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Abstrakt 
Muminmamman är dramapedagog! 
-att definiera ett dramapedagogiskt förhållningssätt. 
Författare Jenny Momquist. 
 
Syftet med denna studie är att försöka ta reda på vad ett dramapedagogiskt förhållningssätt är 
samt att sprida det till andra som arbetar med drama utan att vara utbildade. Dessutom vill 
författaren hitta tydliga exempel från barnlitteraturen för att konkretisera det abstrakta som ett 
förhållningssätt innebär. 
   Frågeställningarna är: 
Vad är ett dramapedagogiskt förhållningssätt? 
Hur kan man konkretisera det för att göra det mer gripbart och förståeligt? 
 
Det är en kvalitativ undersökning gjord enligt grounded theory och med tankar från symbolisk 
interaktionism. Metoden är fokussamtal kombinerat med intervju via e-post. Informanter är 
dramapedagogutbildarna på Västerbergs folkhögskola samt verksamma dramapedagoger som har 
genomgått utbildningen. Det empiriska materialet har bearbetats enligt grounded theory och har 
lett fram till 10 nycklar som alla representerar olika delar av det dramapedagogiska 
förhållningssättet. Dessa nycklar presenteras i resultatet samt med barnboksfigurer som aktörer. 
 
 
Nyckelord; drama, dramapedagogik, dramapedagogiskt förhållningssätt, barnboksfigurer, 
förhållningssätt, fokussamtal, tyst kunskap, grounded theory, symbolisk interaktionism 
 



 

Sagan om uppsatsen 
Det var en gång en kvinna som inte trodde hon kunde forska, men hon var väldigt nyfiken på en 
sak. Hon ville så hemskt gärna ta reda på vad ett dramapedagogiskt förhållningssätt var och hur i 
hela fridens namn hon skulle kunna förklara det för sådana som inte var dramapedagoger. Hur 
sätter man ord på tyst kunskap och vilka ord blir det? 
   Självklart hade hon själv vissa tankar och teorier kring detta redan innan, men eftersom hon 
skulle ta reda på svaret enligt grounded theory så bortsåg hon från dem för att kunna vara så ren 
som möjligt när hon gick ut i världen för att leta svar. 
 
Först kom hon till Västerbergs folkhögskola och mötte fem dramapedagogutbildare. Hon var 
jättenervös innan, men efter att ha charmat dem med frukt och choklad så blev det ett riktigt 
trevligt fokussamtal och det kom fram en massa bra saker. Ord som fantasi, tillit och trygghet 
blandades med beskrivningar av Muminmamman och hennes förmåga att se och stötta alla 
samtidigt som hon sätter gränser baserade på villkorslös kärlek. Pedagogerna bjöd verkligen på 
sina tankar och erfarenheter och det diskuterades och pratades i två och en halv timme. Många 
begrepp, viktiga ord och funderingar kring det här med förhållningssätt bollades runt som 
jonglerbollar, fler och fler. Gränsöverskridande, mod, lust, att lyssna utan att värdera och 
analysera, trygghetsramar, närvaro och att skapa det tredje rummet. Störst för kvinnan var nog 
att höra de andra säga att man får göra fel, att man ska tillåta sig själv som man tillåter andra och 
att det är bra att vara människa. Hon växte flera centimeter av samtalet, av att ha klarat av ett 
steg på sin forskning och av att få diskutera det hon tyckte var så intressant med andra som 
delade hennes intresse. 
   Sedan åkte kvinnan hem för att sammanställa materialet och fortsätta sin forskning. Hon ville 
ha in ännu flera tankar kring detta ämne och se det fick hon, av vänliga människor över hela 
landet som alla gav henne sitt tänk. Hon fascinerades av vad lika alla svaren var, att det var sådan 
samstämmighet och liknande funderingar trots att personerna inte pratat med varandra innan de 
svarade. Muminmamman nämndes många gånger, liksom Pippi, alltså måste de vara 
representativa för det dramapedagogiska förhållningssättet. Många ord återkom också, men med 
lite olika formuleringar. 
Då var det dags att göra den stora Analysen, något som kvinnan varit riktigt rädd för hela tiden. 
Hon använde sig av grounded theory och hittade indikatorer, kodade, kände mättnad, gjorde 
jämförande analyser och satte sig slutligen ner för att skriva en uppsats. Och det är denna, kära 
läsare, som ni nu håller i er hand! 
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Inledning 
- Det här med att skriva c-uppsats, är det verkligen något som jag kan, jag är ju ingen vetenskaplig människa, utan bara 
en vanlig praktiker? Hur ska jag kunna forska, nej, det går säkert inte! 
- Nu låter du som min vän Kråkan! Han brukar alltid säga att det inte går. 
- Mamma Mu, är det du? 
- Vet du vad jag brukar säga då till Kråkan, ”Det vet man inte förrän man har provat”, så säger jag till honom. Och så 
provar jag! Och muuu så härligt det känns i magarna när det faktiskt går. 
- Okej, då provar väl jag också. 
 
När jag gjorde min praktik under dramapedagogutbildningen så berättade min handledare en 
sann historia om sin son och hans första dramaupplevelse på 70-talet. Sonen och några kompisar 
hade kommit hem från skolan och sagt ”Fy f*n nu vet vi vad du sysslar med hela dagarna, det är 
ju äckligt!” Min handledare blev förstås förvånad och frågade vad de menade. Då berättade de 
11-åriga killarna att deras lärare hade samlat alla elever i ett rum, meddelat att de skulle ha drama, 
släckt lampan och sagt att nu kan ni ta på varandra! Handledaren ringde förstås upp och frågade 
vad som pågick och läraren berättade att hon hade läst i en bok att drama, det skulle man ju ha, 
för det var bra för barnen.  
 
Övningen hade läraren säkert hittat i en bok, men drama handlar mycket om att välja rätt 
övningar vid rätt tillfällen och anpassa dem efter gruppen. Övningen ovan fungerade kanske på 
den tiden i en skådespelargrupp som kände varandra mycket väl, men den var verkligen inte 
lämplig för barn i förpuberteten. 
   Jag har hört många liknande historier genom åren, både från dramapedagoger och från 
deltagare som blivit utsatta för både det ena och det andra under namnet ”drama”. Jag tycker att 
detta säger en hel del om vad fel det kan bli med drama om man inte förstår poängen bakom, det 
jag väljer att kalla ”det dramapedagogiska förhållningssättet”. För mig är förhållningssättet dels 
ett ”tänk” som finns när jag planerar mina dramapass dels ett sätt att presentera övningarna och 
förhålla mig till deltagarna i gruppen. 
   Jag blev ytterligare uppmärksam på detta då jag hade en auskultant under en vecka som 
poängterade vissa saker som jag gjorde och såg att det bidrog till positiv utveckling för 
grupperna. Jag hade inte medvetet gjort dessa saker, men när hon tog upp dem med mig så 
tänkte jag ”Ja, men det är ju självklart, så gör man ju.”. Mycket av detta sker alltså intuitivt, det 
finns som tyst kunskap som är svår att sätta ord på, men någonstans måste förhållningssättet 
komma ifrån. Min hypotes är att man lär sig det på utbildningen, inte genom att öppet prata om 
det utan genom lärarna som praktiserar det. 
 
För mig är det viktigaste att kunna definiera vad detta förhållningssätt består av, eftersom jag vet 
att drama kan vara en så fantastisk upplevelse, men att det också väldigt lätt kan bli helt fel och i 
stället förvandlas till ett redskap för förtryck. Jag har varit med i klassrum där lärare använt sig av 
dramaövningar och stämningen har blivit mycket obehaglig på grund av lärarens oförstånd. 
   Jag vill i denna uppsats utforska vad ett dramapedagogiskt förhållningssätt är, dels för min egen 
skull, dels med förhoppningen att kunna sprida det till pedagoger och andra som arbetar med 
drama (utan att vara utbildade dramapedagoger). Jag vill få fram ord som beskriver 
förhållningssättet, vad det består av, men jag vill även ha hjälp att konkretisera det, för att det ska 
bli lättare att förklara. När jag funderade på hur jag skulle kunna göra detta abstrakta, som ett 
förhållningssätt ändå får anses vara, mer konkret så kom jag på idén att använda kända 
barnboksfigurer som exempel. Att kunna plocka citat och bitar ur berättelser för att visa hur 
någon rent praktiskt använder sig av det dramapedagogiska förhållningssättet kändes som en 
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mycket bra tanke, som var väl värd att prova. Därför har jag dessa barnboksfigurer som en röd 
tråd genom hela uppsatsen. 
 
Min forskningsfråga förutsätter att det finns ett dramapedagogiskt förhållningssätt, något det 
säkert råder delade meningar om, men som jag utifrån min erfarenhet och diskussioner med 
kollegor utgår ifrån. Dessutom har jag under mitt jobb med denna uppsats fått det bekräftat, då 
ingen av de dramapedagoger som jag har kontaktat har ifrågasatt vad jag egentligen menar. 
   Jag hade inte innan detta arbete påbörjats suttit ner och diskuterat begreppet med någon, men 
fenomenet har jag observerat hos våra lärare på utbildningen och bland kollegor. Det är 
fenomenet jag är intresserad av, vad det består av, hur man kan beskriva det och göra det 
greppbart, men för att kunna belysa det måste jag ge det ett namn och göra det till ett begrepp. 

Bakgrund 
Eftersom jag vill sprida det dramapedagogiska förhållningssättet till andra som håller på med 
drama utan att ha utbildningen som grund så tycker jag att det är relevant att titta i dramaböcker 
för att ta reda på vad författarna skriver om förhållningssätt. Jag tänker mig att många som är 
intresserade av drama och vill prova på att ha det med en grupp lånar en bok på biblioteket och 
utgår från den. 
   Jag har läst 10 metodböcker i drama, skrivna främst under de senaste 15 åren, med några 
undantag från 70- och 80-talen. Innehållet fokuserar mest på att ge en bakgrund till drama och 
dramapedagogik samt ge förslag på övningar och syften som dessa kan ha. Vissa böcker tar även 
upp mer praktiska ramar och tips på hur dramapass kan utformas och hur rummet bör 
förberedas för att det ska bli optimalt. Ingen av författarna nämner ordet förhållningssätt, vad jag 
har kunnat se. Detta är något som jag finner anmärkningsvärt, eftersom jag upplever fenomenet 
och begreppet som så centralt för att drama ska kunna bli bra och ge alla de positiva effekter 
som är möjliga. Det känns som om författarna har haft svårt att beskriva denna tysta kunskap 
och istället fokuserat på praktiska saker och på själva verktyget: lekarna och övningarna. 
 
Det närmaste begreppet är ”pedagogisk grundsyn”, något som Østern m.fl. beskriver så här: "En 
pedagogisk grundsyn bygger på en rad filosofiska problemställningar, som hur vi ser på individen 
och individens plats i samhället, hur vi ser på fostran och samhällsutveckling."1 
   Andra närliggande ord som dyker upp är medvetet ledarskap2 och en klar riktning3. Ekstrand är 
den som skriver mest om ledarens roll och hon har till och med listat önskvärda egenskaper för 
en ledare i pedagogiskt drama. Enligt henne ska ledaren bland annat våga vara sig själv, 
respektera andra, ha empati och en positiv grundinställning, skapa ett tillåtande klimat, ta ansvar 
för de normer och vanor som tillåts utvecklas i gruppen, söka efter lösningar istället för problem 
samt känna sig själv och sina egna fel och brister.4 Örn-Baruch skriver att den vuxne ska ha en 
bejakande inställning, ta initiativ och ge ramar för att skapa trygghet och hjälpa barnen till 
koncentration. Dessutom ska dramapedagogen stå i bakgrunden: ”lyhörd och följsam men 
därför inte passiv utan personligt engagerad.”5 Hammar betonar värdet av en accepterande 
attityd6 och Ekstrand och Janzon tycker att det är viktigt att vara observant, lyhörd och hitta 

                                                
1 Østern, Backas, Sarling 1994, s. 89 
2 Byréus & Snickars 2005, s. 12 
3 Stenius 1999, s. 10 
4 Ekstrand 1995, s. 16 
5 Öhrn-Baruch 1992, s. 36-41, citatet från s. 38 
6 Hammar 1974, s. 12 
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lösningarna inom gruppen.7 Byréus skriver i samband med forumspel och ledarens ansvar; ”Alla 
deltagare ska få uppleva hur unika de är som individer, hur mycket värdefullt de har att bidra 
med och hur vi tillsammans kan hitta vägar att bryta förtryck.”8 
 
Eftersom jag vet att Dramabok av Hägglund och Fredin har använts flitigt som kurslitteratur på 
de olika lärarutbildningarna i Sverige så har jag valt att ta mig en extra titt på vad dessa författare 
skriver om pedagogens roll. Hägglund och Fredin menar att pedagogen har ansvar för allt som 
händer och att man ska visa med ord, tonfall och kroppsspråk att man gillar övningarna man gör 
med gruppen. Man ska också delta i övningarna av samma anledning – men då är det viktigt att 
behålla ledaransvaret och överblicken. Dessutom skriver de om att man inte ska vara rädd för att 
använda humor, för det är förlösande på oroliga och spända människor – men skämten får aldrig 
ske på bekostnad av någon i gruppen och det är viktigt att visa att skämt och allvar inte utesluter 
varandra. De betonar också vikten av att bygga upp ett lekområde där det är tryggt och dit man 
bjuder in hela gruppen. Om någon är rädd ska den rädslan tas på allvar. ”Den bästa 
grundprincipen för hur du skall bemöta barn som inte vill vara med i en övning är att tydligt visa 
för dem att dörren in till övningen står öppen – men undvik att knuffa in dem genom den.”9 
 
Men, trots alla dessa ”råd” kring hur man bör vara som ledare kanske det är så som Stenius 
skriver: 

Vare sig man gör eller lär konst måste man arbeta utifrån sin egen personlighet - 
en dramalärare kan inte använda pedagogiska råd och beskrivningar på övningar 
som man använder recept i en kokbok. Andras idéer, kunskaper och erfarenheter 
kan vara till stor hjälp och inspiration, men var och en måste bli medveten om sin 
egen riktning och om vilka arbetssätt som känns fruktbara för en själv. Man lär 
sig genom försök och misstag, och det man själv känner för och tycker om att 
göra kan man bäst motivera andra till.10 

Jag tror att det ligger en hel del i att det är viktigt att hitta sitt eget sätt, det som känns bra för 
mig, men för att veta vad man ska välja så krävs det att man har presenterats för olika alternativ. 
Dessutom anser jag att det är av yttersta vikt att känna till det dramapedagogiska 
förhållningssättet och att ha tänkt kring det och gärna diskuterat det med kollegor och andra. 
Annars kan drama lätt bli fel och som i exemplet i inledningen. 

Begreppsdefinitioner 

Drama och dramapedagogik 
Ordet drama kommer ursprungligen från det grekiska ordet dra’o, som betyder ”att handla”. 
Många blandar ihop begreppen ”drama” och ”teater”, men enligt min mening är den största 
skillnaden att drama sker i och för gruppen, medan teater visas upp för en publik. Det 
förstnämnda är alltså mera inåtvänt medan det senare är mera utåtriktat, detta sagt utan att lägga 
någon värdering i orden. 
 
Kent Hägglund skriver i sin avhandling Ester Boman, Tyringe Helpension och teatern att det råder en 
begreppsförvirring och att det finns fyra beteckningar som konkurrerar med varandra: drama, 

                                                
7 Ekstrand & Janzon 1995, s. 21 och 106 
8 Byréus 1990, s. 21 
9 Hägglund & Fredin 1995, citatet från s. 142 
10 Stenius 1999, s. 16 
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pedagogiskt drama, dramapedagogik och teater. Han ser för- och nackdelar med dem alla men 
har, liksom jag, valt att använda sig av termen ”dramapedagogik”.11 Om man slår upp ordet 
”dramapedagogik” i Pedagogisk uppslagsbok hänvisas det dock till ”pedagogiskt drama” och där står 
att läsa: 

Pedagogiskt drama (dramaundervisning) förekommer från förskola till 
gymnasieskola och inom vuxenutbildningen. I vårt land bedrevs 
försöksverksamhet redan på 1950-talet. Första gången pedagogiskt drama 
introducerades i läroplanen var i Lgr 62. Pedagogiskt drama innebär ett arbete i 
grupp med låtsad (fiktiv) handling och med pedagogiska mål, där tyngdpunkten 
ligger antingen på elevens egna resurser, på budskapet eller på mottagaren (ett 
multimedialt språk med individer som basmedier). P. integreras med olika 
skolämnen och utgår från erfarenheter och situationer från elevens egen värld. P. 
kan utvecklas till teaterspel, särskild barn- och ungdomsteater. Det används även 
i yrkesutbildning och terapi (särskilt → psykodrama). Ämnet pedagogiskt drama 
är utvecklat ur barnkunskap, reformpedagogik och teater och har en 
tvärvetenskaplig prägel. (…)12 

Förhållningssätt 
När jag sökte på "förhållningssätt" på Libris fick jag 384 träffar. Vid en granskning av de 43 
nyaste texterna visade det sig att 20 handlade om pedagogik, 10 var på ämnet vård/omsorg, 6 
stycken kunde definieras som kultur/samhälle, 2 behandlade ekonomi, 2 hade temat historia och 
de övriga var enskilda verk inom teknik, teologi och populärvetenskap. Detta visar att termen 
förhållningssätt används förhållandevis brett, men att den dominerar inom två områden, 
nämligen pedagogik och vård/omsorg.  
 
För att få hjälp med definitionen av förhållningssätt har jag läst en hel del av vad andra forskare 
inom olika discipliner har skrivit i ämnet. Många har med ordet i titeln eller i underrubriken, men 
sedan har de ingen definition av vad de egentligen menar med begreppet i boken. Det är på 
något sätt underförstått. Danielsson och Liljeroth bekräftar detta i sin bok där de skriver att 
begreppet de senaste åren har använts ofta, men diffust, som en fras.  

Vi menar, att förhållningssätt alltid avgör kvaliteten på vad en person gör, men i 
allmänhet uppmärksammas detta inte. Man utgår istället från vad man ser på det 
yttre planet, t.ex. vilka metoder som används. Men man bortser ofta från de idéer 
och tankar som ligger bakom och är styrande i förhållningssättet.13  

Ursberg motsäger detta när hon hävdar att man inom yrkesområden där arbetet innebär ständig 
social interaktion, som vård, barnomsorg och skola använder och diskuterar begreppet flitigt.14 
Jag har själv cirka tio års erfarenhet från de områden som Ursberg skriver om och jag har aldrig 
varit med om att diskutera förhållningssätt med mina kollegor. Däremot har jag själv reflekterat 
en hel del kring fenomenet under mina yrkesverksamma år. 
 
Nu över till några olika definitioner av förhållningssätt och tankar kring begreppet. Holm skriver: 
"Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar 
patienten på kort och lång sikt, av patientens legitima behov - inte av de egna behoven, 
                                                
11 Hägglund 2001, s. 32 
12 Wiechel 1996, s. 470 
13 Danielsson & Liljeroth 1996, s. 25 
14 Ursberg 1996, s. 19 
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känslorna och impulserna."15 Hon skriver vidare att detta kräver av oss att vi gör tvärt emot vad 
vi brukar - i första hand se till egen behovstillfredsställelse, reagera utifrån våra egna känslor och 
styras av våra impulser. Hon anser att man som professionell hjälpare måste acceptera att 
relationen till patienten inte är jämlik och ömsesidig samt ha en medvetenhet om sina egna 
behov och känslor, för det är bara då man kan kontrollera dem.16 Detta går att överföra till vår 
yrkesroll som dramapedagoger där man också har en överordnad roll och där det är viktigt att ha 
kontroll på sina egna känslor och behov. Palm skriver: 

Den kognitiva modellen som används för psykoterapi kan i en mer allmän form 
användas för att beskriva ett sätt att bemöta andra människor i vården, på 
arbetsplatser eller i familjen. Dessa psykologiska principer har vi kallat ett 
’kognitivt förhållningssätt’.17  

Hon säger också att som grund för ett förhållningssätt finns oftast en teori och en specifik 
människosyn som är kopplad till teorin.18 Detta håller Bertolani och Andersson med om då de 
skriver: 

En pedagogik och ett pedagogiskt förhållningssätt röjer en specifik människosyn, 
en uppfattning om barns personlighetsmässiga och samhälleliga värde. Till 
syvende och sist handlar pedagogik och pedagogiskt förhållningssätt (…) om 
barns rätt till utveckling, rätt till sina liv, rätt till blivande. Detta blivande bestäms 
och avgörs av det specifika möte som vuxna erbjuder barnen.19 

Deras definition av det pedagogiska förhållningssättet innebär att ge det enskilda barnet det stöd 
och den stimulans som krävs för att barnets insikt om sig och sin omvärld ska väckas, bevaras 
och utvecklas samt hjälpa barnet att överskrida sina gränser och begränsningar. "Det innebär helt 
enkelt att ge det enskilda och unika barnet dess möjligheter att tala sina hundra språk livet ut."20 
   Ursberg avser den vuxnes beteenden och attityder, som de kommer till uttryck i samspel med 
barnen när hon definierar pedagogiskt förhållningssätt i sin avhandling om fritidspedagoger inom 
skolbarnomsorgen.21 Hon skriver också:  

Förhållningssättet som fenomen tar sig inte bara ett synligt uttryck i beteenden 
och handlingar. Fritidspedagogen bär även med sig barnomsorgens historiska arv, 
en påverkan från utbildning och uppfattningar om professionalism och 
yrkeskompetens, som tillsammans formar en mer eller mindre medveten 
personlig ideologi.22  

Enligt Ursberg kommer den vuxnes förhållningssätt till "uttryck i det sociala samspelet, som i sin 
tur påverkar klimatet och atmosfären i gruppen. Som ringar på vattnet sprids positiva och 
negativa attityder, beteenden och förväntningar, där den vuxne blir den som anger tonen."23 
Danielsson och Liljeroth skriver även de om att förhållningssättet blir aktivt i samspel och 
bemötande. De hävdar att det är fråga om ord, men även om kroppsspråk som gester och 
mimik.24  
                                                
15 Holm 1995, s. 51 hänvisar till Holm 1987 
16 ibid, s. 54-55 
17 Palm 1994, s. 12 
18 ibid 
19 Bertolani & Andersson 1998, s. 14-15 
20 ibid 
21 Ursberg 1996, s. 1 
22 ibid 
23 ibid, s.23 
24 Danielsson & Liljeroth 1996, s. 154 
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Förhållningssätt som fenomen utgörs enligt våra studier av en individs tankar, 
föreställningar och idéer, och den centrala funktionen är tänkandet. Detta fält 
omfattar också hur budskap och intryck sovras och tas emot och hur en person 
efter icke-medveten och/eller medveten bearbetning handlar. Förhållningssättet 
påverkas av en individs erfarenheter, kunskaper, värderingar, känslor, relationer, 
kommunikationsförmåga och allt övrigt, som finns i den enskildes livshistoria 
och som förmedlas av viktiga personer men också allmänt av samhälle och 
kultur.25  

Ett förhållningssätt är alltså något väldigt komplext som det är viktigt att reflektera kring 
eftersom det är föränderligt över tid.  

