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Abstract
Syftet med denna C-uppsats är att belysa, beskriva och förstå dramapedagogisk grundsyn,

synligöra ett yrkeskunnande samt bidra till ett annat sätt att samtala och reflektera om/kring 

dramapedagogisk grundsyn. Metoden är fokussamtal med informanter bestående av 

yrkesverksamma dramapedagoger. Undersökningsfrågan är:

Hur kan berättelser om dramapedagogiska misstag synliggöra dramapedagogisk grundsyn?

Undersökningen är kvalitativ och ansatsen är hermeneutisk/ fenomenologisk. Analysen är 

fenomenologisk där meningskärnor söks för att sedan pröva detta mot hermeneutisk tolkning.

Bakgrundsmaterialet berör dramapedagogik samt pedagogisk grundsyn, tyst kunskap och 

förförståelse.

Resultatet i denna undersökning kopplas till Christer Stensmos fem aspekter kring filosofiska 

frågor. I den fenomenologiska analysen hittas tre av de fem aspekterna: Människosyn, 

samhällssyn och kunskapssyn. Efter att en hermeneutisk tolkning gjorts hittades ytterligare två: 

Etik och syn på den pedagogiska situationen. Undersökningen når fram till följande resultat: 

Dramapedagogisk grundsyn handlar om personlig utveckling, relationer, sociala värden och 

demokratiprocesser.

Nyckelord: Drama, dramapedagogik, tyst kunskap, dramapedagogisk grundsyn,
dramapedagogiska misstag, fokussamtal, fenomenologi
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Inledning
Du är dramapedagog och plötsligt händer det! Kanske sker det oväntat, kanske anade du vad som komma skulle, 

men du höll dig fast i en förhoppning om att det ändå skulle fungera hela vägen ut. Ett snedsteg, en överrumpling, 

en miss, en sekunds ouppmärksamhet som gör att du snubblar, tappar fart, riktning och som en vilsen utan 

kompass trampar du rakt i klaveret och faller handlöst rätt ner i en fallgrop. Vad var det som gjorde att du 

snavade och föll? 

Personlig ingång
Efter många år av diskussioner och reflektioner tillsammans kring olika frågor angående 

dramapedagogik, har vi med nyfikenhet fastnat för frågor som: Dramapedagogisk kompetens –

vad är det? Från var härrör de dramapedagogiska tankarna och idéerna kring det dramapedagoger 

gör? Tyst kunskap – hur tänker dramapedagoger kring själva görandet och vilka tabun finns? 

Dramapedagogisk grundsyn, hur får man syn på den? Utifrån dessa diskussioner har vi kommit 

fram till att vi vill undersöka dramapedagogisk grundsyn. Dramapedagoger vi mött under våra 

yrkesverksamma år talar ofta om det dramapedagogiska förhållningssättet/ den dramapedagogiska 

grundsynen. Men vad är det, och hur kan vi förstå, tolka och beskriva detta? Hur beskriver 

dramapedagoger sitt pedagogiska arbete och hur reflekterar dramapedagoger kring pedagogiska 

misstag, fallgropar, blundrar, tabbar? Vi vill inrikta oss på det som vi kanske inte alltid pratar om i 

första taget. Det som känns lite jobbigt och besvärligt. Det vi inte gärna säger eller gör men 

självklart gör i alla fall, vid vissa tillfällen. Vår tanke är att det man som dramapedagog upplever 

som ett pedagogiskt misstag också säger något om den pedagogiska grundsynen samt synliggör 

tyst kunskap. Vi själva har erfarenhet av att arbetet som dramapedagog är svårt att sätta ord på. 

Behovet av ett ”yrkesspråk” har för oss båda två vuxit fram. Därav intresset för denna 

undersökning. Hur sätter man ord på det man gör? Hur förklarar man det för utomstående så att 

det blir begripligt. Hur kan man undersöka tyst kunskap? Maria Andrén (2008) har i sin 

avhandling, intresserat sig för tyst kunskap. Andrén vill med sin forskning knyta samman teori 

och praktik, samt hitta ett sätt att samtala om tyst kunskap. Författaren genomförde fyra 

fokussamtal i sin undersökning, där syftet var att få kunskapen att ”visa sig”. Med dessa 

reflektioner och idéer i ”ryggsäcken”, samt vår egen nyfikenhet uppstod vår idé. Kan vi få den 

dramapedagogiska grundsynen att ”visa sig” genom att be dramapedagoger berätta om egna 

misstag?
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Både för att fördjupa den vetenskapliga förståelsen av sociala fenomen och för att 

förfina en etablerad praxis och ett effektivare samarbete krävs att man kan sätta ord på 

det som ibland kallats ” den tysta kunskapen” och ibland för ”fingertoppskänslan”.

( Wennberg och Hane 2000 sid.107.)

Vi vill med denna undersökning synligöra ett yrkeskunnande och förhoppningsvis inspirera till 

samtal och reflektioner emellan dramapedagoger vad avser dramapedagogisk grundsyn. 

Enligt Kent Hägglund och Kirsten Fredin (1993) kan själva ordet drama förbrylla eftersom det 

förekommer i så många olika sammanhang. Det har även olika betydelser. Drama är bland annat 

ett ord för pjäs, men kan också betyda en våldsam, traumatisk eller upprivande händelse i en 

människas vardagsliv. Ordet drama kommer ursprungligen av det gammalgrekiska ordet draó som 

betyder att handla. Drama förekommer inom tre områden: Teater, vardagsliv och pedagogik. 

Vilka misstag kan en dramapedagog tänkas göra med detta ”förbryllande” som Hägglund och 

Fredin skriver om? Kan vi få syn på detta ”förbryllande” i vår undersökning, och kan det i sin tur 

hjälpa oss att belysa dramapedagogisk grundsyn? Eva-Kristina Olsson, (2006 s. 9) skriver att 

drama- och teaterområdets terminologi är notoriskt besvärlig och full av mångtydigheter. Kan det 

som Olsson benämner som ”notoriskt besvärligt och fullt av mångtydigheter” leda till 

pedagogiska misstag? Som dramapedagog arbetar man ofta både med teater och drama. I teater 

arbete handlar det ytterst om, enligt oss, kommunikation med en publik. Med teater som verktyg 

vill man berätta något. I dramaarbetet är grupprocessen det centrala, upplevelsen av att uppleva 

något med alla sinnen. Här behövs ingen publik. 

Teater handlar i stort om kommunikation mellan skådespelare och en publik; ”drama” 

handlar i stort om deltagarnas upplevelse, oberoende av varje krav att samtidigt 

kommunicera med en publik. ( Brian, Way.1971.s13.)

Teater och gestaltning används ofta som verktyg när dramapedagoger arbetar med pedagogiska 

mål, och utgör ett komplement till varandra.

Ett problem vi ser med vår undersökning är att uppsatsen kan komma att läsas som om vi vill 

avslöja hur ”klantiga” dramapedagoger är. Vår intention med denna undersökning är att: Genom 

att ”skåda” misstagen samt reflektera över dessa tillsammans med andra yrkesverksamma 

dramapedagoger belysa, beskriva och förstå dramapedagogisk grundsyn. Vi tror att misstagen 

säger något om att pedagogen vill och strävar efter något motsatt mot vad misstagen berättar.

I vårt arbete kommer vi att skriva Vi om oss själva som författare.
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Definition av dramapedagogiskt misstag

Med ett dramapedagogiskt misstag, blunder, tabbe menar vi:

När man som dramapedagog upplever att man gjort “allvarligare” misstag i sitt ledarskap. Kan vara i det 

praktiska utövandet, i arbetet med deltagarna, i kommunikationen med deltagarna, kollegor, andra berörda eller i 

planeringen av arbetet.
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Bakgrund
Richard Courtney (1968) menar att dramapedagogik karaktäriseras av komplexitet. Det är ett 

ämne med rötter såväl inom humanistisk som inom samhällsvetenskaplig tradition; inom 

pedagogik, sociologi, psykologi, teater, religion och estetik. Mia Marie Sternudd (2000) hävdar att 

begreppet dramapedagogik samtidigt lyfter fram ämnets pedagogiska och estetiska dubbelhet. Å 

ena sidan drama, som ger associationer till skådespeleri, och å den andra sidan, pedagogik som 

för tankarna till undervisning - att leda någon till kunskap.

Dramapedagogik

Viveka Rasmusson och Bodil Erberth (2008) skriver att dramapedagogiken handlar om att 

levandegöra där pedagogikens själva kärna utgår från handling. Drama och teater har rötter långt 

tillbaka i tiden. Martin Luther propagerade redan på sin tid att dramatisering var bra för elevernas 

minnesträning, samt för att levandegöra det kristna budskapet. Anita Lindvåg (1988) lyfter bland 

annat Winifred Ward som arbetade fram metoden, ”creative dramatics”1 inspirerad av 

Stanislavskij, där fokus låg på barnens lek och improvisation. Målet var att levandegöra 

undervisningen samt ge möjligheter till barnen att utvecklas både som individ och grupp. 

Rasmusson och Erberth (2008) nämner i sin bok ett seminarium som ägde rum juni 1977 i 

Storvik. På detta seminarium diskuterade dramapedagoger; Vad är drama för ett ämne? De 

enades om att drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform, ett skapande lustfyllt 

lagarbete, som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Processen är 

viktigare än målet, och kunskap nås genom upplevelse och bearbetning. Drama kan bedrivas 

både som en estetisk och pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk grundsyn

Christer Stensmo (1994) skriver att oavsett om en pedagog har en teori för sitt arbete som är 

synliggjord eller inte direkt uttalad, är det viktigt att man som pedagog har en uppfattning om 

några filosofiska frågor som ligger till grund för en pedagogisk teori. Stensmo nämner 

Westergaards tio aspekter 2, och menar att man som pedagog kan använda dessa som 

utgångspunkt för reflektioner kring sitt pedagogiska arbete. Enligt författaren bör åtminstone fem 

av aspekterna ligga till grund för en pedagogisk grundsyn: 

                                               
1 Metod som startade i USA med Winnifred Ward och översattes i Sverige till skapande dramatik.
2 Kunskapsteori, naturfilosofi, värderingsgrund, människosyn, samhällsteori, religiösgrund, bildningsideal, 
bildningsteori, didaktisk teori och metoder och medel.
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1 Kunskapssynen rör frågor om den mänskliga kunskapens natur, ursprung, giltighet och 

gränser. Vilken kunskap är värdefull? Hur får man kunskap? Vad är tro och vad är 

vetande? 

2 Etiksynen rör frågor om vilka värderingar som kommer till uttryck; vad som är gott 

eller ont, bra eller dåligt, vackert eller fult. Vilka explicita eller implicita värderingar 

som finns med i den pedagogiska situationen?

3 Människosynen rör frågor om hur man uppfattar eleverna/deltagarna som människor. 

Är människan/eleven i grunden ond eller god? Är hon aktiv eller passiv? Är hon 

ansvarig eller oansvarig? Måste man ha ”piskor” eller ”morötter” för att motivera 

henne?

4 Samhällssynen rör frågor om hur man uppfattar en utbildnings relation till det 

omgivande samhället. Är samhället bra eller dåligt? Skall utbildningen anpassas till och 

konsolidera samhället? Skall den förändra samhället? Eller är den en enskild 

angelägenhet?

