarna i så många exemplar som de typerna av cirkelövningar jag hittat och la 
dem under de kärnor de passade in i för att kontrollera analysen och söka efter nya 
samband.  

• Sedan blev temana till genom att jag undersökte vilken den minsta gemensamma 
nämnaren kärnorna hade. Jag fann fem mål som man kan ha när man använder 
dessa typer av cirkelövningar. Kärnorna och övningarna lades på liknade sätt som 
ovan under dessa mål.  

• Under arbetets gång hoppade jag mellan stegen för att få ytterligare klarhet.  

• Jag använde mig av strateginät.1 I nätet bildas en helhet av kärnor och teman till en mind-

map över de olika typerna av cirkelövningar som jag kunde finna i materialet och deras 
relation till de mål som man vill uppnå i användandet av dem. Till hjälpmedel har jag 
använt dataprogrammet Complador.2   

• Sedan redovisas, klargörs och tolkas nätet. 

Analys av upplevelser av cirkeln i drama 

• Den andra delen av referaten bestod av exempel och erfarenheter av konkreta 
upplevelser av cirkelövningar i drama samt reflektioner kring cirkeln i drama.  

                                                             
1
 Strateginät är en grafisk anlysmodell  i form av en mindmap. Metoden är utarbetad av Gunnar Cardell 

och har sin utgångspunkt i trenätsteorin som är inspirerad av sytemteori. (Andrén, 2008).  

2
 Datorprogrammet kan man få tillgång till på www. complador.se 
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• Jag läste igenom referatbearbetningen och sökte efter betydelseenheter i materialet. Jag 
kopierade de delar av referaten som jag tyckte var avgränsade och utryckte en mening. Dessa 
delar klistrade jag in i en tabell med två kolumner och sammanfattade sedan utdragen i 

betydelseenheter.  Jag sparade utdragen eftersom jag ville använda mig av dem i resultat 
delen. Jag gjorde en tabell för varje referat för att det skulle vara enklare att gå 
tillbaka till ursprungsmaterialet.  

• I nästa steg läste jag igenom varje betydelseenhet och sammanfattade dess kärna 
med ett eller flera nyckelord. Jag skapade en ny tabell av båda referaten med utdrag, 

betydelseenhet och kärna. En betydelseenhet kunde förekomma under flera kärnor och 
de var också flera betydelseenheter under varje kärna.   

• Jag skrev kärnorna på Post-it lappar och grupperade dem efter minsta gemensamma 
nämnare och fann då åtta betydelseteman.  Jag skrev ut tabellen och grupperade 
raderna med utdrag, betydelseenhet, och kärna under varje betydelsetema Betydelsetemana 
skrev jag in i en ny kolumn i tabellen.   

• Jag läste igenom materialet och valde ut en del utdrag som jag tyckte var talande för 
temat. Dessa redovisades och tolkades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figur 1. Exempel på utdrag, betydelseenhet, kärna och tema i analys två. 

Analys av exempel på cirkelövningar som fungerar eller inte fungerar utan cirkel  

• I den tredje analysen använde jag mig av nätet och betydelsetemana för att undersöka 
vissa cirkelövningar.  

• De cirkelövningar jag valt ut är exempel från fokussamtalet och baseras på om 
övningen går att genomföra utan cirkel eller om cirkeln är nödvändig.  

• De första stegen har jag redan analyserat i första analysen i och med att dessa 
övningar även förekom som exempel på övningar i fokussamtalet. Det nya jag gjort 
är att jag lagt till betydelseteman från den andra analysen och skapat ytterligare en 
helhetsstruktur av dem i form av en tabell som tolkas. 

Utdrag Betydelseenhet 

steg C 

Kärna 

steg D 

Temakategori steg 

E 

I otrygga grupper fungerar inte ring- och 

cirkelövningar eftersom cirkeln kräver 

trygghet. 

 

 

Om gruppen är otrygg så blir den otrygga 

känslan mer påtaglig om man är i ring. 

Deltagarna känner sig då otrygga i cirkeln. 

 

 

Cirkelövningar 

kräver trygghet 

och fungerar inte 

i otrygga grupper. 

 

Otrygghetskänslo

r i gruppen blir 

starkare i 

cirkelövningar, då 

skapar cirkeln 

otrygghet 

Otrygghet Grupparbete 

Cirkeln kan skapa enkelhet. Vissa 

övningar börjar man i ring, på den enkla 

nivån, när man vill utveckla övningen så 

gör man den utan cirkel 

Cirkeln skapar 

enkelhet. 

 

Enkelhet Enkel och tydlig 
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Resultat 

I detta avsnitt tar jag upp det jag kommit fram till i min undersökning. Jag börjar med att 
sammanfatta fokussamtalen så att läsaren ska få en inblick i vad vi talade om. Sedan 
redovisar jag tre analyser och tolkar dem hermeneutiskt med hjälp av min förförståelse och 
teori. Den första delen av resultatet berör cirkelns betydelse i dramapedagogiskt arbete, den 
andra delen dramapedagogiska cirkelövningars karaktär och den tredje delen upplevelsen av 
det unika med cirkelövningar i drama.  

Sammanfattning av fokussamtalen 

Vi började det första samtalet med att var och en fick nämna ett antal cirkelövningar som de 
brukade göra. Sedan gick vi vidare och talade om syftet med dessa cirkelövningar och syften med 

att använda cirkeln i drama överhuvudtaget. Så småningom fick vi fram kategorier som vi tyckte 
passade bra att dela in övningarna i, vi började dela in övningarna men kom fram till att det 
var ett väldigt tidskrävande arbete så vi fortsatte samtalet istället. Nu blev vi intresserade av 
vilka av dessa övningar som fungerar utan cirkel och vilka som inte gör det. Vi tittade på listan av 
övningar och kom med vissa exempel. Vi började prata om problematik med cirkelövningar och 

när cirkeln inte fungerar med inriktning på gruppens förutsättningar, gruppklimat och 
funktionshinder. Vi uppehöll oss en stund kring olika lösningar på dessa problem. Vi 
intresserade oss för cirkeln som form, dess egenskaper och dess symbolik. 

Det andra samtalet började vi med att titta på gårdagens ord från papper på väggen och 
sammanfatta gårdagens samtal. Vi kom in på problematik med cirkeln och kom fram till att det 
är intressant vad som händer innan och utanför cirkeln. Vi tog upp exempel på övningar 
där en eller flera personer är innanför cirkeln och hur vi upplevt dem. När det gällde utanför 

cirkeln pratade vi kring elever som inte ville delta i cirkelövningar och vad det kunde bero 
på. Vi pratade om att använda cirkeln med måtta pga. dess starka Vi-känsla. Vi kom in på 
flyktvägar att cirkeln var snäv och på så sätt kan göra personer trängda och att cirkeln är svår 
att skapa flyktvägar i. Med flyktvägar menade vi öppningar som behövs för 
konflikthantering och kreativitet. Vi uppehöll oss en stund kring detta tema och talade om 
olika sorters cirklar och hur man kan skapa flyktvägar. Vi talade om förutsättningar för att 
kunna använda cirkeln i dramagrupper. Vi talade om cirkeln som en symbol för gruppen, att 
den skapar känslor av tillhörighet och att man kan läsa av gruppklimatet genom cirkeln. Vi 
kom in på tillfällen då vi saknat cirkeln och kom på så sätt in på dess positiva egenskaper och 
ringens starka sidor. Vi talade om kontraster både till cirkeln men också att cirkeln innebar 
kontraster i sig. Vi talade om de associationer vi och deltagare har till cirkeln och vad den 
symboliserar. Vi avslutade genom att läsa igenom det vi skrivit upp och ge ytterligare 
kommentarer. 

Cirkelns betydelse i dramapedagogiskt arbete 

Det är den gemensamma upplevelsen av cirkelns betydelse i drama så som den uppfattas av 
de dramapedagoger som deltog i fokussamtalen som belyses i detta avsnitt. Jag redovisar de 
teman jag fann i analysen. Jag sammanfattar deras innehåll och tar upp utdrag ur referaten 
från fokussamtalen som belyser temat. Utdragen är återgivelser av exempel, upplevelser 
och tankar som delades under samtalen. Utdragen består av monologer, dialoger och 
samtal. Sedan tolkar jag materialet genom tidigare forskning och min förförståelse. Temana 
är Grupparbete, Individerna uppmärksammas, Fokus i cirkelns mitt, Samlas intill varandra, Enkel och 

tydlig, Associationer till symbolik och kultur samt Dubbeltydighet. 
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Grupparbete 

Att använda cirkel i drama innebär att man arbetar i grupp. Man samarbetar, möts, kommer 
nära varandra och binds samman. Detta innebär att cirkelövningarna även bildar en grupp 
av deltagarna och skapar en gruppidentitet genom att man känner tillhörighet, gemenskap 
och får en Vi- känsla. Den grupp som man skapar kan man sedan läsa av genom att 
använda sig av cirkeln. För att cirkeln ska fungera krävs en trygg grupp men användandet 
av cirkeln skapar också trygghet som bidrar till bildandet av en enhet. 

Beskrivning av temat 

 

I otrygga grupper fungerar inte ring- och cirkelövningar eftersom cirkeln kräver trygghet. Om 

gruppen är otrygg så blir den otrygga känslan mer påtaglig om man är i ring. Deltagarna 

känner sig då otrygga i cirkeln. 

 

I ovanstående citat kan man läsa ut att trygghet krävs för att man ska kunna använda 
cirkelövningar i drama men också att användandet av cirkeln förstärker gruppens 
egenskaper, i detta fall otrygghet och att cirkeln sprider den känslan i gruppen.  