Våra erfarenheter har visat att ingenting påverkar och förändrar handlandet på ett 
så avgörande sätt som medvetenhet om och reflektion över vilka tankar man 
styrs av. Det blir då uppenbart, att det som finns och det som sker inom en 
individ, har effekt på vad man gör och hur man handlar. Arbete med dessa frågor 
utvecklar kvaliteten i de insatser personen utför.26  

Danielsson och Liljeroth skriver vidare om att allt som händer i en människas liv påverkar ens 
tankemönster som i sin tur blir avgörande för hur man handlar mot andra människor. 
"Tankemönster är dock inte statiska utan kan förändras. Förhållningssätt formas utifrån dessa 
villkor och blir därigenom det som antingen främjar eller hämmar utveckling."27 
   De skriver mycket om ett ”skapande förhållningssätt” och det tycker jag stämmer överens med 
mina tankar kring dramapedagogik, så jag avslutar denna genomgång med ett citat; "De kvaliteter 
som finns i ett skapande förhållningssätt kan hjälpa en person att bemöta en annan på ett 
respektfullt sätt."28 

Dramapedagogiskt förhållningssätt 
Det dramapedagogiska förhållningssättet har tidigare utforskats av Maria Pettersson i en c-
uppsats baserad på intervjuliknade samtal med yrkesverksamma dramapedagoger. Intervjuerna 
har filmats och sedan analyserats med "inspiration av diskursanalysens syn på språket som 
redskap för att konstruera identiteter och sanningar om oss själva och världen."29 I uppsatsen 
definierar hon tillsammans med sina informanter fem kategorier av förhållningssätt: Pedagogen i 
drama som styrande, uppmärksam, stimulerande, ämnesorienterad och exklusiv pedagog. Hon 
skriver: 

De fem kategorier som bygger på informanternas dominerande utsagor om 
förhållningssättet är motsägelsefulla både inbördes och i förhållande till varandra: 
det krävs flexibilitet för att kunna vara både styrande och lyhörd vilket också 
innebär en energikrävande närvaro. Rollen som bedömare krockar med viljan att 
låta alla få plats och uttrycka sin personlighet. Att använda betygen som 
motivation utan att vilja bedöma eleverna utgör ytterligare en krock. Ifall drama 
förutsätter ett specifikt förhållningssätt, framstår man som ”exklusiv” och 
attraktiv men då uppstår hinder i samarbetet med andra lärare. Idén om att 
eleverna redan besitter ouppväckt kunskap krockar med tanken att drama kan 

                                                
25 Danielsson & Liljeroth 1996, s. 25 
26 ibid, s. 26 
27 ibid, s. 116 
28 ibid, s. 139 
29 Pettersson 2007, sammanfattning 



 7 

innehålla 'rätt och fel'. Behovet av gränser för sitt ansvar som pedagog motsäger 
viljan att motivera och hjälpa alla att lyckas.30 

Pettersson skriver att hennes resultat visar att det är svårt att klargöra och definiera begreppet. 
  
Det finns även en b-uppsats, av Marlene Solca, som tar upp begreppet. Solca har genomfört 
kvalitativa intervjuer med tre nuvarande och före detta dramapedagogutbildare och därefter 
punktat upp resultatet. Dessa punkter kategoriserades sedan in en eller flera gånger i Sternudds 
fyra dramapedagogiska perspektiv. En sammanfattning av slutsatserna i uppsatsen är: 
dramapedagogen lämnar gradvis över mer och mer ansvar till gruppen, ser till allas lika värde, 
anpassar sitt ledarskap efter gruppen, anser att varje individ är unik och skapande, känner av 
gruppen, har positiva förväntningar på gruppen och deltagarna, ser alla, arbetar för att främja 
deltagarnas självkänsla, arbetar aktivt för att motverka konkurrens, tolkar inte deltagarna inför 
gruppen, arbetar för ett tryggt klimat, serverar inga färdiga lösningar och värderar inte 
deltagarna.31 
 
Båda dessa uppsatser inspirerar mig till att fortsätta mitt forskande kring ämnet, eftersom det 
tydligen är en fråga som berör, som är aktuell just nu och där det finns ett behov av att sätta ord 
på en tyst kunskap för att kunna diskutera den. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
- Okej, såhär långt har det ju gått ganska bra, men nu är det dags. Teorier. Gubbar som har tänkt och använder sig av 
krångliga svåra ord när de ska förklara, för att man inte ska förstå. De skrämmer mig. 
- Jag kan också ett svårt ord; pluttifikationstabell! Och jag är inte det minsta farlig! Inte ska du väl låta några gamla 
gubbar och deras ord skrämma dig! 
- Pippi! 
- De där gubbarna är inte bättre än dig, bara för att de krånglar till saker ibland. Jag slår vad om att du är en mycket 
bättre sakletare än de. 
- Ja och jag är väldigt bra på att leka. 

Tyst kunskap 
När jag letade i dramaböcker efter tankar kring förhållningssätt så hittade jag ett citat som jag 
tycker ger ytterligare bevis på att det är viktigt att forska i denna fråga.  

Dramapedagogers professionella kunnande har inte utforskats i någon stor 
utsträckning. Det är dock troligt att de besitter en kunskap, som kunde 
artikuleras, systematiseras och återföras till utbildningen.32 

Varför detta inte har blivit av i så stor utsträckning tror jag har att göra med att det handlar om 
tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap som det ibland kallas. Därför har jag valt att presentera 
det begreppet här. 
 
Stensmo skriver i sin bok Pedagogisk filosofi: 

I den pedagogiska diskussionen om kunskapens olika former skiljer man mellan 
kunskap som grundas på teori och kunskap som grundas på praktik. 

                                                
30 Pettersson 2007, s. 27 
31 Solca 2008, s. 19 
32 Østern, Backas, Sarling 1994, s. 75 
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Praktikgrundad yrkeskunskap benämns också förtrogenhetskunskap eller `tyst 
kunskap´(den engelska termen är tacit knowledge).33 

Tyst kunskap är ett begrepp som skapades av Michael Polanyi, som enligt Reber ”…had argued 
effectively for the importance of tacit knowledge, knowledge whose origins and essential 
epistemic contents were simply not part of one´s ordinary consciousness…”34 Reber skriver 
vidare: 

Polanyi often referred to the state of `knowing more than we can say´about 
epistemic domains. In fact, he regarded this personal or tacit knowledge base as 
doubly refractory to consciousness, the knower being incapable of explicating 
what was known to others but similarly incapable of explicating it to himself or 
herself. Polanyi´s entire sociology of science is predicated on the proposition 
that, in large measure, tacit knowledge is simply not open to concious explication. 
That, he argued, is one of the reasons why doing science is so difficult.35 

Den tysta kunskapen är alltså en sorts bakgrundskunskap eller kringvetande som krävs för att 
kunna använda annan kunskap i till exempel en verksamhet. Den är tyst i den meningen att den 
inte är explicit eller formulerad, helt enkelt för att språket inte räcker till för att beskriva hela den 
komplexa verkligheten.36 
Rolf skriver att; "Tystnaden är för Polanyi inte en egenskap hos viss kunskap utan en funktion 
kunskap kan ta.”37 Han använder sedan en analogi med ett redskap som han hämtat från Polanyi. 
Han beskriver en blind man som med hjälp av sin käpp känner av hinder i sin väg och på så sätt 
konstruerar en bild av verkligheten. 

Kännedom om käppens rörelser fungerar då som tyst kunskap i förhållande till 
den blindes utforskning av verkligheten. Käppen är ett instrument, ett redskap. 
Människan som använder ett redskap identifierar sig med det. Detta är den 
centrala tanken bakom tyst kunskap38  

Redskapen behöver inte vara fysiska eller materiella, utan de kan även vara mentala eller sociala.39 
 
Hur lär man sig då denna tysta kunskap, om det inte går att sätta ord på den? Där är Polanyis 
svar, enligt Rolf, ganska otvetydigt. Han hävdar att en traditions hela kunskap endast kan 
förvärvas i direkt kontakt med dess utövare. Överföringen måste ske med hjälp av exempel, 
under förhållanden som påminner om förmedling av hantverkskunnande.40 Davies skriver att 
förtrogenhetskunskap kan förvärvas på olika sätt, till exempel genom att iaktta hur andra handlar 
och reagerar i olika situationer. Men hon betonar att det handlar om en aktiv lärprocess där den 
egna erfarenheten är central.41 Även en rapport från Socialstyrelsen konstaterar detta: 

Förtrogenhetskunskapen kan man gradvis förvärva i denna form av lärlingskap. 
Det handlar då inte om att imitera det mästaren gör; människor har olika 
erfarenheter, olika sätt, olika temperament. Men att se hur en erfaren 

                                                
33 Stensmo 2007, s. 21, hänvisar till Rolf 1995 
34 Reber 1993, s. 12, hänvisar till Polanyi 1958 
35 ibid, s. 118 
36 Wallén 1996, s. 123 
37 Johannessen & Rolf 1989, s. 21 
38 ibid 
39 ibid, s. 22 
40 ibid, s. 30 
41 Davies 1996, s. 58 
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sjuksköterska, förskollärare, socialarbetare gör i olika situationer kan ge impulser 
till hur man kan använda sina egna förmågor.42 

Detta styrker mig i min tanke om att förhållningssättet överförs på utbildningen, eleverna är 
lärlingarna och dramapedagogutbildarna mästarna och i kontakten dem emellan förmedlas denna 
tysta kunskap. 

Symbolisk interaktionism 
Vid flera tillfällen i mitt sökande efter lämplig litteratur till uppsatsarbetet har perspektivet 
symbolisk interaktionism dykt upp och det jag läste gjorde mig nyfiken på att veta mera. Jag fann 
där begrepp som stämde väl överens med sådana som vi använder inom drama och därför vill 
jag presentera en sammanfattning här. 
 
Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett perspektiv och en utgångspunkt för en analys av den 
sociala verkligheten, alltså ett bra verktyg för att studera mänskligt beteende och gruppliv. Detta 
perspektiv växte fram i den tidiga Chicagoskolan i slutet av 1800-talet hos en grupp sociologer, 
socialarbetare, psykologer och filosofer som ville hjälpa de sämre lottade, men inte genom att 
tycka synd om, utan genom att förstå. Ett problem vid den här tiden var att det fanns ett större 
intresse för teorier än för den sociala verkligheten. Chicagoskolan ansåg att det behövdes genuin 
empati och en förmåga att leva sig in i det man studerar. Forskare ska studera verkligheten 
genom egen kontakt med den och ta ett inifrånperspektiv - huvudsyftet är att förstå skeenden, 
inte att förklara eller förutsäga. Det handlar även om att man ska omsätta teorierna i praktiken 
för att förstå dem.43 
 
Blumer, som är en av dem som har varit med och utformat symbolisk interaktionism, skriver: 
”Human society is to be seen as consisting of acting people, and the life of the society is to be 
seen as consisting of their actions.”44 Människor är sociala varelser, som handlar i förhållande till 
sig själva och till omgivningen. Handling syftar här till en medveten och viljebetonad aktion. 
Blumer ansåg också, enligt Trost och Levin, att ”Mänsklig interaktion sker genom symboler, 
genom tolkning och varseblivning och genom att vi tillskriver andra människors beteende en 
given mening.”45 Det är alltså vår tolkning som är det centrala i definitionen av situationen, eller 
Thomas teorem som det också kallas efter dess skapare. Det går ut på att om en människa säger till 
mig att den mat jag lagat var god och jag tolkar det som ironi så handlar jag efter min tolkning, 
oavsett vad som var avsikten med uttalandet. ”Meningen eller innebörden i ett beteende eller ett 
föremål skapas alltså i samspelet och är i princip ingenting annat än de inblandades reaktioner på 
föremålet eller beteendet i fråga”46 
   Genom interaktion med andra människor har vi lärt oss sätt att definiera situationer, vilket 
leder till att vi ofta har samma eller liknande definition av vad den givna situationen innebär. 
Inom symbolisk interaktionism betonas alltså socialisationens betydelse för medlemmarna i 
gruppen, något som ses som en ständigt pågående process. Ett begrepp som jag tycker hör till de 
här tankarna är ”spegeljaget”, vi ser på oss själva genom att se på andra och då uppfatta den bild 
de har av oss. Vi är alltså beroende av andras uppfattningar om oss för vårt eget jag.47 
 

                                                
42 SoS-rapport 1992:3, s. 14 
43 Trost & Levin 2004 
44 Blumer 1969, s. 85 
45 Trost & Levin 2004, s. 53 
46 Berg, Boglind, Leissner, Månsson & Värnlund 1975, s. 12 
47 Trost & Levin 2004 
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Enligt Trost & Levin så finns det fem hörnstenar som de finner viktigast inom symbolisk 
interaktionism. Några har jag redan nämnt lite om, men jag återkommer till dem ändå i den här 
sammanställningen. De fem hörnstenarna är: definitionen av situationen, all interaktion är social, 
vi interagerar med hjälp av symboler, människan är aktiv och handlar samt vi befinner oss i nuet. 
   Definitonen av situationen har jag gått in på ganska mycket ovan, men det handlar om att var och 
en av oss definierar situationen vid ett givet tillfälle och beter oss efter denna definition. Till 
situationen räknas här allt som påverkar: personerna omkring, vår sinnesstämning, vädret, 
lokalen och vårt hälsotillstånd till exempel. Det finns delar av vår situation som alla är överens 
om, då får de en objektiv prägel. ”All vår sociala och fysiska verklighet är subjektiv och den 
upplevs som objektiv genom att vi som sociala varelser har lärt oss gemensamma namn på 
företeelser och är (förhållandevis) överens om deras vikt och betydelse.”48 Att en stol är just en 
stol är inget man vanligen diskuterar eftersom vi är tämligen överens om det49, men ordet familj 
kan vara desto svårare eftersom det varierar stort vilka man tycker ingår i den termen. Enligt 
Thomas, som jag nämnt ovan, så definierar vi ofta situationen i ”om … så …”-termer. Om jag 
gör på det här sättet så kommer den/de andra personen/erna att göra på ett givet sätt. 
   All interaktion är social handlar om att interagera, att samtala med ord, kroppsspråk och minspel. 
Vi ägnar oss praktiskt taget alltid åt interaktion, även när vi tänker. 
   Vi agerar med hjälp av symboler  och dessa måste ha samma mening för mig som för omgivningen 
för att de ska bli just symboler. Detta gäller såväl för ord som för till exempel minspel eller 
gester. 
   Människan är aktiv och handlar  har att göra med att vi är aktiva, vi handlar hela tiden och är 
därför med i en process som innebär att vi förändras. Inom symbolisk interaktionism borde 
substantiven formas om till verb, människan är inte, hon gör. ”Vill vi veta något om deras 
åsikter, känslor eller erfarenheter så skall vi studera deras beteende, deras aktiviteter.”50  
   På grund av att människor är aktiva och definierar situationer på olika sätt är vi också mycket 
svåra att förutsäga. För att förstå någon annans handlande måste vi förstå hur han definierar 
situationen och hur han uppfattar symbolerna. För att göra det måste vi verkligen sätta oss in i 
den personens totala situation, då empatiserar vi. 
   Vi befinner oss i nuet innebär att vi finns, definierar situationen och interagerar med våra 
symboler i nuet. Detta gör det också uppenbart att allt är föränderligt och att även mänskliga 
egenskaper räknas dit. Det innebär dock inte att det som har hänt är oväsentligt, vi använder oss 
av saker vi har lärt oss och varit med om i livet, men vi använder det nu. Människans beteende är 
en produkt av hela hennes historia.51 
 
De paralleller jag drar till mitt eget yrkes- och uppsatsarbete är många. Dels sägs symbolisk 
interaktionism ge bra verktyg för att studera mänskligt beteende och gruppliv, centrala delar 
inom dramapedagogik och alltså ett bra perspektiv att ha med sig vid dramaforskning. Dessutom 
betonas empati, förmåga att leva sig in i och att ta ett inifrånperspektiv, syftet med många 
dramaövningar är just att öka empatin och inlevelseförmågan och som dramapedagog bör man 
förstås besitta de egenskaperna själv för att kunna förmedla dem till deltagarna.  
   I dramarummet kan man testa situationer som kan uppstå i verkligheten och prova olika 
beteenden samt hitta handlingsalternativ och se hur andra reagerar på det. Detta kopplar jag till 
”om … så …”-begreppet som jag nämnt ovan.  

                                                
48 Trost & Levin 2004, citatet på s. 15 
49 för diskussion om stolar se Bucciarelli, kap. 1 
50 Trost & Levin, citatet på s. 24 
51 ibid 
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Betoningen på det sociala och interaktionen är självklar inom drama, liksom inom symbolisk 
interaktionism, då det handlar om gruppen och deltagarnas förhållande till varandra. Lika givet 
känns tankarna om symboler, eftersom dramapedagogik ger tillgång till mer än det talade ordet 
såsom gester, kroppsspråk och minspel. 
   Tanken att människan är aktiv och handlar bekräftas i själva ordet ”drama” som betyder just 
att handla, och det är förstås också det man gör. Den sista hörnstenen, att vi befinner oss i nuet, 
associerar jag till begreppet ”här och nu” som används av dramapedagoger. Det betyder att det 
som sker i dramarummet sker bara nu och det går inte att köra i repris eller skapa samma 
upplevelse en annan gång. Närvaro är också ett viktigt ord, och närvarande kan man bara vara 
om man är i nuet. 

Grounded theory 
I mitt arbete med denna uppsats och i de böcker jag har läst så har jag flera gånger stött på 
begreppet grounded theory eller grundad teori som det ibland kallas på svenska. Jag kände att de 
tankegångar som presenterades stämde väl överens med hur jag ser på forskning och hur den 
bör bedrivas. När jag från början skulle hitta teorier att utgå ifrån så fick jag en känsla av att de 
skulle styra mig för mycket i mitt analyserande av empirin, och det var något som inte kändes 
bra. Att då inse att det fanns en metod som faktiskt tog min känsla på allvar och var uppbyggd 
precis som jag skulle vilja göra var väldigt skönt. Därför ska jag här presentera grounded theory. 
 
Grounded theory är i likhet med andra kvalitativa metoder ett sätt att ordna verkligheten för att 
förstå världen. Det som skiljer den från andra ansatser är att grounded theory inte enbart 
beskriver eller skapar förståelse utan den viktigaste funktionen är att generera teorier.52 
Utvecklandet av grounded theory började på 60-talet av Glaser och Strauss i samband med att de 
gjorde en undersökning om döende människor på sjukhus. Metoden har hämtat influenser från 
symbolisk interaktionism och bygger på idéer om att tillvaron konstrueras och förändras genom 
interaktion mellan människor.53 Från symbolisk interaktionism kommer även tanken om att man 
måste vidga synen på vad man kan forska om. Strauss sa att man ska studera det ostuderade, 
något som blev ett viktigt inslag då metoden går ut på att man ska generera nya teorier inom 
områden där det inte finns någon färdig teoribildning. Dessutom ansåg Strauss att man måste 
vidga synen på vad som är data och han menade att litteratur, teater och populärkultur också kan 
betraktas som det.54  
 
En av hörnpelarna för grounded theory är att man ska låta begreppen förtjäna sin väg från data. 
Tanken är att det är svårt att på förhand veta att förutbestämda begrepp verkligen är relevanta 
för det man undersöker, när man studerar hur människor konstruerar sin verklighet.55 Wallén 
sammanfattar det hela så här: 

Arbetssättet kännetecknas av att man så förutsättningslöst som möjligt beskriver 
forskningsområdet. Ur observationerna växer successivt fram ett sätt att 
kategorisera (klassificera) olika fenomen, en begreppsapparat och därmed en teori 
som anger vad som är grundläggande kvalitativa drag i det man studerar.56 

                                                
52 Guvå & Hylander 1998, s. 2-3 
53 ibid, s. 4 
54 Hartman 2001, s. 29 
55 ibid, s. 28-30 
56 Wallén 1996, s. 93 
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Guvå och Hylander beskriver i sin rapport Att tillägna sig grounded theory metoden som ”en cirkulär 
spiralliknande process där frågeställning, insamling, bearbetning och analys av data 
växelverkar”.57 De skriver vidare att grounded theory vanligtvis används inom outforskade 
problemområden, att det inte finns något rätt eller fel i teoriskapandet och att man definierar 
problemområdet endast utifrån en frågeställning.58 Metoden är dock noga styrd av regler, skriver 
Hartman. Det är ingen ”fri” metod där man kan göra hur som helst, utan det finns exakta 
anvisningar om hur man ska eller inte ska gå tillväga. Grounded theory är däremot fri om man 
med det menar att man inte tvingas utgå från en redan befintlig teori – det är till och med så att 
man är förbjuden att göra det, ”eftersom risken då är överhängande att teorin inte skulle grundas 
i data utan teorin tvärtom skulle tvingas på data.”59 
 
Grounded theory går alltså ut på att man upprepar urval, datainsamlande och analys om och om 
igen.  

Lite löst skulle vi kunna säga att man först samlar in data från ett urval, sedan 
induktivt analyserar data, och därefter gör ett nytt urval deduktivt baserat på 
analysen. Man samlar sedan in mer data från detta urval, gör ytterligare analyser, 
och gör ett nytt urval. Detta förlopp fortgår tills teorin genererats.60 

Det finns enligt Guvå och Hylander ett antal centrala begrepp inom grounded theory och dessa 
är: indikator, teoretiskt urval av data, mättnad, kodning, jämförande analys, teoretisk sensitivitet, 
teoretiska utkast, story och storyline. 
   Indikatorer utgör grunddelarna i teoribygget och de kan bestå av ett ord, uttryck, mening eller 
grupp av meningar som fångar något väsentligt.”61 
   ”En teoretisk urvalsprincip innebär att insamling av empiriska data sker utifrån ett medvetet urval 
av data och datakällor i syfte att erhålla optimal information kring den frågeställning som ska 
belysas.”62 Det som skiljer denna urvalsprincip från den statistiska är alltså att urvalet inte 
behöver vara slumpmässigt och baserat på hela populationen, utan forskaren väljer själv de 
personer den vill intervjua för att få data som är relaterade till det som studeras. Detta eftersom 
grounded theory ”inte utforskar individer utan sociala skeenden eller mänskliga fenomen.”63 Forskaren 
försöker också fånga komplexiteten i det som ska studeras genom ett teoretiskt urval.  
   Begreppet mättnad har att göra med när det är dags att gå vidare till nästa steg. Detta kan variera 
från fall till fall och även i olika delar av samma undersökning. ”Att mätta ett begrepp kan ses 
som ett annat sätt att beskriva grundningen av ett begrepp vilket sker då man fyller en kategori 
med indikatorer och därmed ger begreppet ett innehåll.”64  
   Att koda handlar om att ställa frågor till materialet samt att bearbeta empirin och ge det en 
alltmer teoretisk form. Kodningen ska alltså leda till att de empiriska data som finns når en mer 
teoretisk nivå, men även till att forskaren får idéer om hur materialet kan sorteras och 
klassificeras.  
   I den jämförande analysen använder man den kodnyckel som sakta växer fram och jämför med 
rådata. Här får forskaren även svar på om det finns stöd för den teoretiska bearbetningen i 
empirin.  

                                                
57 Guvå & Hylander 1998, s. 8 
58 ibid, s. 7 
59 Hartman 2001, s. 37-38 
60 ibid, s. 36 
61 Guvå & Hylander 1998, s. 9 
62 ibid, s. 9, min kursivering 
63 ibid 
64 ibid, s. 10 
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   Begreppet teoretisk sensitivitet är tvådelat; å ena sidan ska forskaren vara nyfiken och ha intresse 
för upptäckter, å andra sidan ha känsla för hur man bygger teorier.  
   Under processen ska forskaren skriva ner sina tankar och idéer i teoretiska utkast, dessa kallas 
memos och utgör grunden i den teorigenererande arbetsprocessen.  
   I storyn beskrivs de fenomen som undersökningen handlar om, först översiktligt och sedan mer 
detaljerat. Att skriva en story hjälper forskaren att se vad som är viktigt och att strukturera 
materialet.  
   Nästa steg är att berätta storyn analytiskt, det kallas då storyline. ”Denna storyline utgör en 
slutgiltig hypotetisk konstruktion utifrån vilken den teoretiska modell som är forskningens mål 
kan skapas.”65 

Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats är att försöka ta reda på vad ett dramapedagogiskt förhållningssätt 
är. Detta för att hjälpa oss dramapedagoger att sätta ord på en del av vår tysta kunskap och bidra 
till att starta en diskussion inom yrkesfältet. Dessutom vill jag sprida det dramapedagogiska 
förhållningssättet till andra som arbetar med drama utan att vara utbildade. Jag vill också hitta 
tydliga exempel ifrån barnlitteraturen för att på så sätt konkretisera detta abstrakta som ett 
förhållningssätt innebär. 
 