5 Syn på den pedagogiska situationen rör frågor om utlärnings- och inlärningsperspektiv. 

Vem är den centrale aktören i den pedagogiska situationen? Läraren/pedagogen som 

lär ut från sin fond av vetande och strukturerar och presenterar sin information med 

olika hjälpmedel? Eleven/deltagaren som lär in och arbetar med sin information 

utifrån intressen? (Stensmo 1994 s.19.)

Vidare skriver Stensmo att pedagogisk verksamhet i arbetslivet väcker epistemologiska3 frågor. 

Man skiljer mellan kunskap grundat på teori och kunskap grundat på praktik i den pedagogiska 

diskussionen om kunskapens olika beskaffenheter. 

Praktikgrundad yrkeskunskap benämns också för förtrogenhetskunskap eller ”tyst 

kunskap”. ( Stensmo 1994 s.20.)

Författaren diskuterar undervisningens praktik bestående av två olika undervisningstraditioner 

som grundas på två olika epistemologier. Den ena traditionen antar att kunskap är ett imiterande 

av verkligheten, denna tradition benämns ”mimesisk”4. I praktiken innebär detta att eleverna ska 

ta efter pedagogens kunskap. Den andra traditionen benämns ”transformativ” och antar att 

kunskap är en personligt formad omvandling av uppfattningen om verkligheten. Eleverna söker 

sin egen kunskap och pedagogen fungerar som handledare i denna process. Andrén (2008) 

beskriver pedagogisk grundsyn som ett begrepp i ämnet pedagogik. Pedagogisk grundsyn kan 

bland annat beskrivas som det en individ anser sig göra i en verksamhet som är pedagogisk. 

                                               
3 Efter grekiskans episteme; kunskap. Är teorin om kunskap och vetande.
4 Efter ett begrepp i Aristoteles estetik
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Vidare skriver Andrén att meningsskapande och vad någonting handlar om, eller relaterar till

någonting annat, hur någonting är riktat, hör ihop med begreppet. Författaren skriver att 

pedagogisk grundsyn som begrepp är mer omfattande då det även hör samman med 

grundläggande åsikter kring lärande och kunskap.

Dramapedagogiska perspektiv och pedagogiska aspekter

Vi har här valt att lyfta Sternudd (2000) och Molander (1996) då vi anser att dessa berör vår 

undersökning. Sternudd skriver i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra 

dramapedagogiska perspektiv- dramapedagogik i fyra läroplaner, om behovet att formulera olika 

perspektiv inom dramapedagogiken. Ett behov som grundar sig i att visa den bredd som finns 

inom dramapedagogiken. Författaren har studerat fyra läroplaner: Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 samt 

Lpo 945. Med perspektiv avser författaren, så som vi förstår det, ett sätt att se på något, att 

betrakta eller uppfatta något, i det här fallet dramapedagogik. Enligt författaren grundar sig ett 

perspektiv på det teoretiska synsättet. Sternudd skriver om svårigheten att utgå från målen i 

dramapedagogik eftersom de är så stora och övergripande att de kan passa in på nästan vad som 

helst. Varje perspektiv inleds med en historisk kontext som ligger till grund för just det 

perspektivet. Författaren tittar på val av begrepp och olika ställningstaganden inom perspektivet 

som visar vilken värdegrund som varje perspektiv vilar på. Hur ser relationen mellan mål, innehåll 

och metod ut i respektive perspektiv? Sternudd har valt att se på dramapedagogiken ur följande 

perspektiv:

Konstpedagogiskt

Har sina rötter i reformpedagogiken. Det dominerande målet är att utveckla 

individens förmåga att uttrycka sig i konstnärlig form och den dominerande 

metoden är teaterföreställningen. En förståelse för mänskliga relationer och 

vad som sker vid möten mellan människor är en självklar delaspekt. 

Personlighetsutvecklande

Kunskapssynen här har sina rötter i folkbildning, humanistisk psykologi, 

socialpsykologi och psykodrama. Inom detta perspektiv finns ett uttalat mål att 

utveckla individens medvetenhet om sina egna resurser och vad som sker 

mellan människor i olika situationer för att man därmed ska kunna vara 

delaktig i ett demokratiskt samhälle. Här är själva processen eller arbetet som 

föregår en föreställning det centrala. 

                                               
5 Skolverket, styrdokument för den obligatoriska skolan.
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Kritiskt frigörande

Inom detta perspektiv är den grundläggande utgångspunkten att de fiktiva 

situationer som bearbetas är verklighetstrogna och förankrade i deltagarnas 

egna erfarenheter. Reflexionen fokuserar i stället för det självreflekterande 

ovan ett framtida handlande i syfte att förändra samhället. 

Holistiskt lärande

Inom detta perspektiv finns uppfattningen om att meningsfull kunskap skapas 

då individen upplever problematiken på en subjektiv känslomässig nivå samt 

ges redskap att bearbeta upplevelserna på kognitiv nivå. Att kunskap har en 

universell mänsklig dimension oavsett ämnesområde och bidrar till en 

demokratisk fostran, tillsammans med att arbetet i sig vilar på ett kollektivt 

arbete, öppen dialog och demokratiskt beslutsfattande.

Här kan vi relatera Sternudds perspektiv till Stensmos (1994) fem aspekter. De fem aspekterna 

handlar om att pedagogen bör reflektera över vad kunskap är, värderingar, människosyn, hur man 

uppfattar utbildning i relation till samhället, samt utlärning och inlärningsperspektiv. Att arbeta 

med dramapedagogik, handlar enligt Sternudd om, synen på kunskap, etik, människosyn, 

ledarskap, att utforska verkligheten i relation till individernas agerande i olika sammanhang. I all 

dramapedagogik är ageringen central vilket är gemensamt för samtliga perspektiv. Det handlar 

om att undersöka verkligheten utifrån specifika förhållanden och innehåller både pedagogiska och 

estetiska kvalitéer. Med agering som kärnan i verksamheten kan man välja olika fokus eller 

perspektiv för att se olika bitar av verkligheten. Stensmo skriver att Samhällssynen rör frågor om 

hur man uppfattar en utbildnings relation till det omgivande samhället. Sternudd tar upp 

förståelse för mänskliga relationer, utveckling av individens medvetenhet om sina egna resurser, 

samt vad som sker mellan människor i olika situationer för att man därmed ska kunna vara 

delaktig i ett demokratiskt samhälle. Stensmo skriver att Kunskapssynen rör frågor om den 

mänskliga kunskapens natur. Etiksynen rör frågor om vilka värderingar som kommer till uttryck.

Sternudd tar upp reflexionen i syfte att förändra samhället, samt att meningsfull kunskap skapas 

då individen upplever problematiken på en subjektiv känslomässig nivå och därtill även ges 

redskap att bearbeta upplevelserna på kognitiv nivå.

Ett grunddrag inom dramapedagogik är att kunskapens utfall inte kan garanteras eller 

kontrolleras i förväg, utan förändras i mötet med deltagarnas förutsättningar och 

livserfarenheter. Det kaos som uppstår är en del av kunskapsprocessens naturliga 

förlopp och en viktig del i meningsskapandet samtidigt som den är demokratisk 
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eftersom allas livserfarenhet efterfrågas. Detta sker på olika sätt i de olika 

dramapedagogiska perspektiven. (Sternudd 2000 s. 181.)

Stensmo lyfter Människosynen som rör frågor om hur man uppfattar eleverna/deltagarna som 

människor.

Beroende av dramapedagogiskt perspektiv erövrar eleverna olika verktyg för att 

undersöka verkligheten. Det handlar inte om att lära sig hur verkligheten är utifrån vad 

som är vetenskapligt sant, utan om olika sätt att förklara och beskriva verkligheten där 

vetenskapliga, konstnärliga, praktiska och egna erfarenheter bearbetas i relation till 

ageringen för att bygga ny kunskap. Detta innebär att individens kulturellt formade 

erfarenheter bildar en resonansbotten till värderingen av kunskapens innehåll. 

Dramapedagogik erbjuder på så vis ett sätt att förhålla sig till innehåll och erövrande 

av kunskap som i sig är demokratisk. (Sternudd 2000 s. 180.)

Stensmo lyfter, Synen på den pedagogiska situationen som rör frågor om utlärnings- och 

inlärningsperspektiv. Vem är den centrale aktören i den pedagogiska situationen? Sternudd (2000) 

skriver att dramapedagogiken har sina rötter i reformpedagogiken, folkbildning, humanistisk 

psykologi och socialpsykologi. Vidare nämner författaren Dewey vilken talade om ett 

reflekterande tänkande, att människan till sin natur är social och tillsammans med andra 

undersöker olika frågor som både har en subjektiv och en objektiv mening. Vidare nämner

Sternudd Dewey i sin avhandling som en av dramapedagogikens inspirationskällor inom det 

konstpedagogiska perspektivet. I GEM6 rapporten Dewey läst idag, Sven Hartman (2004), kan vi 

läsa att John Dewey var en amerikansk filosof (1859 – 1952) och en av sin tids stora tänkare. De 

flesta av 1900-talets utbildningsreformer runt om i världen har på något sätt förhållit sig till 

Deweys pedagogiska program. Dewey har setts som en förebild och föregångsman inom 

progressiv pedagogik. I GEM rapporten fortsätter Ylva Wibaeus, en av många medförfattare i 

rapporten, att skriva om Dewey i ett didaktiskt perspektiv och dennes tankar kring undervisning . 

Här kan vi läsa att Deweys pedagogik handlar om att fostra ”hela människor” som får möjlighet 

att arbeta med både huvud och händer. Med detta menade Dewey en skola där praktiskt arbete 

varvades med teori på ett naturligt sätt och där det övergripande målet var att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare. Vidare fortsätter Wibaeus skriva om barnen i Deweyskolan –

”Deweys Laboratory School”. Barnen fick arbeta utifrån praktiska problem i sina studier. Praktisk 

och teoretisk kunskap vägde således lika tungt. I ”Deweys Laboratory School” fanns verkstäder 

likaväl som bibliotek.

                                               
6 Står för gemensamma värden, ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, startade 2003.
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Tyst Kunskap
Vår förståelse och vårt handlande, som är i någon mening tysta, ger orden innebörd. 

Därför är det klart att all kunskap är, i grunden, tyst. (Molander. 1996 s.41.)

Stensmo (1994) skriver att praktikgrundad yrkeskunskap kallas för förtrogenhetskunskap eller tyst 

kunskap. Dramapedagogiken är i våra ögon en praktikgrundad yrkeskunskap. Är den likaledes en 

tyst kunskap? 

Tyst kunskap kan utgöras av olika kunskapstraditioner som förmedlas och skapas genom mästare 

till lärling. Mästaren är ett föredöme och lärlingen lär genom övning och erfarenhet. Här kan 

praktiskt förmedlade kunskaper som; läkekonst, kokkonst nämnas. Enligt Bengt Molander (1996) 

kallades ofta praktiskt förmedlade kunskaper för just konster. Molander menar även att man kan 

utföra många saker, uppgifter med skicklighet och kompetens utan att för den skull kunna sätta 

ord på vad det är man egentligen gör.

Det är klart att man kan göra många saker utan att ha en uttömmande beskrivning av 

hur man gör och varför man gör något när man gör det – vad som krävs är färdighet, 

praktisk skicklighet och gott omdöme. Detta är, i grunden, tyst.

(Molander. 1996 s. 40.)