 

Under min praktik arbetade jag med att utbilda personer som skulle jobba med 

funktionshindrade. Då hittade vi en lösning på problematiken med svårigheten att sitta upp i 

ring med funktionshinder. Vi använde ett ryggstöd, ett tyg i gummi som band ihop alla i 

cirkeln 

 

Ovanstående exempel visar att man binder samman personer när man arbetar i ring. Detta 
görs rent fysiskt genom att man sitter samlade intill varandra. En rimlig tolkning är att 
denna fysiska sammanbindning även påverkar den psykiska och sociala sammanbindningen 
så att en grupp bildas av att arbeta i cirkel. Nedan ges exempel på detta. 

 

Att använda cirkeln är som att säga HÄR ÄR VI! Vi är i denna cirkel och just nu är vi en 

grupp som arbetar ihop. När målet är vi börjar man i cirkel. 

 

Nu när vi sitter och pratar så tänker jag faktiskt gruppen som en ring! Det är en stark symbol 

för mig. I definitionen av gruppen lägger jag in cirkeln o vice versa. Man tillhör något. Cirkeln 

skapar tillhörighet, vi är denna grupp ungefär som ”Jag tillhör en grupp som gillar senap”.  

 

Det känns konstigt att vara i cirkel när man känner sig främmande för att vara en deltagare i 

gruppen. På det sättet kan cirkeln också främmandegöra. 

 

I ovanstående utdrag sägs att cirkeln är ett sätt att säga ”Här är vi”, man blir en grupp och 
att cirkeln skapar tillhörighet och identitet. Det upplevs som konstigt att vara i cirkeln om 
man inte känner tillhörighet till gruppen. Detta visar att man använder cirkeln i drama när 
man upplever att man är i en grupp, om någon inte upplever sig som medlem i denna 
grupp kan det kännas främmande att vara i cirkeln eftersom den så tydligt symboliserar 
enhet. 

 

Cirkeln är stark och det medför risken att man kan känna att man uppslukas av cirkeln. 

Gränser och den personliga tryggheten/integriteten löse upp när man sitter i cirkel. Man har 
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inget mellan sig och de andra. 

 

 I konfliktlösning är det en förutsättning att skapa flyktvägar. Inget ”äkta” skapande kan ske 

utan kaos och flyktvägar, utan öppningar.  

 

Man kan tänka ”Ha jävla roligt själv!” när det inte finns några flyktvägar, det gör en negativt 

inställd till övningarna 

 

Cirkeln har en uppslukande funktion. Det kan ställa till det när det gäller skapande och 
konfliktlösning eftersom man där behöver flyktvägar. Detta framkommer tydligare längre 
ned.  

 

Jag har en kille i en av mina dramagrupper som inte vill sitta med i ringen. Han vägrar att göra 

övningar i ringen. Han ställer sig utanför med flit, jag tror han känner att han har koll på de 

andra då. Jag låter honom göra det i dessa övningar. Då får han rita eller göra någon annan 

uppgift så han känner att han är med i alla fall.  

En flyktväg kan vara att man låter personer stå utanför som exemplet innan med killen som 

aldrig vill vara med i cirkelövningar som fick göra andra saker istället. Då visar man på att det 

inte är tvunget att vara med i ringen och därmed känns det okej att vara med.  

I ovanstående exempel kommer åter cirkelns funktion som skapande av grupp fram. Om 
man är i cirkeln blir man en del av gruppen. Om man ställer sig utanför cirkeln ställer man 
sig därmed även utanför gruppen. Då behöver man som pedagog göra något för att försöka 
få deltagaren delaktig genom att till exempel, som i exemplet ovan, låta deltagaren rita. 
Genom att man inte tvingar någon att vara med i cirkelövningarna skapar man en flyktväg 
en öppning. Denna öppning kan behövas för att deltagarna ska känna att de vill vara med i 
övningen. Nu vet de att utifall att de skulle vilja gå ur finns den möjligheten. 

 

Jag och en kollega hade drama med en klass där det var mycket problem. I den gruppen 

klarade inte barnen av att titta på varandra. Vi använde aldrig ringen med dem. Det fungerade 

inte för gruppen var för stökig och vi fick kommentarer som: ”varför ska vi samarbeta?”. Den 

gruppen borde inte ha haft drama överhuvudtaget. De behövde något annat. De klarade inte 

av att göra saker i grupp. Problematiken var så stark, cirkelövningarna fungerade inte och de 

skulle inte må bra av det, i den gruppen var det bättre att de fick arbeta enskilt. 

I cirkeln arbetar man i grupp, ett sätt att arbeta i grupp är att samarbeta, om inte gruppen 
klarar av att samarbeta och ingen vilja finns till detta kan man inte heller ha cirkelövningar 
eftersom de bygger på grupparbete. 
 

Ringen tar tempen på gruppen. Man kan avläsa gruppen genom cirkeln. Man tittar på hur 

personer placerar sig i ringen, var hålen finns, vilka som är inuti cirkeln (längre in än de flesta) 

och bakom (mer bak än de flesta).   

Cirkeln blir som en symbol för gruppen och att man genom att göra cirkelövningar kan läsa 
av gruppens klimat. Om man är inuti då vill man synas och vara i centrum i gruppen. Om 
man är bakom då vill man inte ta plats och tar avstånd från det gemensamma. 

 

Ett syfte med cirkelövningar är att komma närmare elever 
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Jag har ett tillfälle då jag saknade ringen. Jag var på IMPRO kurs med Keith Johnstone. Det 

var en workshop där vi deltagare blev observerade av andra deltagare som skulle lära sig 

Keiths metod. Vi satt framför scenen på ett led. Två och två hoppade vi upp och skulle 

improvisera. Vi gjorde inget tillsammans på scenen innan improvisationen. Det hade varit 

STRÅLANDE att stå i ringen och säga sina namn och få ögonkontakt med alla. Det hade 

räckt. Nu hade vi inte möts innan vi skulle improvisera. Vi hade inte invigt ”scengolvet”. 

Motståndet att gå upp blev därför större än vad de hade kunnat bli om vi haft någon 

cirkelövning så vi fått mötas. Detta är något som jag tror vi drampedagoger tänker mer på än 

teatermänniskor att skapa en grupp och att se till att mötas först. 

I cirkelövningar möts vi och vi kommer varandra närmare. Genom det lär vi känna vandra 
och bildar relationer i gruppen. Att göra det underlättar konstnärligt arbete som till exempel 
improvisation. 
 

Jag minns en gång när jag var ute med en kollega, han använde cirkeln för cirkelns egen skull. 

Trots att vi var ute hos en grupp pensionärer som hade svårt att sätta sig ner på golvet 

envisades han med att samla dem sittandes i ring på golvet Det blev inte bra. 

 

Det blir problem när cirkelformen blir ett självändamål. I vissa grupper fungerar inte 
cirkelövningar, då ska man som ledare anpassa sig efter gruppens behov. 

Tolkning av temat 

I drama arbetar man i grupp därför känns det naturligt att även ett av temana berör just 
grupparbete. Chaib (1996) menar att ett accepterande gruppklimat skapar trygghet i 
gruppen och individen vars självförtroende då växer. Det som jag fann intressant är att 
man genom att göra cirkelövningar kan läsa av gruppens klimat. Cirkeln blir som en symbol 
för gruppen På så sätt kan vi efter reflektion och analys av gruppklimatet hitta sätt att 
arbete med gruppens problem. Ett sätt kan vara att använda cirkeln men det kan också få 
motsatt effekt om inte gruppen är mogen för det. Fontana (1996) skriver att ringar är en 
symbol för sådant som binder samman människor. När cirkeln upplevs som trygg och när 
den skapar gemenskap kan ringens positiva egenskaper, som innebär enhet och initiering, 
dominerar.  I drama binder ringen samman deltagarna till en grupp som gör det möjligt att 
använda cirkeln i grupparbete. Att man som deltagare kan känna sig uppslukad och trängd i 
cirkeln kan bero på att ringens negativa betydelse fångenskap dominerar. Därför är det 
viktigt att skapa flyktvägar, öppningar för deltagarna, i cirkelövningar. Man ska inte 
använda cirkelövningar för cirkelns egen skull. Courtney (1995) skriver att fast symboler är 
kopplade till det sociala livet och den kultur de verkar i så ger de också individuella känslor 
eftersom de har en unik relation till mänsklig fantasi. Detta innebär att användandet av 
cirkeln kan upplevas olika av olika deltagare i gruppen vilket också beskrivningen ovan 
visar. 

Individerna uppmärksammas 

När man använder cirkeln i drama får alla deltagare plats, alla syns och uppmärksammas. 
Cirkelövningar med turordning innebär att en i taget får gruppens och ledarens 
uppmärksamhet. 

Beskrivning av temat 

Vi hade haft en konflikt i gruppen och hade en runda om det. Lektionen tog slut. Läraren sa 

att han var tvungen att gå och sa att vi kunde fortsätta rundan om vi själva ville. Alla fick inte 
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komma till tals. Jag var en av dem och upplevde det som väldigt jobbigt och oprofessionellt av 

läraren!  

Vad konstigt jag upplevde det inte som jobbigt? Ja just det, jag var ju en av dem som fick prata 

i rundan! 

 Att det finns en naturlig turordning i cirkeln innebär att varje individ i gruppen får 
uppmärksamhet, syns, hörs och får möjlighet att ta plats. Denna turordning används i 
rundor som innebär att man låter var och en prata till punkt. I ovanstående exempel bröts 
den tydliga turordningen när inte alla fick komma till tals och ta plats i gruppen. Det som 
ledaren signalerade till gruppen genom att göra en cirkelövning bröts genom lärarens 
handlande. Det blev ett motsägelsefullt budskap och läraren höll inte vad denne lovat 
symboliskt vilket orsakade känslor av orättvisa.  
 

Jag har haft grupper när jag jobbat med musikövningar i ring där det blev problematiskt. De 

fanns de som inte vågade sjunga eller klappa takten.  