Frågeställning 
Vad är ett dramapedagogiskt förhållningssätt? 
Hur kan man konkretisera det för att göra det mer gripbart och förståeligt? 

                                                
65 Guvå & Hylander 1998, s. 10-14, citatet hämtat från s. 14 
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Metod 
- Då var vi där igen. Metod, metodologi, kvalitativ, kvantitativ, etnografi, fenomenologi, hermeneutik, det bara snurrar i 
huvudet av alla begrepp. Jag förstår inte och det känns som om jag inte kan det här! 
- Men, Jenny, så du säger. Om du berättar för mig så ska du se att det klarnar. 
- Momo. Har du tid att lyssna på mig? 
- Tid har jag gott om. 
Och kan ni tänka er. Ju mer jag berättade för Momo, som satt tyst och bara lyssnade, desto mer insåg jag att jag visst kan 
det här och till slut kände jag mig riktigt smart. 

Fokussamtal 
Först har jag genomfört ett fokussamtal med lärarna på dramapedagogutbildningen på 
Västerbergs folkhögskola. Jag har valt den gruppen enligt teoretisk urvalsprincip för att erhålla 
optimal information, eftersom jag tror att förhållningssättet kommer från utbildningen och alltså 
formas av lärarna som undervisar där. Jag valde fokussamtal för att jag trodde att metoden skulle 
fungera utmärkt tillsammans med frågeställningen eftersom det inte finns ett ”rätt” svar utan det 
krävs att man hjälps åt med att sätta ord på fenomenet. 
 
Morgan skriver följande om fokusgrupper: 

Focus groups are group interviews. A moderator guides the interview while a 
small group discusses the topics that the interviewer raises. What the participants 
in the group say during their discussion are the essential data in focus groups.66  

De flesta metodböcker jag har tittat på beskriver fokussamtalet på liknande sätt, som en 
strukturerad gruppintervju där forskaren har en roll som den utomstående, som för samtalet 
vidare, men inte själv deltar. Det stämde inte överens med hur jag ville genomföra min 
forskning, jag ville vara medforskare med övriga deltagare och få kunskapen att utvecklas i 
interaktion med varandra. Detta tankesätt rimmar också bättre med grounded theory och 
symbolisk interaktionism, där det pratas om att empatisera och ta ett inifrånperspektiv.  
   Andrén, som har använt sig av fokussamtal i sin avhandling, beskriver det annorlunda: som en 
metod ”att forska ’med’ och inte ’på’, en position där forskaren ’står bredvid’ och där 
uppmärksamheten gemensamt riktas mot det objekt man tillsammans resonerar om.”67 Hon 
skriver också att fokussamtal är bra när man vill komma åt tyst kunskap och sätta ord på sådant 
som man inte kan fråga om eller observera. ”Fokussamtal är en metod som särskilt väl lämpar sig 
när det man vill veta inte är omedelbart tillgängligt utan måste konstrueras i samspel med 
andra”68  
   Andrén hänvisar till Wennberg och Hane som i sin bok Metodologisk plattform för vår användning 
av fokusgrupper och fokusberättelser beskriver ett sätt att jobba med fokusgrupper, som skiljer sig från 
det traditionella. Det bygger på ett antiauktoritärt ledarskap och en social grundsyn, något som 
passar mig bra. Författarnas tillämpning av fokusgrupper har växt fram ur kunskaper om 
grupprocessers betydelse för lärande och utveckling och har en lång tradition inom bland annat 
"participative research".69 Eftersom grupprocessen har en central roll inom dramapedagogiken så 
tilltalade detta mig. Enligt Wennberg och Hane så betonas betydelsen av gruppinteraktion i alla 

                                                
66 Morgan 1998, s. 1 
67 Andrén 2008, s. 107 
68 ibid, s. 106, hänvisar till Barbour & Kitzinger 1999 samt Wennberg & Hane 2005 
69 Wennberg & Hane 2005, s. 11 
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metodbeskrivningar av fokusgrupper. Alltså måste de betraktas som arrangerade samtal, där det 
alltid är samtalet som är det empiriska materialet. De skriver vidare:  

Just genom ansatsen att skapa en gruppinteraktion så kan vi heller inte se att 
fokusgrupper någonsin - metodologiskt sett - kan vara likställda med eller ens 
närbesläktade med intervjuer och frågeformulär.70  

De menar också att en unik egenskap med det empiriska material som skapas i en fokusgrupp är 
att det till skillnad från andra data inte kan sägas existera innan fokusgruppen träffas. Deltagarna 
medverkar som aktörer, inte informanter och resultatet är en unik produkt, en dialog mellan 
forskare och deltagare, något man utforskat gemensamt. De ser allas bidrag som viktiga, inte som 
individer utan som deltagare i det gemensamma arbetet.71  
 
Wennberg och Hane skriver vidare om begreppet "levd erfarenhet", som enligt dem bestämmer 
hur vi uppfattar varje ny situation och formar tankar och känslor. En stor del av den levda 
erfarenheten är ordlös och går därför inte att direkt fråga om utan den måste visa sig i och 
genom samtalet. "Slutsatserna växer fram under samtalet och kan då verifieras av deltagarna 
själva."72 Här drar jag paralleller till det jag skrivit tidigare om tyst kunskap eller 
förtrogenhetskunskap, fokussamtal är alltså ett bra sätt att komma åt sådan.  
 
Fokussamtalet ägde rum på Västerbergs folkhögskola, i dramahuset och alla de fem anställda 
dramapedagogutbildarna deltog. Samtalet tog sammanlagt två och en halv timme, med en 
fikarast mitt i. Jag hade i förväg bett de medverkande fundera över en barnboksfigur som de 
tyckte hade ett dramapedagogiskt förhållningssätt samt exempel på bra respektive mindre bra 
dramapass som de själva varit ledare för. Under samtalet antecknade jag stödord på 
blädderblockspapper och övriga hade möjlighet att förtydliga, ändra eller tillägga. Dessutom 
spelade jag in det hela, för att ha extra stöd för minnet vid renskrivningen. När vi var färdiga bad 
jag alla skriva under ett kontrakt (se bilaga 1). Efteråt renskrev jag materialet och skickade det till 
de övriga deltagarna så att de fick komma med kommentarer och ett godkännande av att det var 
en korrekt återgivning av vårt samtal.  

E-postintervju 
Efter att ha sammanfattat fokussamtalet kände jag att jag ville ha in flera röster kring 
frågeställningarna. Därför skickade jag ut fyra frågor via e-post till praktiserande 
dramapedagoger, som har gått dramapedagogutbildningen och jobbat mellan 1 och 10 år samt 
till Anita Grünbaum som var med och startade densamma. Jag valde den gruppen eftersom jag 
tror att tankarna kring förhållningssättet kommer under utbildningen och för att det var 
intressant att se om de tidigare eleverna hade samma funderingar och definitioner som lärarna. 
Enligt teorierna om tyst kunskap som jag presenterat ovan så är det endast i direkt kontakt med 
utövarna och genom exempel som man kan ta till sig denna kunskap och detta är något som 
stämmer överens med människor som har gått en utbildning. Dessutom krävs det en aktiv 
lärprocess och egen erfarenhet, skälet till att jag valt bort pedagoger som har gått distanskursen 
och alltså inte haft tillgång till lika mycket praktiskt arbete tillsammans med 
dramapedagogutbildarna. 
 

                                                
70 Wennberg & Hane 2005, s. 13 
71 ibid, s. 13-16 
72 ibid, s. 25-26 
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Fördelen med den här metoden är att jag får svar från flera olika pedagoger som har arbetat i 
varierande verksamheter och som har haft några år på sig efter att de slutfört sin utbildning för 
att hinna fundera över sitt förhållningssätt samt prova det i verkligheten. Nackdelen är att det 
kan vara svårt att få svar på e-post, men därför har jag valt de som gick i min egen klass, en väns 
klasskamrater samt mina medstudenter på C-kursen, för jag tror att det är lättare att få svar från 
människor som man har någon slags personlig anknytning till. Jag har skickat frågorna till cirka 
25 personer och fått in 13 svar, men eftersom jag inte arbetar kvantitativt och ska räkna ut 
procentsatser så gör det inget att inte alla har svarat.  
 
   En liten risk med att välja människor jag känner eller som vet vem jag är kan vara att de svarar 
vad de tror att jag vill höra, men jag anser att frågorna är så öppet ställda så att det kan vara svårt 
att försöka hitta ett ”rätt” svar. 
 
Frågorna är: 
1. När du hör begreppet "dramapedagogiskt förhållningssätt", vad tänker du då? 
2. Hur skulle du definiera "dramapedagogiskt förhållningssätt"? 
3. Finns det någon barnboksfigur som du tycker har ett dramapedagogiskt förhållningssätt? 
Motivera gärna varför. 
4. Har du något/några exempel på tillfällen när du hade ett bra dramapass respektive ett mindre 
bra? Vad hos dig var det som gjorde skillnaden? 
 
Fråga nummer tre finns med för att underlätta för informanterna, eftersom det oftast är enklare 
att beskriva en figurs sätt att vara än att distansera sig och beskriva sig själv. Dessutom är min 
tanke att möjliggöra tydlig exemplifiering av förhållningssättet med hjälp av konkreta situationer 
från barnböcker för att även passa de läsare av uppsatsen som inte är så vana vid att arbeta med 
drama. (Mer om detta under rubriken ”barnboksfigurer” nedan.) 
   Fråga nummer fyra är också den med som en klargörande fråga, eftersom jag tror att det är 
lättare att se vad som blev bra respektive mindre bra utifrån ett verkligt exempel. 

Barnboksfigurer 
Ett tema för mig genom uppsatsen är barnboksfigurer, som jag har tagit till för att tydliggöra och 
konkretisera frågeställningen. Jag tror att det kan vara en hjälp för att sätta ord på den tysta 
kunskapen, att få en konkret figur som man kan beskriva och på så sätt samtidigt ge liv åt 
förhållningssättet.  
   Dessa figurer är symboler som vi har med oss från tidig barndom, som de flesta känner igen 
och kan relatera till. De existerar i en kollektiv tankevärld vilket gör dem till användbara 
symboler. De gör saker, de handlar, vilket förstås gör att det går att dra paralleller till såväl drama 
som symbolisk interaktionism. Men, till skillnad från människor är de förutsägbara och 
konsekventa, vilket gör dem till bra exempel. 
   En ytterligare tanke är att det inom symbolisk interaktionism poängteras att man ska omsätta 
teorierna i praktiken för att förstå dem och detta är mitt sätt att göra det. Jag hänvisar även till 
grounded theory som tycker att synen på vad som är data måste vidgas och omfatta till exempel 
litteratur. 

Analysförfarande 
När jag sammanställt fokussamtalet analyserade jag det enligt grounded theorys olika steg och 
började med att leta efter indikatorer, alltså ord, meningar och uttryck som beskrev det 
dramapedagogiska förhållningssättet. Efter det kodade jag indikatorerna, genom att dela upp 
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dem i grupper som hade gemensamma nämnare. Därefter följde en jämförande analys, där jag 
gick igenom sammanställningen från e-postfrågorna och jämförde med den kodnyckel jag hade 
skapat utifrån fokussamtalet. När jag hittade nya indikatorer skrev jag upp dem och sorterade 
sedan in dem i grupperna eller skapade nya där det behövdes. Det blev sammanlagt tio grupper, 
med olika vinklar av det dramapedagogiska förhållningssättet. Dessa grupper presenteras nedan, 
under resultat. 
 
När jag började skriva ihop resultatdelen så insåg jag ganska snart att benämningen ”grupper” 
inte fungerade tillfredsställande. Detta eftersom det finns en så stark association till ordet grupp 
hos dramapedagoger, då i betydelsen ett antal deltagare som man själv är ledare för. Därför blev 
det nödvändigt att hitta ett annat ord och jag funderade och testade en mängd olika. Det jag till 
slut fastnade för var nycklar, dels inspirerat av begreppet ”kodnyckel” inom grounded theory, 
dels för att förhållningssättet kan anses vara nycklar som öppnar upp deltagarna och gör dem 
mottagliga för drama och alla dess fantastiska möjligheter. 

Etiska överväganden 
Jag har i samförstånd med dramapedagogutbildarna valt att skriva att det är dem jag har haft 
fokussamtal med. Det finns bara en utbildning kvar i Sverige och vi var överens om att det skulle 
vara svårt att försöka få till en fiktiv sådan. Dessutom var de stolta över att ha blivit utvalda till 
detta samtal och ville gärna att det skulle framgå att de deltagit. Dock har jag sett till att det inte 
går att utläsa vem som har sagt vad under fokussamtalet, då detta inte är relevant, eftersom det 
empiriska materialet är en gemensam produkt. Det var också självklart för mig att vi skulle skriva 
ett kontrakt (se bilaga 1) och att de skulle få läsa min sammanfattning och godkänna den, något 
som alla fem har gjort. 
   De informanter som har svarat på mina e-postfrågor gör det helt anonymt, något som var 
viktigt för några av dem att veta innan de skrev ner sina tankar och åsikter. Jag har tagit bort 
enstaka detaljer för att göra sammanställningen mer neutral och deras enskilda svar finns på ett 
ställe som endast jag har tillgång till. 
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Resultat och analys  
Genomgående under reultatsredovisningen har jag använt mig av citat från fokussamtalet (se 
bilaga 2) blandat med exempel på barnboksfigurer. Jag citerar även från de svar jag har fått från 
praktiserande dramapedagoger, kallade informanter i texten nedan. För att skilja de båda källorna 
åt har jag fotnoter på det som informanterna skrivit, där jag hänvisar till bilaga 3, som är en 
sammanställning av alla svar. 
 
När jag gjorde min analys, tittade på indikatorer och skapade en kodnyckel så blev det ganska 
snabbt klart att det fanns olika nivåer för de nycklar jag hittade. En nivå var mer övergripande, så 
den väljer jag att presentera först. Det handlar om en kunskaps- och människosyn som färgar det 
dramapedagogiska förhållningssättet. Man kan även se det som glasögon, som pedagogen har på 
sig i sitt arbete. Detta bekräftas också i min tidigare begreppsdefinition där flera forskare säger att 
det oftast finns en teori och en specifik människosyn som grund för förhållningssättet. 
 

♥ Att ha en viss kunskapssyn, att man aldrig lär någon något utan man lär sig själv 
♥ Att ha en människosyn om allas lika värde, demokrati, att försöka motverka konkurrens 

och prestige för att kunna mötas 
♥ Att ha en grundsyn på människan och vad hon är: en fri tänkande varelse som har rätt att 

uttrycka sin mening och har rätt till att utforska sitt egna skapande utan att bli kritiserad 
eller hämmad 

♥ Att ha ett anarkistiskt sätt att se på saker 
 
 
 
 

 
 
 
 
  73   

                                                
73 illustration Jenny Momquist efter original av E. H. Shephard, Ingrid Vang Nyman, Eva Eriksson, Michael Ende, 
Sven Nordqvist och Tove Jansson 

Något som 
alla som 
arbetar med 
människor 
borde ha. 

 

Men där har det 
dramapedagogiska 
förhållningssättet 
burit mig, det blir ett 
sätt att leva, ett sätt 
att förhålla sig. Man 
kan använda det 
dramapedagogiska 
förhållningssättet i 
olika sammanhang, 
egentligen kanske 
överallt. 

 

Förhållningssättet går hand i 
hand med drama som 
metod, det ena fungerar inte 
utan det andra. 

 

Jag blir lite full i skratt för det var något jag försökte få kläm på under 
hela min utbildning. När jag till slut insåg att det är det samma som jag 
ser som ett naturligt förhållningssätt mellan människor blev det lite 
lättare, inte något exklusivt för dramapedagoger. 

 

Det finns egentligen 
inget specifikt 
dramapedagogiskt 
förhållningssätt utan 
det borde vara ett 
allmänt omfattat 
pedagogiskt 
förhållningssätt för 
att ge alla deltagare 
lika möjligheter att 
lära och växa. 

Jag tänker på attityder till skapande verksamhet när jag hör ordet förhållningssätt.  
Kopplat till ”dramapedagogiskt” blir det då en attityd till det som skapas i 
dramarummet – vilket innefattar allt från hur man kommunicerar till och i gruppen, 
motiv till övningsval, introduktioner till övningar till eventuella förväntningar på 
resultat och uppföljning. 
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74 
 
Bilden ovan illustrerar vilka nivåer jag ser de olika nycklarna i. Nyckel 1-3 beskriver 
dramapedagogen, nyckel 4-7 har att göra med gruppen och nyckel 8-10 handlar om rummet.  

Nyckel 1 - dramapedagogen 
Den första nyckeln handlar om dramapedagogen som person.  
 

♥ Att vara en trygg och bra förebild som vågar visa vem man är  
♥ Att vara reflekterande, självreflekterande och ha självinsikt 
♥ Att ha en trygghet i gruppen som ledare och behålla lugnet 
♥ Att vara medveten 
♥ Att vara människa 
♥ Att lita på sin erfarenhet och planering, stå stadigt och veta att man gör sitt bästa 
♥ Att lita på sin intuition, anpassa sig efter situationen och våga chansa 
♥ Att ha realistiska krav på sig själv, känna sig förberedd och ha förankrat idéerna i sig själv 

innan 
♥ Att vara bejakande, positivt inställd och motiverad samt att bara se möjligheter 
♥ Att vara gränsöverskridande och inspirera deltagarna till detsamma 
♥ Att våga stå emot 
♥ Att vara en rebell som går sin egen väg 

 
Här betonas vikten av att vara trygg i sig själv, att reflektera och vara medveten samt att visa vem 
man är i all sin mänsklighet. Finns denna trygghet och förmåga till reflektion så kan pedagogen 
göra misstag, för den vet att det går att hantera dem på ett bra sätt. 

                                                
74 illustration Helena Bergman 
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Då tänker jag så här; att vi får göra fel, det är ingen fara. Det är att vara en bra 
förebild. Det är inte att man gör rätt och är på någon piedestal utan att faktiskt 
vara här och nu och vara människa. Tillåta sig själv, precis som man tillåter andra. 

För hur ska man skapa ett tillåtande klimat där det är okej att göra bort sig om man som pedagog 
inte kan bjuda på sig själv och våga göra fel? Det kanske till och med är bra att göra fel ibland, 
bara man lär sig något av det. 

Att de fel man gör leder till att man inser något som ledare. Man lär sig av de 
misstag man gör och utvecklar sitt eget ledarskap, så man är inte statisk som 
ledare, utan har ett dynamiskt förhållningssätt till sitt eget ledarskap. 

Detta dynamiska förhållningssätt krävs också för att man ska kunna anpassa sin ledarroll efter 
situationen och gruppen. En av informanterna skriver att hon; ”försöker vara försiktig där det 
behövs och lämpligt galen för att det också är viktigt”75. Att anpassa sig betyder dock inte att helt 
ge upp sina egna tankar och idéer, utan att försöka känna in vad deltagarna behöver just nu för 
att må bra. Som dramapedagog kan det dock hända att man blir för känslig för signaler från 
gruppen och att man då läser av dem och blir tveksam till sin egen tanke och planering. En av 
mina informanter säger i sitt svar; 

Ett riktigt dåligt (pass, förf. anm.) var hösten 2000 när jag kände mig osäker på 
gruppen, de var negativa och saknade sin förra dramalärare. Jag gav dem en 
uppgift och de satt bara knäpptysta, varpå jag ändrade mig och hittade på något 
annat. En pojke kom fram till mig och frågade varför jag gav efter, han hade velat 
göra den första uppgiften. Han var tolv år och tittade på mig med stort allvar. Jag 
ville gå hem och lägga mig men berättade ändå varför jag hade ändrat mig; att jag 
inte orkade med att driva saker när jag fick ett sådant otroligt motstånd.76 

Detta är ett tydligt exempel på att det är viktigt att vara trygg i sin egen planering och ha 
realistiska krav på sig själv, här borde hon litat på sin första tanke och bara fortsatt passet trots 
elevernas tystnad. Det gäller att tro på sin intuition och chansa ibland.  

Att våga chansa med en övning som man känt för från början. Det förutsätter att 
man har en trygghet i gruppen som ledare, att man törs chansa och inte låsa sig. 
För när man har vågat chansa då blir det ett jättelyft som ledare, när man märker 
att det funkar. 

Så ibland gäller det att köra på men ibland är det tvärt emot, man måste ändra i sin planering för 
att man känner att gruppen behöver något annat. ”…när jag litar på min intuition brukar det bli 
bäst tex. om jag har en planering och gruppen inte är på det `planet´så anpassar jag mig efter 
gruppen.”77 Det är en fin balansgång, när ska man fortsätta som man tänkt och när ska man 
ändra sig för att man känner att gruppen har andra behov. Det är inte helt lätt att veta skillnaden 
och ibland blir det fel. Men, är man då trygg i sig själv så kan man ta upp det med gruppen och 
det blir en öppenhet som är konstruktiv för alla. 
 
En ytterligare dimension som finns med i den här nyckeln handlar om att våga stå emot och vara 
en gränsöverskridande rebell. Detta exemplifieras genom Momo som:  
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…vågar stå emot det samhället som söker kontroll, vill göra mer pengar och vill 
styra över andra människor. Det kopplar jag till det vi pratade om i början, att det 
är kopplat till världen och att vara en rebell mot det som inte är bra för 
människan. 

Som deltagare i en dramagrupp kan man få verktyg för att gå ut i världen och förändra, man får 
testa att bete sig på sätt som man inte skulle göra ute i verkligheten och det kan leda till att man 
faktiskt hittar en egen väg som man vill gå och som bryter andras obekväma normer. 
Dramapedagogen måste alltså ha ett förhållningssätt som tillåter detta provande av alternativa 
handlingsmönster och normöverträdande. Detta sker dock inom vissa gränser, man får förstås 
aldrig skada någon annan, sig själv eller inredningen i ett dramarum, men detta återkommer vi till 
i nyckel 8 (trygghetsramar). Gränsöverskridande handlar här mer om att inte alltid göra det som 
förväntas, kunna säga ifrån när något känns fel och vara lite lagom galen. 

Nyckel 2 - känslor 
Den andra nyckeln handlar om att förhålla sig till känslor, sina egna och andras. 
 

♥ Att vara finstämd och lugn 
♥ Att lotsa och stötta alla 
♥ Att stötta tillåtelsen av känslor och ta dessa på allvar 
♥ Att vara kärleksfull, empatisk, bry sig om och glädjas åt andras glädje 

 
En del av det dramapedagogiska förhållningssättet är alltså att stötta, tillåta känslor och att bry 
sig om. Att själv vara den lugna, som finns där, som ett ankare, mitt i den kreativa storm som lätt 
kan uppstå i dramasammanhang. Denna aspekt exemplifierades av flera informanter och i 
fokussamtalet genom mamman i Muminböckerna. ”Muminmamman förmedlar själva ordet 
kärlek. Men det är inte vilken kärlek som helst, det är kärlek utan krav på motprestation. 
Villkorslös kärlek.” Hon ses också som en person som har omsorg om minsta lilla kryp. ”På ett 
jordnära och konkret sätt och utan behov av självhävdelse lotsar hon hjälpbehövande vidare i 
livet.”78 Även mamman till den vilda bebin i boken med samma namn tas upp som exempel. 
”Mamman skäller aldrig, hon bara välkomnar sin vilda bebis med en stor kram när han kommer 
tillbaka från sina äventyr.” 
   Drama handlar mycket om känslor och en del av förhållningssättet rör vikten av att bli tagen 
på allvar när man vågar visa känslor. Ett exempel på det är Muminmamman som hjälper Ninni i 
berättelsen Det osynliga barnet att bli synlig igen, genom att hon tar henne och hennes känslor på 
allvar och låter synliggörandet ta sin tid. 