Det finns skillnad mellan kunskap och kunnande. Kunskap är något vi kan läsa oss till i böcker, 

medan kunnande är något vi lär oss i samspel med en verklighet som inte alltid är så tydlig utan 

snarare upplevs som komplex. Andrén (2008). Molander (1996) skriver att det var under 1980-

talet som begreppet “Tyst kunskap” blev ett centralt begrepp när man diskuterade 

yrkeskunnande. “Det tysta” benämns som, det vi inte kan sätta ord på eller verbalisera när man 

vill förklara, lära ut, överföra kunskaper inom något område. I diskussionen om tyst kunskap 

ställdes gamla frågor på nytt, placerades i ny belysning och blev mer påträngande än förut. Tre 

faktorer förefaller särskilt viktiga som förklaring till att begreppet tyst kunskap fick ett sådant 

genomslag under 80-talet:

- Insikten om att många sorters praktisk förmedlad kunskap håller på att erodera och är 

svåra eller omöjliga att ersätta.

- Den nya högskolan, som institution och ideologi.

- Projektet ”datorisering av kunskap” som industri och ideologi.

( Molander.1996 s.36.)

Vidare skriver Molander att tyst kunskap inte är det abstrakta, det nedskrivna ordet, utan den 

kunskap som yttrar sig hos människan i form av konkret och levande kunskap.
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Sammanfattande resonemang och förförståelse

I arbetet med dramapedagogik uppstår ofta kaos. Utåt kan detta kaos upplevas som något icke 

fungerande, men det är i allra högsta grad en kunskaps- och demokratiprocess. Syftet med 

dramapedagogik är att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Sternudd (2000). Detta är något 

som vi kan känna igen oss i. Vidare tänker vi på detta med kunskap och kunnande som Andrén 

(2008) skriver om. Skillnaden mellan kunskap och kunnande är, att kunskap är något vi kan läsa 

oss till, medan kunnande är något man lär i praktiken, vilket (kanske) många gånger inte kopplas

till teori, även om det finns sådan. Molander (1996) skriver att tyst kunskap kan beskrivas som 

kunskapstraditioner. Traditioner som lärs ut från mäster till lärling, där lärlingen lär genom att 

praktiskt öva sig. Vidare menar Molander att tyst kunskap inte nödvändigtvis går att sätta ord på, 

men att det för den skull inte innebär att den är mindre professionell. Är dramapedagogik i första 

hand en kunskapstradition som bör läras ut från mästare till lärling? Kan dramapedagogiken 

studeras enbart teoretiskt och vad händer då med yrkesrollen? Vi anser att dramapedagogiken i 

mångt och mycket är en tyst kunskap. Vi har själva brottats med svårigheten att sätta ord på 

görandet i vårt yrkesutövande, samtidigt har vi kunskap om, och är väl medvetna om vad vi gör 

och varför vi gör det. 

Förförståelse

Vi anser att dramapedagogisk grundsyn handlar om: Upplevelse, inlevelse, eftertanke, lärande 

genom görande, människosyn, skapande, kreativitet, demokratiprocesser, lust och fantasi. Det är 

viktigt i den dramapedagogiska grundsynen att se individen och gruppen. Själva innebörden i ett 

dramapedagogiskt arbete är processen, samarbetet, det gemensamma skapandet, upplevelsen. 

Dramapedagogen använder sig utav olika sorters övningar för att gruppen ska få möjlighet till att 

lära känna varandra, fantisera tillsammans och på så sätt skapa förutsättningar för trygghet där 

man vågar visa vem man är, samt våga använda sig av sin skaparlust. Med människosyn menar vi

att den dramapedagogiska grundsynen präglas av en syn på människan där man utgår från att alla 

har en inneboende skaparkraft, att allas röst är lika viktig, oavsett om du är deltagare eller ledare.

Vi har som åsikt att man inom dramapedagogiken inte bedömer individen så tillvida att den ska 

betygsättas eller bedömas ett rätt eller fel skapande. Alla människor bär på ett eget kreativt 

uttryck. Vidare menar vi att det inte är något problem att förena drama och teater, då det ytterst 

handlar om vilket förhållningssätt man har som pedagog/ledare. Vi tycker oss ha märkt att 

dramapedagoger många gånger beskriver sitt förhållningssätt och den pedagogiska grundsynen 

som ”vad det inte är”. Till exempel, dramapedagogik är inte som pedagogiken i skolan. 

Dramapedagoger formulerar inte, enligt oss, att de ska lära ut teater eller drama. Det 

dramapedagogen lyfter som det centrala i själva grundsynen och förhållningssättet, är 
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personlighetsutveckling, grupprocess, ”vägen är viktigare än målet” och sociala värden. Men hur 

sätter vi ord på detta? Vår personliga erfarenhet är att det är svårt att förklara vårt ”görande” så 

att det blir begripligt. Det är svårt att sätta ord på vad det är vi faktiskt gör. Vi anser att 

dramapedagoger reflekterar i hög grad. Därför tror vi att misstagen också säger något om 

grundsynen. Kan man sätta ord på sitt misstag, så har man förutom mod även förmågan att 

reflektera, vilket vi anser vara en viktig del i en pedagogisk verksamhet.
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Syfte och undersökningsfråga
Syftet med denna undersökning är att genom klavertramp belysa, beskriva och förstå

dramapedagogisk grundsyn. 

Undersökningsfråga
Hur kan berättelser om dramapedagogiska misstag synliggöra dramapedagogisk grundsyn?
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Teoretisk utgångspunkt och metod
Det krävs mod att berätta för andra om sina pedagogiska misstag. Mod, medvetenhet och insikt 

om sin yrkeskunskap. Uppsatsen kan komma att läsas som att vi avslöjar hur ”klantiga” 

dramapedagoger är, och som att vi avslöjar misstag. Detta ser vi som ett problem med denna 

uppsats. Syftet är dock att synligöra den dramapedagogiska grundsynen. Vi tror att misstagen 

skildrar att vi (dramapedagoger som berättar om misstag) egentligen vill och strävar efter det 

motsatta, och att det i sin tur är/ säger något om den dramapedagogiska grundsynen.

Då det vi ska undersöka inte är lättillgängligt eller lättformulerat har vi valt fokussamtal, där vi ber 

dramapedagoger berätta om egna misstag som de gjort i sitt pedagogiska utövande. Kan vi få fatt 

i den dramapedagogiska grundsynen genom att samtala om misstag, teori i praktiken? Här 

kommer vi in på, som vi ser det, den tysta kunskapen.

Fenomenologi

Edmund Husserl (1859-1938), tysk filosof, är upphovsman till fenomenologin.

(nationalencyklopedin.se ). Husserl ville, som vi tolkat det, skapa en förutsättningsfri filosofi som 

var fri från teorier. Vårt eget tänkande är en källa till kunskap, och denna källa är tillförlitlig, alltså 

något vi kan förlita oss på. Man ska tänka före vetenskaperna för att de inte ska påverka vårt 

tänkande. Det finns hinder på vägen, förutfattade meningar som hindrar oss från att se det som är 

verkligt sant, eller fenomenets väsen, som författaren kallar det. Husserl (1989).

En dövfödd vet att det finns toner, att toner bildar harmonier och att en underbar 

konst är grundad på dem, men han kan inte förstå hur toner åstadkommer detta, hur 

tonkonstverk är möjliga. Sådant kan han nämligen inte föreställa sig, d.v.s.han kan inte 

skåda det och i skådandet fatta hur. Hans vetande om existensen hjälper honom inte 

det minsta, och det vore absurt om han på basis av sitt vetande försökte att deducera 

tonkonstens hur, att klargöra dess möjligheter genom slutledningar från sin 

vetenskap.(Husserl 1989 s.77.)

Vi tolkar detta som att fenomenologi handlar om kartläggning av hur fenomen framträder för oss. 

Husserls filosofi är en lära om fenomenen, därför kallas den för fenomenologi. Fenomenologi 

handlar inte om att fastställa vad någonting är, utan det handlar om att beskriva det som visar sig, 

i vårt fall klavertramp och dramapedagogisk grundsyn. Christina Chaib (1996) skriver att 

fenomenologi handlar om att vi alla har kunskap om vår omvärld, detta är en kunskap som vi tar 

för givet. Med en fenomenologisk ansats, ska man som forskande sträva efter att se bortanför 

dessa förgivettaganden. Vi vill försöka få syn på något som kanske inte framträder så tydligt utan 

är ett ”fenomen” även för oss själva. 
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Vad ”vi” är visar sig i denna kritiska horisont som den oändliga uppgiften att göra sig 

närvarande inför sin egen nuvaro, inför sin egen ändlighet. Till frågorna om vilka

grekerna är, vad det grekiska arvet är, svarar Gadamers filosofi med en nietzscheansk 

grundtanke: För att en gång bliva blixt, är det nödvändigt att vara moln länge.

( Ruin och Smith 2003 s.29).

I vårt arbete kan vi inte enbart få syn på dramapedagogisk grundsyn (bliva blixt) enbart genom att 

titta på vår egen förförståelse. Vi måste fördjupa vårt sökande och tillsammans med flera 

yrkesverksamma dramapedagoger bredda vår kunskap (att vara moln).

Hermeneutiken

Hermeneutik betyder tolkningens konst, Hans – Georg Gadamer (1976). Mia Maria 

Rosenqvist och Maria Andrén (2006) skriver att hermeneutiken även är en metod, ett 

tillvägagångssätt, som sker i flera steg. Vidare skriver författarna, att hermeneutiken 

söker bakom, i syfte att försöka fånga och ta reda på hur någonting egentligen är, och att 

det är viktigt att, som forskare redogöra för sin egen förförståelse. 

Den hermeneutiska ansatsen ligger i att känna igen varats fenomen som 

verklighetsskeende, vilket i förväg omfattar både subjektet och objektet. Eller med 

andra ord: att det alltid är utifrån verklighetens öppenhet som vi kan bestämma oss för 

att definiera oss själva som vetande varelser, och i verkligheten som vetandets objekt.

(Ruin och Smith 2003 s.27.)

Bengt Åke Wennberg och Monica Hane(2000) beskriver begreppet ”Hermeneutisk 

fenomenologi” som en metod för studier av människor och mänskligt beteende. Upphovet till 

denna forskningsinriktning har enligt författarna kommit ur svårigheten att ur direkta frågor få 

användbara och belysande svar på det som egentligen har skett och på de fenomen som varit 

inblandade.

Studier av detta slag syftar således till att forskaren och de som sedan skall tillämpa 

studien bättre skall förstå hur vissa människor, i vissa situationer, inför vissa 

svårigheter etc. konstruerar sin värld. Man försöker klargöra vilka tankefigurer de 

använder sig av och hur de själva ger mening åt sitt handlande. 

(Wennberg och Hane 2000 s. 70.) 

Sådana studier lämpar sig just när man vill titta närmare på kulturella fenomen såsom 

undervisning, lärande, ledarskap med mera menar författarna. Man använder sig inte av klassiska 

intervjuer utan av samtal. Dessa samtal kan bedrivas enskilt men också i grupp.
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Fokussamtal

En fokussamtalsgrupp är en grupp som forskaren själv har sammansatt. Gruppen bör bestå av 

fyra till åtta personer. Själva fokussamtalet är ett ganska fritt samtal, även om forskaren givetvis 

har förberett frågor och är den som leder samtalet så att inte ursprungsfrågan går förlorad.