I grupper då deltagare inte vågat säga sitt namn och sjunga har jag skickat runt en docka i 

cirkeln som hjälpmedel. De fick viska sitt namn till honom så kunde han säga det. Det blev en 

lösning i den gruppen. 

I cirkeln syns alla tydligt. Det kan stressa deltagare. Problematiken i ovanstående exempel 
kan ha uppstått för att de blev överväldigande med den uppmärksamhet som det medförde 
när allas blickar riktades mot deltagaren och för att det var en blyg grupp. Det blir 
problematiskt för att det blir svårt att genomföra övningen och för att de personer som inte 
”vågar” kan känna sig utlämnade och klassas som ”fega”. Det kan skapa osäkerhet och 
obehag. Därför är det viktigt att pedagogen hittar en lösning på problemet. Dockan tar en 
del av uppmärksamheten från individen genom att blickarna riktas mot den istället och en 
del av uppmärksamhetenn kvarstår på individen i och med att dockan säger deltagarens 
namn. På så sätt uppnås ett syfte med övningen som innebär att ge plats till varje deltagare i 
gruppen i alla fall. 
 

Man kan tänka ”Ha jävla roligt själv!” Man vill inte ha fokus påtvingat och man vill komma 

undan. Man kan känna sig trängd i cirkelövningar och bli arg. 

När man genomför övningar där var och en får plats kan det upplevas som negativt om 
man inte vill ha uppmärksamhet. Då känner man sig tvingad och detta kan göra en arg. 

Tolkning av temat 

Öfverström (2006) skriver att drama som arbetssätt innebär att eleverna blir sedda under 
förutsättning att de känner sig trygga. Detta tema visar att användandet av cirkeln i drama 
bidrar till att varje deltagare blir sedd genom cirkelns naturliga turordning. Om gruppen är 
blyg eller otrygg vill man inte bli sedd, då kan man som pedagog träna deltagarna att bli 
sedda i liten skala för att de ska bli allt mer tryggare att ta plats. Lepp (1998) fann att 
deltagarnas självkänsla ökade av att de vågat göra fler sker och på så sätt blivit modigare. 
När man använder cirkeln i drama tränar man mod hos deltagarna genom att få dem att 
våga ta plats.  Uppmärksamheten kan bli för stark och då känns den påtvingat om man inte 
vill synas. Det kan bero på en av ringens symboliska funktioner, fångenskap. Lamberth 
(2004) skriver att cirkeln består av allas unika delar. På så sätt ges det plats till alla i cirkeln. 
Hon hävdar vidare att cirkeln innebär att ingen eller alla sitter i högsätet. Av denna 
anledning kan vi dramapedagoger förmedla vikten av att alla deltagare får ta plats när vi 
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använder cirkeln i drama. 

Fokus i cirkelns mitt 

I detta tema tar jag upp exempel på att fokus hamnar i mitten av cirkeln och hur det 
upplevs i drama. Jag tar upp negativa känslor som detta fokus kan bidra till och hur man 
kan använda fokus för att få uppmärksamhet. 

Beskrivning av temat 

Jag minns en övning som vi gjorde på utbildningen. Det var en grupperingsövning. Den 

kändes väldigt hotfull. Det gick ut på att man satt i en stor cirkel och sedan skulle man välja ut 

grupper i den stora gruppen som skulle sätta sig innanför cirkeln. Först delades vi in i grupper 

baserade på ytliga saker som vilka som bodde i samma hus eller hade följe till skolan.  I slutet 

av övningen blev jag benämnd som en del av en grupp som fick flytta in. Det blev hotfullt. Vi 

fick sitta och ta emot var och ens känslor inför ”vår” grupp som var mestadels negativa.  Man 

kände sig utsatt och naken. Vi kunde bara ta emot och lyssna och fick sitta där jättelänge. Vi 

var omringade. En person var dessutom mitt emellan den lilla gruppen och den större runt 

om.  Det kändes som det blev mycket grupptryck. Jag tror att jag hade upplevt övningen 

annorlunda om vi inte hade suttit inuti ringen.  

Apropå att sitta i mitten så kom jag och tänka på en upplevelse jag var med om. Övningen går 

till så att var och en i gruppen sitter i mitten och blundar. Gruppdeltagarna runt om får säga 

vad dem tycker om en. Man blir kritiserad. Jag visste att jag skulle få negativ kritik och jag 

kände mig utsatt under denna övning. Resten av gruppen trodde säkert att jag skulle kunna ta 

det men det kändes som jag skulle börja gråta.  

Då är det ju stor skillnad när man gör den övningen fast man går runt med ett spännpapper på 

ryggen och få skrivit på sig positiva och negativa egenskaper. 

Jag kommer ihåg en övning som jag deltog i som hette ”här är jag” Den upplevde jag som 

väldigt stark och obehaglig. Övningen går till så att en person står i mitten och de andra runt 

om. Personen i mitten går fram till var och en och tittar dem i ögonen och säger ”Här är jag” 

Jag upplevde ett sådant fokus på mig. Jag kände mig rädd och det jag tror att det obehagligt av 

några att möta min blick med rädslan i.  Jag kände mig så naken, sårbar och genomskinlig. Det 

blev en sån stark energi och det kändes som att man skulle fixa övningen för att visa på att 

man hade bra självkänsla. 

 Ja men det är så typiskt liksom ”Här står jag och duger” Men ska vara bra på att ha bra 

självkänsla liksom! 

De ovanstående exemplen visar på att fokus blir tydligt på de personer som är i mitten av 
cirkeln. Där blir man betraktad av alla. Om övningen innebär att man ska ta emot kritik 
eller prestera något och när det gäller känsliga saker upplevs det som obehagligt att vara i 
ringens mitt och man känner sig utsatt och naken.  

Jag har en annan upplevelse av det här med kraften i mitten av cirkeln. Jag tyckte en övning 

som jag har gjort var obehaglig. Vi satt i en cirkel och skulle skriva kritik till personer i cirkeln 

och sedan gå över mitten och lämna lappar med kritik på till de personerna. Golvet i mitten 

kändes väldigt laddat. 

  Golvet i mitten av cirkeln blir laddat när övningen berör kritik.  
 
Det finns grupper där det är livsfarligt att stå i mitten. Jag minns en gång när jag var ute i en klass och lekte 



 

 19

”elden är lös” Det var ingen förutom jag, läraren och en mobbad elev som vågade gå in i mitten. Jag var 

tvungen att bryta leken och prata om detta. Har aldrig varit med om något liknade. Sedan i slutet av dagen 

ville klassen leka den igen på ”rätt sätt” så de skulle få en chans till och då gjorde vi det. 

Utdraget visar att enbart stå i mitten av cirkeln i en grupp kan upplevas som livsfarligt även 
om övningen inte innebär att ge kritik eller prestera. 
 

Jag minns när jag var ny i yrket och skulle ha fortbildning för lärare i drama. Jag skulle instruera 

en övning när vi stod i cirkel men jag fick ingen uppmärksamhet! Då klev jag in i cirkeln istället 

och då lyssnade de på mig. 

 

När man önskar att få uppmärksamhet av gruppen kan man ställa sig i mitten. 

Tolkning av temat 

Jung (2003) menar att när man gör cirklar skapar man en mittpunkt som allt riktas mot. 
Rönn (1997) skriver att cirkeln strävar inåt mot sin egen mitt. Jag kan tänka mig att detta 
kan bidra till att uppmärksamhet, energi och känslor därmed riktas inåt och bidrar till det 
fokus och de starka känslor som kan upplevas i mitten av cirkeln i drama. Som pedagog 
kan man använda sig av den fokus som skapas i mitten när man vill ha uppmärksamhet, då 
kliver man ur cirkelformen som gör att man är på samma nivå som de andra och in i fokus 
och höjer därmed sin status . I analysgenomgången av cirkelövningarna kom jag fram till att 
de hade individstärkande och gruppstärkande mål. (se nästa del av resultatet) Detta kan 
säkert ha varit syftet med de övningar som vi läste om ovan men det fick motsatt effekt när 
man använde sig av den kraftfulla mittpunkten som cirkeln har. Lamberth (1995) skriver att 
man i cirkeln kan känna sig omringad och att man då får känslan att man har fiender 
omkring sig. Utdragen från referaten visar på detta fenomen existerar när man använder 
cirkeln i drama.  Det är viktigt att tänka på att denna effekt finns och inte bara dess 
motsats, den omslutande cirkeln när man använder cirkeln i drama 

Samlas intill varandra 

I en cirkel samlas man intill varandra. Detta innebär att varje deltagare sitter bredvid två 
andra deltagare och att man är nära varandra. Det kan bidra till att deltagarna rör varandra 
fysiskt. Det blir svårt om inte deltagarna har möjlighet att sitta still. Det kan uppstå 
problem kring vem man sitter bredvid och deltagarna kan ta fysiskt avstånd från varandra 
så att det bildas hål i cirkeln. 

Beskrivning av temat 

Jag minns ett tillfälle när jag ledde en personalgrupp det var lite spänningar mellan kvinnorna 

och männen i gruppen. Vi skulle vara i cirkel men dem kunde inte låta bli varandra och nöp 

varandra i rumpan. Då kände jag att jag var tvungen att bryta mönstret. Jag bytte till 

”biosittning” för att det skulle fungera att jobba. 

 

I grupper där det finns mycket spänningar går det inte att använda cirkeln om det ska 
fungera att jobba. 

I grupper med hyperaktiva barn som inte kan sitta still blir det också problematiskt med 

cirkelövningar. 
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Typiska exempel är ju barnen som alltid vill sitta bredvid ledaren i ringen 

 
Det kan bli hål i cirkeln. Det finns ”trasiga cirklar”. Folk tar avstånd från personer rent fysikt, 

flyttar stolen eller sig själva så det blir glapp mellan dem och en viss person. Det blir extra 

tydligt vem som är mobbad och utanför i gruppen när man sitter i cirkel. Som ledare kan man 

undersöka var ”hålet” är och på det sättet ta reda på vem eller vilka som är utanför i gruppen 

för att ta tag i det. 