Nyckel 3 - närvaro 
Den tredje nyckeln handlar om närvaro.  
 

♥ Att vara närvarande, både fysiskt och mentalt 
♥ Att vara här och nu 
♥ Att verkligen ta in det som händer 
♥ Att ta på allvar 

 
Det är nödvändigt att vara närvarande, att inte spela en roll när man till exempel är oplanerad 
eller mår dåligt. Denna närvaro är viktig att förmedla till deltagarna och den är en förutsättning 
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för att det ska bli ett bra dramapass. Men, även dramapedagoger är människor och som sådana 
påverkas vi av saker, händelser och känslor runt omkring oss. ”Min erfarenhet är absolut inte att 
jag inte kan vara närvarande när jag är ledsen eller mår dåligt, tvärtom, det kan bli de bästa 
lektionerna.” Det är när man har tankarna på något annat håll, på nästa pass, på vad man ska laga 
till middag, på dottern som var ledsen när man lämnade på förskolan som det inte blir bra. Det 
är bättre att ”vara där och stå för saker och ting och vila i hur det är”. 
 
Att vara närvarande blir ännu viktigare i skenet av att drama sker ”här och nu”, att det skapas 
just i detta ögonblick. 

Det blir en ny upplevelse för varje gång man gör den (övningen, förf. anm.) och 
det är det som är så häftigt med drama, att det är live. Det går aldrig att köra 
drama i repris, det går att köra formen igen, men själva upplevelsen kan man 
aldrig göra i repris eftersom det är unikt med varje grupp. 

Det går bara att uppnå detta tillstånd om man själv som pedagog är helt och fullt närvarande. 
Det man skapar tillsammans i gruppen finns bara just nu och därför är det viktigt att som ledare 
vara en fokuserad förebild. Dessutom är det bara då man verkligen kan ta in det som händer, 
något som också är mycket viktigt och tätt sammanknutet med nästa aspekt; att ta på allvar. Ett 
av verktygen man har som dramapedagog är lekar, vilket i mångas öron kan låta barnsligt och lite 
löjligt. Men, vi använder lekarna som redskap för att nå fram till de syften och mål som vi har 
med passen. Under lekarna visar deltagarna ofta sidor som de kanske inte är så vana att visa upp 
och det kan kännas skrämmande. Då är det jätteviktigt att man som pedagog tar leken, 
upplevelserna och den enskilde deltagarens känslor på allvar, annars tar man död på leklusten 
och kreativiteten. 

Nyckel 4 - gruppen 
Den fjärde nyckeln handlar om att se värdet i gruppen. 
 

♥ Att jobba gruppstärkande och gruppdynamiskt 
♥ Att fokusera på gruppens värde, att man växer tillsammans och att om man är flera så 

kan man lösa problem som uppstår 
♥ Att väcka lusten att göra något tillsammans och att stötta varandra 
♥ Att se och bekräfta det som händer i gruppen 
♥ Att allt utgår från gruppens erfarenheter och tankesätt 
♥ Att förmedla att alla måste ta ansvar för alla, inklusive sig själv 
♥ Att jobba kommunikationsbefrämjande 
♥ Att förmedla att varje individ är viktig för gruppen 

 
Drama handlar om gruppen, jag vågar påstå att det är näst intill omöjligt att ha drama enskilt 
med en deltagare. Därför är det en viktig aspekt av förhållningssättet att arbeta gruppdynamiskt 
och gruppstärkande. Detta betonades av de flesta informanterna samt kom upp vid ett flertal 
tillfällen under fokussamtalet. En av informanterna skriver; 

Dramapedagogiskt förhållningssätt för mig, är att se vad som finns i en grupp. 
Det kan gälla gruppens styrkor, svagheter och möjligheter. Det är framförallt 
viktigt att fokusera på gruppens värde. Få eleverna att upptäcka att; ”Utan 
gruppen klarar jag mig sämre”.79 
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För att exemplifiera detta nämns Christopher Robin i böckerna om Nalle Puh, som tänker att 
om man är flera så kan man lösa problem som uppstår samt Bamse som poängterar att man är 
starkare tillsammans. ”Det är i mötet med andra människor som jag utvecklas och det är därför 
det är så fantastiskt med gruppen.” Jaget här syftar på alla människor, inte bara dramapedagogen 
eller deltagarna. 

Hur viktigt det är med gruppen förstärks av vad några av informanterna svarar på frågan 
om vad som är ett bra drampass: ”Ett bra dramapass är när jag och gruppen känner att 
alla har fått lyckas utifrån erfarenheter och samtidigt utvecklats.”80. ”…att gruppen också 
upplever att det finns ett syfte och en mening med undervisningen.”81 Alltså är man som 
pedagog endast nöjd om gruppen också känner att de har växt och att det finns en 
mening med dramapassen. 

Något annat som kommer upp är att man ska utgå från gruppens erfarenheter samt 
förmedla att alla måste ta ansvar för alla. Ingen deltagare kommer in i ett dramarum som 
ett blankt papper, färdigt att skriva på, utan alla har med sig upplevelser, tankar och 
kanske rädslor. Detta måste dramapedagogen uppmärksamma och kunna hantera om det 
ska skapas en bra stämning och ett sunt klimat. Men det är alltså inte bara pedagogens 
uppgift att se till att alla trivs och mår bra, utan det finns ett ansvar hos var och en. Även 
som deltagare i en grupp så är man en individ och är som sådan ansvarig för sig själv och 
sina handlingar. 

Nyckel 5 - demokrati 
Den femte nyckeln handlar om att se alla, lyssna, ta in och betona allas lika värde. 
 

♥ Att se till att alla i gruppen syns, får lika mycket plats och får komma till tals 
♥ Att anse att alla är unika och har rätt att vara sig själva 
♥ Att låta alla vara med och tycka att alla förtjänar en chans 
♥ Att anse och förmedla att alla deltagare och roller är lika viktiga 
♥ Att förmedla att det är viktigt att just du är här 
♥ Att lyssna utan att värdera och analysera 
♥ Att se alla individer i en grupp där de är och försöka möta dem där 
♥ Att känna in gruppen och lyssna in gruppens/individens behov 
♥ Att ta ett steg tillbaka och belysa och lyfta fram deltagarna 
♥ Att ha ett öppet bemötande mot samtliga deltagare utan förutfattade meningar, fördomar 

och värderande omdömen om person eller prestation 
♥ Att inte låta sig duperas av makt eller social status 
♥ Att vara förstående, medmänsklig, demokratisk, jämlik och jämställd 

 
Det är viktigt att betona allas lika värde och allas rätt till att synas och höras. Det går naturligtvis 
inte att tvinga människor som är blyga att prata, det är inte det förhållningssättet handlar om. 
Dock ska alla erbjudas en plats, det ska finnas en lucka och så får deltagarna själva bestämma när 
de är redo. Detta synliggörande sker till exempel genom rundan, där alla får prata en och en och 
de andras uppgift är att lyssna. I början kanske man bara säger sitt namn och det kan vara en 
seger nog för en blyg deltagare. Allt eftersom vågar man svara mer och mer utförligt på frågorna, 
för att man märker att de andra lyssnar och att det finns utrymme för en själv. Det handlar om 
att förmedla att allas åsikter, erfarenheter, tankar, drömmar och mål är betydelsefulla och lika 
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mycket värda.  
   Men många dramapedagoger jobbar även med teater och där kan det ibland bli en krock 
mellan det dramapedagogiska förhållningssättet och det synsätt som ofta finns i teatervärlden.  

Det är ju ett sådant samhälle vi lever i, man ska vara duktig, man ska ha poäng, 
man ska visa att man kan, man ska konkurrera – vilket betyder att vi 
(dramapedagoger, förf. anm.) är ännu viktigare. Inom teater så är det ju 
konkurrens om roller, vare sig man vill eller inte. Hur dramapedagogiskt man än 
arbetar så är det ju ett faktum att vissa roller är större än andra. Alla roller är ju 
lika viktiga, det är väl det man måste få fram. Det är väl det dramapedagogiska 
tänket. 

Det som betonas i citatet ovan är alltså att alla roller är lika viktiga, om det ska bli en pjäs 
så behövs både de små och de stora rollerna, precis som alla människor behövs i ett 
samhälle för att det ska fungera. 

Lyssnandet är en annan viktig aspekt av förhållningssättet, men inte vilket lyssnande som helst. 
Detta exemplifieras av Momo: 

Så småningom upptäcker människor att Momo, henne kan man gå till och det 
hon gör är att hon lyssnar. Hon lyssnar utan att värdera och analysera. Hon är en 
person som accepterar människan där hon är, med kärlek. Och då visar det sig att 
det blir ett begrepp: ”Gå till Momo”. Människor går dit, Momo gör inget annat 
än lyssnar, accepterar och tar på allvar och det är det dramapedagogiska 
förhållningssättet. 

Att möta människor där de är och acceptera dem är ord som återkommer från flera av 
informanterna. ”Dramapedagogiskt förhållningsätt tycker jag personligen handlar om att försöka 
se hela människan och att se henne där hon är och försöka möta henne där.”82 Då gäller det även 
att lyssna in gruppen och individerna i den på bästa sätt. Att lägga övningarna på rätt plan, inte gå 
för fort fram och att känna av reaktionerna. Ett exempel på när det kan bli fel fick jag av en av 
mina informanter: 

Jag skulle vid ett tillfälle presentera en övning och valde att säga att nu ska vi göra 
något som kallas för afrikansk massage varpå en av pojkarna i gruppen formligen 
flydde ut ur rummet. Efter det tänker jag mig mer noga för vilken åldersgrupp jag 
har att göra med, hur gruppen ser ut och hur trygga vi alla är med varandra samt 
naturligtvis hur jag väljer att presentera en lek eller övning.83 

Pedagogen skulle kanske istället bara ha börjat ge instruktionerna till övningen, så hade pojken 
stannat kvar, eftersom det förmodligen var ordet massage som skrämde bort honom och 
övningen i fråga inte påminner särskilt mycket om det som vi traditionellt förknippar med 
massage.  
   Det är alltså viktigt att ta hänsyn till gruppen och att lyssna in, men det innebär dock inte, som 
många verkar tro, att göra precis som gruppen vill. Tvärtom måste man fortfarande ta sitt ansvar 
som pedagog, annars kan det lätt bli som i exemplet ovan (se sid. 20), där pedagogen ändrade sig 
trots att hon kände att hon inte borde. Det är en svår, men spännande balansgång. 
 
Som dramapedagog är man i centrum när man förklarar övningar och lekar och man måste 
känna sig bekväm i den rollen och kunna ta den platsen. Men sedan gäller det att kunna kliva 
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tillbaka och låta deltagarna synas och höras. Det handlar om: ”Att låta andra stå i spotlighten och 
själv vara lampan, dvs, belysa och lyfta fram deltagarna.”84 Det är en viktig del av 
förhållningssättet, att vara förstoringsglaset som får deltagarna att växa och synas ännu mera. 
 
Det är också nödvändigt att ha ett öppet bemötande av samtliga deltagare och där dyker Pippi 
inte helt oväntat upp som exempel, för att hon anser att alla har rätt att vara sig själva och ”…för 
att hon inte har några förutfattade meningar eller fördomar utan möter alla som jämlikar. Hon 
låter sig inte duperas av makt eller social status…”. Som dramapedagog bör man alltså bemöta 
ett barn och en direktör på precis samma sätt. 
 
Att detta med att hinna se och bekräfta alla är en mycket viktig del av förhållningssättet bekräftas 
genom att flera av mina informanter beskrev sina sämsta pass som sådana när de misslyckats 
med just detta. Det kom även upp under fokussamtalet:  

En annan sak när man kan känna sig misslyckad är när det är för stora grupper 
eller för många som tar för mycket plats och jag inte klarar av att hantera det. För 
många med för starka behov eller något och det blir så akut att man måste se 
dem, måste svara på dem och så går man därifrån och känner att man inte har 
hunnit se alla, det tycker jag inte känns bra... 

Att se alla och bekräfta deras lika värde, det handlar väl egentligen om att vara medmänsklig, 
demokratisk och jämlik. 

Nyckel 6 – alla kan 
Den sjätte nyckeln handlar om att alla kan och redan besitter en kunskap. 
 

♥ Att se till att alla kan vara med efter sina förutsättningar 
♥ Att ta tillvara allas kunskaper 
♥ Att alla får vara med på sina egna villkor 
♥ Att anse och förmedla att alla kan skapa och bidra på sitt sätt 

 
Det viktiga här är att se till att alla kan vara med och att använda deltagarnas kunskaper. Återigen 
får Christopher Robin vara exempel eftersom ”han tänker på alla individer och deras alla 
olikheter/likheter och att ta tillvara på allas kunskaper, alla är experter på något…”85 Att se 
resurserna som redan finns i en grupp är väsentligt när man jobbar med drama. Om deltagarna 
får hjälp att ta fram dem så kan de växa individuellt och tillsammans och bli ännu starkare. Detta 
är så centralt för det dramapedagogiska förhållningssättet att det genomsyrar hela utbildningen, 
framkom det under fokussamtalet. ”Det här att vi här på utbildningen tror att alla har så mycket 
kunskap och att gruppen kan delge varandra, sedan kan man fylla på med litteratur.” 
Diskussionen fortsatte och det konstaterades att: ”vi (dramapedagoger, förf. anm.) använder 
människors erfarenheter och upplevelser och genom att göra och sedan reflektera så får man 
insikter som i bästa fall leder till handling i sitt eget liv.” Som pedagog får man finnas där och 
stötta deltagarna i denna process. 
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Nyckel 7 - utveckling 
Den sjunde nyckeln handlar om att hjälpa människor till utveckling på olika sätt samt till 
problemlösning.  
 

♥ Att hjälpa till i synliggörandet 
♥ Att hjälpa deltagarna ta fram sina egna resurser 
♥ Att hjälpa till att lösa problem 
♥ Att hjälpa deltagarna att ta sig själva på allvar 
♥ Att hjälpa deltagarna hitta strategier för handlande och ge handlingsberedskap 
♥ Att vara del i deltagarnas växande 
♥ Att bidra till stolthet över att man kan 
♥ Att skapa möjligheter till reflektion och uttryck 
♥ Att ha en vilja att förbättra 

 
Förhållningssättet innefattar alltså att synliggöra, ge handlingsberedskap och stötta i växande och 
utveckling. Det som är viktigt här är att det bara gäller att hjälpa en bit på vägen, inte göra jobbet 
åt deltagarna. Muminmamman får än en gång exemplifiera: ”Hon finns där för att hjälpa till i 
synliggörandet, hon gör inte jobbet, hon bara leder en bit.” Att vara som en guide, som visar på 
vilka möjligheter som finns, men sedan är det upp till människor att välja. ”För mig är det så att 
människan bär själv på lösningarna, hon har resurserna själv och det man som dramapedagog 
gör är att se till att det kommer fram, så man börjar ta sig själv på allvar.” Ett konkret exempel på 
att man kan hjälpa till och lösa problem, men genom deltagarnas egna resurser kommer från en 
av informanterna som berättar om när sexåringarna hon jobbar med fick bygga statyer, för att 
visa olika känslor. 

Det har varit så bra för att det har visat på ett nytt sätt att förhålla sig till 
varandra. I stället för "Nähä -joho - han sa si - men hon sa ju så" så har vi fått se 
att man kan uppleva saker olika och det behöver inte betyda att någon har fel och 
är dum.86 

Istället för att fastna i prat kring konflikter som redan uppstått så hjälper dramapedagogen 
barnen att se varandras olika sätt att tänka genom något så konkret som statyer. Det leder till att 
barnen nästa gång de hamnar konflikt förhoppningsvis kommer ihåg det andra synsättet och det 
blir färre missförstånd. 
  
En annan viktig aspekt av det dramapedagogiska förhållningssättet är att tro på att alla har ett 
eget uttryck och att hjälpa deltagarna att hitta sitt. En informant skriver; 

Att få sätta ord på eller på annat sätt gestalta sina åsikter, drömmar, tankar, 
rädslor och förhoppningar. Som dramapedagog vill jag skapa möjligheter till 
reflektion och uttryck. Att hitta sitt eget språk eller uttryck känns för mig helt 
centralt i det dramapedagogiska förhållningssättet.87  

Eftersom drama innehåller så mycket mera än det talade ordet så erbjuds människor som inte är 
så verbala möjligheter att uttrycka sig ändå. Någon kanske är fantastisk på att visa känslor med 
kroppen, en annan gestaltar en sinnesstämning genom en enkel gest och ytterligare någon 
uttrycker hela sin längtan genom en sång. I förhållningssättet ingår det att se detta hos de 
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enskilda deltagarna och hjälpa till att locka fram det. Det handlar om att erbjuda alternativ till det 
talade språket. 
 
Det kan dock komma oönskade effekter utav denna utveckling hos eleverna och då ingår det i 
det dramapedagogiska förhållningssättet att vara förberedd på detta och veta hur man ska 
hantera det. Till exempel kan lärare i skolan tycka att elever som man har haft drama med har 
blivit stökiga. 

Då gäller det att få med läraren i att förstå att den tysta eleven som tidigare inte 
har deltagit kan bli en som gör övergrepp mot andra. För så ser det ut när man 
har varit förtryckt, utveckling är aldrig snygg, utveckling ser aldrig fint ut, utan det 
går genom att spränga gränserna och då kan det bli så att man gör övergrepp mot 
andra. Det måste naturligtvis också gränssättas, men det måste ske på ett sätt som 
gör att man inte trycker tillbaka eleven igen dit den var innan. 

Utvecklas är något vi gör hela livet och oftast sker det i mötet med andra människor. Utveckling 
kan vara jobbig, göra ont och leda till beteenden man inte räknat med, men har man en människa 
med kunskap om detta och ett genomtänkt förhållningssätt vid sin sida så underlättas processen. 

Nyckel 8 - trygghetsramar 
Den åttonde nyckeln handlar om vikten av att ge trygghetsramar och sätta gränser. 
 

♥ Att tillsammans med gruppen skapa ramar och normer som ger arbetsro 
♥ Att ge trygghetsramar och mål samt hålla i ramarna 
♥ Att sätta gränser, både för mig själv och för gruppen 
♥ Att ta ansvar 
♥ Att vara bestämd utan att vara auktoritär 
♥ Att hjälpa deltagarna att hålla fokus 
♥ Att vara fast och markera 
♥ Att aldrig tappa kontrollen 
♥ Att våga stå kvar 
♥ Att veta var gränsen går när det händer saker 

 
Det viktiga här är behovet av att skapa ramar, normer, regler, gränser eller vad man nu vill kalla 
det – för att på så sätt få arbetsro och en trygghet i gruppen. ”Göra en överenskommelse om 
varför man är där. Ge ramar och mål, för det ger trygghet till gruppen, det handlar om respekt 
och integritet, för många människor kan känna sig rädda.” Det här med gränser har blivit ett ord 
som är väldebatterat och inte alltid klingar positivt i allas öron. Det känns dock som att de flesta 
av mina informanter är överens om att det är en nödvändig del av det dramapedagogiska 
förhållningssättet att visa vad som är okej i samspelet i gruppen och vad som inte är det. Detta 
skapar den trygghet som är förutsättningen för ett kreativt och öppet klimat. 
   Hur man gör för att bestämma dessa gränser eller ramar varierar från pedagog till pedagog, 
men många tycker att det är viktigt att deltagarna får vara med och påverka dem, att de ska vara 
ett gemensamt beslut som man ska hjälpas åt att upprätthålla. 

När jag jobbar med barn frågar jag dem vad de tycker om regler och så diskuterar 
vi vad som är bra respektive dåligt med regler. Sedan sätter vi upp gemensamma 
regler och om de missar något så föreslår jag det jag tänker är viktigt och så gör vi 
ett slags ”kontrakt” om att påminna varandra om någon bryter mot reglerna. 
Detta är väldigt lätta att göra med barn, men mycket svårare med vuxna. 
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Vuxna förutsätter ofta att de vet hur man ska bete sig och vara mot varandra, men det är tyvärr 
inte alltid så i verkligheten, utan även de kan bete sig riktigt illa. Alltså behövs det ramar även i 
vuxengrupper, för att skapa ett tryggt klimat. Dessa ramar eller regler är dock väldigt mycket 
svårare att presentera i en vuxengrupp och det kan bli fel vid denna presentation. 

Det jag tänker på är när jag är otydlig som ledare vid starten av grupper, inte är 
tydlig med ramar. Människor är inte vana vid vårt sätt att arbeta så de behöver 
trygghetsramar och de här ramarna, hur man presenterar dem, kan landa helt fel. 
Det är hårfint hur mycket man ska ta i. 

Alltså är det ramarna som ger trygghet och i största möjliga mån är det upp till hela gruppen, 
inklusive pedagogen, att se till att de efterlevs. Men, det övergripande ansvaret har förstås 
ledaren, det framgår av svaren. Den eftersträvade tryggheten uppstår när deltagarna känner att 
ledaren är fast, inte tappar kontrollen och vågar stå kvar. 
 
En viktig sak är att veta är när man som ledare ska bryta in och när grupprocessen ska få ha sin 
gång. Alla deltagare i gruppen har olika behov av hjälp och av att pedagogen tar över rodret och 
styr upp det hela. 

Ibland är jag för snabb för att jag inte tycker vissa saker ska pågå. Men det är 
viktigt att förstå i det dramapedagogiska förhållningssättet var gränsen går. Dels 
hur bygger man upp för att gruppen ska få den där skapande friheten som vi 
längtar efter, dels var gränsen går när det händer saker. 

Vissa deltagare kan bli sura över att ledaren kommer in för tidigt och lägger sig i, andra tycker att 
pedagogen är oengagerad och inte bryr sig för att den väntar för länge innan den bryter in. Det 
var något som diskuterades mycket i fokussamtalet. 

När ska processen ha sin gång och gruppen eller någon får hojta till eller när ska 
vi gå in och bryta och kolla läget och se, vi ser ju inte allting och vi ska väl inte se 
allt heller. (…) Och ibland går vi in för tidigt. Det där är timing, när ska vi gå in, 
när ska vi få en signal, vi försöker att säga att de måste signalera till oss när det är 
någonting. 

Det handlar alltså om en svår balansgång och dessutom gäller det att kunna läsa av om det är en 
deltagares behov eller hela gruppens. Att vara en del i en grupprocess är utvecklande och lärorikt, 
men det får inte gå över styr och där är man som pedagog ansvarig. 

Nyckel 9 - klimat 
Den nionde nyckeln handlar om att skapa ett tryggt och tillåtande klimat. 
 