Rosenqvist och Andrén (2006).  Det är dock viktigt, enligt författarna, att man som forskare inte 

stoppar själva processen, utan låter alla tankar få ta plats under själva samtalet. Fokussamtalet 

bygger således på gemensamma tankar, åsikter och erfarenheter. Tanken med fokussamtal, enligt 

Rosenqvist och Andrén, är att deltagarna tillsammans ska fördjupa sitt sökande efter erfarenheter, 

kunskaper och den ”tysta kunskapen”. 

För att synliggöra den praktiska kunnigheten och få ord på sina erfarenheter måste 

deltagarna engageras i att djupare reflektera över vad de genom upplevelser i sitt 

professionella arbete och från vardagslivet egentligen ”vet” om den aktuella frågan. 

(Wennberg och Hane 2000 s. 115.)

Syftet med fokussamtalet är att belysa en specifik fråga ur många olika perspektiv. Arbetet vi gör 

tillsammans i fokussamtalsgruppen, resulterar i en beskrivning sedd med många olika ögon. Syftet

är inte att enas kring en slutsats, utan att se på och undersöka frågan från många olika håll och 

vinklar. Wennberg och Hane(2000) beskriver att dialogen syftar till samtal som i sin tur försöker

skapa mening. Denna mening skall inte enbart formas efter våra åsikter utan det skall vara en 

mening som på samma gång är hela fokussamtalsgruppens. Tillsammans blir det ett gemensamt

bidrag till att skapa en mening, i just det här fallet, dramapedagogiska misstag. Det känns viktigt 

att det finns, som Wennberg och Hane beskriver:

En strimma av tvivel” hos var och en – ”jag kan ha fel” . Den som redan är 100 % 

säker på hur det hela fungerar har ingen plats i en fokusgrupp - han kan däremot bidra 

med genom att erbjuda sitt vetande som ett ”ingångsvärde” i inventeringen av 

erfarenheter. (Wennberg och Hane 2000 s.111.)

Vi tror att genom att sitta tillsammans med andra verksamma pedagoger, där man både lyssnar på 

andra och hör sig själv prata, kan göra att det vi inte hade så tydlig uppfattning om kan träda fram 

på ett tydligare sätt. Andrén (2008) skriver:

De undersökande samtalen innebär ett vändande och vridande, ett prövande av olika 

metaforer och teoretiska modeller. På så sätt kan så småningom mer precisa 

resonemang framträda. (Andrén 2008 s. 106.)

Vår förhoppning är att det som fokussamtalsgruppen upplever som relevant i frågan kommer att 

föra samtalet framåt. Vi har varit aktiva i samtalen för att vi tror att samtalet på det sättet hindrar

att man som deltagare censurerar sig och/eller känner sig hämmad, samt att samtalet lättare drivs 
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framåt. Misslyckanden är (kanske) inte det första man vill berätta om i en grupp av professionella 

pedagoger. Samtidigt bidrar vi på det sättet med fler infallsvinklar i frågan. 

Genom att handledaren är aktiv underlättas processen så att fler aspekter och 

perspektiv på frågan ges möjlighet att utforska. (Wennberg och Hane 2000 s. 119.)

Fokussamtalgruppen

Fokusgruppen har bestått av Maria Andrén, Marie Cöster, Maria Flink, Frida Landgren och 

Anna-Maria Matala, Helena Sabri samt författarna till denna text, Anna Berglund och Anna-Karin 

Kask. Åtta yrkesutövande dramapedagoger i åldrarna 22 till 56, mellan 9 månader och 33 års

erfarenhet av yrket. Deltagarna har haft full insyn i bearbetningen av det empiriska materialet och 

har varit med i processen att påverka och redigera data. De har även från början fått information 

om vad empirin kommer att användas till. Deltagarna i fokussamtalsgruppen har alla erfarenhet 

av dramapedagogiskt arbete och har därigenom, för oss, relevanta erfarenheter i området. All data 

som samlats in under samtalen dokumenterades på stora pappersark uppsatta på väggen så att alla 

kunde följa samtalet. Efter samtalen har alla deltagare fått tillgång till dokumenten och då haft 

möjlighet att ”rätta” eventuella fel/missuppfattningar, samt lägga till om något fallit bort. 

Deltagarna är således med i bearbetningen av basdata. Detta för att slutdokumentet skall 

uppfattas som relevant av de som deltog.

Genomförande

Under vårterminen 2009 genomförde vi två fokussamtal. Dessa samtal lade vi upp på detta sätt: 

Ledarskapet varvades mellan oss. Båda samtalen ägde rum under vårterminen 2009 med en 

månads mellanrum. Det första samtalet inleddes med en praktisk uppvärmningsövning för att få

deltagarna ”varma i kläderna”, och komma igång med samtalet. Det andra samtalet inleddes med 

att vi frågade deltagarna om de sett kollegor göra misstag, detta för att få en större bredd på 

empirin, och för att det (kanske) är enklare att prata om andras misstag än sina egna.

Etiska överväganden

Vi har, tillsammans med fokussamtalsgruppen, beslutat att namnen på oss i gruppen blir 

offentliga. Vi menar att trovärdigheten på det viset ökar. Eftersom samtliga har varit med genom 

hela processen från rådata till resultat, kan alla på så sätt stå bakom dokumenten. Tillsammans har 

vi reflekterat och forskat oss fram, så alla åsikter och tankar kring dramapedagogiska klavertramp 

är på så sätt gemensamma. Våra deltagare fick muntlig förfrågan några veckor innan det första 

samtalet. Det kan finnas ett etiskt problem med att be människor berätta om misstag man gjort i 

sitt yrkesutövande. Uppsatsen syfte kan som vi tidigare skrivit om i inledning och metod 
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avsnitten, uppfattas som att vi avslöjar dramapedagoger som klantiga. Detta ställer höga krav på 

oss som författare. Det har varit viktigt att hantera empirin med stor ödmjukhet.

Bearbetning av referat

Vi har bearbetat texten på så sätt att vi ibland återger ordagranna citat som har en direkt koppling 

till vårt arbete, dock utan att namnge vem som sagt vad, och ibland en bearbetning av texten där 

vi försöker komma åt det gemensamma tankeinnehållet. Skälet till varför vi valt att inte namnge 

vem som sagt vad, beror på att vi anser att resultatet är en gemensam produkt där alla i 

fokussamtalgruppen är medforskande. Alla citat kommer således benämnas som 

fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009. Eftersom vårt syfte har varit att fånga meningsinnehåll och 

inte den exakta ordalydelsen var det inte viktigt att spela in samtalen. Det övergripande syftet har 

varit att gemensamt ”kunskapa”7. Vi har valt att analysera utifrån Pirjo Birgerstam (2000) modell 

kring skissande. Birgerstam beskriver analysarbetets steg som faser. De åtta faserna är: 

A: Sökandet efter information i sammanhang där företeelsen visar sig

B: Tillitsfullt tillägnande av informationen i sin helhet

C: Indelning i naturligt avgränsbara betydelse enheter

D: Renodling av betydelse enheternas kärnor

E: Sammanfogning av betydelsekärnorna till personrelativa kategorier

F: Sammanfogning av betydelsekärnorna till en gemensam helhetsstruktur

G: Teoretisering och kritisk granskning av företeelsens allmänna karaktär

H: Förmedling av insikterna om den studerade företeelsen (Birgerstam 2000 s. 198.)

Här följer en beskrivning över hur vi gick tillväga i vårt analysarbete.

Sökandet efter information i sammanhang där företeelsen visar sig.

Den första fasen/ A:

”Kunskapade” vi tillsammans med övriga dramapedagoger genom två fokussamtal. Vårt syfte var 

att tillsammans med fokussamtalsgruppen få kunskapen att ”visa sig”. Vi försökte vara öppna i 

den undersökande och ”kunskapande” fasen. Tillsammans undersökte vi dramapedagogiska 

misstag, både egna och kollegors.

                                               
7 Används av Molander och Andrén. Begreppet utvecklas av att kunskap är handling och inte ett objekt.
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Tillitsfullt tillägnande av informationen i sin helhet.

Den andra fasen/ B:

Vi läste var och en igenom materialet för att få en helhetskänsla. Tanken var inte att 

söka efter något specifikt, utan försöka förstå vad fokussamtalsgruppen menar. Här 

markerade vi nyckelord. Ord som vi såg var återkommande. Dessa nyckelord skrev vi 

upp på post-it lappar. Dessa post–it lappar satte vi på ett stort vitt papper, utan någon 

inbördes ordning. 

Indelning i naturligt avgränsbara betydelse enheter.

Den tredje fasen/C:

Tillsammans började vi leta efter mindre betydelseenheter. Det vill säga ett meningsfullt 

avgränsat tankeinnehåll. Dessa betydelseenheter markerade vi i kronologisk ordning, för 

att lättare kunna finna dem i ett senare skede.

Renodling av betydelse enheternas kärnor.

Den fjärde fasen/D:

Här försökte vi lyfta fram själva kärnan i betydelseenheterna. Det vill säga, vad är det 

som individen försökt förmedla? Detta skrev vi ner på post-it lappar, som även dem 

sattes upp på samma papper. 

Sammanfogning av betydelsekärnorna till personrelativa kategorier.

Den femte fasen/E:

Vi läste materialet igen i sin helhet. Denna gång för att försöka urskilja teman. Dessa 

teman fick varsin rubrik. Dessa temarubriker skrev vi upp på post-it lappar som sattes 

upp på papperet. 

Sammanfogning av betydelsekärnorna till en gemensam helhetsstruktur

Den sjätte fasen/ F:

Vi försökte sammanfoga betydelsekärnorna till en gemensam helhetsstruktur. Detta 

gjorde vi genom att titta på vårt vita papper, som nu var fyllt av post-it lappar. Dessa 

lappar flyttade vi hit och dit, samtidigt som vi reflekterade och diskuterade tillsammans 

över vad vi tyckte oss se, motsatser, likheter. Vad hör samman och vilka rubriker ska det 

i sin tur få. 
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Teoretisering och kritisk granskning av företeelsens allmänna karaktär.

Den sjunde fasen/G:

Material lästes igenom en än en gång. Vi tittade på vårt vita papper och flyttade runt en 

del post-it lappar för att binda ihop det vi ansåg vara själva grundsynen, det 

meningsbärande. Vi diskuterade vad vi trodde saknades i vårt ”kunskapande”. 

Förmedling av insikterna om den studerade företeelsen

Den åttonde fasen/ H:

Här försöker vi formulera oss. Kan vi göra detta begripligt för läsaren? 

Efter dessa faser, har vi försökt oss på att tolka resultatet. Vi lutar oss mot 

hermeneutiken, då vi vill söka ”bakom” för att försöka få fatt i hur den 

dramapedagogiska grundsynen egentligen ”är”. Vi kommer försöka sätta in resultatet i 

ett större sammanhang. Pröva det mot vår förförståelse, och tidigare forskning vi 

närmat oss i och med denna undersökning.