Genom att man i en cirkel sitter bredvid varandra kan deltagare ta avstånd till andra 
deltagare fysiskt genom att flytta på sig och på så sätt skapa ett hål i cirkeln. På så sätt blir 
det tydligt vem som är utanför gruppen.  Deltagare kan också sätta sig bredvid ledaren och 
på så sätt ta ”patent” på honom eller henne om detta sker frekvent, samt ha svårt att sitta 
still. Dessa faktorer försvårar arbetet i ring. 

Tolkning av temat 

Ringen är en symbol för att binda samman människor. (Fontana, 1996.) I drama binder vi 
fysiskt samman människor för att bilda cirkeln. Vissa personer klarar inte av att vara så tätt 
och nära, de slår varandra eller petar på varandra. På så sätt bryter de sig loss från ringen 
och ingen cirkel skapas då blir det svårt att arbeta om syftet var att skapa enhet, tydlighet 
eller helhet i cirkeln eftersom inte själva formen fungerar och därmed så fungerar inte dess 
symboliska funktion heller. Öfverström( 2006) beskriver drama som upplevelsens 
pedagogik. När vi använder cirkeln vill vi som Rönn (1997) skriver att deltagarna ska 
uppleva symbolen samtidigt som de är en del av dem. Om inte symbolen är hel fungerar 
inte detta.  Att flytta sig från någon är också ett sätt att bryta cirkeln. Man bryter den enhet 
som cirkeln visar på. Man visar den deltagare som sitter bredvid sig att man inte vill vara 
delaktig i samma grupp som den. Man vill inte skapa den Vi- känsla som pedagogen är ute 
efter. Då skapas istället motsatsen till tillhörighet, utanförskap hos en eller flera av 
deltagarna, de som fortfarande sitter bredvid varandra visar att de är en grupp. Detta kan 
vara en av anledningarna till att dramapedagoger undviker att använda cirkeln i otrygga 
grupper. Enligt Courtney (1995) är symboler dubbeltydiga och kan ge upphov till kaos eller 
ordning. Det kan vara cirkelns kaotiska funktion som blir dominerande i ovanstående 
exempel som gör att deltagarna inte kan sitta still eller låta bli varandra. Spänningarna kan 
också bero på att det är svårt att hitta flyktvägar i cirkeln.  

Enkel och Tydlig 

Cirkelns form är tydlig och cirkeln kan skapa enkelhet. Cirkelns tydliga form används när 
man vill skapa tydlighet och genereras i cirkeln så att problem i gruppen tydliggörs. 

Beskrivning av temat 

Cirkeln kan användas när syftet är att ge tydlighet eftersom den har en tydlig form. 

 

.   Problematiken i gruppen blir 100 gånger tydligare i cirkelövningar. 
 

Cirkelformen är tydlig. Det finns en tydlig ordning i cirkeln som göra att man får en naturlig 

turordning i cirkelövningarna 

Cirkeln tydliggör och dess  form ger tydlighet till övningar, fenomen och  stämningar. 
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Cirkeln kan skapa enkelhet. Vissa övningar börjar man i ring, på den enkla nivån, när man vill 

utveckla övningen så gör man den utan cirkel 

 

Cirkeln kan skapa enkelhet och passar därför om man vill göra en övning på en enkel nivå, 
om man vill försvåra övningen bryter man därför cirkeln så att cirkelns enkla funktion 
försvinner och övningen därmed utvecklas. 

Tolkning av temat 

Liungman (1989) beskriver cirkeln som ett av de enklaste grafiska tecknen. I och med att 
cirkeln är enkel i sig kan den också skapa enkelhet i och med att man associera till enkelhet 
när man är i cirkeln. Nordström(2003)  skriver att man använder cirkeln, som är ett slutet 
tecken, när kommunikationen kräver tydlighet. Dramats syfte är enligt Courtney (1995) 
kommunikation av känslor mellan personer. På så sätt blir ett av cirkelns syfte i drama att 
kommunicera tydligt.  Rönn (1997) skriver att man upplever symbolen när man är en del av 
den. På så sätt kan det tänkas att man också upplever dess egenskaper och att det som vi 
stoppar in i symbolen i form av övningar, stämningar och personer bli en del av cirkeln och 
en del av dess egenskaper. Därför upplevs gruppens problematik tydligare i cirkeln.  

Associationer till symbolik och kultur 

Omedvetet associerar ledare och deltagarna i drama till kulturella och symboliska fenomen 
när man använder cirkeln. 

Beskrivning av temat 

Cirkelns symbolik bottnar bland annat vigselringar, folkdanser och östasiatisk livssyn. 

 

De associerar cirkeln med oseriöst trams. De är så fasta i dessa kulturella associationer att det 

inte fungerar att arbeta seriöst med dem i ring. Jag brukar inte börja i ring med vuxna på grund 

av dessa associationer. Ringen kan också associeras till dagis, jul och midsommar och terapi.  

 

Vissa personer associerar cirkeln till terapi och kan känna sig pressade att lämna ut mer om sig 

själva än vad dem vill i rundor. På högstadiet har det nog mycket med attityden att göra. Det 

kan ge dagiskänsla om man sitter i ring 

 

De associationer som man tror uppkommer av användandet av cirkeln i drama är 
vigselringar, folkdans, östasiatiskt livssyn, oseriöst trams, jul, midsommar, terapi. Man 
upplever att dessa associationer stör arbetet och bidrar till problematik. Därför undviker 
man cirkelövningar i vissa grupper där man tror att det finns starka associationer till 
exempel i grupper med vuxna eller högstadielever. 
 

Cirkeln är en symbol för demokrati. Cirkeln kan utnyttjas som maktfaktor. Ringen är en 

symbol för makt. Makten fördelas i en cirkel på så sätt är den jämlik. 

 

Cirkeln kan både utnyttjas som maktfaktor och fördela makten jämlikt. På så sätt blir 
ringen en symbol för makt. Cirkeln upplevs som en symbol för demokrati. 
 

Att använda ringen räcker som Statement för gruppen. Då kommunicerar man till gruppen 
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vilken syn man har på verkligheten, lärande och människor. 

Användandet av cirkeln visar på en slags etik och ett pedagogiskt förhållningssätt. Cirkeln är en 

symbol för det dramapedagogiska förhållningssättet. Den visar på allas lika värde, att alla är 

viktiga, och att det är viktigt med delaktighet 

Cirkeln blir en symbol för det dramapedagogiska förhållningssättet genom att den visar på 
allas lika värde, att alla är viktiga och att det är viktigt med delaktighet. Förhållningssättet 
förmedlas till gruppen symboliskt genom cirkeln.  

 

Ellen Key hade flickskolor på vilka de satt  runt runda bord. Personer som har tittat på 

fotografier trodde inte att man bedrev skolundervisning på dessa flickskolor eftersom de satt i 

ring. Man tänkte sig skolundervisning som hierarkisk, där läraren var den överordnande. I en 

cirkel finns ingen hierarki, därför trodde man inte att skolundervisning kunde bedrivas på det 

sättet. 

 

Avänder man cirklar i armén? 

Det tror jag inte eftersom armén är en hierarkisk organisation? 

 Jo det finns det faktiskt, det finns kurser som heter UGL som bygger på Kurt Lewins idéer 

där cirkelövningar används. Dramapedagogik bygger ju också delvis på hans idéer.  

Ja just det, nu när du säger det kom jag ihåg ett tillfälle då vi hade fortbildning med militärer 

och det fungerade jättebra att använda cirkelövningar med dem 

 
Cirkeln upplevs vara utan hierarki. Det finns personer som trott att inte skolundervisning 
har kunnat genomföras i cirkel trots att det gjorde på grund av det annorlunda formsättet, 
där läraren ej har fått platsen som överordnad. En fördom är att cirkelövningar inte 
används i armén eftersom det är en hierarkisk organisation. Men det gör man. Erfarenhet 
av att dramapedagoiska cirkelövningar fungerar bra i armén finns. 

Tolkning av temat 

Associationen till terapi kan bero på att man använder cirklar i terapi eftersom man då 
enligt Jung (2003) kompenserar det psykiska tillståendets oordning genom cirkelns stränga 
ordning. Associationerna till jul och midsommar kan nog bero på att man vid dessa 
tillfällen dansar ringdanser. Weber (1996) tar upp ringdansens ursprungliga innebörd 
oändlighet och evighet, den kan nog av många numera upplevas som oseriöst trams 
eftersom ringdanser numer mest används vid festliga tillfällen. Att man associerar till dagis 
tror jag har med att man använder sig av mycket samlingar i ring på dagis. Dagis 
associationen kan i sin tur göra så att man uppfattar cirkeln som oseriös och tramsig. 

Att man associerar till cirkelns symboliska innebörd tror jag beror på att cirkeln är en 
nyckelsymbol. Courtney (1995) menar på att nyckelsymboler förstås på ett intuitivt sätt. Vi 
människor reagerar starkt på nyckelsymboler. Om deltagarna har en stark undermedveten 
association till oseriöst trams, dagis eller terapi så dominerar den och är svår att påverka. Vi 
människor reagerar i regel antingen väldigt positivt eller negativt på nyckelsymboler. Om 
man använder en cirkel i en grupp där de flesta reagerar mycket negativt på den blir det då 
troligen svårt att genomföra det man tänkt göra. Därför kan man tänka på och känna efter 
intuitivt om det är en passande grupp att använda cirkelövningar i och om ens syfte med 
övningen passar de associationer som man tror gruppen har till cirkeln  
 



 

 23

Sternudd ( 2000) tar fasta på dramapedagogikens demokratiska fostran. Cirkeln används i 
drama som en symbol för demokrati. I cirkeln är alla jämlika. Det dramapedagogiska 
förhållningssättet är demokratiskt och genom att använda sig av cirkeln kan man signalera 
detta förhållningssätt. Lamberth (2004) ser cirkeln som den jämställda mötesplatsen och 
motsatsen till ett hierarkiskt system. I drama kan vi därför använda cirkeln när vi vill öva 
och visa på demokrati.  