♥ Att skapa ett tillitsfullt och tillåtande klimat och på så sätt lägga grunden för trygghet och 
motverka ”kulturkrockar” för sådana som inte är vana vid drama 

♥ Att undvika uppgifter och kommentarer som leder till konkurrens och tävlan 
♥ Att motverka perfektionism och sänka prestationskraven 
♥ Att hinna med feedback, men inte värdera deltagarnas arbete 
♥ Att vid behov ta ett steg fram för att värna den svaga 
♥ Att skapa en miljö som bidrar till att eleverna vågar utmana sig själva 
♥ Att acceptera och förmedla att det inte finns rätt eller fel i skapandet 
♥ Att fokusera på processen, inte på resultatet 
♥ Att vara öppen, modig och våga prova 
♥ Att bejaka 
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Redan i förra nyckeln var jag inne på det här med trygghet, då i form av ramar. Här betonas 
också vikten av att skapa ett tryggt klimat, men genom att motverka konkurrens, perfektionism 
och prestationskrav. Drama handlar inte om att vara bäst, som vi har sett i de tidigare nycklarna. 
Istället är det viktiga att kunna samarbeta i gruppen, att stötta varandra och att utvecklas 
tillsammans. Exakt vad som behövs för att nå dit varierar från grupp till grupp och under 
fokussamtalet jämfördes dramapedagogen med en detektiv:  

Drama är lite detektivarbete och det är det som är spännande, att få klura ut hur 
man ska skapa ett bra klimat och vad de behöver i just den gruppen. Jag som 
ledare ska skapa miljön så att eleverna vågar utmana sig själva.  

En gemensam tanke kring hur man får detta klimat är att undvika uppgifter och kommentarer 
som leder till konkurrens och tävlan. Det gäller att presentera lekar och övningar på ett sätt så att 
det framgår att det inte finns några tävlingsmoment.  
 
När man träffar en grupp första gången är det viktigt att inte fastna i prat, utan börja ganska 
direkt med en fysisk övning, för att komma till den trygga och kreativa miljö man önskar. 

Att etablera gruppen handlar inte om att prata utan att börja göra olika övningar 
för att gruppen ska lära känna varandra. (…) Övningen leder också till delaktighet 
och att ge en känsla av att det är deras forum, inte mitt. Visa på att det inte är 
otäckt och farligt, ingen blir utsatt. Sänka prestationskraven. Skapa trygghet. 
Tryggheten är grunden, får man till att man litar på varandra så kan man göra 
väldigt mycket. 

För att alla ska känna denna trygghet så krävs det ibland att dramapedagogen tar ett steg fram för 
att värna den svaga. Där finns det flera exempel på barnboksfigurer som har detta 
förhållningssätt: Bamse, Pelle Svanslös och Pippi för att nämna några. De står allihopa för att alla 
behövs och att även den som är liten och svag kan ha mycket att komma med. En av 
informanterna skriver att Bamse ”är en pedagogisk ledare, som lyfter fram de svaga.”88 
 
Ett uttryck som jag har med mig från min utbildning och som flera av informanterna har använt 
ordagrant är ”Det finns inget rätt eller fel”. Detta innebär inte att det är okej att slå någon annan, 
det är där ramarna och gränserna kommer in, utan att det i den skapande processen inte går att 
göra fel. Allas idéer och försök är värda lika mycket och det viktiga är att våga utmana sig själv. 
Där kan man återknyta till nyckel 1 (dramapedagogen) där det betonas att det är viktigt att som 
pedagog våga göra misstag och bjuda på sig själv. ”Det här måste ju också leda till att deltagarna 
vågar göra misstag, för det finns många perfektionister som vill hålla på med drama och teater 
och som har rätt mycket krav på sig själva och så.” Att göra misstag blir då avdramatiserat, 
prestationskraven sänks och deltagarna utvecklas. 
 
Inom drama pratas det mycket om processer, det finns grupprocess och en skapande sådan för 
att nämna några exempel. Det är även en viktig del av förhållningssättet, att fokusera på 
processen istället för det färdiga resultatet. Visst, det kan bli en teaterföreställning i slutet av 
terminen, men det är vägen dit som är det viktiga - arbetet tillsammans i gruppen, deltagarnas 
utveckling och det kreativa skapandet. Som Karin Boye skriver: 
”Visst finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan värd”89 
 

                                                
88 e-postsvar, bil. 3 
89 Boye 1941, ur dikten ”I rörelse” 
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En ganska given företrädare för denna del av förhållningssättet är Mamma Mu, som till exempel 
i boken Mamma Mu bygger koja helt fokuserar på hur roligt det är att bygga kojan och sedan vara i 
den, inte på hur kojan ser ut. Mamma Mu har inga krav på att något ska bli perfekt, det är att få 
vara kreativ och utforska som är det spännande. I detta exempel ingår även en annan aspekt, 
nämligen att vara öppen, modig och våga prova. Har man som pedagog skapat det tillitsfulla och 
tillåtande klimatet i gruppen så är det inga problem för deltagarna att göra detta. Men, då måste 
man även som ledare utstråla att det är okej och ha en bejakande attityd. 

Nyckel 10 - leklust 
Den tionde nyckeln handlar om att skapa rum för lek, lust och kreativitet. 
 

♥ Att skapa det tredje rummet, en egen liten värld 
♥ Att väcka och bejaka leklust och fantasi 
♥ Att skapa tillfälle till lek och kreativitet 
♥ Att behålla upptäckarlusten själv och vara del i deltagarnas upptäckarglädje och 

utforskande 
♥ Att skapa stämning och förväntningar  
♥ Att lyckas plocka upp deltagarnas idéer och skapa utrymme för dem 
♥ Att ha och förmedla en nyfikenhet på vardagen 
♥ Att vara kreativ, entusiasmerande, inspirerande och genuint nyfiken 
♥ Att inte finna sig i begränsningar och inte bry sig om vad som är brukligt eller okej 
♥ Att vara nytänkande och finna egna lösningar 

 
Inom drama brukar man prata om ”det tredje rummet”, som är en egen liten värld, där 
kreativitet, leklust och fantasi bor. Att skapa detta och bjuda in deltagarna dit bör vara varje 
dramapedagogs mål. För att uppnå det målet krävs det att man som pedagog bejakar deltagarnas 
leklust och fantasi men även behåller upptäckarlusten och viljan till utforskande. ”Jag måste 
tycka att det är roligt själv, jag tycker aldrig att det blir bra annars, jag har försökt sluta ha med 
sådant som jag inte känner för själv.” Det handlar alltså delvis om att göra övningar och lekar 
som man själv tycker om och där det är lätt att delta med liv och lust. Man kan också skapa 
stämning och förväntningar, för att deltagarna lättare ska få i gång fantasin. Till exempel 
dekorera rummet på något speciellt sätt, tända ljus eller spela musik som ger en viss stämning. 
 
Om vi återgår till lekarna, så är de i sig är ett starkt och bra verktyg för att komma till det tredje 
rummet. 

Leken öppnar för flera dimensioner i mötet mellan människor och i 
kommunikationen, man har många språk förutom det verbala. Man hittar flera 
dimensioner i språket genom drama. Leken är en byggsten, den är grunden i 
dramapedagogiken. Lek och lust hör samman. Man måste väcka leklusten och 
lusten att göra något tillsammans. Första gången tar man tempen på gruppen för 
att se hur man ska kunna gå tillväga för att väcka denna lust. 

I citatet ovan kan vi återknyta till nyckel 7 (utveckling), där vikten av att få hitta ett eget uttryck 
betonades. Lekar kan hjälpa människor som har svårt för det verbala att kommunicera med 
andra och på så sätt få uttrycka sig och komma med sina idéer. 
   Att ha nära till lek och fantasi är en viktigt del av det dramapedagogiska förhållningssättet, för 
att på så sätt inspirera och entusiasmera deltagarna. ”Fantasi är ett viktigt ord. Grupper som är 
långt ifrån fantasi och kreativitet, det är de klurigaste grupperna. Det är en rikedom att nå sin 
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kreativitet.” Eftersom det här med lek, fantasi och upptäckarlust är så pass centralt inom drama 
så fanns det ganska många exempel på figurer som förhöll sig på just detta sätt till livet och 
omvärlden. 

Jag kom att tänka på Pippi Långstrump, som är en figur som hittar på saker och 
bjuder in till att leka och utforska tillsammans med Tommy och Annika. Hon 
ställer frågor för att förstå och för att hon är genuint nyfiken, inte för att 
kontrollera.90 

Utöver Pippi nämns mamman i böckerna om den vilda bebin, som en person som bejakar 
fantasin och är inspirerande. Vi får också tillfälle att återkomma till Mamma Mu i den här 
gruppen för att: ”hon skapar tillfälle till lek, lust och kreativitet. Hon bryr sig inte om vad som är 
brukligt eller okej för en ko att göra, hon gör det som hon tycker verkar bra och roligt.” Hon vill 
inte finna sig i ko-rollen och bara stå på en äng och beta, hon utmanar ständigt sig själv och 
upptäcker, provar och leker. 

Hon är en ko som inte riktigt finner sig i kons begränsningar. Och så har hon sin 
vän Kråkan som säger att kossor inte kan klättra i träd, Mamma Mu hävdar att 
det vet man inte förrän man provat och så provar hon. (…) Hon är väldigt 
kreativ och bejakande. Hon ser inga hinder, hon ser bara möjligheter. Mycket 
fantasi och att prova. Upptäckarglädje. 

I böckerna om Mamma Mu så visar det sig alltid att hon kan, bara hon provar och det gör hon. 
 

 
 

Detta var de tio nycklar jag kommit fram till genom min analys enligt grounded theory. De hör 
alla ihop och är en del av det dramapedagogiska förhållningssättet, men de fokuserar på olika 
aspekter. 
 
 
 
- Men Jenny, vi då? 
- Muminmamman! 
- Vi skulle ju få berätta och visa. 
- Jaha, ni vill ha ett eget kapitel? 
- Ja, du har så många ord som kan verka svåra i resultatet, vi skulle kunna visa det på ett annat sätt! 
- Absolut, ni får nästa kapitel, det ska bli spännande att se vad ni vill säga. 
- Jag vet, vi leker teater, så kan vi vara skådespelarna och stå i strålkastarljuset, det verkar spännande! Och du kan vara 
regissören! 
 

                                                
90 e-postsvar, bil. 3 
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Resultat och analys genom barnboksfigurerna 
Eftersom en del av syftet med min uppsats är att konkretisera det dramapedagogiska 
förhållningssättet så har jag hittat exempel ur barnlitteraturen som visar på aspekter från varje 
nyckel. Jag har efter varje citat eller avsnitt motiverat varför jag tycker att just detta är 
representativt och ger en tydlig bild. Naturligtvis kan läsaren tolka in andra saker och jag hävdar 
inte att min tolkning är den enda rätta. Däremot tycker jag att det är ett spännande sätt att 
tydliggöra mitt resultat från förra kapitlet. Jag ser det dessutom som ett sätt att dra min teori 
ytterligare ett varv och jämföra den med data från litteraturen för att se om den håller. 
 
Jag har bara använt mig av barnboksfigurer som har kommit fram genom fokussamtalet eller i de 
svar jag har fått från informanterna. Däremot har jag valt att inte använda alla figurerna, 
mestadels på grund av att den begränsade tid jag har till min uppsats inte tillåter att jag läser in 
mig på alla för att hitta exempel som känns bra och relevanta.  

 

91 
 

Här ser vi exempel från nyckel 1 (dramapedagogen): när Muminmamman förstår att detta är 
något som Muminpappan verkligen vill så är hon bejakande, positivt inställd och ser 
möjligheterna. Dessutom litar hon på sin intuition, anpassar sig efter situationen och vågar 
chansa. Hon är trygg i sig själv och relationen till sin man och vet av tidigare erfarenheter att 
detta är ett äventyr för honom, men att han förr eller senare kommer att tröttna och vilja hem 
igen. 
   Hon tar även hans känslor på allvar och stöttar honom i hans beslut, saker som är viktiga i 
nyckel 2 (känslor).  
 
 
                                                
91 Jansson 1977:2, s. 44 
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Nu närmar resan sig sitt slut. 
Efter sin långa mödosamma färd 
är de tillbaka i sin egen värld. 
Och mamman väntar på dem 
som hon alltid gör, 
att mammor oroar sig jämt 
kan de inte rå för. 
Nu blir hon lycklig  
när de dimper ner. 
O KÄRA BARN 
VAD JAG HAR LÄNGTAT EFTER ER!92 
 
Här ser vi ytterligare ett exempel från den andra nyckeln (känslor). Mamman är lugn och 
kärleksfull och glädjer sig åt att bebisen är glad och har haft det bra. Trots att hon själv har varit 
orolig så lyckas hon lägga det åt sidan och bara välkomna sin vilda bebis med en kram. Det 
handlar även om att hon är här och nu, hon är närvarande i stunden när han har kommit tillbaka 
istället för att tänka på det som varit eller det som komma ska. Detta är aspekter som finns med i 
nyckel 3 (närvaro). 
 

93 
 
Denna sida som är hämtad ur en Bamsetidning får illustrera den fjärde nyckeln (gruppen). 
Ekorrarna och fåglarna visar tydligt att om man är flera så kan man lösa problem som uppstår. 
Dessutom tar alla ansvar för varandra och varje individ är viktig för att gruppen ska fungera och 
i detta fall kunna hjälpa världens starkaste björn att komma hem med sitt skadade knä. 
                                                
92 Lindgren 1985, s. 25-26, illustration Eva Eriksson 
93 Wremby & Axén 2002:18, s. 32, illustration Björn Wallin & Ann Härdfeldt 
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Och varför nu det? Var Momo då så obegripligt klok, att hon hade goda råd till övers för varenda människa? 
Fann hon alltid de rätta orden när någon behövde tröstas? Var hon specialist på att fälla visa och rättvisa domar? 
Inte alls. Momo var lika dålig på sådant som vilken unge som helst. 
Kunde Momo kanske några speciella konster, som gjorde människor glada? Kunde hon till exempel sjunga 
väldigt vackert? Eller spela på något instrument? Eller kunde hon – för hon bodde ju dock i en slags cirkus – 
kunde hon dansa och göra akrobatiska konststycken? 

Inte det heller. 
Kunde hon rentav trolla? Kände hon till någon hemlighetsfull formel, med vars hjälp man 
kan mana bort alla sorger och bekymmer? Kunde hon spå i hand eller förutsäga framtiden 
på något annat sätt? Inte alls. 
Vad lilla Momo kunde bättre än någon annan, det var att lyssna. Men det är väl ingenting 
särskilt, säger kanske många läsare nu, lyssna kan väl varenda människa? 
Men där tar ni fel! Att lyssna på riktigt är en stor konst, som mycket få människor 
behärskar. Och Momo var en rent enastående lyssnare. Hon kunde lyssna så bra att också 
de dummaste människor plötsligt fick de mest intelligenta tankar i skallen. Inte så att han 
sade något eller frågade något, som lotsade in den andre på just de där tankarna, nej hon 
satt bara och hörde helt enkelt på, uppmärksamt och intresserat. Samtidigt såg hon på den 
som talade med sina stora, mörka ögon, och då kände han eller hon hur det plötsligt dök 
upp en massa tankar som han eller hon aldrig anat att de hade i skallen. 

Hon lyssnade så bra att obeslutsamma människor eller folk som inte visste sig någon levandes råd plötsligt 
visste precis vad de ville och hur de skulle göra. Eller så att en blyg och försagd människa plötsligt kände sig 
djärv och fri. Eller så att olyckliga och betryckta blev trygga och glada. Och om någon tyckte att hans liv var 
alldeles förfelat och meningslöst och att han själv bara var en nolla bland miljoner, en som inte spelade den 
ringaste roll och kunde ersättas lika kvickt och enkelt som en sönderslagen kruka – och gick och berättade allt 
detta för lilla Momo, så blev han redan medan han sade det på något hemlighetsfullt sätt klar över att han hade 
grundligen fel på den punkten, att han, precis sådan han var, var något unikt som bara existerat en enda gång i 
människosläktets hela historia och att han alltså tvärtom var mycket viktig för hela världen på sitt alldeles 
särskilda vis. 
Så duktig var Momo på att lyssna!94 
 
Momo får exemplifiera nyckel 5 (demokrati), eftersom hon tar in alla, bemöter dem likadant och 
inte låter sig duperas av makt eller social status. Alla är lika välkomna till Momo och hon lyssnar 
på dem, utan att värdera eller analysera. Dessutom förmedlar hon en känsla av att det är viktigt 
att just den personen är där och att den har en plats, precis sådan den är. En viktig känsla att 
sprida till människor och en lika betydelsefull del av det dramapedagogiska förhållningssättet. 
 
-Gå på en Expotition? sa Puh ivrigt. Jag tror aldrig att jag har varit med på nån sån. Vart ska vi gå på den här 
Expotitionen? 
-Expedition, dumma gamla Nalle. Det är ett ”x” i den. 
-Å! sa Puh. Jag förstår. Men sanningen att säga gjorde han det inte. 
-Vi ska gå och upptäcka Nordpolen. 
-Å! sa Puh omigen. Vad är Nordpolen? frågade han. 
-Det är någonting som man upptäcker, sa Christoffer Robin i lätt ton och  
var inte riktigt säker på det själv. 
-Jaså, sa Puh. Duger björnar till att upptäcka den? 
-Javisst gör de det. Och Kanin och Kängu och allesammans. Det är ju en Expedition. Det är just det, som är 
meningen med en Expedition.95 
 
På ett enkelt och självklart sätt representerar Christoffer Robin här dramapedagogen när han 
konstaterar att alla kan vara med och också får vara det, det är själva meningen. Detta är 
huvuddragen i den sjätte nyckeln (alla kan). 
 
                                                
94 Ende 1980, s. 22-23, illustration Michael Ende 
95 Milne 1973, s. 102, illustration E. H. Shepard 
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Kan ni begripa hur man ska få henne synlig igen, utbrast pappan bekymrad. Borde man gå till en doktor? 
Det tror jag inte, sa mamman. Kanske hon vill vara osynlig ett slag. Tooticki sa att hon är blyg. Jag tror det är 
bäst att låta ungen vara ifred tills vi hittar på något bättre. Och så blev det. 
(…) 
Hej Ninni, skrek My. Du har sovit som en gris. När visar du nosen? Du måtte se ganska ruskig ut eftersom du 

måste göra dig osynlig. 
Tyst, viskade Mumintrollet, hon blir sårad. Han fjäskade fram till Ninni och sa: 
Bry dig inte om My. Hon är hårdkokt. Du är alldeles säker här hos oss. Du ska inte ens 
tänka på den där hemska tanten. Hon kan inte komma och ta dig… 
I detsamma bleknade Ninnis tassar och man kunde nätt och jämt urskilja dem i gräset. 
Älskling, du är en åsna, sa mamman förargad. Det kan du väl begripa att man inte ska 
påminna ungen om det där. Plocka äpplen och jamsa inte. De plockade äpplen. Ninnis 
tassar blev småningom tydliga igen och klev upp i ett träd. 
(…) 
När alla äpplen var nerplockade (eller nerskakade) bar pappan ut den största 

äppelkvarnen och de satte igång med att göra mos. Mumintrollet vevade och mamman fyllde på och pappan bar 
upp syltburkar på verandan. Lilla My satt uppe i trädet och sjöng Stora Äppelsången. 
Plötsligt klang det till. 
Mitt på trädgårdsgången låg en stor sylthög som var alldeles taggig av glasskärvor. Och bredvid den Ninnis 
tassar som hastigt bleknade och försvann.  
Jaha, sa mamman. Det var just den burken som vi brukar ge åt humlorna. Nu slipper vi bära ner den på ängen. 
Och mormor sa alltid att ska det växa ur jorden så får man lov att ge den en present på höstkanten.  
Ninnis tassar kom tillbaka och över dem ett par smala ben. Över benen skymtade otydligt en brun klänningsfåll. 
Jag ser hennes ben! skrek Mumintrollet.96 
 
Muminmamman får här återigen vara den som exemplifierar flera aspekter av det 
dramapedagogiska förhållningssättet. Hon stöttar Ninni och tar hennes känslor på allvar, viktiga 
delar av den andra nyckeln (känslor). Dessutom hävdar hon allas rätt att vara sig själva, när hon 
säger att Ninni kanske vill vara osynlig ett tag och att de ska låta henne vara det – en del av 
nyckel 5 (demokrati). Genom de saker jag hittills nämnt så hjälper hon till i synliggörandet, hon 
bidrar till att Ninni syns mer och mer för att i slutet av berättelsen bli helt synlig. Detta ingår i 
den sjunde nyckeln (utveckling). Jag tycker även att man i citaten ovan kan se att 
Muminmamman skapar ett tillitsfullt och tillåtande klimat som lägger grunden för Ninnis 
trygghet och därmed bidrar till att hon vågar lämna sin skyddande osynlighet. Hon tar även ett 
steg fram för att värna den svage, de två sistnämnda aspekterna kommer från nyckel 9 (klimat). 
 
Just då öppnades grinden till en villa i närheten, och en pojke kom utrusande. Han såg rädd ut, och det var inte 
underligt, för hack i häl efter honom kom fem stycken pojkar. De hade snart fått fatt honom och trängde honom 
in emot ett staket, där allihop gick till anfall emot honom. Alla fem på en gång började boxa och slå honom. 
Han grät och höll upp armarna för ansiktet för att skydda sej. 
”På´n, grabbar”, skrek den störste och kraftigaste av pojkarna, ”så att han aldrig törs 
visa sej mer på den här gatan!” 
”O”, sa Annika, ”det är Ville som dom klår. Hur kan dom vara så elaka!” 
”Det är den där otäcke Bengt. Han ska jämt slåss”, sa Tommy. ”Och fem mot en,  
vilka fegingar!” 
Pippi gick fram till pojkarna och knackade Bengt i ryggen med pekfingret. 
”Hallå där”, sa hon. ”Är det meningen att ni ska göra mos av lille Ville direkt, 
eftersom ni ger er på honom fem stycken på en gång.”  
Bengt vände sej om och fick se en flicka som han aldrig hade träffat förr. En vilt  
främmande flicka som vågade peta på honom. Först bara gapade han en stund  
av ren förvåning, och sedan drog ett brett flin över hans ansikte. 
”Killar”, sa han, ”killar! Släpp Ville och ta er en titt på den här tjejen. Alla tiders 
tjej!” Han slog sej på knäna och skrattade. Och på ett ögonblick hade de flockat  

                                                
96 Jansson 1962, sid. 108-109, illustration Tove Jansson 
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sej omkring Pippi allihop, alla utom Ville som torkade sina tårar och försiktigt gick och ställde sig bredvid 
Tommy. 
”Har ni sett sånt hår hon har! Rena rama brasan! Och såna skor”, fortsatte Bengt.  
”Kan inte jag få låna en av dom? Jag skulle så gärna vilja ut och ro och jag har ingen båt.” Så tog han tag i 
Pippis ena fläta men släppte den hastigt och sa: 
”Oj, jag brände mej!” 
Och sedan tog alla fem pojkarna i ring omkring Pippi och hoppade och skrek: ”Rödluvan, Rödluvan!” 
Pippi stod mitt inne i ringen och log så vänligt. Bengt hade hoppats att hon skulle bli arg eller börja gråta, 
åtminstone borde hon se rädd ut. När inget hjälpte, knuffade han till henne. 
”Jag tycker inte du har nåt vidare fint sätt mot damer”, sa Pippi. Och så lyfte hon honom på sina starka armar 
högt upp i luften, och sedan bar hon honom fram till en björk som växte där och hängde upp honom tvärs över 
en gren. Sedan tog hon nästa pojke och hängde upp honom på en annan gren, och sedan tog hon nästa och satte 
honom på en grindstolpe utanför en villa, och sedan tog hon nästa och kastade honom tvärs över ett staket, så att 
han blev sittande i en blomsterrabatt i trädgården innanför. Och den sista av slagskämparna satte hon i en liten, 
liten leksakskärra som stod på vägen. Sedan stod Pippi och Tommy och Annika och Ville och tittade på 
pojkarna ett slag, och pojkarna var alldeles stumma av häpnad. Och Pippi sa: 
”Ni är fega! Ni ger er på en ensam pojke fem stycken. Det är fegt. Och sedan börjar ni knuffa en liten värnlös 
flicka också. Usch, så fult!” 
”Kom nu så går vi hem”, sa hon till Tommy och Annika. Och till Ville sa hon: 
”Om dom försöker klå dej nån mer gång, så kan du säja till mej.” 
Och till Bengt som satt uppe i trädet och inte vågade röra sej, sa hon: 
”Är det nåt mer du har att säja om mitt hår eller mina skor så är det bäst att du passar på nu, innan jag går hem.”  
Men Bengt hade inget mer att säja om Pippis skor och inte om hennes hår heller.97 
 
Pippi representerar också den nionde nyckeln (klimat) och aspekten att ta parti för den svage. 
Hon är dessutom modig som vågar säga ifrån till de fem killarna. Det går även att hitta spår från 
den åttonde nyckeln (trygghetsramar), då hon tar ansvar och sätter gränser, både för sig själv och 
för andra. Hon är fast, markerar och vågar stå kvar.  
 