Vi kommer ibland skriva fokussamtal och ibland enbart samtal, för att förenkla det hela.
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Resultat
Med Birgerstam som grund började vi analysera materialet. Vi kommer här först redogöra för en 

sammanfattning av vad vi funnit, för att därefter komma in på vår analys och tolkning. Vi fann

tre områden och ett övergripande område: 

1. När man som dramapedagog tappar kontrollen över gruppen/individen.

Jag hade ett pass med små barn i förskolan, Gittan och gråvargarna. Jag gick i roll som 

Gittan och barnen var vargar. Jag tappade kontrollen över gruppen, för barnen tog 

över ledarskapet i rollen som vargar. Jag släppte ledarskapet till barnen, vilket ledde till 

kaos. Men det slutade rätt bra ändå, då alla satt och ylade i grupp. 

(Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

En annan gång jag blev röd om öronen var i en grupp ettor. Vi skulle sätta upp en 

föreställning. Barnen kom med en idé att göra en pjäs om kannibaler. Orkade inte 

riktigt gå in i det som ledare. När det sedan blev uppspel av Kannibalpjäsen, kände jag: 

Vad är det här för pjäs? Kan jag stå för detta? 

(Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Jag har varit i liknande situationer då fiktionen tagit över. Vid ett tillfälle i en skolklass 

– vi lekte kurragömma och eleverna hittade mig inte. En gång på dagis hade vi 

musiklek och jag gjorde en karaktär som barnen blev rädda för. Personalen sade 

efteråt: Vi vill inte att du kommer tillbaka, för barnen blir rädda. Man tappar känslan 

förman går in i sig själv så pass mycket. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Som dramapedagog är man dels ledare, och dels en i gruppen. Man arbetar relationsinriktat med 

sociala värden och är ofta i fiktion vilket, enligt fokussamtalsgruppen, kan leda till att man på 

olika sätt tappar/släpper kontrollen till gruppen. 

Känns bekant detta att man släpper ledarskapet när man går in i fiktion och att man 

inte kan bryta. Man målar in sig i ett hörn. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Att släppa in idéer och samtidigt vara demokratisk. Hur man ger alla plats utifrån den man är, 

utan att det sker på bekostnad av de övriga.

Då jag abdikerar som ledare och lyssnar på en elev och inte på alla. Då det går ut över 

gruppen. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)
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2. När man som dramapedagog lägger sig på för hög/låg nivå. Det vill säga när man har för 

höga eller för låga förväntningar på sina deltagare i gruppen, arbetskamrater, ledning, föräldrar.

Då man som pedagog gjort sig mer på vissas sida. Då man inte gjort något vid 

situationer då det ej varit schysst mot någon/några i gruppen.

( Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

När man som pedagog utgår från och tar för givet att det man planerar för sin grupp, 

är sådant alla tycker är roligt. Det kan också vara det omvända, att man som pedagog 

utgår från att alla kommer att tycka det är tråkigt. 

( Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Som dramapedagog bör man också vara den där ”goa” ”kramiga” supersnälla” pedagogen som 

inte är konventionell. Därav är det ”lätt” att, som dramapedagog, hamna i situationer man inte 

vågar/orkar säga nej till, fastän man borde. Det kan också var situationer där man planerat eller 

gett instruktioner ”slarvigt” och därigenom kommit att hamna på en alltför hög eller låg nivå för 

de deltagare man arbetar med. 

När man glömt ge alla instruktioner så att en övning spårar ur och deltagarna bryter, 

omedvetet, mot reglerna. ( Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

När man som pedagog sätter sig över gemensamma regler som att avbryta i rundor 

där den gemensamma regeln är att alla ska få prata till punkt. Detta att hålla tillbaka 

impulser. (Fokussamtalsgruppen 2009.)

Eller/och situationer där dramapedagogen fått för lite information om gruppen innan träff; att 

det finns barn med handikapp i gruppen för att ta ett exempel. 

När man stöter på barn med speciella behov, barn med diagnoser som inte alltid tar 

till sig detta med fantasi som barn annars gör. Detta var i förskolan, i en grupp med 

fyra till femåringar. Ett barn köpte inte detta med att man kan flyga i fantasin, utan 

satt hela dramapasset och ryckte med händerna i den flygande mattan.

( Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)



25

Här kommer återigen ledarrollen in som en viktig aspekt. Enligt fokussamtalsgruppen ligger det i 

dramadiskursen att dramapedagogen ”måste” tycka att allt är bra, fastän man (kanske) inte tycker 

så. Det kan i sin tur lätt bli något oäkta och ”geggigt”. 

Att det finns något i dramapedagogdiskursen som säger att man måste tycka att allt är 

bra, fast man inte tycker det. Att man inte får säga att något inte är ok.

(Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Den där balansen i att släppa in idéer men samtidigt hålla gruppen demokratisk. 

(Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

3. När man som pedagog blir omnipotent. När man av olika skäl tror sig bemästra/ äga 

förmågan att pedagogiskt hantera allehanda uppdrag och/ eller situationer, som ligger utanför ens 

kompetens.

Vi hade ett projekt i ett problemområde, där vi jobbade med värderingsövningar och 

forumspel. Grupperna hade stora problem att fungera som grupp och hade behövt 

annan kompetens, som till exempel psykolog. 

( Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Som dramapedagog hamnar man ofta i situationer där drama ska ”frälsa” deltagarna. Man blir en 

sorts ”dramadoktor”. Detta kan man som dramapedagog själv försätta sig i/ tycka, men det kan 

också vara förväntningar utifrån. Det vill säga, olika problem i gruppen/klassen som 

dramapedagogen förväntas ”lösa”, som (till exempel) skolan inte lyckats lösa.

När man tar uppdrag som man i efterhand insett att man borde tackat nej till. 

Omöjliga uppdrag, typ dramadoktor, det vill säga situationer där det hade behövts 

annan kompetens, som till exempel psykolog. Grupper som har stora problem med att 

fungera som grupp. Då man ska bevisa att drama ” is it”. 

( Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Här handlar det ofta om att dramapedagogers anställningsvillkor är av sådan art, att man många 

gånger måste ta ”omöjliga” uppdrag för att trygga sin inkomst. Ibland kan det även handla om 

den diskurs som vi dramapedagoger själva har. Nämligen den att drama kan förändra världen till 

det bättre.
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Det vi funnit som vi anser vara övergripande är: När man som dramapedagog inte lever upp 

till sitt förhållningssätt, det vill säga sin pedagogiska grundsyn.

Klassrumssituationer då man som ledare skriver ner ett eget exempel på tavlan. Detta 

gäller barn på lågstadienivå. Då blir det lätt att barnen kopierar mig i sin iver att göra 

”rätt”. Där har man direkt dödat kreativiteten.

(Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

En aspekt till varför man som dramapedagog hamnar/brottas med dessa misstag är att 

yrket i sig är relationsinriktat, man använder det sociala.

(Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Misstagen handlar om att man brister i förhållningsätt och sin pedagogiska grundsyn. Detta går 

som en röd tråd genom de båda fokussamtalen och är det vi finner vara övergripande. 

Sammanfattande tolkning

Återkommande under fokussamtalen nämns ord som dramapedagogerna i samtalen uttrycker 

som viktiga för yrket. Förhållningssätt är ett ord som återkommer och som vi tolkar som en 

viktig och central aspekt i dramapedagogiken. Det som ofta nämns i fokussamtalsgruppen som 

dramapedagogiskt förhållningssätt är:

Att se alla, att vara rättvis, lyhörd.

Då man plötsligt får killar i en grupp där det brukar vara tjejer. Då blir det lätt, 

omedvetet såklart, att man ger dem mycket fokus. Då man olikbehandlar deltagarna i 

all välmening. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Våga utforska, våga vara kreativ. 

Vi spelade teater för små barn. Interaktiv teater med sagor där vi bad barnen om hjälp. 

Vi hade förväntat oss att barnen skulle komma med förslag på traditionella 

sagofigurer. De kom istället med förslag som till exempel Darth Vader, vilket blev 

svårjobbat och inte som vi tänkt. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Kunna byta fot som ledare/bryta en övning i tid, kunna ta fram olika sidor i sitt 

ledarskap.

Helt nyligen var jag medveten om något jag inte skulle göra, men gjorde ändå. En 

student sade: Jag tycker inte om att bli markerad som särskild inför gruppen. Trots 

detta så var det precis vad jag gjorde. Hon sa åt mig direkt och det blev infekterat. Det 

är jobbigt att hantera sig själv ibland. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)
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Då man förknippar sig själv med sin rutin. Att vara oförmögen att byta fot. Då man 

ställer för höga krav på gruppen – inte låter gruppen lyckas. Att ha drama för dramats 

egen skull – självändamål. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Ge beröm

När ett beröm inte blir äkta, utan man känner sig tvingad att fortsätta ett – BRA till 

alla i gruppen då man spontant gett beröm till någon. Gruppen förstår inte varför, när 

man försöker rädda upp situationen. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009.)

Här kan vi se att misstagen hänger ihop med grundsyn. Vi tolkar detta som att dramapedagogiken 

baseras på den epistemologiska traditionen som benämns ”transformativ”. Den ”transformativa”

traditionen, enligt Stensmo (1994) antar att kunskap är personligt formad. Varje individ har sin 

egen uppfattning baserad på erfarenheter både aktuella och tidigare. Eleverna söker sin egen 

kunskap och pedagogen fungerar som handledare i denna process. Dramapedagogen arbetar 

processinriktat och utgår från gruppen och individens behov och erfarenhet. Dramapedagogen 

handleder gruppen och individen i deras sökande efter kunskap. Dramapedagogens ledarskap 

syftar till att uppmuntra, handleda gruppen och individen till att utforska sin/sina uppfattningar 

om verkligheten, genom bland annat lek och gestaltande. Dramapedagogens ledarskap syftar inte

till att deltagarna ska efterlikna dramapedagogens kunskap. Vidare kan vi koppla detta till de 

temakategorier vi funnit som vi kommer redogöra för här nedan.

Tolkning och analys

I analysen av vår empiri har vi hittat tre övergripande temakategorier. Dessa tre kategorier kan vi 

direkt koppla till Stensmo och de fem aspekter han menar bör utgöra en grund för en pedagogisk 

grundsyn. Vi återkommer till Stensmos aspekter längre fram. 

Tema kategorier: Människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. 

Under varje rubrik finns ett antal underrubriker, och till dessa underrubriker har vi i vårt 

analysarbete hittat återkommande ord som fokussamtalsgruppen använt sig utav. Dessa ord kallar 

vi för nyckelord, då vi anser att dessa ord är centrala för respektive underrubrik. Då vissa rubriker 

har samma underrubriker så gör vi en sammanfattande tolkning av dessa i slutet.

Människosyn

Under denna rubrik följer tre underrubriker. Förhållningssätt, sociala värden och demokratiprocess.

Dramapedagogen utgår från en tro på människan som en kreativ och konstnärlig varelse. Här kan 

vi koppla till Dewey och Creative dramatics rörelsen. Sternudd (2000) skriver att Dewey talade 

om utgångspunkten i ett reflekterande tänkande, att människan till sin natur är social och 



28

tillsammans med andra undersöker olika frågor som både har en objektiv och en subjektiv 

mening. Här vill vi lyfta exempel från Resultatdelen som ”Gittan och gråvargarna” s.22, samt 

”Klassrumssituationer” s.25. Dramapedagogen arbetar, enligt vår tolkning, medvetet med barnen, 

ungdomarna, deltagarnas skapande lek, fantasi och gestaltning. Det hela handlar om ett lärande 

och utforskande som inte ska mätas, vägas eller värderas. Enligt vår tolkning tror 

dramapedagogen på människans kreativa uttrycksförmåga och skaparkraft. Samt betydelsen av att 

vara i en grupp för att utveckla denna förmåga och kraft till fullo.