Dubbeltydighet 

I materialet finns exempel på att cirkeln i drama är dubbeltydig. Cirkeln beskrivs ha många 
olika egenskaper varav två eller flera består av motsatser till varandra. 

Beskrivning av temat 

En kontrast är mjukt eller hårt. Cirkeln är rund och mjuk om man är i den. Om man är 

utanför den eller i mitten kan den upplevas som hård och kall. 

I ovanstående utdrag beskrivs cirkeln just med motsatser beroende på var i cirkeln man 
befinner sig, i cirkeln bredvid dem andra känns cirkeln rund och mjuk men om man är 
utanför den kan man uppleva den som  hård och kall. 
 

Det är svårt att bryta sig in i en sluten ring, en sluten grupp, på det sättet blir cirkeln 

uteslutande- stöter bort, en kall cirkel. I en trygg grupp är det lättare att ta sig in i en cirkel. 

Därför är det viktigt att ge plats i cirkeln öppna upp, bjuda in, flytta, skapa plats för att man 

ska känna sig välkommen. 

 

Här ges exempel på att cirkeln kan upplevas olika beroende på hur gruppen är, om gruppen 
är sluten blir cirkeln också sluten, en sådan cirkel stöter bort. Om gruppen är trygg är det 
lättare att ta sig in i cirkel, där känns cirkeln välkomnande. Cirkelövningar ger olika 
upplevelser beroende på vilken grupp man har dem i. Som ledare är det viktigt att tänka på 
denna aspekt och uppmana gruppen och se till att man bjuder in och skapar plats i cirkeln 
för dem som kommer till om man vill att cirkeln ska upplevas som välkomnande. 

 

Ringen ger både struktur och kaos i olika sorters cirkelövningar men också i samma övningar. 

I detta utdrag beskrivs vad ringen bidrar till i cirkelövningar. Ringen ger både struktur och 
kaos. Kaos och struktur är motsatser till varandra. Struktur och kaos finns som inslag 
genom olika typer av cirkelövningar men också inom samma övningar.  
 

Tolkning av temat  

Cirkeln är en symbol. Enligt Courtney (1995) är symboler dubbeltydiga och denna 
dubbeltydighet är användbar i drama. Liungman (1989) menar att de grafiskt enklaste 
tecknen, av vilka cirkeln är en, består av par av motsatser. Fontana (1996) skriver att genom 
att cirkelns betydelse består av motsatser skapas en känsla av helhet och man kan förstå att 
dessa motsatser är sidor av samma enhet. Vi lär oss att de är beroende av varandra för att 
existera. De mjuka och hårda samt runda och kalla aspekterna kan vara metaforer för 
cirkelns välkommande och utstötande funktioner. De motsatspar som jag fann när det 
gällde cirkeln i drama är: 
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Struktur     –              Kaos 

Välkommande   –                             Utstötande 

Mjuk      –           Hård 

Rund      –        Kall 

Trygg      –        Otrygg 

 
Courtney (1995) menar att symbolers dubbeltydighet kan uppmuntra till kaos eller ordning. 
Det kan vara en anledning till att cirkeln ger både kaos och struktur i drama. En av ringens 
symboliska betydelser är enligt Fontana är initiering. På så sätt kan man förklara cirkelns 
välkomnande funktion. Att den är utstötande kan förklaras genom des slutna form. 
Kransar som är slutna symboliserar oförgänglighet enligt Weber (1996).  Den funktionen 
av ringen öppnar inte upp möjligheter till att ta emot någon ny person eftersom ringen då 
skulle förändras. Även Lamberth (2004) tar upp att en cirkel kan släppa in eller hålla något 
utanför. Enligt Fontana (1996) antyder ringen beskydd. Detta kan förklara den trygga 
aspekten av cirkeln.  
 
Jag menar på att cirkelns symboliska funktion bidrar till dubbelheten och känslan av 
motsatser i användandet av den i drama. Vi kan använda oss av detta när vi vill arbeta med 
motsatser samt skapa förståelse för att motsatserna kan existera sida vid sida eftersom de är 
olika sidor av samma enhet. Öfverström (2006) skriver att man inom drama vidgar 
kunskapsbegreppet utifrån ett helhetstänkande. Att använda cirkelns symboliska funktion i 
form av att den består av motsatser som skapar en helhet skulle därmed kunna bidra till att 
vidga kunskapsbegreppet hos deltagarna på ett intuitivt plan. Cirkeln kan träna symboliskt 
tänkande vilket Chaib (1996) menar är ett sätt att utveckla den kommunikativa 
kompetensen. Det vi behöver reflektera över som dramapedagoger är, vilka olika känslor 
som kan uppstå beroende på hur gruppen är, vilka typer av cirkelövningar som vi ska 
använda oss av beroende på vilket syfte vi har med övningen och vilka motsatspar som 
övningen består av samt hur relationen är mellan motsatserna. 
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Den dubbla cirkeln  

Här redovisas analysen av cirkelövningarna som kom upp under foksusamtalet i form av ett 
nät. I bilaga 1 och 2 kan ni se de cirkelövningar som har delats in och deras 
betydelseenheter. En definition på de olika typerna av cirkelövningar finns i bilaga 3 och en 
beskrivning av temana finns i bilaga 5. 

 

Figur 2. Sammanställning av typer av övningar och mål samt deras relation till varandra De runda figurerna är 

mål. De är de teman jag fått fram. De fyrkantiga figurerna är olika typer av cirkelövningar, de kärnor som jag fann i 

materialet. Pilarna mellan dem visar vilka typer av övningar som leder till vilka mål. De flesta övningar har ett eller flera 

mål samtidigt. På så sätt kan man se cirkelns mångtydiga och dubbeltydiga aspekter i detta nät 

Tolkning av nätet 

Min övergripande tolkning är att nätet består av motsatser och är dubbeltydigt. Eftersom 
kärnorna relaterar till flera olika teman relaterar också temana till varandra. De kärnor som 
knyter an till flest teman är ”byta platslekar med en i mitten” som har Gruppstärkande, 

Individstärkande, Vara här och nu samt Fantasi och kreativitet som mål och ”rundor” som har 
Gruppstärkande, Individstärkande, Ritualer och Förståelse och eftertanke som mål.   
 

Flertalet av de övningar som har målet att stärka gruppen har också som mål att stärka 
individen. Genom de samband som finns tolkar jag det som att cirkelns individstärkande 
mål stärker dess gruppstärkande mål och vice versa. Om man ser på tidigare forskning 
inom drama visar sig detta fenomen även där. Chaib (1996) hävdar att grupparbete stärker 
den personliga utvecklingen hos individen genom att identiteten förstärks. Man kan se att 
det gruppstärkande målet och individstärkande målet som cirkelövningarna har liknar de 
mål som det personlighetsutvecklande perspektivet har. Sternudd (2000) menar att man 
inom detta perspektiv reflekterar över bland annat grupprocesser, att man vill öka 
förståelsen för gruppdynamik och att man får verktyg för att förstå sig själv i förhållandet 
till andra och gruppen. Enligt Nordström (2003) framhävs de deltecken som bildar ett 
slutet heltecken. Cirkeln är ett slutet tecken. Eftersom det är en grupp som bildar ringen i 
drama kan det innebär att gruppen och framhävs och på så sätt stärks den. I de 
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individstärkande övningarna framhävs de individer som skapar cirkeln och på så sätt får 
varje person stå i centrum, komma till tals och bli sedd. 

 
Kärnorna ”Namnlekar”, ”Lära känna varandra lekar” och ”Att ta plats och våga” knyter an 
till tre teman, Fantasi och kreativitet, Gruppstärkande och Individstärkande.  På så sätt 
knyter målet Fantasi och kreativitet an till de Individ- och Gruppstärkande målen. Detta kan tolkas 
som övningarnas fantasifulla och kreativa mål går han i hand med de grupp- och 
individstärkande målen 
 
Kärnorna ”improvisationsövningar”, ”kulllekar” och ”byta plats lekar med en i mitten ” 
relaterar till båda temana, vara här och nu samt fantasi och kreativitet.  Chaib (1996) hävdar att 
användandet av fantasi gör att man kan glömma den grå vardagen. Att glömma vardagen 
kan vara ett sätt att vara här och nu. Detta kan vara en anledning till att temana Vara här och 

nu och Fantasi och kreativitet sammanfaller. Genom avslappning och användning av kroppen 
som uttrycksmedel får deltagarna en ökad medvetenhet om sin kropp och sitt inre enligt 
Lepp (1998) Jag menar på att denna medvetenhet gör så att deltagarna har möjlighet att 
vara här och nu. Öfverström (2006) skriver att en del av det som karaktäriserar drama som 
metod innebär att eleven använder sig av alla sina sinnen i inhämtandet av kunskapen samt 
att man använder sig av det fantasifulla hos individen för att påverka kreativiteten.  Att 
använda alla sinnen, fantasi och kreativitet blir på så sätt cirkelns roll i drama som metod i 
cirkelövningarnas mål Vara här och nu och Fantasi och kreativitet. De metoder som används 
inom dessa teman sammanfaller med de metoder som används inom det konstpedagogiska 
perspektivet, där man använder konstnärliga och dramatiska utryck och tekniker samt utgår 
från agering. (Sternudd, 2000.)  
 