-Nu vill jag bygga sa Mamma Mu.  
Kråkan såg ut som om han hört fel. 
-En koja? sa han. 
-Mu, sa Mamma Mu. En koja. I det trädet. 
-I det trädet? sa Kråkan. Nej, nej, nej! Han talade sakta och väldigt tydligt. 
-Du är en ko Mamma Mu. Säj efter mej: Jag är en ko. Kor klättrar inte i 
träd, och bygger inte kojor. Säj det. 
-Nu vill jag bygga en koja. 
Kråkan talade ännu tydligare. 
-Nej! sa han. Spetsa öronen och säj efter mej:  
Kor. Bygger. Inte. Kojor. Säj det nu.  
-Nu behöver jag hämta hammare och spik. 
(…) 
-Men Mamma Mu. Man kan inte hålla sågen med svansen! ropade Kråkan. 
-Mu då Kråkan, sa Mamma Mu och sågade. Om man har svans så kan man 

det. Men det är inte alla som har det. Och om man inte har det så är det svårt att hålla med den. Svansen alltså. 
-Men det blir ju snett! 
-Mu Kråkan. Det gör inte så mycket. 
-Krax! Om det blir snett så blir det inte rätt! 
-Det finns mer än ett sätt att göra rätt. 
-Det finns det inte alls! ropade Kråkan. Rätt är rätt och snett är snett. 
Brädan var nästan av, men den sista biten var svår att såga. Då sparkade  
Mamma Mu till den lite lätt. Då gick den av! 
-Jaa! ropade Mamma Mu. Jag kunde såga av den!98 

                                                
97 Lindgren 1952, s. 24-28, illustration Ingrid Vang Nyman 
98 Wieslander 1995, s. 13-19, illustration Sven Nordqvist 
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Mamma Mu visar här på andra delar av den nionde nyckeln (klimat), nämligen de som handlar 
om att fokusera på processen, inte på resultatet samt att våga prova. Hon bejakar sig själv och sin 
längtan efter att få bygga en koja och hon motverkar Kråkans behov av perfektion. Dessutom 
förmedlar hon att det inte finns rätt eller fel i skapandet. 
   Det faktum att en ko klättrar i träd, spikar och sågar får väl räknas till att inte finna sig i 
begränsningar och att strunta i vad som är brukligt eller okej. Hon är kreativ, inspirerande och 
besitter stor portion upptäckarlusta och fantasi. Detta är delar av nyckel 10 (leklust). 
 

99 
 

Exemplet ovan visar på hur man kan väcka och bejaka leklust och fantasi samt vara nytänkande 
och finna egna lösningar. Hela Muminfamiljen är väldigt bra på detta, de gillar äventyr och 
låtsaslekar och tar inte så allvarligt på småsaker. Det betyder inte att de skojar bort allting, men 
de har förmågan att hitta plats för lek och kreativitet i vardagen. De har dessutom stor 
upptäckarlust, ytterligare en aspekt av den tionde nyckeln (leklust) som Muminfamiljen enligt 
min mening personifierar. Det kanske inte är brukligt att låtsas stjäla sin egen fallfrukt eller att ha 
en djungel till trädgård, men det bryr sig inte familjen om. 
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Diskussion 
Varför lägga ner tid, ork och 37 sidors uppsats på att skriva om det dramapedagogiska 
förhållningssättet? Är det relevant och intressant för andra att läsa? Vad kan detta ge världen och 
bidra med till det vetenskapliga fältet? 
   Svaret på detta är att relevansen är stor vilket inte minst märks på att det inom loppet av ett år 
har producerats tre uppsatser på detta ämne vid samma högskola. Tre uppsatser som alla har 
kvalitativ metod, men ändå kommer fram till helt olika slutsatser. (Se vidare diskussion nedan.) 
Mitt bidrag till vetenskapen är att jag gjort det som Anna-Lena Østern efterlyste: jag har 
artikulerat dramapedagogernas professionella kunskap, systematiserat den och förhoppningsvis 
återfört den till utbildningen, eftersom dramapedagogutbildarna på Västerberg ska ta del av 
uppsatsen när den är klar. Jag har bidragit till att sätta ord på en tyst kunskap och hoppas på så 
sätt skapa ett samtal kring detta hos verksamma dramapedagoger. Dessutom tycker jag att min 
vinkel med barnboksfigurerna har konkretiserat de vackra orden om förhållningssätt och gjort 
dem tydliga även för människor utan dramapedagogutbildning. Jag hoppas att detta når ut till 
människor som jobbar med drama så att inte fler deltagare behöver utsättas för jobbiga 
upplevelser i drampedagogikens namn på grund av oförstående ledare som använder verktygen 
men inte känner till eller har förstått förhållningssättet.  
 
Inför fokussamtalet som jag genomförde i mars hade jag verkligen ansträngt mig för att få bort 
min egen förförståelse och istället känna nyfikenhet inför min forskningsfråga. Häromdagen 
hittade jag anteckningar jag gjort i höstas, när jag läste boken Vetenskapligt skrivande – kreativa 
genvägar100. Det som förvånade mig var att det jag skrivit då stämde väl överens med tankarna jag 
fick in via fokussamtalet och e-postfrågorna. Jag använde orden kreativitet, fantasi, bejakande, 
intuition, gruppen, trygghet, ramar och tillåtande – alla ord som har dykt upp i de 10 nycklarna 
som jag presenterat ovan. Jag var alltså långt ifrån ensam i mitt synsätt. 
   Det som också var intressant när jag började sammanställa det empiriska materialet var att 
många av svaren liknade varandra, indikatorerna återkom gång på gång och så även några av 
barnboksfigurerna. Den som nämndes flest gånger var Muminmamman, som hela sju personer 
hade tänkt på. Pippi kom på en andraplats med fyra personer och även Mamma Mu och Bamse 
kom upp som förslag från fler än en. Detta visar att det finns ett dramapedagogiskt 
förhållningssätt som delas av utövande pedagoger och som anses viktigt. Jag hade dessutom som 
tidig tanke att skriva en uppsats om antingen Mamma Mu, Pippi eller Muminfamiljen som 
dramapedagoger, det kan inte vara ett sammanträffande. 
 
Fick jag då svar på de frågor jag ställde? Ja, det tycker jag, alla de dramapedagoger som har delat 
med sig av sina tankar var väldigt generösa och ansträngde sig verkligen för att svara utförligt. 
Dock var det ganska svåra frågor, något som några också kommenterade, men det som gav en 
hel del information till mig och som nog också underlättade för dem var just barnboksfigurerna. 
Jag blev inte så överaskad av svaren, de bekräftade snarare det som jag själv har tänkt kring det 
dramapedagogiska förhållningssättet, det som förvånade mig var människors förmåga att faktiskt 
sätta ord på dessa svåra frågor och skriva så bra formuleringar. 
 
Mina slutsatser och mitt resultat skiljer sig ganska mycket från det som Maria Pettersson har 
kommit fram till i sin c-uppsats, men har flera likheter med Marlene Solcas slutsatser. Vad det 
beror på kan man fundera över, kanske konstellationen av informanter eller metoden, men jag 
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tror att största skillnaden ligger i de teoretiska utgångspunkterna. Pettersson utgår från kritisk 
teori som syftar till att synliggöra maktstrukturer för att förändra dessa. Denna teori förutsätter 
något slags maktkamp medan symbolisk interaktionism utgår från ett samspel mellan människor.  
 
Jag tycker att fokussamtal kompletterat med e-postfrågor var ett bra sätt för att få fram ett svar 
på min forskningsfråga. En farhåga jag hade inför samtalet var att vi skulle fastna i att trösta 
varandra eftersom vi skulle diskutera mindre bra pass, men det blev en väldigt konstruktiv 
diskussion där alla bjöd på sig själva och sina misstag och framgångar. Fokussamtalet gav mig ett 
digert material på ganska kort tid vilket är avgörande för en c-uppsats. Jag fick dessutom 
bekräftat att jag valt rätt grupp att genomföra samtalet med, eftersom de hade lång erfarenhet av 
drampedagogik och många tankar kring förhållningssättet.  
   E-postfrågorna gav ytterligare bredd till forskningsområdet och bekräftade det empiriska 
materialet från fokussamtalet. Mina tankar kring att man lär sig förhållningssättet på utbildningen 
stärktes därmed också. 
 
Hade denna undersökning gått att göra på andra sätt? Ett alternativ till fokussamtal kunde varit  
enkäter, det är ett bra sätt att få in så många åsikter som möjligt. En fördel till med enkäter är att 
det är lätt att sammanställa svaren och göra statistik och procentsatser. Samtidigt är det ofta svårt 
att få in svar och för att det ska gå att säkerställa ett allmängiltigt resultat så krävs det viss 
svarsprocent. Ytterligare nackdelar är att frågorna kan missförstås och att forskaren inte har 
någon möjlighet att förtydliga samt att det är svårt att veta hur noggrant frågorna har besvarats. 
Jag vet av egen erfarenhet att det är väldigt lätt att bara kryssa för ett svar, utan att egentligen 
tänka efter alltför mycket. En stor nackdel som jag själv ser med enkäter i just den här 
undersökningen är att jag, som forskare, skulle behöva formulera alternativ till vad det 
dramapedagogiska förhållningssättet kan vara och det skulle bli väldigt snävt och begränsat av 
mina personliga åsikter, något man inom vetenskapen vill komma bort från. 
 
Ännu en metod som skulle varit möjlig är observationer följt av samtal eller intervjuer. Att på 
plats fått se dramapedagoger leda grupper och själv observerat förhållningssättet hade varit 
väldigt spännande och lärorikt. För att undersökningen skulle få någon relevans känns det som 
att jag borde följa ganska många pedagoger, så att jag inte bara får en persons förhållningssätt 
och tankar, det skulle bli ett ensidigt och fattigt material. Jag vet av egen erfarenhet av 
auskultanter eller praktikanter att jag som pedagog och gruppen påverkas av att det är någon 
främmande i rummet. För att komma bort från det tror jag att det krävs upprepade besök i 
samma grupp, så att alla får chans att vänja sig vid närvaron av en utomstående samt efter ett tag 
kanske till och med glömma bort den. Detta känns lite för stort och tidskrävande för en c-
uppsats, även om det är en metod jag gillar och som jag tror skulle kunnat ge svar på min 
forskningsfråga. 
 
När jag i början definierade begreppet förhållningssätt skrev jag att det blir aktivt i samspel och 
bemötande, att det är fråga om ord men även kroppsspråk som gester och mimik samt att det är 
föränderligt över tid. Detta känns igen från tankarna inom symbolisk interaktionism och förstås 
även drama. Även i indikatorerna som kom från empirin dök dessa ord upp som viktiga. 
 
Som jag tidigare skrivit fann jag det anmärkningsvärt att ordet förhållningssätt inte förekom i 
dramalitteraturen. Efter att ha samlat in mitt material och analyserat det så finner jag att flera av 
mina ord och det som står i nycklarna finns med i böckerna, men författarna har valt att kalla det 
egenskaper eller ledarens roll. Eller så nämner de bara något om det i förbifarten. 
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   Varför jag valt just ordet förhållningssätt istället för till exempel egenskap är att det senare 
traditionellt ses som mera oföränderligt och som något man föds med och sedan har hela livet, 
medan det tidigare kan läras in, utvecklas och förändras. Även övrig forskning kring 
förhållningssätt som jag presenterat bekräftar att det är föränderligt över tid. Eftersom jag har 
valt grounded theory och symbolisk interaktionism som teoretisk bakgrund så tycker jag i 
enlighet med de perspektiven att allt kan ändras, det pågår en evig process, men i allmänhet låter 
egenskaper mer cementerat och fast. 
 
Jag skulle vilja ha ett helt kapitel i varje dramabok som handlar om förhållningssättet och vikten 
av att reflektera och diskutera kring det för att drama ska fungera som det är tänkt.  
   Där kommer vi till vidare forskning, som förstås är att dra mina tio nycklar ytterligare några 
varv i den spiralliknande processen som grounded theory förespråkar för att på så sätt skapa en 
teori som är mer genomarbetad än vad man har möjlighet till vid en 15-poängsuppsats. Jag skulle 
också vilja ut i verkligheten och observera förhållningssättet på plats i dramarummet, bland 
deltagarna för att se om detta bara är vackra ord eller om det verkligen är ett sätt att förhålla sig 
på. Att sedan jämföra detta med pedagoger som har drama utan att ha gått utbildningen vore 
väldigt intressant. 
   Dessutom skulle jag vilja utveckla min idé med barnboksfigurerna och hitta ännu fler figurer 
och klargörande exempel. Jag vill skriva en hel bok om detta, för jag tycker att det är väldigt 
inspirerande och det väcker min upptäckarlusta och kreativitet. 
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Bilaga 1: Kontrakt 
 
 Kontrakt 
 
Jag deltar i ett fokussamtal som handlar om ”det dramapedagogiska förhållningssättet” den 20 
februari 2008 på Västerbergs folkhögskola. 
 
Jag är införstådd med att syftet för samtalet är att utforska begreppet ”det dramapedagogiska 
förhållningssättet” och medveten om att resultatet kommer att presenteras i en c-uppsats i ämnet 
dramapedagogik vid Högskolan i Gävle. 
 
Förutom min medverkan i själva fokussamtalet så förbinder jag mig även att läsa igenom 
sammanställningen som görs av Jenny Momquist efter samtalet och komma med synpunkter så 
att jag sedan kan känna att ”det här står jag för, det var detta som sades”. 
 
 
Storvik 2008-02-20 
 

 

 
 _________________________                      ________________________ 
 
 

_________________________                      ________________________ 
 
 
 _________________________ 
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Bilaga 2: Sammanfattning från fokussamtalet 

Vilka barnboksfigurer tänker vi på när vi hör ”dramapedagogiskt förhållningssätt”? 
Nils Holgersson, jag tycker att det viktiga i mitt arbete är att det ska ha något slags innehåll. Nils Holgersson 
presenterar ett innehåll i kreativ form, som en saga, för att göra barn intresserade av att läsa och av vardagen i 
Sverige. Upptäckande och nyfikenhet. Mitt första tema är nyfikenhet på vardagen. Mitt andra tema är att berätta en 
historia och Selma var en bra historieberättare. Dessutom speglar boken samtidens frågor och diskuterar dem. Nils 
är en sann miljövän, han tar sig fram åkandes på en fågel, det kallar jag miljövän! Jag försöker ha med de tre 
aspekterna att utgå ifrån när jag planerar. Nils är en figur som får insikter under resan, han är grym mot djuren i 
början, men han bättrar sig. Det blir en slags uppfostringsresa. Han växer som människa, både mentalt och fysiskt 
under resans gång. Det finns även en kvinnlig figur som är ledare, den kloka mor Akka som undervisar honom. 
 
Det var först svårt att komma på någon, men när jag började diskutera det hemma så kom jag ju på 
Muminmamman. Hon ser alla runtomkring och hon stöttar alla på lite olika sätt. Hon är en del i deras upptäckande 
och växande, det är inte bara välbefinnande, det händer saker men hon är fast och trygg och hjälper till att lösa 
problem. Det är på något sätt den stora världen i den lilla världen. 
 
Den andra är ”Den vilda bebisresan”, där det också finns en mamma som bejakar fantasin. Nu handlar det om 
bebisen där, men det är samma saker som är viktiga, någon som ser och stöttar. 
Alla de små djuren blir verkliga, det är det här med fantasin, att bejaka det. Bebisen bearbetar sina rädslor, det är 
jätteroligt och jättefarligt. Den är även skriven på vers, vilket är fantasieggande och tillför sagan och figurerna en 
dimension till. Mamman skäller aldrig, hon bara välkomnar sin vilda bebis med en stor kram när han kommer 
tillbaka från sina äventyr. Accepterande och inspirerande. 
 
Mina spontana tankar innan jag blockerade mig med sagofigurer var seriefigurer och då tänkte jag Modesty Blaise. 
Hon är en kvinnlig hjälte och har en manlig medhjälpare. Hon är en kvinnlig Fantomen, jag var inne på honom 
också, men han är en så trist person, gammal kolonisatör. Modesty Blaise är mer up-to-date, en häftig superkvinna 
som är modig och har alla de bra egenskaperna. Hon är också gränsöverskridande, i och med genusfrågan. 
 
Den andra jag kom att tänka på är Socker-Conny vars slogan är ”Med ett schysst järnrör slår man världen med 
häpnad”. Han går in och vikarierar på ett sjukhus i första albumet, där slår han ner pensionärer med järnrör och kör 
över folk med rullstol och allting groteskt som man inte får göra. Det är därför jag tycker att det är fantastiskt, han 
gör saker man inte får göra, det väcker fantasin, han bryter normer, är gränsöverskridande. Det var så befriande med 
någon som kom in i vården och gör allt det man inte får göra. Han bryter helt det etiska bemötandet som man 
pratar så mycket om idag. 
Jag associerar det mera till forumteater, att inom de ramarna så är det tillåtet att pröva, jag kan hoppa upp på bordet 
och skrika, jag får inte göra någon illa men jag kan gå över gränsen, jag kan vara gränsöverskridande för att hitta 
känslan för hur jag ska sätta en gräns ute i samhället där jag naturligtvis måste hantera mina känslor, men jag 
behöver säga nej. 
Socker-Conny tänker jag rollspel, där man prövar, gränsöverskridande, testar nya lösningar och man måste gå till 
ytterligheter för att hitta balansen. Där är dramapedagogiken unik, för vi har metoder och verktyg till att göra sådant, 
till att hitta möjligheter. Och system för det. Att ifrågasätta normer. Och man gör det i en fiktiv situation, det är det 
som är utmärkande för dramapedagogiken, man låtsas och utifrån det kan man bearbeta och göra erfarenheter och 
gå vidare. Och hitta strategier och förhållningssätt som fungerar i verkligheten, för till exempel vårdpersonal. 
För att kunna komma dit måste man testa vad som är det värsta man kan göra. Dramapedagogiken har en potential 
som är oändlig, där man jobbar med rollspel och annat där man kan gå in och kolla vad händer, hur bryter man 
förtryck. 
Någonstans går man in i det tredje rummet. Jag tänker också att utöver att reflektera över hur man ska jag bemöta så 
kan man också jobba med vad är det som gör att jag tappar fattningen? 
Man kan jobba både med strukturella problem och med privata, både på ett samhällsplan och ett individplan. Hur 
påverkad man själv blir men också att man kan påverka själv. 
 
Jag tänker på Muminpappan, ett citat från honom, där han ligger i en hängmatta och trivs jättebra med livet och 
någon frågar honom varför han inte gör något. Då svarar han: ”Pliktkänsla är bara hämningar.”  
Det kommer även en typiskt fransk konstnär till muminvärlden och de låter honom bo under en båt och dit 
försvinner Muminpappan och har filosofiska samtal, han får en egen liten värld där i muminvärlden tillsammans 
med konstnären. 
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Jag har också Muminmamman, det var den första jag tänkte på. Hon lägger grunden för trygghet, som jag tycker är 
viktigt som dramapedagog. Grunden för trygghet så att barnen ska kunna utveckla leken. Hon är klurig. Hon finns 
där för att hjälpa till i synliggörandet, hon gör inte jobbet, hon bara leder en bit. Hon stöttar också tillåtelsen av 
känslor, ilskan, att man får retas och skoja. Det är synliggöra människor jag vill jobba med. 
Hon tar känslor på allvar, det osynliga barnet syns mer och mer för varje gång hon tas på allvar. Det får ta den tid 
det tar, inget skyndas på. Muminmamman sätter också gränser, hon tillåter inte vad som helst. Hon förmedlar själva 
ordet kärlek, kärlek och accepterande. Men det är inte vilken kärlek som helst, det är kärlek utan krav, utan 
motprestation. Villkorslös kärlek. Men visst blir hon arg ibland, hon markerar också och det är okej med alla 
känslor. Det är en ilska som vilar i kärleken och omtanken. 
 
Jag har valt Momo. Hon vill inte berätta var hon kommer ifrån och vilka hennes föräldrar är, hon bara dyker upp 
och det samlas materiellt fattiga människor omkring henne som hjälper henne för att hon ska kunna bo där. Så 
småningom upptäcker människor att Momo, henne kan man gå till och det hon gör är att hon lyssnar. Hon lyssnar 
utan att värdera och analysera. Hon är en person som accepterar människan där hon är, med kärlek. Och då visar 
det sig att det blir ett begrepp: ”Gå till Momo”. Människor går dit, Momo gör inget annat än lyssnar, accepterar och 
tar på allvar och det är det dramapedagogiska förhållningssättet. För mig är det så att människan själv bär på 
lösningarna, hon har resurserna själv och det man som dramapedagog gör är att se till att det kommer fram, så man 
börjar ta sig själv på allvar.  
Barnen kommer till Momo och plötsligt fungerar leken. Hon deltar inte i leken, hon föreslår inte vad de ska leka och 
hon leder inte leken men det blir mycket roligare när Momo är med. Och det tycker jag också är det 
dramapedagogiska förhållningssättet, att vi kanske ger ramar men egentligen gör inte vi så mycket, utan vi finns där 
för att det ska hända. 
Sedan kommer tidsfascisterna så småningom och invaderar och då är Momo den som vågar stå emot det samhället 
som söker kontroll, vill göra mer pengar och vill styra över andra människor. Det kopplar jag till det vi pratade om i 
början, att det är kopplat till världen och att vara en rebell mot det som inte är bra för människan.  
 
Min första tanke var också Muminfamiljen, när de ska städa gör de det till en lek och det gör inget att trädgården är 
ovårdad, för då kan man leka djungel. Jag har bland annat läst Mumin som orginalserie och jag tycker att alla i 
familjen har delar av det dramapedagogiska förhållningssättet. I första seriealbumet är Mumin så gästfri och vill låta 
alla vara med, så till slut får han själv inte plats i huset.  
Jag ville dock utmana mig själv och hitta någon annan än Mumin, så då tänkte jag på Mamma Mu. Hon är en ko 
som inte riktigt finner sig i kons begränsningar. Och så har hon sin vän Kråkan som säger att kossor inte kan klättra 
i träd, Mamma Mu hävdar att det vet man inte förrän man provat och så provar hon. Och hon bygger en koja fastän 
kråkan säger att kossor inte kan snickra, men Mamma Mu kan hålla hammaren med svansen. Och så bygger hon sin 
koja, som inte blir perfekt, så kråkan åker hem och hämtar alla sina verktyg och bygger en jättefin koja med massa 
finesser, som han sen inte vill vara i. För Mamma Mu är poängen att sedan vara i kojan och vara stolt över att hon 
har byggt den själv. Hon är väldigt kreativ och bejakande. Hon ser inga hinder, hon ser bara möjligheter. Mycket 
fantasi och att prova. Upptäckarglädje. Hon har också ett lugn i det hon gör. Hon vill inte finna sig i ko-rollen och 
bara stå på ängen och beta, vill hon gunga då lär hon sig gunga. 
 