Kunskapssyn

Under denna rubrik följer två underrubriker. Kreativitetsprocess, förhållningssätt och demokratiprocess.

Vi vill här knyta an till Dewey som en inspirationskälla inom det konstpedagogiska 

perspektivet.  En dramapedagog utgår ifrån agerande i sitt pedagogiska arbete. Handling 

eller agering är central i arbetet med drama. De flesta dramapedagoger oavsett vilket 

perspektiv den lutar åt, har en tro på att deltagarna ”lär sig” genom att verka tillsammans 

med andra. Vi vill här lyfta exemplen i Resultatdelen ”En annan gång jag blev röd om 

öronen…” s.22, samt Gittan och gråvargarna s. 22. Enligt vår tolkning utgår en 

dramapedagog ifrån agerande i sitt pedagogiska arbete. Handling eller agering är central i 

arbetet med drama. Dramapedagogens kunskapssyn utgår från en tro på att individen lär 

genom att praktiskt göra, prova på. Lärandet är baserat på utforskandet, leken där syftet 

är att individen lär mer om sig själv och sin omgivning. Detta kunskapande sker 

tillsammans och i samspel i en grupp där demokratiska processer väger tungt. Som i 

exemplen i Resultatdelen ”Då man förknippar sig själv med sin rutin.” s. 26 och ” Då jag 

abdikerar som ledare.” s.23. Till detta använder sig dramapedagoger av olika 

dramapedagogiska verktyg, som till exempel gestaltning, lek, samarbetsövningar. 

Samhällssyn.

Under denna rubrik följer tre underrubriker. Diskurs, ramar och demokratiprocesser.

Vår tolkning är således att dramapedagogen vill ge(i första hand) deltagaren/barnet möjlighet till 

att finna sin egen plats i världen, genom att få pröva sina tankar, funderingar, åsikter, idéer . Detta 

för att bättre göra sig förstådd och greppa världen, så som den är. Här vill vi lyfta exemplen i 

Resultatdelen, ” Vi spelade teater för små barn.” s. 26, samt ” När man stöter på barn med speciella behov.”

s. 24. Dramapedagogen använder sig av gestaltningsövningar av olika slag för att tillsammans med 

sina deltagare undersöka samhället, världen, individen och sin fantasi. Vi kopplar detta till de 

misstag dramapedagogerna benämner som när man som pedagog inte: Sett alla, varit rättvis, 

lyhörd, kunnat ”byta fot”, varit kreativ eller gett beröm. Vår tolkning är den att dramapedagogen i 
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sitt ledarskap och yrkesutövande är en pedagog som i sin pedagogiska grundsyn strävar efter att: 

Se alla deltagare, vara rättvis och skapa utrymme för demokratiprocesser, handleda deltagarna i 

sitt utforskande och ”kunskapande” individuellt och tillsammans i grupp. Genom gestaltande, 

lek, ”learning by doing”, kreativa processer vill dramapedagogen skapa ett klimat där deltagarna 

ges plats och möjlighet att utvecklas som person och söka sin egen kunskap, och kreativitet i sin 

egen takt, inte efterlikna pedagogens kunskap. Dramapedagogen har en uppfattning om 

filosofiska frågor som Stensmo nämner i sina aspekter. 

Sammanfattning av underrubriker

Förhållningssätt.

De nyckelord vi definierat är: Lyhörd, se alla, beröm, rättvis, släppa in kaos, tillåtande, höja/sänka 

ledarstatus, en tro på människan som en skapande individ, kommunikation.

För dramapedagogen är ledarskapet både viktigt och centralt. Mycket fokus i våra samtal har 

handlat om ledarrollen. Hur man balanserar mellan att ”hålla i” ledarskapet och samtidigt ge 

utrymme för kreativitet. Som exemplet i Resultatdelen”, Då jag abdikerar som ledare.” s.23. 

Förhållningssättet är en viktig central del i dramapedagogens ledarskap. För dramapedagogen 

handlar det om att inneha ”rätt” förhållningssätt. Detta innebär, enligt vår tolkning, att man som 

ledare har ett demokratiskt ledarskap där klimatet är tillåtande och rättvist. Som pedagog är det 

viktigt att vara lyhörd och berömma alla med alla menar vi gruppen som helhet, inte enbart 

individen. Här vill vi lyfta exemplet i Resultatdelen, ” Den där balansen i att släppa in idéer.” s.25. 

Kaos verkar inte vara något vi dramapedagoger fokussamtalsgruppen räds för. Tvärtom är kaos 

en förutsättning för att kunna få till stånd en kreativ och tillåtande atmosfär där alla vågar 

uttrycka sig. Samtidigt Finns det ett demokratiskt värde i detta kreativa kaos. En osviklig tro att ur 

kaos kommer ordning, att man ur denna erfarenhet lär sig fatta demokratiska beslut. Samtidigt 

har många av oss erfarenhet av gruppens kraft ur negativ synvinkel, då man som deltagare i en 

grupp känt sig utsatt för grupptryck.

Sociala värden

De nyckelord vi definierat är: Se alla, jobba relationsinriktat, grupprocess, 

personlighetsutvecklande, EQ8 och kommunikation.

Stor vikt läggs på grupprocessen och det relations inriktade arbetet. Tron på att människan 

utvecklas på olika plan, att man som individ ges möjlighet inom dramapedagogiken att träna sig 

inför ”verkligheten”. Som i exemplet från Resultatdelen, ” Då man som pedagog gjort sig mer på vissas 

                                               
8 Emotionell intelligens.
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sida.” s.24. Detta med att ”se alla” verkar närmast vara som ett mantra i den dramapedagogiska 

yrkeskåren. Som i exemplet från Resultatdelen, ” En aspekt till varför …” s. 26. Dramapedagogen

har även en tro på sitt ”ämne” som personlighetsutvecklande och stärkande. Här kommer 

återigen utforskandet in. Ett utforskande av hur vi människor fungerar och beter oss i samspel 

med varandra och det samhälle vi lever i. 

Demokratiprocess.

De nyckelord vi definierat är: Kommunikation, rättvisa, se alla, grupprocess, kaos, rättvisa.

Dramapedagogen arbetar kontinuerligt med demokratiprocesser. Här kan vi lyfta 

exemplet från s. 25 ” Den där balansen i att släppa in idéer”. Till detta kan dramapedagogen 

använda sig av olika metoder, såsom till exempel, värderingsövningar och forumspel där 

deltagarna ges möjlighet att reflektera över frågor och teman som saknar givna svar. Det 

handlar om att lära sig sätta ord på sina tankar och åsikter, att våga stå för dem. I den 

dramapedagogiska grundsynen är demokratiprocesser centrala, såtillvida att man utgår 

från gruppen och individen. Alla ska vara delaktiga, alla ska ges möjlighet att utvecklas 

efter sin egen förmåga. Såsom exemplet ” När man som pedagog sätter sig över gemensamma 

regler.” s.24. Fiktionen, att gå in i en roll är även det en metod där man ger deltagarna 

möjlighet att öva sig i situationer, eller ”känna på” hur det är att vara just den 

figuren/karaktären man valt att gestalta/improvisera. I dramapedagogiska övningar, 

samt teaterarbete syftar det (oftast) till att man som individ i gruppen får möjlighet till 

att träna sig i att samarbeta, lyssna, bli lyssnad på, jämka, empati, inlevelse, insikten av att 

alla behövs för att övningen eller teaterföreställningen ska fungera, det vill säga att 

praktiskt lära sig demokratiprocesser.

Kreativitetsprocess.

De nyckelord vi definierat är: Kaos, fiktion, status, kommunikation, fantasi, kreativitet.

Kreativitet är en del av essensen i allt dramapedagogiskt arbete. Tron på kreativitet och fantasi, 

att alla människor kan uttrycka sig på en mängd olika sätt. Här kan vi lyfta exempel som, ”Vi 

spelade teater för små barn.” s.26 samt ”Klassrumssituationer” s.26. Som pedagog använder man sig själv 

i fiktion. Man blir ett pedagogiskt och/ eller konstnärligt redskap där man tillsammans med 

deltagarna utforskar (till exempel) ett ämne/tema, en fråga, sin fantasi.

Diskurs.

De nyckelord vi definierat är: Omnipotens, förväntningar, dramapedagogens diskurs, samhällets 

diskurs, status.
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I fokussamtalsgruppen nämndes här att man som nyutexaminerad dramapedagog gick ut i 

arbetslivet med en känsla av att man skulle ”frälsa världen med drama”. En slags omnipotens i sin 

yrkesroll då man hade en övertro på drama som något av en ”världsförbättrande” metod. Här 

kan vi lyfta exempel som ”Att det finns i dramapedagogdiskursen.” s.25 samt ” När man tar uppdrag som 

man i efterhand insett.” s. 25. Att vi får människor att växa på det personliga planet men också att vi 

kan förändra samhället med hjälp av drama. Dramapedagoger kan ha en närmast ”religiös tro” på 

ämnet eller för att citera Courtney (1968).

Dramatic Education is, therefore, not merely a way of looking at the education 

process(a philosophy), or a way of helping the individual develop (a psychology), or of 

assisting the individual to adjust to his environment (a sociology); it is the basic way in 

which the human being learns-and thus is the most effective method for all forms of 

education. (sid 269)

Ramar.

De nyckelord vi definierat är: Styrdokument, organisation/anställning, status.

Här samtalade vi i fokussamtalsgruppen kring arbetsförhållanden. Om svårighet att sätta betyg 

för dem som arbetar inom gymnasieskolan. Att inte kunna tacka nej till uppdrag som man 

personligen kan tycka ”omöjliga”, men på grund av sin anställningssituation ändå måste ta sig an. 

Som i exemplet ”När man tar uppdrag som man i efterhand insett att man borde tackat nej till.” s.25.

I vår analys och tolkning hittade vi tre aspekter. Människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.

Dessa tre aspekter är de tre som för oss framträder klarast. Dramapedagogen har en klar och 

tydlig bild av dessa tre aspekter, vilka vilar på en demokratisk värdegrund. Enligt vår tolkning 

reflekterar dramapedagoger mest kring dessa tre aspekter. I fokussamtalen har fokus hamnat på 

vilken syn på människan man har och (kanske) bör ha som dramapedagog. Synen på samhället 

såtillvida att i fokussamtalen läggs stor vikt på demokrati, empati för andra människor, orättvisor 

och inte minst att man lär genom att göra och skapa och att det inte kan värderas som bra eller 

dåligt. Synen på kunskap, enligt vår tolkning är den att kunskap är mer än teori. I fokussamtalen 

talas det mycket om att genom upplevelse, inlevelse, samarbete med andra sker ett slags 

kunskapande. Vad är då skälet till att vi inte lyckats hitta alla fem Stensmo aspekterna? Beror det 

på att dramapedagoger inte reflekterat över dessa aspekter, trots vår tolkning? Eller beror det på 

vårt analysförfarande? I den hermeneutiska tolkningen hittade vi däremot både etik, samt även 

aspekten synen på den pedagogiska situationen. Fokussamtalsgruppen talar om att inom 
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dramapedagogiken finns inget ”skapande” som är dåligt. Allt är bra. En stor vikt läggs vid att allt 

skapande, gestaltande med mera ska bemötas likvärdigt. Inom dramapedagogiken är målet och 

syftet att individen eller gruppen inte värderas genom till exempel något betygssystem. Vidare

nämns vikten av ledarskapet. Ledarskapet består ytterst enligt vår tolkning, av att ”leda” 

deltagarna i deras skapande och kunskapande processer. Deltagarna är medskapande i 

dramaarbetet.