Det tema som är mest avskilt från de andra temana är Förståelse och eftertanke dess avskildhet 
från de andra kan bero på att de kärnor som hör till det temat inte är specifika 
dramapedagogiska övningar utan aktiviteter som är nödvändiga i all pedagogisk 
verksamhet. Öfverström definierar drama som upplevelsen, inlevelsen och reflektionens 
pedagogik. Jag anser att det vi gör i detta tema innebär inlevelse och reflektion som på så 
sätt skapar förståelse. Sternudd skriver att ökad förståelse är ett av målen inom det 
personlighetsutvecklande och holistiska perspektiven. På så sätt sammanfaller 
cirkelövningarnas mål Förståelse och eftertanke med de två perspektivens mål. Jung (2003) tar 
upp att cirkelns stränga ordning används vid psykisk sjukdom för att kompensera oro och 
förvirring. Det kan tänkas att man inom dramapedagogik använder sig av samma funktion 
hos cirkeln för att minska förvirring hos gruppen eller deltagarna. Förvirring ser jag som en 
motsats till förståelse. 
 
Ritualer är även ett relativt eget tema med egna kärnor. Ritualer är symboliska handlingar 
och förekommer i alla dramatiska handlingar i större eller mindre form. (Courtney, 1995.) 
Användandet av cirkelövningar i ritualen ger ritualen dess symboliska funktion eftersom 
cirkeln är en symbol. Fontana( 1996) skriver att varje punkt på cirkeln kan  vara en början 
och ett slut trots att vi betraktar början och slut som motsatser. Courtney (1995) skriver att 
vi ritualer arbetar med motsatser. I detta tema ser vi att vi använder cirkelns motsatspar 
början och slut i de ritualer vi gör i drama. Eftersom cirkeln har slutet och början i samma 
punkt passar det att använda cirkelövningar både i början och i slutet av dramapasset. 
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Cirkelns begränsningar 

I fokusamtalet diskuterades vilka cirkelövningar som skulle gå att genomföra utan cirkel 
och vilka som inte skulle gå att genomföra utan cirkel. Dessa exempel har analyserats med 
hjälp av det jag har fått fram från tidigare analyser eftersom dessa övningar förekom som 
exempel på övningar i fokussamtalet och betydelsetemana lagts till. 

Figur 3. Tabell över vilka övningar som fungerar eller inte fungerar utan cirkel med kärnor, mål och teman. 

 

Cirkelövning  Kärna 

Typ av dramaövning 

Mål tema Betydelse tema Fungerar 

ej utan 

cirkel 

Funge

rar 

utan 

cirkel 

Trygghetsringen  Trygghetsövning Gruppstärkande och 

Individ stärkande 

Grupparbete, Individen 

uppmärksammas, Fokus 

i cirkelns mitt, Samlas 

intill varandra 

 X 

Händelsernas torg   Improvisationsövning Vara här och nu och 

Fantasi och kreativitet 

Individen 

uppmärksammas 

 X 

Vad har du i 

skåpet?  

 

Improvisationsövning Vara här och nu och 

Fantasi och kreativitet 

Grupparbete  X 

Flytande staty  Improvisationsövning Var här och nu och 

Fantasi och kreativitet 

Grupparbete, Fokus i 

cirkelns mitt 

 X 

Kasta bollar   

 

Samarbetsövning och 

Koncentrationsövning 

Vara här och nu och 

Gruppstärkande 

Grupparbete, Enkel och 

tydliggörande 

 X 

Runda 

 

Runda  Ritual, Gruppstärkande, 

Förståelse och eftertanke 

och Individstärkande  

Individen 

uppmärksammas, 

Grupparbete, Samlas 

intill varandra, Enkel och 

Tydlig 

X  

Elden är lös  

 

Byta platslekar med en i 

mitten- 

Individstärkande, 

Gruppstärkande, Vara 

här och nu och  Fantasi 

och kreativitet 

Individen 

uppmärksammas, Fokus 

i cirkelns mitt 

X  

Namn och rörelse Namnlek Gruppstärkande, 

Individstärkande, och 

Fantasi och kreativitet 

Grupparbete, Individen 

uppmärksammas 

X  

Snacka allvar Tala om allvarliga saker Förståelse och eftertanke Enkel och tydlig X  

Namnblomma 

 

Namnlek Gruppstärkande, 

Individstärkande och 

Fantasi och kreativitet 

Grupparbete, individen 

uppmärksammas 

X  
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Tolkning 

Även om cirkelövningar skapar koncentration så är det ej specifikt för cirkeln, koncentration 

kan uppnås även utan cirkeln. (Utdrag ur fokussamtalet) 

Detta är ett exempel på att de mål och syften man har med cirkelövningar i drama även kan 
uppnås utan cirkeln. Då blir jag nyfiken och vill undersöka om det finns något som 
dramapedagoger upplever som genuint just för cirkeln i drama och som inte kan fångas på 
annat sätt. 

De övningar som upplevs fungera utan ring är ”Trygghetsringen”, ”Händelsernas torg”, 
”Vad har du i skåpet?”, ”Flytande staty” och ”Kasta bollar”. I dessa övningar är inte ringen 
lika viktig för att uppnå de syften man har med övningen. Flera av övningarna är 
improvisationsövningar, en är en trygghetsövning och en är en samarbetes och 
koncentrations övning.  Deras mål är ”gruppstärkande”, ”individstärkande”, ”fantasi och 
kreativitet” samt ”vara här och nu”. På så sätt kan vi utesluta att målen skulle vara unika 
just för cirkeln i drama trots att dem återkommer som teman hos de cirkelövningar där det 
inte går att genomföra övningen utan cirkel. Det tänkas att det är något inom temana som 
ger upplevelsen av cirkelns nödvändighet. 

 Runda utan ring ger inte samma feeling.(Utdrag ur fokussamtalet) 

 Man upplever att övningarna ”Rundor”, ”Namnblomma”, ”Snacka allvar”, ”Namn och 
rörelse” och ”Elden är lös” är de övningar som inte fungerar utan cirkeln. I 
”Namnblomman” ligger man ner på golvet och deltagarna reser sig i tur och ordning upp 
och säger sitt namn och välkomnas av gruppen.  I ”Namn och rörelse” står man i en ring 
och en deltagare i taget säger sitt namn och gör en rörelse som sedan resten av gruppen 
upprepar. I ”Rundor” får var och en komma till tals efter varandra så som de sitter i ringen. 
De har alla turordningen som gemensam nämnare.  ”Elden är lös” är en ”byta platslek med en 
person i mitten” För att övningen ska fungera krävs det en mittpunkt. När det gäller 
”Snacka allvar” så är syftet att uppnå förståelse och eftertanke. Där använder man sig av 
cirkelns tydliggörande funktion och dess enkelhet. Detta använder man sig av även i rundorna. 
Den tydliggörande funktionen samverkar med turordningen så att en tydlig turordning skapas 
i ”Rundan”, ”Namn och Rörelse” och ”Namnblomma” 

En rimlig tolkning av ovanstående skulle innebära att två aspekter av upplevelsen av det 
genuina med cirkeln i drama är en tydlig turordning och att man använder sig av cirkelns mitt. 

”Rundor”, ”Elden är lös”, ”Namnblomma” och ”Namn och rörelse” knyter an till tre eller 
fyra mål och två eller fler betydelseteman. Eftersom målen och betydelsetemana består av 
olika innebörder av cirkeln och olika egenskaper i cirkelövningarna kan man dra slutsatsen 
att dessa övningar också har inslag av kvalitativt skilda innebörder och egenskaper. Denna 
tolkning innebär att dessa övningar är mångfacetterade och jag kan även hitta motsatspar i 
dem som till exempel individ och grupp. Det kan tänkas att de mål och betydelser som 
övningarna har kan uppnås var och en för sig men eftersom de har ett antal skilda mål och 
betydelser krävs cirkeln för att dessa ska kunna existera på samma gång. En rimlig tolkning 
av detta skulle kunna vara att cirkelns dubbeltydighet upplevs som genuint för cirkeln i drama.  
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Diskussion 

Denna uppsats kan inte göra det breda materialet som jag har sammanställt dessa 
infallsvinklar rättvisa. Man hade med hjälp av det kunnat undersöka andra aspekter inom 
drama. Två aspekter som fångade mitt intresse var dels hur man genom att ställa 
dramapedagogiken mot teaterpedagogiken kan få fatt i det som kännetecknar drama, samt 
upplevelsen att man ska vara bra på att ha bra självkänsla i drama. På grund av tidsbrist och 
studiens begränsningar kunde jag inte undersöka detta. Även inom inriktningen av min 
uppsats, cirkeln i drama, finns det mer att upptäcka. Jag har trots allt försökt att göra en så 
rättvis och detaljerad bild av fenomenet som möjligt inom studiens ramar. Jag trodde inte 
att jag skulle få ut så mycket om cirkeln i drama genom endast två fokusamtal. Vad kan 
man då inte få ut om man forskar i det ännu mer? Min nyfikenhet har blivit större och 
stillats på samma gång genom undersökningen. Som det heter; ”Ju mer man får veta desto 
mer lär man sig hur lite man egentligen vet” Jag har fått en tydligare bild av cirkelns 
betydelse i drama och hur den kan förstås och har ansträngt mig för att kommunicera det 
på ett begripligt sätt till läsaren.  

Nedan så diskuterar jag metod och resultat, ger förslag på vidare forskning och tar upp 
brister i undersökningen. 

Metoddiskussion 

Har jag med hjälp av den metod jag använt kunnat besvara mina forskningsfrågor? Hade 
det lämpat sig bättre med någon annan metod? Hade jag kunnat gå tillväga på något annat 
sätt för att förbättra min undersökning? I detta avsnitt granskar jag mitt tillvägagångssätt.  