Jag tänker på det med nytänkande, där tänker jag både på Modesty Blaise och Nils Holgersson, att man upptäcker 
nytt och man tänker helt nytt, gränsöverskridande. 
 
Nästa lilla uppgift var det här med bra/dåligt pass eller bra/dålig pedagog. 
Det jag har upptäckt är att om jag gör en planering och känner halvdant för en övning, men tycker att den borde ju 
vara med för den passar temat eller så, då går det oftast inte bra. Jag måste tycka att det är roligt själv, jag tycker 
aldrig att det blir bra annars, jag har försökt sluta ha med sådant som jag inte känner för själv.  
Det är lustigt att du säger det, för jag kan bli tveksam ibland, när det är något jag inte känner för riktigt, då är det 
läge att göra det egentligen. Då är det så bra när man jobbar två, för då kan man bolla med varandra. Då kanske jag 
varit för känslig för gruppen och tagit på mig en känsla som någon eller några sänder ut och då tar jag inte upp de 
positiva utan tar till mig det negativa så istället för att köra det jag har tänkt så blir det motsatsen och så blockerar jag 
mig själv. 
Att man tänker för mycket, det kan vara något man tycker är kul själv, men så tänker man för mycket på gruppen 
och det blir att man blockerar sig själv och ser en massa hinder. 
Då är det bra att ha en partner att bolla med. 
Skillnaden är väl att i det ena fallet känner man inte för övningen vid planeringen och i det andra fallet så kändes det 
bra vid planeringen, men vid genomförandet blockerar man sig själv med massa tankar och då är det kanske bäst att 
bara köra på. Att våga chansa med en övning som man känt för från början. 
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Det förutsätter att man har en trygghet i gruppen som ledare, att man törs chansa och inte låsa sig. För när man har 
vågat chansa då blir det ett jättelyft som ledare, när man märker att det funkar. Det är det som gör det så kul att 
jobba. Att man kan se direkt resultat i en grupp. Det är så tacksamt, man ser hur en övning fungerar när man har en 
erfarenhet och kan relatera till så många andra gånger man har gjort övningen med andra grupper. Det blir en ny 
upplevelse för varje gång man gör den och det är det som är så häftigt med drama, att det är live. Det går aldrig att 
köra drama i repris, det går att köra formen igen, men själva upplevelsen kan man aldrig göra i repris eftersom det är 
unikt med varje grupp. Och när man har jobbat länge har man en repertoar som man kan gå tillbaka och relatera till 
hela tiden från tidigare grupper man har gjort övningen i och då blir det kul även om man har gjort övningen massa 
gånger. 
 
Det jag kommer att tänka på är när jag tar en roll, när jag är oplanerad eller mår dåligt. Att jag tar en roll istället för 
att vara där och stå för saker och ting och vila i hur det är. Man tappar äktheten på något sätt. 
För mig handlar det om närvaro. Det är förutsättningen och också det som jag förväntar mig av gruppen. Jag vill 
försätta dem i att vi är "här och nu" och ingen annanstans och det kan jag inte göra om inte jag är närvarande själv. 
Om jag till exempel kommer rusande in i sista minuten, inte själv har landat, inte själv har skapat mitt eget. Min 
uppgift som ledare är att själv komma dit och ha skapat en egen ingång och det är ju lite av det här att vilja vara där.  
Man har ju sitt eget liv och ibland är man inte i tipptoppform och mina misslyckanden har bland annat handlat om 
att jag inser att jag inte har sett människorna när de kommer in utan jag har någonstans varit upptagen av annat och 
inte släppt det. Min erfarenhet är absolut inte att jag inte kan vara närvarande när jag är ledsen eller mår dåligt, 
tvärtom, det kan bli de bästa lektionerna. Utan faran är mer när jag är i det här mellanrummet där jag är på väg, jag 
kanske tänker på något annat jobb som är krävande och så tar jag det med någon slags lättja. Det är inte vad jag gör 
utan det är hur. Och för mig handlar det om närvaro. 
 
Det är svårt att analysera, jag hade ju en grupp i höstas där det gick snett först, men sedan blev det bra. Jag har haft 
flera grupper i samma sammanhang och brukar köra ungefär likadant första gången, fast jag försöker känna in. Det 
blev en jättebra första gång men i rundan var det en som var väldigt negativ och till nästa gång hade det spridit sig 
till de andra. Jag fick börja på nytt och jag har analyserat vad jag kunnat göra annorlunda. Jag förstod inte att hennes 
kraft att påverka de andra var så stor. Var det att jag inte såg alla? Jag har förstått att jag gick för snabbt fram, men 
hur skulle jag kunna gjort det annorlunda, för jag försökte verkligen känna in dem? Och alla utom en var ju positiva 
och så spred det sig till andra gången. Men någonting har jag ju misslyckats med. Sedan blev det så att jag fick en 
personlig kontakt vid sidan om med den som var negativ och där hittade jag någonting som gjorde att den kunde 
komma med på slutet. Men, det är svårt att veta vad det är som blir fel. 
 
Det jag tänker på är när jag är otydlig som ledare vid starten av grupper, inte är tydlig med ramar. Människor är inte 
vana vid vårt sätt att arbeta så de behöver trygghetsramar och de här ramarna, hur man presenterar dem, kan landa 
helt fel. Det är hårfint hur mycket man ska ta i. 
När jag jobbar med barn frågar jag dem vad de tycker om regler och så diskuterar vi vad som är bra respektive dåligt 
med regler. Sedan sätter vi upp gemensamma regler och om de missar något så föreslår jag det jag tänker är viktigt 
och så gör vi ett slags ”kontrakt” om att påminna varandra om någon bryter mot reglerna. Detta är väldigt lätta att 
göra med barn, men mycket svårare med vuxna. 
Och där kan man åka fel då. Jag har varit med om en lärargrupp där lärarna hade konflikter gentemot eleverna och 
tvärtom och jag skulle jobba med båda grupperna. När jag berättade om mina förhållningsregler som jag har för att 
det inte ska kännas obehagligt för någon och hade presenterat dem så sa rektorn: ”Det känns ju lite övermaga 
faktiskt att du säger sådant i en sådan här grupp”. Och jag kände att det är bara att lägga sig, så jag frågade dem hur 
det hade landat hos dem och de fick prata två och två och sedan var det inga problem. Men, jag är van vid att det tas 
emot på ett sätt och så rätt som det är så blir det inte så. Men gruppen lyfte upp det och började fundera på hur de 
egentligen gjorde mot varandra och sedan behövde jag inte göra något mera. Det var helt fantastiskt för det kom 
upp helt andra krafter i gruppen, men rektorn hon blev rädd och undrade vem hon hade tagit dit. Hon blev kränkt 
och det kan ha varit hur jag sa, det vet ju inte jag, men det är det jag menar med närvaro och att känna in och det 
känner jag att det är där jag misslyckas ibland. 
 
Jag tänker också på det här med första mötet, trots att jag har jobbat så länge så finns det ju en nervositet. Jag tycker 
det delvis är bra att vara lite nervös för då koncentrerar jag mig otroligt bra, men det finns ju ändå lite att inte kunna 
backa helt själv, utan någon nervositet – vem är jag i det här sammanhanget? Nervositet kan leda till att man har 
svårt att se alla ordentligt. Jag vet inte om alla dramapedagoger känner nervositet, men jag tror att många gör det och 
då är det svårt att vara riktigt lyhörd för alla signaler. 
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En annan sak när man kan känna sig misslyckad är när det är för stora grupper eller för många som tar för mycket 
plats och jag inte klarar av att hantera det. För många med för starka behov eller något och det blir så akut att man 
måste se dem, måste svara på dem och så går man därifrån och känner att man inte har hunnit se alla, det tycker jag 
inte känns bra, men det handlar om förutsättningarna på något sätt. Det kan i och för sig vara en liten grupp också 
där någon tar all plats eller suger ut all kraft man har och man klarar inte av att hantera det eller sätta gränser eller så, 
det tycker jag kan hända och det mår jag dåligt av. 
 
Jag kommer ihåg en grupp jag hade som var skeptiska till drama och mot slutet av veckan skulle vi ha forumteater 
och jag var så inställd på att det är en sådan bra metod, så det ska vi ha och lyssnade inte in gruppen. En tjej tog 
offerrollen och hamnade i en situation som hon samma morgon diskuterat med sin terapeut och det märkte jag inte 
för jag var så inne i metodens förträfflighet. Hon bröt ju förstås ihop och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera 
det. 
Men, det kanske blev bra för henne i slutändan, hon fick gestalta och leva ut det som hon hade pratat om på 
morgonen med sin terapeut tillsammans med alla andra, och sedan hände det kanske något med henne när hon fick 
se det, fast man som pedagog inte kunde se det då. 
 
Jag var själv deltagare i en grupp där det fanns en medlem som var alkoholiserad och där ledarens inställning var att 
vi i gruppen skulle hantera det själva. För oss var det jättesvårt och jag ställde ledaren mot väggen. Detta har suttit 
kvar hos mig i tankar kring var gränsen går för var ledaren griper in i gränssättning, för den är hårfin. Ibland är jag 
för snabb för att jag inte tycker vissa saker ska pågå. Men det är viktigt att förstå i det dramapedagogiska 
förhållningssättet var gränsen går. Dels hur bygger man upp för att gruppen ska få den där skapande friheten som vi 
längtar efter, dels var gränsen går när det händer saker. 
För vi får ju människor som inte mår bra och som vi måste kunna hjälpa vidare, vi kan inte hjälpa dem i gruppen, 
för det är ingen terapeutisk situation även om det har terapeutisk verkan, men det har bara terapeutisk verkan för de 
som orkar vara med. 
 
Det vi har varit inne på vad gäller vår dramapedagogutbildning är ju det här med processen som sker och det är ju 
mycket svårare. När ska processen ha sin gång och gruppen eller någon får hojta till eller när ska vi gå in och bryta 
och kolla läget och se, vi ser ju inte allting och vi ska väl inte se allt heller. Men det är ju så när man följer en 
utbildning så här som vi gör och det brottas vi ju med hela tiden. Och ibland går vi in för tidigt. Det där är timing, 
när ska vi gå in, när ska vi få en signal, vi försöker att säga att de måste signalera till oss när det är någonting. 
Där har ju olika gruppdeltagare olika behov, vissa kanske har behov av att ledaren går in tidigare, medan andra 
tycker att ledarna då lägger sig i för tidigt. 
Där ska ledaren avgöra om det är en deltagares behov eller hela gruppens. Det är en delikat fråga. En svår, men 
spännande utmaning, ingen grupp är den andra lik. 
Det blir inte riktigt samma sak om man träffar en dramagrupp en gång per vecka, där finns det processer också, men 
de blir inte lika yviga och inte lika stora. Man har ett liv vid sidan om. 
 
Jag tänker också så här att det man får vara med om i en dramapedagogisk process, som är väldigt stark och intensiv 
på utbildningen, men som finns även i andra grupper, är att man plötsligt börjar upptäcka nya möjligheter och får en 
kärlek som man inte är van vid och det öppnar upp den här smärtan. Det är accepterat här att man släpper fram 
saker, vi vill ju det, men samtidigt är det svårt att hantera. 
 
Jag upplever samma dilemma när man jobbar med en dramagrupp i skolan, för då kan lärarna tycka att de har blivit 
stökiga. Då gäller det att få med läraren i att förstå att den tysta eleven som tidigare inte har deltagit kan bli en som 
gör övergrepp mot andra. För så ser det ut när man har varit förtryckt, utveckling är aldrig snygg, utveckling ser 
aldrig fint ut, utan det går genom att spränga gränserna och då kan det bli så att man gör övergrepp mot andra. Det 
måste naturligtvis också gränssättas, men det måste ske på ett sätt som gör att man inte trycker tillbaka eleven igen 
dit den var innan. 
Ibland kan jag känna när vi sitter med våra dilemman här att det vi känner är jobbigt eller inte bra, men det är inte 
säkert att det är så dåligt, det kanske är något jätteviktigt som är på väg att växa. Men där behöver vi varandra för att 
härbergera det, för det ser inte snyggt ut. 
Och handledningen har vi ju glädje av där. 
 
Det handlar väl litegrann om tiden också, det är två år man är här och det händer grejer som man som studerande 
eller lärare inte hinner ta in egentligen. Flera år efteråt kan det komma studenter som säger att det där som vi gjorde 
för flera år sedan, det var skitbra och det bästa som har hänt mig. Själv känner man att vad var det som var bra med 
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det, man hade ingen koll och jobbade bara intuitivt och hade slängt alla metoder, jobbat bara här och nu och försökt 
rädda det som räddas kunde – och så blir det bra. Men vad var det som gjorde att det blev bra, det är intressant? 
 
Jag hade en helgkurs då jag brukade göra en tidskommentar, så jag köpte tidningarna på vägen utan att läsa dem och 
sedan när jag slog upp dem så visade det sig att det var då det hade varit den stora olyckan i Harrisburg och 
tidningarna skrek ut rubriker om jordens undergång. Vi gjorde ljudmiljöer på temat och de blev jättestarka och jag är 
glad att jag litade på att det skulle funka och att redskapen var goda. Detta ledde till fantastiska redovisningar och 
bra samtal om det hela. Att föra upp det till ytan som alla ändå gick och tänkte på och ge folk en kanal att bearbeta 
det var bra. Jag är glad över att jag vågade lita på att det fick vara starkt och laddat, att jag vilade i det. Det handlar 
om att våga stå kvar. 
 
Eftersom vi pratade om det vi hade gjort bra, så vill jag bara säga apropå det som jag inte hade gjort så bra, så tyckte 
jag att det var ett lyft när jag faktiskt kunde hantera det och vända det i den gruppen. Det jag gjorde bra var att jag 
faktiskt lyssnade på vad problemet bestod i och sedan tog diskussionen om hur vi skulle kunna få det bättre. Att jag 
kunde lyssna in dem och ta det som de hade sagt, men ändå inte göra avkall på dramapedagogiken och det jag ville 
med gruppen. Och jag fick med mig dem. Skulle jag lyssnat in dem helt hade de kanske bara velat prata eller göra 
avslappning. Sedan hade vi tur att få byta miljö också, så jag tycker att miljön bidrar till ett gott dramapedagogiskt 
arbete, det underlättar. 
 
Jag tänkte på ett exempel vad gäller att ge avkall på dramapedagogiken eller det man är där för. Jag jobbade på en 
annan pedagogutbildning där vi skulle ha dramapedagogik och vi hade lekar och sådant och efter tredje gången så 
tjatade de bara om att de ville jobba med bild och de förstod inte varför vi gjorde det vi gjorde. Jag blev 
jätteförbannad och fick ett utbrott på en kvinna i gruppen och började skälla ut henne. Hon hade inga vettiga 
argument och jag sågade allt hon sa. Hon började gråta och blev tröstad av en annan deltagare, gruppen gick 
därifrån och jag kände mig fullständigt misslyckad. Men, den övriga gruppen tyckte att det blev jättebra efteråt, de 
tog mig och dramapedagogiken på allvar efter det. Även tjejen jag skällde ut tyckte i utvärderingen att det varit bra 
att jag gjort det, för då förstod hon vikten av det hela och vad vi skulle hålla på med och jag visade hur viktigt det 
var för mig. Där vändes det negativa till något positivt. 
 
För ibland kanske det misstolkas att lyssna in, att folk tror att lyssna in är att göra precis som gruppen vill, men det 
är det ju absolut inte. Det tycker jag att jag har råkat ut för, de som har missuppfattat det, framförallt sådana som 
inte har gått dramapedagogutbildningen. 
 
Jag tänkte på något annat, som inte är precis att vara dramapedagog i en grupp, utan det är en förening som jag har 
byggt upp, där jag har hävdat det dramapedagogiska arbetssättet. Och det finns kvar trots att jag har flyttat därifrån. 
Det handlar om att man ska växa tillsammans, man ska inte hålla på och konkurrera, man ska stötta varandra och 
man ska ha plats. När det inte fungerat är ett par gånger då det dykt upp människor som har växt genom att vara 
med i det här, men när de har växt så har de ändå inte tagit det till sig, utan slår tillbaka. Slår tillbaka genom att säga 
att jag är minsann lika bra som du, så nu behövs du inte, vi kan sköta det här. Det här med att inte ha förstått 
grunden. Det kan vara så i amatörteatersammanhang när många har proffsbilden som ideal och ser ner på det 
dramapedagogiska. Men där har det dramapedagogiska förhållningssättet burit mig, det blir ett sätt att leva, ett sätt 
att förhålla sig. Man kan använda det i olika sammanhang, egentligen kanske överallt. 
 
Det jag tänker på, för mig grundar sig dramapedagogiskt förhållningssätt på en människosyn om allas lika värde, 
demokrati, att försöka motverka konkurrens och prestige för att kunna mötas. För det är mötesplatser vi pratar om. 
Det har väl också med kunskapssyn att göra, vad är kunskap för någonting? Det här att vi här på utbildningen tror 
att alla har så mycket kunskap och att gruppen kan delge varandra, sedan kan man fylla på med litteratur. Men man 
lär aldrig någon något utan man lär sig själv. Det grundar sig någonstans i den synen som både Freire och Freinet 
hade, att egentligen så lär vi aldrig någon annan någonting, men vi använder människors erfarenheter och 
upplevelser och genom att göra och sedan reflektera så får man insikter som i bästa fall leder till handling i sitt eget 
liv. Man kan också hitta strategier för handlande, även om man inte kan göra det just då för stunden så kanske man 
hittar ett förhållningssätt som man kan använda senare. Hittar mål för hur man skulle vilja vara, handlingsberedskap. 
 
Jag tänker på något annat, man är en förebild, man kan inte lära någon annan, men att jag lär mig det är ju för att jag 
ser saker och möter människor. Det är viktigt att man i grupper är en förebild och står stadigt. Då tänker jag så här; 
att vi får göra fel, det är ingen fara. Det är att vara en bra förebild. Det är inte att man gör rätt och är på någon 
piedestal utan att faktiskt vara här och nu och vara människa. Tillåta sig själv precis som man tillåter andra. När jag 
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pratar om fel här, så menar jag att jag kan göra misstag som ledare och jag kan se att det där var ett misstag. Men 
sedan i det tredje rummet, där finns inga rätt eller fel. 
De fel man gör leder till att man inser något som ledare. Man lär sig av de misstag man gör och utvecklar sitt eget 
ledarskap, så man är inte statisk som ledare, utan har ett dynamiskt förhållningssätt till sitt eget ledarskap. Av 
misstagen man gör så ändrar man sitt förhållningssätt, så det är levande och ändras med tiden. Det är inte likadant 
nu som för 20 år sedan när jag jobbade, då behövde jag få det där utbrottet för att inse att det är inte så farligt ändå. 
Jag har lärt mig mycket av det, jag är inte rädd för att få utbrott på en grupp, jag vet att jag kan hantera det efteråt. 
Jag har en handlingsberedskap inför om jag får det igen, för att jag har lärt mig något av när det hände sist.  
 
Men det är viktigt det här att vi förändras hela tiden, för det försöker ju vi förmedla här till våra 
dramapedagogstuderande, att man aldrig blir klar som dramapedagog, då vore det ju ett tråkigt jobb. Det är ju det 
som är spännande. Jag är inte klar, det händer hela tiden saker, med ens person och ledarstil. Var och en ska hitta sitt 
sätt som känns bra och utveckla det. 
Motverka perfektionism.  
Vi måste behålla upptäckarlusten själva. 
Det finns aldrig två likadana grupper. 
Varje grupp är ett eget kosmos. 
 
Det här måste ju också leda till att deltagarna vågar göra misstag, för det finns många perfektionister som vill hålla 
på med drama och teater och som har rätt mycket krav på sig själva och så. Det är ju ett sådant samhälle vi lever i, 
man ska vara duktig, man ska ha poäng, man ska visa att man kan, man ska konkurrera – vilket betyder att vi är ännu 
viktigare. Inom teater så är det ju konkurrens om roller, vare sig man vill eller inte. Hur dramapedagogiskt man än 
arbetar så är det ju ett faktum att vissa roller är större än andra. Alla roller är ju lika viktiga, det är väl det man måste 
få fram. Det är väl det dramapedagogiska tänket. Man har en bild just i den världen av hur det ska vara, hur man ska 
bli berömd och så. Man ska upp och man ska fram och det finns ju en hel del TV-program som förstärker det här 
med konkurrens och utslagning. Och så står man där själv och tänker; ”Alla kan”, men det hjälper inte alltid. 
 
Vi tänker oss ett dramapass i en grupp som träffas första gången, vad gör vi rent konkret för att det ska bli 
bra? Generella saker. 
Förbereder rummet. Fixar med stolar och så. Mental förberedelse. Respekt för gruppen, att jag har förberett mig. 
Ibland går man ett steg till, lägger lite vackra löv, tänder ett ljus, sätter på musik – för att skapa stämning och ge 
förväntningar.  
Kan också vara för att motverka kulturkrockar, många är inte vana vid att till exempel sitta i ring. Man vill skapa ett 
riktigt möte istället för en kulturkrock.  
Ställa fram rätt antal stolar, för att kunna se om någon fattas och för att markera att det är viktigt att just du är här. 
Stolar är en hjälp för att hålla fokus också, främst för barn medan för vuxna är de en trygghet. Man slipper 
fördomarna som finns om drama, att vuxna människor ska sitta på madrasser i ring och att det är flummigt. 
 
Hälsa på alla när de kommer. Ta en fysisk kontakt. För att ta bort nervositet. Ge en personlig kontakt med ledaren. 
Se alla.  
Jag kan göra tvärtom och sitta och låta dem komma till mig. 
 
Sätta alla i en ring. Utan bord eller någonting. För att alla ska kunna se och höra varandra. För att alla ska få plats. 
Det leder till demokrati och delaktighet. Och trygghet, man vet vilka som är med. Börja lära känna varandra. Utan 
bord, för att man ska ta bort barriärer och vara beredd att mötas. Inte kunna gömma sig. Om det inte är en grupp 
som faktiskt behöver ett bord. 
 
Man kan även börja på andra sätt, men detta är kanske vanligast när man har en grupp som är ny inför drama. 
 
Presentation/säga sitt namn. För att ta in rummet, ljudsligt, man har hört sin röst i rummet redan, det blir då lättare 
att prata senare.  
Se och höra varandra. Etablera gruppen.  
Göra en överenskommelse om varför man är där. Ge ramar och mål, för det ger trygghet till gruppen, det handlar 
om respekt och integritet, för många människor kan känna sig rädda. 
 
Ha en övning. För att undvika för mycket prat. Målet är att skratta tillsammans. Då släpps det på spänningar och 
prestige. Skratt förenar. Att etablera gruppen handlar inte om att prata utan att börja göra olika övningar för att 
gruppen ska lära känna varandra. Vilka övningar man väljer  varierar stort mellan olika pedagoger.  
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Övningen leder också till delaktighet och att ge en känsla av att det är deras forum, inte mitt. Visa på att det inte är 
otäckt och farligt, ingen blir utsatt. Sänka prestationskraven. Skapa trygghet. Tryggheten är grunden, får man till att 
man litar på varandra så kan man göra väldigt mycket.  
Det är också för att man inte bara ska sitta och prata, det gäller att få i gång kroppen, få in att det inte bara handlar 
om intellektet utan om hela människan.  
Övningar är ju det dramapedagogiska verktyget, vårt sätt att jobba. Stimulera hela människan, höger och vänster 
hjärnhalva. Upplevelsens pedagogik i praktiken. 
 