Det vi sammanfattningsvis kunnat se i vår analys och tolkning är att dramapedagogiska misstag 

ofta handlar om olika sorters utestängning. Vi tolkar det som att det (oftast) är en omedveten 

handling. Utestängning av individ, av gruppen och sig själv som ledare.

Då jag abdikerar som ledare och lyssnar på en elev och inte på alla. Då det går ut över 

gruppen. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009). 

Då man plötsligt får killar i en grupp där det brukar vara tjejer. Då blir det lätt, 

omedvetet såklart, att man ger dem mycket fokus. Då man olikbehandlar deltagarna i 

all välmening. (Fokussamtalsgruppen, vårterminen 2009).

Misstagen säger oss att dramapedagoger har reflekterat över Stensmo aspekterna. Ett misstag kan 

inte ses utan insikt om att det är ett misstag. Dramapedagogen har en klar och tydlig bild av sin 

grundsyn, även om den är svår att sätta ord på. Utgångspunkten för dramapedagogens 

förhållningssätt är att agera rakt motsatt sitt misstag. Det vill säga, om misstaget är att pedagogen 

enbart lyssnat på vissa i gruppen, säger insikten om misstaget att pedagogen vill lyssna på alla i 

gruppen. Modet att berätta visar oss att dramapedagogen har reflekterat över detta och fortsätter 

reflektera över sitt misstag i och med att hon delar med sig av sina misstag till andra. Kan 

pedagogen se sina misstag och dessutom ha modet att delge dessa, då har man även reflekterat 

över sin grundsyn.

Dramapedagogisk grundsyn

Det vi i vår analys och tolkning kommit fram till, är att dramapedagogisk grundsyn i första hand 

handlar om personlig utveckling, relationer, sociala värden och demokratiprocesser. Som pedagog använder 

man sig själv i stor utsträckning som ett verktyg. Här nämns bland annat situationer när man går 

in i fiktion. Som dramapedagog är man även till stor del en av gruppen samtidigt som man är 

ledaren. Man ställer sig sällan utanför gruppen. Ledarskapet är viktigt i den dramapedagogiska 

grundsynen. Att kunna variera sig, byta fot, lita på sin intuition vara lyhörd och rättvis nämns här 

återkommande. Vi kan också se att den dramapedagogiska grundsynen handlar om att möta och 

bejaka deltagarna på deras nivå och erbjuda möjligheter till att utforska sitt eget skapande och sin 

egen person genom fantasi och lust. Detta i kan sin tur handla om syften och mål som är 
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konstnärliga/estetiska, och/eller personlighetsutvecklande. Sternudd nämner Dewey i sin 

avhandling som en av dramapedagogikens inspirationskällor inom det konstpedagogiska 

perspektivet. Hartman (2004) skriver att John Dewey var en amerikansk filosof (1859 – 1952)och 

en av sin tids stora tänkare. De flesta av 1900 talets utbildningsreformer runt om i världen har på 

något sätt förhållit sig till Deweys pedagogiska program. Han har setts som en förebild och 

föregångsman inom progressiv pedagogik. 

Fortsatt forskning

Här blir historiken en intressant källa och något man kan fördjupa sig i ytterligare. När vi 

tillsammans reflekterat över vårt resultat har vi återkommit till ”rötterna” själva historiken.

Lindvåg (1988) skriver att ordet ”drama” leder till engelska pedagoger, orden ”skapande 

dramatik” till amerikanska. Beror dramapedagogiska misstag på att vi har en fot i den engelska 

traditionen och den andra foten i den amerikanska? Är det en av anledningarna till varför vi har 

så svårt att sätta ord på vårt görande, det vill säga vår grundsyn? Hur skulle dramapedagogiken se 

ut om den inte vilade på demokratiskt förhållningssätt? Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka hur den pedagogiska grundsynen för dramapedagoger skiljer sig mot andra pedagoger 

som till exempel: lärare, förskollärare, fritidspedagoger. Är demokratiprocessen lika viktig för 

dessa yrkesgrupper? Slutligen skulle det vara intressant att undersöka vad dramapedagoger efter 

sina misstag gör och varför. Vad är det som gör att man väljer som man gör?

Kunskapsluckor

Vi har funderat kring hur vårt resultat skulle sett ut om vi använt annan metod. Vad hade vi fått 

för resultat om vi observerat dramapedagoger? Hade vi då sett skillnader i ledarskap utifrån vilket 

perspektiv dramapedagoger arbetat från? Hade vi utgått mer ifrån vår förförståelse, och/eller 

hade vi sett något helt annat? Själva analysarbetet efter Birgerstams modell har varit både roligt 

och svårt. Vi hamnade ofta direkt i tolkning under faserna vi skulle vara ”öppna” . Det var också 

både berikande och svårt att vara två. Berikande då vi naturligtvis fick in fler aspekter på 

materialet. Fyra ögonen ser mer än två. Svårt då vi är olika som personer och vi ville närma oss 

analysarbetet lite olika. Vi upptäckte också i slutfasen av vårt arbete att vi utgick ifrån att ”alla” 

skulle förstå vårt ”tänk” kring hur vi kopplade analys och tolkning till resultat. En 

”hemmablindhet” som till slut uppdagades då ”slöjan från våra ögon” drogs bort. Men efter kaos 

uppstod klarhet. Vi fick helt sonika gå tillbaka och arbeta med resultatdelen igen och ge detta mer 

”kött på benen”. Det har också varit svårt att sitta nästan sjuttio mil ifrån varandra, även om 

tekniken tillåter oss idag att göra just detta. En fördjupning i historiken hade varit önskvärd, då vi 

både hamnar där i våra tankar och reflektioner. Det hade också varit värdefullt för denna 
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undersökning om vi varit mer bevandrade i fokussamtal som metod. Vårt material blev ganska 

tunt och svårt att bearbeta, då mycket av empirin är av sådan art man inte ”spinner” vidare. Detta 

tror vi till största del beror på vår kunskap om denna metod, men det kan såklart till viss del 

handla om själva frågeställningen, detta med att berätta om misstag. Hade vi kunnat ”se” 

grundsynen tydligare om vi närmat oss detta från annat håll? Om vi utgått från en annan 

frågeställning, eller kanske helt enkel använt oss utav annan metod.
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Diskussion
Fick vi fatt i något som klargör den dramapedagogiska grundsynen? Har vår förförståelse ändrats? 

Upptäckte vi något nytt som vi inte visste innan? Det som känns påtagligt när vi suttit i 

fokussamtal gruppen och bollat tankar, frågor och funderingar är att det sker ett slags 

”kunskapande” tillsammans. Plötsligt hör man sig själv ”utifrån” och omvärderar sina egna 

åsikter som förändras, förstärks, förvisas till papperskorgen. Vi tror att alla som suttit i en 

liknande situation kan känna igen sig. Det känns otroligt spännande och utvecklande. Ögonblick 

poppar upp i efterhand och man finner sig fnissande åt någon kollegas inlevelsefulla berättelse. I 

slutändan sitter man med hela gruppens erfarenhet i bagaget – känns stort!

Vår förförståelse är i mångt och mycket densamma. Det som ändrats är bilden av kontroll eller 

bristen av densamma. Behovet eller bristen av kontroll samt för höga eller för låga förväntningar 

på sina deltagare, är något som vi inte hade förväntat oss. Å ena sidan vill dramapedagogen inte 

styra i kreativa övningar/skapande situationer, å andra sidan nämns detta som återkommande 

misstag. Att lägga sig på ”rätt” nivå, kunna byta fot, se alla är å ena sidan en viktig ingrediens för 

dramapedagogen, å andra sidan brister det ofta på just det planet. Här utgår man till exempel från 

att alla i gruppen ska tycka lika, eller man bemöter dem som yngre än vad de är. Enligt 

fokussamtalsgruppen är detta med att brista i sitt förhållningssätt något som ofta upplevs som en 

källa till misstag. Är det förbjudet för en dramapedagog att bli arg under en lektion eller ett 

dramapass? Hamnar ilska utanför den dramapedagogiska diskursen? Under fokussamtalen 

berättar dramapedagoger om hur ”dumma” de känt sig efter ett vredesutbrott, som om det var 

något ”fel” i detta med att tappa kontrollen över sin tillåtande ledarroll. Är det en ”krock” vi 

synliggjort? En krock mellan den dramapedagogiska grundsynen och den samhälleliga?

Reformpedagogiken i sin helhet poängterade vikten av att vara i ett socialt samspel med sina 

elever och inte sätta sig på den ”höga stolen” som pedagog. Är det utifrån dessa tankar som 

dramapedagoger har en tendens att ”tappa taget” om gruppen, som i sin tur leder till olika former 

av utestängning?

Det är dock inte så många svar vi fått fatt i under denna undersökning. Däremot har vi fått ett 

flertal frågor. Vi anser att svaren egentligen är underordnande och att det är frågorna som är det 

viktiga, det intressanta, det som gör att nyfikenheten vaknar och som nykläckt forskande vill man 

fortsätta att undersöka, förkovra sig och forska i alla dessa uppståndna frågor. 

Är det typisk för dramapedagoger att man arbetar relationsinriktat med sociala värden? Är detta 

med att ”sätta” sig i rollen av ”supersnäll och go” typiskt för dramapedagogen? Hur ser 

ledarskapet ut för övriga pedagoger? Att släppa in kaos i rummet verkar däremot vara något 
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naturligt för en dramapedagog och något som ses som en förutsättning i en kreativitetsprocess. 

Finns det någon skillnad här mellan dramapedagoger och övriga pedagoger? Lena Aulin-

Gråhamn, Magnus Persson och Jan Thavenius (2004) diskuterar om skillnaden mellan 

dramapedagoger och övriga estetlärare i skolan. Skillnaden, enligt författarna är att drama inte är 

ett ämne med egen kursplan. Drama används som en metod i övriga ämnen. Sternudd (2000)  

nämner även Winnifrid Ward som på sin tid varnade för att endast använda drama som metod 

och inte som ett eget ämne. Ward ansåg att drama kom att bli hästen som kan spännas för vilken 

vagn (ämne) som helst, vilket enligt Ward skulle utarma drama som ämne. Vidare diskuterar 

Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) att dramapedagoger inte, till skillnad från lärare, 

har formulerat något ”förmedlandesyfte” som till exempel förmedla teatern eller dramats 

kulturarv. Dramapedagoger, till skillnad från lärare, kommer från en mängd olika håll 

yrkesmässigt, och har således ingen gemensam utbildning. Vidare diskuterar författarna att det 

som dominerar dramapedagogers övergripande syfte är personlighetsutveckling och sociala 

värden. Enligt vår erfarenhet talar dramapedagoger oftare om sitt förhållningssätt än övriga 

pedagoger. Vi har naturligtvis inga vetenskapliga belägg för att det ligger till på det viset, enbart 

våra erfarenheter av kollegor; både dramapedagoger, lärare, fritidspedagoger och förskollärare. 