Jag har använt mig av foussamtal som metod.  Den formen av fokusamtal jag använt är inte 
en konventionell metod. Dramapedagogik är inte heller ett vanligt ämne i 
forskningssammanhang och kan då behöva ovanliga metoder för att undersökas. Dessutom 
rimmade den demokratiska synen i metoden väl med min kunskapssyn. Det 
okonventionella gav dock upphov till en del farhågor kring metodens tillförlitlighet. Jag 
funderade kring om jag skulle banda in samtalet och sedan transkribera det som man gör i 
konventionella intervjustudier men förstod att detta inte gick hand i hand med deltagarnas 
medforskande roll. För att materialet ska bli tillförlitligt är det viktigt att deltagarna ges 
möjlighet att följa samtalet. Detta ges genom anteckningar av samtalets gång på papper på 
väggen. Jag bad mina samtalskamrater att påpeka om jag missade att anteckna något 
väsentligt för att öka tillförlitligheten.  

Som samtalsledare dokumenterar du, tolkar samtalet, leder det och deltar själv. Det var inte 
helt lätt att hålla dessa bollar i luften samtidigt. Det som jag upplevde fick stryka på foten 
var min egen medverkan. Detta skulle säkert ha kunnat avhjälpas om man var två 
samtalsledare som växlade mellan de olika uppgifterna. Ett annat problem när man är 
samtalsledare är när man ska avgränsa, samtalet löper fritt och det är lätt att man kommer 
in på oväsentligheter, men samtidigt vet man aldrig vad som kan utvecklas ur diskussioner 
om Kay-polack, sekter eller senap. Och mycket riktigt cirkelns betydelse i drama blev en 
aning mer nyanserad av dessa resonemang. Vid vissa tillfällen lät jag diskussionen hänga 
kvar för länge och i andra avbröt jag spår för tidigt som hade kunnat leda vidare till ny 
kunskap.  Det är en fingertoppskänsla som man utvecklar med övning och jag upplevde att 
jag efter första samtalet behärskade den bättre.  

En annan viktig aspekt är att referaten godkänns av deltagarna eftersom de är de dokument 
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som man sedan utgår från i sin analys. Referaten är sammanställningar av spännpapperna. 
Jag lade ut mina referat på kursens hemsida som deltagarna hade tillgång till och fick inte 
några kommentarer på det, för att höja tillförlitligheten tog jag tillfället i akt att be om 
kommentarer på senare seminarier när jag träffade gruppen.  

När jag fått det godkänt fortsatte jag analysen av materialet. Jag försökte att frångå min 
förförståelse så mycket som möjligt i detta steg genom att inte ta något för givet. Där 
hjälpte det mycket att jag hade en modell att utgå från. Trots detta är det troligt att jag 
missat några aspekter och detaljer som hade kunnat vara intressanta i resultatet. I sista 
steget av min analys använder jag mig av hermeneutik för att tolka mitt material. För 
somliga kan det upplevas som att fenomenologi och hermeneutik inte går att kombinera.  
Christer Bjurwill (1995) skriver att det enligt Husserl, fenomenologins grundare, var 
otänkbart att göra detta men att fenomenologin och hermeneutiken numer bor under 
samma tak genom att hermeneutiken kan fungera som en extravåning som läggs ovanpå de 
övriga våningarna i det fenomenologiska huset. Det är detta jag har gjort i min analys. Först 
har jag gått upp för alla våningar i huset efter fenomenologins principer och när jag fått 
fram det resultatet har jag tolkat fenomenets mening. Jag fann det nödvändigt att göra så. 
Om jag hade haft en helt hermeneutisk utgångspunkt hade mitt syfte varit att utifrån 
förståelse och tolkning av dramapedagogens person resonera kring dennes tänkande kring 
cirkelns betydelse i drama. Då hade jag inte kunnat karaktärisera fenomenet cirkeln i drama. 
Om jag endast hade redovisat den fenomenologiska analysen hade jag inte kunnat visa på 
hur detta fenomen kan förstås. Därför ansåg jag att en blandning av dem var lämplig men 
jag höll dem skilda genom att följa stegen i rätt ordning! Jag såg att det var viktigt att jag 
redogjorde för min egen förförståelse i undersökningen för att man som läsare ska kunna 
förstå min utgångspunkt och genom hjälp av den granska studien. Trots att jag inte 
redovisar den under en särskild rubrik blir den en följeslagare i inledning och bakgrund. 
Den hade dock kunnat förtydligas ytterligare.  

 

Eftersom jag genomförde två olika analyser på två olika material, cirkelövningar och dess 
syften samt exempel och upplevelsen av cirkeln i drama, skapades också två resultat. I 
summeringen nedan binder jag samman analysernas olika teman och kan se att dem går in i 
varandra, påverkar varandra och samverkar. På så sätt känns analysen tillförlitlig. Jag tycks 
mig se att upplevelserna av cirkelns praktiska användning och dess betydelse går hand i 
hand. Jag ser dock en del brister när det gäller detta och inser att kopplingen mellan de 
olika temana hade kunnats analyseras tydligare och att resultatet hade kunnat komprimeras 
utan att förlora sin innebörd.  Jag valde dock att ta med många utdrag, beskriva och tolka 
dem för att ge en sådan tydlig bild som möjligt av cirkelns karaktär och betydelse i drama, 
detta har bidragit till uppsatsens stora omfång, men utgör samtidigt en säkerhetsåtgärd 
beträffande validiteten i min fenomenologiska - hermeneutiska studie.  
 
Genom en tredje analys där jag använder mig av det jag kommit fram till i första och andra 
analysen visar jag på ytterligare en aspekt av cirkeln i drama nämligen det som inte kan 
fångas utan cirkeln. Även i denna ser jag en del brister. Jag hittade inte de likheter som jag 
fann i de andra övningarna i övningen Snacka allvar. På grund av ett för litet underlag kunde 
jag inte finna någon rimlig tolkning till varför cirkeln är nödvändig när man Snackar allvar i 
drama. För att utreda om det finns något i cirkelövningarna som är unikt och som inte kan 
upplevas om man inte använder cirkeln och om vad det är i sådana fall det och hur det kan 
förstås, krävs det en mer omfattande analys och annan inriktning på de samtal som jag fört. 
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Ett tillvägagångssätt hade kunnat vara att dela in alla övningar som kom upp under samtalet 
i sådana som upplevs fungera utan cirkeln eller inte för att på så sätt undersöka om det 
finns fler övningar där cirkeln är nödvändig och genom analys av detta finna fler 
egenskaper i cirkeln som bidrar till den unika känslan. Har jag då inte svarat på min 
forskningsfråga? Jag hävdar att jag har det på ett sätt eftersom jag gett ett exempel på hur 
man kan förstå det som inte kan fångas utan cirkeln.  Därmed vill jag inte säga att det inte 

kan finnas fler exempel på det som inte kan fångas utan cirkeln och/eller fler tolkningar av 
det. Det jag gör är bara en tolkning som baseras på just den upplevelse som de personer 
som deltog i fokussamtalet hade när det fördes, det som jag fann genom just den analys 
som jag genomförde samt den forskning och litteratur som jag valt att använda mig av i 
min tolkning. 

Resultatdiskussion 

Fick jag fatt i det jag ville undersöka?  Vad kan vara intressant att undersöka ytterligare? I 
detta avsnitt granskar jag mitt resultat. 

Det jag kom fram till i min underökning av upplevelsen av det genuina med 
cirkelövningarna, ”Rundor”, ”Namnblomma”, ”Snacka allvar”, ”Namn och rörelse” och 
”Elden är lös”, är att den genuina upplevelsen kan bero på att cirkeln har en tydlig turordning, 
att man använder sig av cirkelns mitt och att den är dubbeltydig. När det gällde cirkelns 
nödvändighet när man Snackar allvar fann jag att tydligheten var central. I analysen av 
cirkelövningarnas mål fann jag att temat, Förståelse och eftertanke, som Snacka allvar ingår i, var 
mest avskilt från de andra temana och gjorde tolkningen att de berodde på att temat inte 
innebar typiskt dramapedagoiska övningar utan det som krävs i all pedagogisk verksamhet. 
Det skulle vara intressant att gå vidare och undersöka detta tema ytterligare för att se om en 
annan bild av cirkelns betydelse skulle lyftas fram.  

 
Det som tillförde mig nya infallsvinklar och som jag upplevde som något nytt och som 
avvek från det som kan anses som allmänt känt inom drama och min förförståelse var: 

 
• att cirkeln blir en symbol för gruppen och att man därmed kan läsa av gruppens  

klimat när man genomför cirkelövningar 
• att de som befinner sig i cirkelns mitt i dramaverksamhet hamnar i ett tydligt fokus. 
• Cirkelns dubbeltydighet. 
 

I min analys av temat grupparbete fann jag upplevelser av att cirkeln blir en symbol för 

gruppen. Genom detta upplever man att gruppklimatet går att läsa av. Jag fann att man kunde 
läsa av, vilka eller vem som är utanför gruppen genom vilka ”hål” som bildas i cirkeln , 
vilken problematik och vilka känslor som dominerar i gruppen genom att de tydliggörs 
genom cirkeln, vilka roller som finns och vem eller vilka som tar dem genom att befinna sig 
innanför eller ställa sig utanför cirkeln. Detta hade varit spännande att undersöka vidare. 
 
Jag fann att man i mitten av cirkeln hamnar i ett tydligt fokus. I drama upplevs detta fokus 
som användbart eller skrämmande, beroende på vilken situation man är i. Jag redogjorde 
för några exempel som visade detta. En nyfikenhet kvarstår dock kring hur detta fokus kan 
förstås utöver det jag redan kommit fram till. 
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I min undersökning upplevde jag Dubbeltydigheten som ett övergripande tema. I materialet 
fann jag motsatspar, mångtydiga innebörder och sammanfogningar av motsatser till en 
enhet. Jag upplever att dubbeltydigheten går igen i de andra temana samt är central för att 
man ska förstå temana. Jag fann också att hela min analys var dubbeltydig genom att de 
betydelseteman och mål som jag funnit innebar motsatspar, mångfald och dubbelhet. 
 