P.S. 
Dramapedagogik är som att gå ut i skogen och ta en promenad, allting stimuleras. 
I övningarna kan det gå snett, vad är en övning och hur snabbt går man fram? Vad är målet? Man måste anpassa 
övningarna efter gruppen. Vad har vi för ramar och mål? Sammanhanget är viktigt. 
 
Leken öppnar för flera dimensioner i mötet mellan människor och i kommunikationen, man har många språk 
förutom det verbala. Man hittar flera dimensioner i språket genom drama. 
Leken är en byggsten, den är grunden i dramapedagogiken. Lek och lust hör samman. Man måste väcka leklusten 
och lusten att göra något tillsammans. Första gången tar man tempen på gruppen för att se hur man ska kunna gå 
tillväga för att väcka denna lust. 
 
Jag har tre saker som jag tänker på när jag planerar, det är trygghet, lust och mod. 
 
Drama är lite detektivarbete och det är det som är spännande, att få klura ut hur man ska skapa ett bra klimat och 
vad de behöver i just den gruppen. 
Jag som ledare ska skapa miljön så att eleverna vågar utmana sig själva. 
Om man ser det som detektivarbete så gäller det att första gången leta efter ledtrådar i gruppen till lösningar på 
gåtan. 
Dramapedagog = detektiv. 
 
Tillit är ett viktigt ord, tillit och trygghet. Det är i mötet med andra människor som jag utvecklas och det är därför 
det är så fantastiskt med gruppen. 
 
Fantasi är ett viktigt ord. Grupper som är långt ifrån fantasi och kreativitet, det är de klurigaste grupperna. Det är en 
rikedom att nå sin kreativitet. 
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Bilaga 3: Svaren på e-postfrågorna  

1. När du hör begreppet "dramapedagogiskt förhållningssätt", vad tänker du då? 
Utbildade personer som har ett genomtänkt bemötande, som bjuder in till dialog. 
Att låta andra stå i spotlighten och själv vara lampan, d.v.s., belysa och lyfta fram deltagarna. 
 
Att allas tankar erfarenheter är lika mycket värda och att som ledare inte värdera deras arbete. Både gruppen och 
individen får komma till tals och får lika mycket utrymme. 
 
Jag tänker på någon som har TÄNKT kring sitt ledarskap. Lust, tillåtande och lekfullhet. 
 
Dramapedagogiskt förhållningssätt för mig, är att se vad som finns i en grupp. 
Det kan gälla gruppens styrkor, svagheter och möjligheter. Det är framförallt viktigt att fokusera på gruppens värde. 
Få eleverna att upptäcka att; ”Utan gruppen klarar jag mig sämre”. 
 
Dramapedagogiskt förhållningsätt tycker jag personligen handlar om att försöka se hela människan och att se henne 
där hon är och försöka möta henne där. 
 
Att det är ett sätt att vara som är pedagogiskt, empatiskt, förstående, öppet, demokratiskt, medmänskligt, 
fördomsfritt, jämlikt och jämställt. 
Att det är ett sätt som en person har fått genom personlig utveckling och självinsikt i grupp med andra. Genom att 
titta inåt i sig själv och vara en medveten person. Att ha kunskap om pedagogiska teorier och metoder. 
 
Något som alla som arbetar med människor borde ha. 
 
Jag tänker på ett öppet bemötande av samtliga deltagare utan förutfattade meningar, fördomar och värderande 
omdömen om person eller prestation. 
 
Att se alla individer i en grupp. Alla är unika på sitt sätt och som dramapedagog gäller det att lyfta fram det i 
gruppen. Alla kan skapa och bidra på sitt sätt. Inget "rätt och fel". 
 
Jag blir lite full i skratt för det var något jag försökte få kläm på under hela min utbildning. När jag tillslut insåg att 
det är det samma som jag ser som ett naturligt förhållningssätt mellan människor blev det lite lättare, inte något 
exklusivt för dramapedagoger. För mig är det ett anarkistiskt sätt att se på saker. Alla måste ta ansvar för alla, 
inklusive sig själv. 
 
När jag hör begreppet dramapedagogiskt förhållningssätt så tänker jag genast på att pedagogen är otroligt lyhörd, 
bejakande och inkännande med gruppen. Gruppen är det viktiga. Vad vill deltagarna? Vad är gruppens behov, eller 
på individnivå om det är pedagogens syfte. 
 
Jag tänker på att man har en grundsyn på människan och vad hon är; en fri tänkande varelse som har rätt att 
uttrycka sin mening och att utforska sitt egna skapande utan att bli kritiserad eller hämmad. Förhållningssättet går 
hand i hand med drama som metod, det ena fungerar inte utan det andra. 
 
Jag tänker på attityder till skapande verksamhet när jag hör ordet förhållningssätt.  
Kopplat till ”dramapedagogiskt” blir det då en attityd till det som skapas i dramarummet – vilket innefattar allt från 
hur man kommunicerar till och i gruppen, motiv till övningsval, introduktioner till övningar till eventuella 
förväntningar på resultat och uppföljning. 
 
 2. Hur skulle du definiera "dramapedagogiskt förhållningssätt"? 
Som ovan. Som dramapedagog använder man sig av olika dramapedagogiska metoder för att sträva dit. Som 
dramapedagog behöver man självinsikt och ett ständigt reflekterande över sig själv för att kunna utstråla detta 
förhållningssätt. 
 
Inlyssnande, kommunikationsbefrämjande, fritt från bedömningar och förutfattade meningar.  
Alla deltagare är viktiga, alla åsikter, alla erfarenheter, alla drömmar och mål räknas som betydelsefulla. D.v.s. varje 
individ är viktig för gruppen. Varje individ är en hel person med yttre och inre liv. 
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Att allt utgår från gruppens erfarenheter och tankesätt vad processen är till en eventuell produkt 
 
På ett abstrakt plan skulle jag kanske säga allas lika värde och rättigheter. Något mer konkret: alla har rätt till sitt eget 
uttryck. Att få sätta ord på eller på annat sätt gestalta sina åsikter, drömmar, tankar, rädslor och förhoppningar. Som 
dramapedagog vill jag skapa möjligheter till reflektion och uttryck. Att hitta sitt eget språk eller uttryck känns för mig 
helt centralt i det dramapedagogiska förhållningssättet. Det finns inget rätt eller fel, känns lite slitet men ändå bra. 
Alla har rätt att utifrån en viss uppgift dra sina egna slutsatser, göra sina egna tolkningar, se och berätta om sin egen 
verklighet. 
 
Att arbeta gruppdynamiskt, gruppstärkande och tillitsfokuserat med hjälp av drama. 
 
Demokratiskt, kärleksfullt, medvetet. 
 
Att se alla och att alla ska kunna vara med efter sina förutsättningar. 
Att ta in det som händer och anpassa sig efter situationen och det som "kommer upp". 
Att eleverna är i centrum, inte jag som dramapedagog, självklart leder jag gruppen men ska inte vara där för att vara 
i centrum. 
 
Ett dramapedagogiskt förhållningssätt innebär att man som ledare ser alla som lika i värde och rättigheter och 
förhåller sig ”icke värderande” till deltagarna och deras bidrag i arbetsprocessen. Man undviker uppgifter och 
kommentarer som leder till konkurrens och tävlan och arbetar för att skapa ett tillitsfullt klimat, där alla känner sig 
sedda och accepterade som de är.  Man skapar tillsammans med gruppen ramar för arbetet och normer som ger 
arbetsro. Ledarens uppgift är att hålla i ramarna och stimulera en kreativ och utforskande process – inte att servera 
svar och lösningar. (Det finns egentligen inget specifikt dramapedagogiskt förhållningssätt utan det borde vara ett 
allmänt omfattat pedagogiskt förhållningssätt för att ge alla deltagare lika möjligheter att lära och växa.) 
 
Att alla i gruppen ska ha rätt att komma till tals, att ledaren bör ta ett steg tillbaka så fort det är möjligt men ett steg 
fram för att värna den svaga, se till så att alla får rätt att synas och höras. 
 
Jag skulle definiera dramapedagogiskt förhållningssätt som att man som ledare bemöter gruppen/individen på ett 
mycket respektfullt, lugnt och tryggt sätt. Personen är mycket bejakande, lyssnar in gruppens/individens behov. 
Ledaren kan ändå vara bestämd, utan att vara auktoritär. Det viktiga i förhållningssättet är att pedagogen INTE 
kränker eller kör över gruppen/individen, utan att han/hon tar in alla och bemöter alla med lika värde. 
 
Oj det kanske jag svarade på först… 
 
Definitionen är svår när det gäller ett förhållnings sätt. Kanske skulle jag säga tillåtande klimat. 
 
Det var svårt – jag skriver några stödord… 
Ett dramapedagogiskt förhållningssätt är: 
individinriktat, accepterande, entusiasmerande, reflekterande och självreflekterande. 
 
3. Finns det någon barnboksfigur som du tycker har ett dramapedagogiskt förhållningssätt? Motivera 
gärna varför. 
Pelle Svanslös! Anledningen till att jag väljer honom är hans förhållningssätt. Han möter alla med respekt och med 
en vilja att förbättra. Pelle Svanslös blir förtryckt av Måns medan Bill och Bull är passiva på förtryckarens sida. Pelle 
jobbar för den förtrycktes upprättelse. Det finns stora liknelser med forumspel, vilket jag tycker är ett 
dramapedagogiskt arbetsredskap. 
 
Kristoffer Robin i Nalle Puh; han tänker på alla individer och deras olikheter/likheter och att ta tillvara på allas 
kunskaper, alla är experter på något och om man är flera så kan man lösa problem som uppstår. 
 
Mamma Mu, för att hon skapar tillfälle till lek, lust och kreativitet. Hon bryr sig inte om vad som är brukligt eller 
okej för en ko att göra, hon gör det som hon tycker verkar bra och roligt. Hon är tillåtande och gläder sig åt andras 
glädje, hon är empatisk och tar ansvar när hon ställer till det för någon annan. Hon har inga krav på att något ska bli 
perfekt Hon fokuserar på processen, t.ex. i "Mamma Mu bygger koja". 
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En barnboksfigur som jag tycker har ett dramapedagogiskt förhållningssätt är Bamse. Han poängterar att man är 
starkare tillsammans och att det är bättre att vara snäll än stark. Han är en pedagogisk ledare, som lyfter fram de 
svaga. 
 
Sagofigur... Kanske Bamse och kanske Pippi som står på de utsattas sida och backar upp dem. Det tycker jag är 
dramapedagogiskt. Om Jesus gått ibland oss idag tror jag att han skulle vara dramapedagog till yrket, om han valt att 
utbilda sig alls. 
 
Muminmamman. Alla får vara med och ingen är utanför. Alla är lika välkomna oavsett bakgrund och utseende. 
Finstämd och lugn. 
 
Nalle Puh, tar verkligen in det som händer.  
 
Den första jag kommer att tänka på är Pippi Långstrump för att hon inte har några förutfattade meningar eller 
fördomar utan möter alla som jämlikar. Hon låter sig inte duperas av makt eller social status, hon går sin egen väg 
och hon finner egna lösningar på problem. 
Den andra är Muminmamman för att hon är en god lyssnare och har omsorg om minsta lilla kryp. På ett jordnära 
och konkret sätt och utan behov av självhävdelse lotsar hon hjälpbehövande vidare i livet.  
 
Först tänkte jag, va? Vilken fråga! Men sen tänkte jag spontant på Lotta på Bråkmakargatan. Hon cyklar inte som 
sina storasyskon, men hon cyklar på sitt sätt. "Visst kan Lotta cykla". Hon tycker hela tiden att hon kan få vara med 
på sina egna villkor, även om alla andra tycker att hon är för liten. Hon gör det bara på ett lite annat sätt, sitt sätt. 
Sen om det är dramapedagogiskt förhållningssätt behöver jag nog mer tid att fundera över. Men det var det 
spontana jag kom på. 
 
Jag tänker nog först på Pippi. Hon tar alltid strid för de svaga och anser att alla har rätt att vara sig själva. Hon ställer 
frågor för att förstå och för att hon är genuint nyfiken, inte för att kontrollera. 
 
Jag kom att tänka på Pippi Långstrump, som är en figur som hittar på saker och bjuder in till att leka och utforska 
tillsammans med Tommy och Annika. 
 
Professor Dumbledore i Harry Potter-böckerna. Han har en lekfull och tillåtande attityd, men tappar aldrig 
kontrollen utan finns hela tiden i bakgrunden för att stötta och hjälpa. Han ger utmaningar allt efter intresse och 
engagemang och ser till att hinna med ”feed-back” på slutet . Han kan se varje situation utifrån flera olika 
perspektiv och pratar sig varm för att alla förtjänar en chans att göra något bra.  
 
 4. Har du något/några exempel på tillfällen när du hade ett bra dramapass respektive ett mindre bra? Vad 
hos dig var det som gjorde skillnaden? 
Ja självklart har det gått både bra och dåligt att leda pass. Samma pass kan gå olika beroende på grupp, dag, 
sammanhang osv. Själv fungerar jag sämre på måndagmorgnar... Lektion 8.30 är ingen höjdare alltså. Jag blir också 
negativt påverkad av att vara dåligt förberedd, känna mig obekväm av någon anledning, ha för lite eller för mycket 
tid, känna mig omotiverad, känna att gruppen inte anser att det här är viktigt för dem just nu... 
Faktorer som gör att det lyckas? Ja, de motsatta! Mitt på dagen-lektioner, eftermiddagspass, känna mig förberedd 
och motiverad, känna att jag arbetar i ett sammanhang och att gruppen också upplever att det finns ett syfte och en 
mening med undervisningen. 
Men handlar det alltid om att felet ligger hos ledaren om passet blir dåligt? Planering, demokrati o.s.v. tar jag 
gladeligen ansvar för MEN ibland är det helt enkelt usla förutsättningar i tid, rum, sammanhang eller liknande som 
gör att det trots allt inte blir så lyckat. 
 
Ett bra dramapass är när jag och gruppen känner att alla har fått lyckas utifrån erfarenheter och samtidigt utvecklats. 
Ett mindre bra dramapass är när jag har pekat ut någon som inte gör rätt utifrån den uppgiften de fått, att eleven har 
fått känna sig dum som inte har förstått.  
 
Ett riktigt dåligt var hösten 2000 när jag kände mig osäker på gruppen, de var negativa och saknade sin förra 
dramalärare. Jag gav dem en uppgift och de satt bara knäpptysta, varpå jag ändrade mig och hittade på något annat. 
En pojke kom fram till mig och frågade varför jag gav efter, han hade velat göra den första uppgiften. Han var tolv 
år och tittade på mig med stort allvar. Jag ville gå hem och lägga mig men berättade ändå varför jag hade ändrat mig; 
att jag inte orkade med att driva saker när jag fick ett sådant otroligt motstånd. 
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Ett bra då. På en studiedag för ett tag sedan, när jag fick bjuda några arbetskamrater på lite övningar. De var 
motiverade och glada och sög i sig som svampar. Jag har också haft bra dramapass med sexåringarna där jag jobbar 
nu, där de har byggt statyer för att visa olika känslor - att visa en situation där någon är glad eller arg till exempel. De 
har varit så bra för att det har visat på ett nytt sätt att förhålla sig till varandra. I stället för "Nähä -joho - han sa si - 
men hon sa ju så" så har vi fått se att man kan uppleva saker olika och det behöver inte betyda att någon har fel och 
är dum. 
Skillnaden? Gruppernas motivation och lust, åtminstone när jag jämför 12-åringarna och vuxengruppen. Men 
viktigare, min egen säkerhet och hur pass förankrade mina idéer var hos mig själv. Med 12-åringarna tyckte jag det 
var jobbigt att bli jämförd med förra fröken som var jätteduktig på teater. Barnen ville göra en pjäs, vilket inte var 
min grej. Jag var rädd att inte vara omtyckt och rädd att vara auktoritär - vågade inte sätta gränser. I vuxengruppen 
var jag helt säker på vad jag gjorde - samarbetsövningar med mycket utrymme för reflektion, sådant som jag gillar 
och kan. Med sexåringarna tror jag att jag tyckte det var så bra för att det blev ett konkret verktyg som vi behövde, i 
ett ganska hårt klimat. En koppling till en alldeles existerande verklighet. 
Tiden och erfarenheten utgör ju en viktig skillnad. Det är inte riktigt rättvist att jämföra ett dramapass för åtta år sen 
med ett som var i höstas. På de där åtta åren har jag lärt mig mycket om gränssättning och ledaransvar. 
 
Om ett dramapass blir bra måste kombinationen min mentala närvaro och gruppens energi stämma. Det sker för det 
mesta tycker jag. Om gruppen däremot är ofokuserad, trött eller av olika anledningar inte är laddade, kan det bli 
svårt att få något att fungera om jag dessutom befinner mig i samma situation. 
 
För några år sedan tog jag på mig ansvaret för att det blev ”pannkaka” ibland, och grämde mig över det. Nu ser jag 
det som en erfarenhet och lär mig något av det. ”Shit happens”! 
Det är inte hela världen om det blir så. 
 
Jag skulle vid ett tillfälle presentera en övning och valde att säga att nu ska vi göra något som kallas för afrikansk 
massage varpå en av pojkarna i gruppen formligen flydde ut ur rummet. Efter det tänker jag mig mer noga för vilken 
åldersgrupp jag har att göra med, hur gruppen ser ut och hur trygga vi alla är med varandra samt naturligtvis hur jag 
väljer att presentera en lek eller övning. 
Med en grupp killar lekte vi vid ett tillfälle Hela (Pensionärs)Huset Brinner och de fick klä ut sig. Till saken hör att vi 
här pratar om ett brokigt gäng med olika bakgrund och en pojke som fått diagnosen ADHD. Dessutom gick de alla 
på mellanstadiet och vi kände dem mer som killar som vill spela trashockey och överlag idrotta och köra radiostyrda 
bilar. Vi hade jätteroligt allihopa och leken fungerade över förväntan. Jag tänker att det ibland är lätt att göra om sina 
erfarenheter till fördomar. Varför skulle de inte vilja klä ut sig och leka? I sammanhanget tror jag att gå i roll och bli 
någon annan i en löjlig lek var precis vad de här pojkarna behövde.  
Jag tycker att det är svårt att vet vad som kan bli rätt eller fel ibland. Jag tror att det viktiga är att jag som ledare 
lyssnar in, är öppen och lyhörd, försöker vara försiktig där det behövs och lämpligt galen för att det också är viktigt. 
Att jag själv är trygg och positivt inställd till det jag håller på med tror jag också underlättar. Kanske är det det 
sistnämnda som utgjort skillnaden mellan den första övningen jag skrivit om och den sista leken, att jag i mig själv 
och i sammanhanget helt enkelt var en tryggare och en vanare ledare då vi klädde ut oss, för vi ledare var också med 
i leken. Det heter ju att man lär så länge man lever, och det får vi väl hålla med om att det ligger något i. 
Jag har också vid ett tillfälle försökt få en grupp tjejer att samarbeta vilket visade sig vara helt omöjligt. Den dagen 
fick jag reda på att två av tjejerna avskydde varandra som stryk och att de inte alls kom överens på skolan där de 
gick. Jag jobbar inte på skolan och hade ingen aning om konflikten dem emellan. När man inte träffar gruppen så 
ofta och inte känner till vad som pågår då man inte möter dem tror jag att det helt enkelt är lätt att ge dem fel medel. 
Samtidigt gav också övningen som inte blev rolig för dem en signal som var viktig för oss ledare och vi fick reda på 
hur det egentligen låg till. 
Jag känner mig rätt förvirrad över vad som gjort ett pass bra eller dåligt. Säkert många faktorer som spelar in och jag 
är inte säker på att ett dåligt fungerande pass måste i sin helhet vara något negativt. Jag tror att man lär sig något av 
det också. Jag vill tro att det är så. 
 
Bra. När jag känner att jag sett alla. Att alla får synas. När jag känner att det varit en harmoni mellan ledarskapet och 
gruppen. När jag vet att jag gjort mitt bästa och att jag behållit lugnet och varit en trygg och bra förebild. När 
personer i gruppen vågar visa vilka de är och uttrycka sina känslor. När jag vågat visa vem jag är och sätta mina 
gränser. 
Mindre bra. När jag har varit stressad och inte kunnat se alla i gruppen. När några få barn har fått mycket plats på 
ett negativt sätt. När det har varit stökigt och rörigt. När gruppen inte fungerar och jag som ledare tappat greppet 
och de flippat ut. När jag känt mig överkörd av gruppen. När jag känner att jag inte har energi att styra upp stök. 
Eller när jag förbisett förtryck eller att någon blivit dåligt behandlad verbalt eller fysiskt. 
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Kommer inte på något speciellt tillfälle men när jag litar på min intuition brukar det bli bäst t.ex. om jag har en 
planering och gruppen inte är på det "planet" så anpassar jag mig efter gruppen. 
 
Ett dåligt exempel för många år sedan var, när jag tog parti för en person i gruppen som jag uppfattade utsatt för en 
form av utstötning av två andra. När min kollega i stället tog itu med problematiken förhöll hon sig opartisk. 
Resultatet blev helt annorlunda, när min kollega ryckte in som hjälpare. 
En deltagare under en kurs utsatte mig och min kollega för intensiv kritik gällande val av en övning. Trots att jag 
tyckte att kritiken var osaklig och nog egentligen bottnade i en maktkamp med oss ledare, förhöll jag mig lugn och 
tog bara emot synpunkterna.  
 
Har inget särskilt exempel. Men skillnaden kan vara gruppens sammansättning, hur förberedd jag är utifrån 
gruppens behov, min egen dagsform och motivation. M.m... 
 
Jag får ingen bild av speciella pass men känslan när jag tänker att det här var bra grundar sig i att jag känner att jag 
lyckats plocka upp deltagarnas idéer och skapat utrymme för dem. Min planering blir sekundär.  
Dåliga pass är väl då de motsatta, när jag bara kört på och helt enkelt inte orkat vara lyhörd. Ofta märker jag att min 
plan kanske inte håller men jag lyckas inte heller ställa om. Ibland kan ju lösningen med en osäker grupp just vara att 
man "bara kör på ett tag" utan att ge dem för mycket utrymme för att de ska känna sig trygga i mitt ledarskap. Det 
kan ju vara positivt då i stunden - men inte i längden. 
 
De dramapass som jag upplever har gått bäst är då jag själv är pigg, utvilad och positiv. Då har jag större chans att 
bemöta grupperna respektfullt, lugnt och tryggt. Är jag däremot trött, har ont i huvudet, är irriterad… har en dålig 
dag helt enkelt, då har jag heller inte lika lätt att bemöta grupperna på ett lugnt och respektfullt sätt. Då brister mitt 
tålamod snabbare och jag blir lättirriterad, något som självklart går ut över gruppen. 
 
Jag kommer inte på något direkt nu, men det har funnits tillfällen då jag har samarbetat med lärare på en grundskola 
då min roll i klassen inte var så tydlig på grund av att vi inte hade hunnit att planera ordentligt vem som gör vad och 
vad syftet är, då blev det rörigt för alla. 
 
Jag tror inte att jag kan precisera något dramapass på det sättet att jag exakt kan redogöra för vad som hände eller 
inte hände när jag i efterhand upplevde att det var bra resp. mindre bra. Många gånger är det mina egna krav på mig 
själv som avgör om jag tycker att jag lyckats bra eller inte – gruppen kan vara lika nöjd båda gångerna. Bra blir det 
när jag är helt närvarande i rummet och kan lita till min erfarenhet och planering i lika stor utsträckning som jag kan 
se och bekräfta det som händer i gruppen. 
 