Att ”se alla” i sitt ledarskap som pedagog är det ens möjligt frågar vi oss? Hur vet jag att jag 

faktiskt sett alla under ett pass? Hur ser anställningsvillkoren ut för dramapedagoger? Finns det 

en samhällssyn som säger att dramapedagogen är en slags ”gruppläkare” som ska ”bota” 

dysfunktionella grupper?

Hur beskriver vi ”görandet” i vårt yrkesutövande så att det blir begripligt? Molander (1996) 

menar att skicklighet och kompetens inte nödvändigtvis betyder att vi kan sätta ord på vad det är 

vi gör. Är dramapedagogiken en ”tyst kunskap”? Dramapedagogutbildningen, såsom vi känner till 

den, handlar främst om att praktiskt lära sig ett pedagogiskt hantverk. Det är svårt, anser vi, att 

leda en dramapedagogisk övning utan att först själv ha upplevt/prövat den i praktiken. Tyst 

kunskap, enligt Molander, är inte det abstrakta, det man kan skriva ned i ord, utan kunskap som 

är levande och konkret. Dramapedagogiken är, enligt oss, en allra högts levande och konkret 

pedagogik. I tidigare forskning, som vi tagit del av, framkommer och beskrivs dramapedagogiken 

som besvärlig full av mångtydigheter, och förbryllande i sina olika betydelser och dubbelhet. Om den 

dramapedagogiska grundsynen vilar på sociala värden som många gånger är abstrakta, och kan 

upplevas som otydliga, är det då svaret på varför, dramapedagogiken beskrivs som besvärlig? 

Sternudd (2000) nämner en dubbelhet inom dramapedagogiken. Den estetiska och den 

pedagogiska. Vidare nämner Sternudd att dramapedagogiken har en bredd som gör det svårt att 

förtydliga och ”rama in”. Som dramapedagoger känner vi igen oss i det som Sternudd beskriver 
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som dubbelhet. I ett estetiskt arbete, som till exempel teaterproduktion, är det en produkt som är 

slutmålet. Det är den färdiga produkten som är det centrala, att berätta något för en publik. I det 

pedagogiska arbetet handlar det ytterst om gruppens process, här behövs ingen publik och fokus 

ligger på den sociala och kreativa utvecklingen hos individen och gruppen. En del 

dramapedagoger tycker inte att kombinationen drama och teater behöver innebära någon 

motsättning, medan andra anser att det finns en motsättning mellan drama och teater. Här kan vi 

direkt se en koppling till den amerikanska traditionen och Elsa Olenius där skapande dramatik 

och teater framstår som samma sak, och den engelska traditionen med Peter Slade i spetsen och 

Brian Way som hans lärjunge. 

I fokussamtalsgruppen talades det om att det finns en föreställning om att dramapedagogen är 

politiskt förankrad åt det socialistiska hållet. Beror detta på den progressiva pedagogiken, 

reformpedagogiken med Dewey i det konstpedagogiska perspektivet och Boal inom det kritiskt 

frigörande perspektivet? Detta visar, enligt oss som författat denna text, tydligt på den bredd som 

finns inom dramapedagogiken. Att uttryck som ”Drama is the art of living” Slade (1954 s.25) i 

den bemärkelsen kan vara överensstämmande. Eller som Courtney (1968) hävdar:

The dramatic imagination lies behind all human learning, both social learning and 

‘academic’ learning. It is the way in which man relates himself to life, the infant 

dramatically in his external play, and the adult internally in his imagination. This is 

what Freud means when he says that dramatic play enables the child to ‘master’ his 

environment, and what Burton means when he says that drama is an experiment with 

life here and now. It teaches us to think, to examine and explore, to test hypotheses 

and discover ‘truth’. (Courtney 1968 s. 57.)

Man kan utifrån dessa resonemang förstå att det ibland kan vara svårt att strama in och förtydliga 

vårt dagliga arbete som dramapedagoger. Att ämnet drama spänner över många fält och att drama 

har en stor betydelse för människors personliga utveckling enligt dramapedagoger själva.

Enligt oss så är en del av dilemmat med dramapedagogiken att den pedagogiska grundsynen är 

svår att sätta ord på. Detta är även något som vi kan utläsa i tidigare forskning som vi tagit del av. 

Det blir lätt ”floskler” och beskrivningar som till och med vi själva kan uppleva som ”flummiga”.

Av denna anledning, anser vi, att teorin kan vara ett redskap som hjälper en att få syn på 

tänkandet och görandet. Vi/dramapedagoger kunde ägna mer tid till att fokusera hur vi tänker 

kring vårt görande och lite mindre kring själv görandet. Tillsammans borde vi (dramapedagoger) 

sitta regelbundet för att reflektera kring det vi gör. Det krävs att man ställer sig lite utanför det 

man dagligen gör för att kunna reflektera kring detta. Tar man bort teorierna kring drama och 

bara använder sig av ”bra” metoder kring, för att ta ett exempel, samarbete, försvinner själva 
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innebörden ur vad drama är. Det slår oss att vi dramapedagoger ofta gör just detta, det vill säga 

pratar mer metod och mindre teori. Om vi värnar om vår dramapedagogiska grundsyn bör vi ha 

kunskap om varifrån våra begrepp härrör och med eftertyck kunna hänvisa till tydliga källor.

Skulle dramapedagogers yrkesstatus i samhället höjas om vi kopplade vårt arbete till teori i högre 

utsträckning, än vad vi anser att dramapedagoger gör? Dramapedagogiken kan ibland i all sin 

välmening äga helt motsatt effekt än vad som är tänkt. Oftast för att dramapedagogen i sitt 

ledarskap gör misstag. Det vill säga, vara styrande, utsättande, kränkande, hämmande och utesluta 

någon eller några. Kommer dubbelheten, det mångtydiga och besvärliga sig av att 

dramapedagoger som yrkesgrupp inte har en och samma utbildning? Är dramapedagogiken en allt 

för tyst kunskap, svår att sätta ord på? Går det att vara en auktoritär dramapedagog? Eller vilar 

den alltför starkt på en demokratisk grund?

Epilog

I vår undersökning har vi varit tveksamma till att undersöka dramapedagogiska misstag, då vi 

inser att denna uppsats kan tolkas som att vi vill avslöja misstag. Vi vill därför avsluta med att 

återigen påpeka att det krävs mod att berätta om misstag man gör i sitt yrkesutövande. 

Inspirerade av den afrikanska berättelsen om ”Den blinde och jägaren”. Plockad ur Ängeln vid 

Aplaryds stup, Dunér, Räder (2006). Vill vi förmedla till läsaren följande tänkvärda historia, fritt 

tolkad av oss.

Glöm inte bort att det är av misstagen man lär sig (mest)…

Det var en gång en blind man som var vida känd för sin vishet och sina kloka ord. Folk färdades långväga bara 

för att få ett gott råd vid svåra stunder i livet då de behövde lite vägledning.

En dag friade den blinde mannen till en kvinna i byn och de gifte sig strax efteråt. Kvinnan delade hydda med sin 

bror som var en framgångsrik jägare och den blinde mannen flyttade in i deras hem. Nästa dag då jägaren som 

vanligt steg upp i gryningen för att bege sig ut på jakt frågade den blinde mannen om han fick följa med, men 

jägaren skrattade och sade:

- Vad skulle jag ha för nytta av en blind man i skogen? Du kommer bara vara i vägen.

Den blinde mannens hustru gick nu in i samtalet och sade:

- Han är klokare än någon annan man jag träffat, låt honom få följa med.

Men jägaren höll fast vid sitt beslut. Så en kväll efter det att jägaren fällt en stor gasell och det blev rikligt med

mat och alla fick äta sig mätta, sade jägaren:

- I morgon följer du med mig på jakt i djungeln, käre broder.
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Nästa dag i gryningen var de båda männen tidigt uppe och jägaren erbjöd den blinde sin arm när de sakta 

närmade sig djungeln. När de vandrat ett stycke nöp den blinde mannen jägaren i armen och utbrast:

- Ett lejon!

Jägaren tittade sig omkring men såg inget lejon.

- Det går bra, vi kan passera, han har ätit sig mätt och sover djupt, sade den blinde.

När de gått ett stycke såg jägaren att mannen hade haft rätt. En stor lejonhanne låg utsträckt under ett träd och 

sov.

- Hur kunde du veta det, att det låg ett lejon där? Frågade jägaren, förvånat.

- För att jag ser med mina öron, svarade den blinde. 

Efter ytterligare ett stycke tog den blinde tag i jägaren och viskade:

- En elefant

Jägaren tittade sig åter omkring men såg ingen elefant. 

- Det går bra, vi kan passera. Han står i ett vattenhål och svalkar sig, han kommer inte att skada oss, 

sade den blinde.

Mycket riktigt lite längre fram låg ett vattenhål och en stor elefant sprutade ryggen full med vatten och rullade 

sig i gyttjan. Jägaren vände sig åter till den blinde och frågade:

- Hur visste du det, att det stod en elefant i vattnet?

Den blinde svarade åter igen:

- För att jag ser med mina öron.

När de efter en stund kom fram till en glänta i skogen, sade jägaren åt den blinde att sätta sig på en sten 

medan han själv gillrade två fällor, en åt sig själv och en till den blinde. Sedan sade han:

- I morgon i gryningen ska vi återvända för att se vad vi fått i våra fällor

Nästa morgon i gryningen var båda männen redo. Då jägaren erbjöd den blinde sin arm avböjde densamme 

med förklaringen.

- Nu kan jag vägen, jag behöver ingen hjälp

Den blinde gick före jägaren och denne var mycket förundrad över att han mindes exakt varje sten de klivit 

över, varje sväng på stigen och varje grop de vandrat runt. Då de kom fram till gläntan sade jägaren åter åt 

den blinde att sätta sig på stenen medan han gick fram för att vittja fällorna. Han såg då att i hans fälla satt 

en pytteliten fågel, grå och trist medan i den blindes fälla satt en stor färgrann fågel. Han bestämde sig efter en 
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stunds eftertanke att byta ut fåglarna, för vad skulle väl en blind man märka för skillnad. Sagt och gjort,

han gav den blinde mannen den lilla fågeln och tog själv den stora. Då de vandrat en stund sade jägaren:

- Säg mig du som är så klok, varför finns det så mycket ondska och krig i vår värld?

- Därför att världen är full av människor som du, som tar det som inte tillhör dem, svarade den blinde och 

jägaren fylldes av skam. Han lämnade genast över den stora fågeln till den blinde och sa:

- Förlåt.

De två männen vandrade vidare under tystnad. Efter en stund stannade åter jägaren och sade:

- Säg mig du som är så klok, varför finns det så mycket godhet och kärlek i världen, trots allt?

- Därför att världen är full av människor som du, som lär sig av sina misstag, svarade den blinde.

Nästa gång jägaren hörde att det kom fram någon för att få råd av den blinde mannen och de ställde frågan:

- Hur kommer det sig att du är så klok och vet så mycket?

Brukade jägaren kliva fram, lägga armen runt sin vän och säga:

- Därför att han ser med sina öron och hör med sitt hjärta.

Tack kära fokussamtalsgrupp för att ni gett oss misstagen och en del av er tid

Tack till alla Er läsare som tagit er tid att läsa denna uppsats.

Anna och Anna Karin
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