Jag hävdar att det är cirkelns symboliska funktion som bidrar till dubbelheten, i 
användandet, i känslorna, i målen och egenskaperna hos cirkeln drama. När vi använder 
cirkeln kan det genom dubbeltydigheten uppstå känslor som vi önskar men även 
sådanasom vi inte önskar. Vid olika tillfällen och i olika grupper kan antingen cirkelns 
positiva eller negativa egenskaper dominera. Cirkeln kan antingen främja de syften vi har 
med drama eller motverka dem. I resultatet finns det exempel på när man upplever att 
cirkeln fungerar och när man inte upplever att den gör det. Detta kan användas som hjälp 
för dramapedagoger i valet mellan cirkel eller inte. Det skulle vara intressant att undersöka 
dubbeltydigheten i cirkeln ytterligare för att öka förståelsen om, i vilka sammanhang, i vilka 
grupper, genom vilka övningar och vilka av cirkelns egenskaper som kan upplevas positivt 
respektive negativt. Enligt symboliska teorier är det inte endast cirkeln som är dubbeltydig 
utan även andra symboler. Det jag har kommit fram till har gjort mig nyfiken på vilka andra 
symboler som vi använder oss av i drama och om deras symboliska funktion också innebär 
dubbeltydighet, hur den i sådana fall används och manifesteras i drama och hur detta 
relaterar till cirkelns dubbeltydighet i drama. Jag har gett en bild, jag är säker på att det finns 
många fler där ute som kan upptäckas! 
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Den dubbla cirkeln – en summering 

 

Min utgångspunkt var att belysa ett fenomen som jag upplevde som återkommande i 
arbetet med drama. Detta fenomen cirkeln upplevde jag som kraftfullt och jag var nyfiken 
på vad dess kraft innebar. 
 
Genom min forskning kan jag se att upplevelsen av cirkelns och cirkelövningarnas 
betydelse och karaktär i drama framträder på följande sätt: 
 

• I drama arbetar vi i grupp när vi använder cirkeln och cirkelövningars mål är 
gruppstärkande. Genom användning av cirkeln kan vi läsa av klimatet i 
dramagruppen. 

 
• I drama använder vi oss av cirkelns tydliga turordning och framhävande egenskap 

så att individerna uppmärksammas en i taget. Cirkelövningars mål är att stärka var 
och en i gruppen. 

 
•  Vi upplever ett tydligt fokus i cirkelns mitt när vi använder cirkeln i drama. 

 
• Vi samlas intill varandra och binds samman till en ring när vi använder cirkeln i 

drama. Bindningen kan upplevas som ett fängelse eller som en enhet. 
 

• Både deltagare och dramapedagogen associerar till cirkelns symboliska och 
kulturella betydelse som påverkar upplevelsen av cirkelövningar i drama. 

 
•  Cirkelns tydliga form tydliggör dramaarbetet. I cirkelövningarna används 

tydligheten för att uppnå målen förståelse och eftertanke. 
 

• Cirkelövningarna har som mål att främja fantasi och kreativitet, skapa ritualer och 
ge möjligheter till att vara här och nu. 

 
• Cirkeln symboliska dubbeltydighet påverkar dess användning och betydelse i 

drama genom att den bidrar till dubbelhet och motsatser i cirkelövningar. 
Dubbeltydigheten är ett övergripande och återkommande tema i dramapedagogers 
upplevelser, i cirkelövningar och i mina analyser.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Lista på cirkelövningar som kom upp under fokussamtalet. 

 Börja och sluta 

 Händelsernas torg  

 Alla som 

 Heta stolen 

 Utvärdering 

 Låna eld 

 Rundor 

 Blixten 

 Röstuppvärmning  

 Bygga på rörelse 

 SNACK!  

 James Bond 

 Gissa vad jag har i mitt skåp 

 Kasta/skicka  

 Vampyren/Dracula 

 Rumba kata ja ja 

 Akuzo 

 Instruktioner inför övningar 

 Fallskärm  

 Zip zap 

 Samling uppstart 

 Räkna till trettio  

 Fruktsallad 

 Blinkleken 

 Skickar klappar  

 Hövdingen 

 Ackumulerad namnrörelse 

 Rappa vad man gjort i mitten av ringen 

 Bilda musik av maträtter med tre betoningar 

 Röstring  

 Hunden och benet 
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 Reflektion  

 Havet  

 Mäster till Mäster 

 Sittringen  

 Flytande staty  

 Associationsring 

 Katt och råtta kull 

 Buffelkull 

 Viskleken 

 Pepparkakskull  

 Kramring 

 Raketen 

 Trygghetsringen  

 Svordomsring/kräkring  

 Amöbalek  

 Tarzan 

 Knuten 

 Sagoring   

 Svish, bang och bong 

 Pennan  

 Sjunga namnsång med lingon plingon pannkaks Peter dockan  

 Prata tillsammans  

 Soffhörnemöblering i ring i klassrummet där man börjar och slutar lektioner 

 Blinklek med myrsteg 

 Skattkistan 

 Lek med rep i ring som alla håller i 

 Marsianen  

 Samlingar på dagis 

 Improövningar 

 Vad har du i fickan? 

 Namnrunda 

 Namnblomma 

För förklaring av övningarna hänvisar jag läsaren till en dramapedagogisk metodbok. 
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 Bilaga 2: Betydelsenheter, Syftet med cirkelövningarna 

1. Koncentration 

2. Samarbete 

3. Tillit 

4. Början/uppstart  

5. Reflektioner 

6. Lära känna 

7. Impro 

8. Snack/allvar 

9. Ritual 

10. Lek 

11. Instruktioner 

12. Balans/kropp 

13. Spänning (innanför och utanför cirkeln) 

14. lära ut 

15. Ta plats, VÅGA! 

16. Avslappning 

17.  Turordning 
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Bilaga 3: Kärnor, Typer av cirkelövningar och dess definitioner 

Typ av övning         Definitioner 

Namnlekar              lekar där man lär sig varandras namn 

Avslappningsövningar     övningar där man tränar avslappning 

Sinnesövningar        övningar där man tränar olika sinnen och kroppens förmågor 

Utvärdering             tillfällen då man utvärderar en lektion, en övning med mera.  

Instruktioner         tillfällen då man ger instruktioner t.ex. om en övning 

Reflektioner         tillfällen då man reflekterar över en övning, gruppen eller sig själv  

Tala om allvarliga saker     tillfällen då man vill ta upp viktiga saker med gruppen 

Början och slut        när man börjar och slutar en lektion, ett pass eller en övning 

Rundor           övningar där alla i gruppen får komma till tals, en i taget. 

Att ta plats och våga      övningar som tränar att ta plats i gruppen eller ta ställning   

Trygghetsövningar          övningar som har som syfte att skapa trygghet 

Lära känna varandra lekar    lekar där syftet är att lära känna varandra i gruppen 

Samarbetsövningar         övningar där deltagarna övar sig i att samarbeta 

Kullekar              lekar där en person jagar en eller flera andra deltagare 

Byta platslekar med en i mitten  lekar där personen i mitten ska ta en plats när de andra byter plats 

Koncentrationsövningar     övningar där man övar koncentrationsförmågan 

Improvisationsövningar     övningar där man improviserar 
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Bilaga 4: Exempel på spännpapper från fokussamtalet 
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Bilaga 5: Beskrivning av cirkelövningarnas teman, deras mål 

Gruppstärkande 

Temats mål är att stärka gruppen genom att man lär känna varandra, samarbetar, leker 
ihop, lär sig varandras namn, skapar trygghet, lyssnar på varandra, dela med sig och skapar 
koncentration. Temat består av kärnorna: Att ta plats och våga, Rundor, Trygghetsövningar, Byta 

platslekar med en i mitten, Kullekar, Samarbetsövningar, Koncentrationsövningar, Namnlekar och Lära 

känna varandra lekar. 

Individstärkande 

I temat är målet att stärka individen genom att den övar sig på att ta plats och våga, tränas 
att vara i centrum, får komma till tals, blir lyssnad på, upplever trygghet, lär känna sig själv 
och andra, få bekräftelse på sitt namn, övar upp sina sinnen och kroppsliga förmågor. 
Temat består av kärnorna: Att ta plats och våga, Rundor, Trygghetsövningar, Lära känna varandra 

lekar, Namnlekar, Sinnesövningar och Byta platslekar med en i mitten.  

Vara här och nu 

I temat är målet att öva deltagarna att vara här och nu genom att de slappnar av, 
koncentrerar sig, lyssnar på instruktioner, samarbetar, leker, improviserar och använder sina 
sinnen och sina kroppar. Temat består av kärnorna: Sinnesövningar, Improvisationsövningar, 

Kullekar, Byta platslekar med en i mitten, Samarbetsövningar, Koncentrationsövningar, Instruktioner och 

Avslappningsövningar.  

Fantasi och kreativitet 

I temat är målet att stärka fantasifulla och kreativa förmågor genom att leka, lära känna 
varandra, uttrycka sig, improvisera och fantisera. Temat består av kärnorna: Att ta plats och 

våga, Lära känna varandra lekar, Namnlekar, Improvisationsövningar, Kullekar och Byta platslekar 

med en i mitten . 

Förståelse och eftertanke 

I temat är målet att uppnå förståelse och eftertanke genom att man utvärderar, reflekterar, 
talar om allvarliga saker, får instruktioner, lyssnar på andra och själv får komma till tals. 
Temat består av kärnorna: Rundor, Utvärdering, Instruktioner, Reflektioner och Tala om viktiga 

saker. 

Ritual 

I temat är målet att skapa ritualer i början och slut och med återkommande fenomen som 
t.ex. rundor. Temat består av kärnorna Början och slut och Rundor. 

 

 

 
 


