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Abstract 

I uppsatsen undersöks några deltagares berättelser om negativa dramaupplevelser. Syftet är att 

förstå hur dessa upplevelser sett ut och vad i dramasituationen som kan ha legat bakom dem. 

Analysen tar fasta på vilka faktorer som kan utgöra sårbara punkter ur ett deltagarperspektiv, i 

utövandet av en dramapedagogisk verksamhet.  

Metoden som använts är berättande intervjuer med nio informanter och den teoretiska ansatsen 

är hermeneutisk - fenomenologisk. Studiens utgångspunkt är Margret Lepps definition av 

dramaarbetets fyra centralmoment  – Ett pedagogiskt ledarskap, En grupp i samspel, En fiktiv 

skapande handling samt Pedagogiska mål. I dramapedagogisk litteratur och tidigare forskning 

identifieras olika problem kopplade till dessa fyra moment.  

I analysen av intervjusvaren utkristalliseras fem olika teman vilka kan tolkas som möjliga sårbara 

punkter i en dramapedagogisk verksamhet: 1) Favoriserande och värderande ledare, 2) Brist på 

fiktion, 3) Förutsatt frigjordhet, 4) Kulturkrock, 5) Konsensustvång 

Studiens slutsats blir att dramaledarens förmåga till en problematiserande hållning inför mötet 

med verksamheten och dess deltagare kan vara avgörande för upplevelsen hos de senare. 

Annars riskerar resultatet bli den rakt motsatta till övningarnas och situationens syfte  

 

Nyckelord: Dramapedagogik, Intervjuberättelser, Negativa upplevelser av drama, Sårbara 

punkter i dramapedagogik, Dramapedagogiska förutsättningar 
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INLEDNING 

 

Mina kollegor och jag sitter på stolar i en ring. Vi har haft en inbjuden föreläsare på besök, som är 

dramapedagog, och nu ska vi avsluta dagen med att göra en stjärna, säger hon och ler mjukt. 

Sedan förklarar hon övningen – Man ska kasta ett tunt repnystan till någon i gruppen samtidigt 

som man säger en snäll sak till den personen. Varpå denne tar tag i sin del av det tunna repet och 

kastar nystanet vidare till någon och säger en snäll sak. När alla fått nystanet en gång skapas det 

en vacker stjärna, säger den besökande föreläsaren. Det låter så lätt. Rep, kasta, fånga, säga. 

Flackande blickar söker sig runt i ringen. Obekvämt. Mina tankar maler… Vem ska jag kasta till? 

Borde jag kasta till Anna, hon är snäll, men på vilket sätt då? Ska jag kasta till Carina som ett slags 

tack för att hon bad mig jobba i det senaste projektet, jag behöver ju fler timmar? Eller chefen, 

tänk om ingen kastar till honom annars? Nystanet bränner i tanken. Snällt. Vad är snällt? Du är 

snygg, nej det är för konstigt. Du är rolig, nej det är för tråkigt. Du är… Det satans lilla nystanet 

växer till en bomb. Tick tack tick. Undrar om någon kommer att kasta till mig, eller om jag blir 

sist, blir över, blir den som någon måste kasta till för att det inte finns någon annan kvar. Snäll. 

Jag vill inte vara snäll.  

 

Varsågoda då är det bara att börja, säger ledaren mycket vänligt … 

 

Personlig utgångspunkt och problemformulering 

Den lilla berättelsen ovan bygger på en verklig händelse där berättarjaget är mitt eget. Att jag 

väljer att ta med den är ett sätt att inleda denna uppsats med syfte att undersöka deltagares 

negativa erfarenheter av drama. Trots att jag läser dramapedagogik C, arbetar som dramaledare 

och har mångårig erfarenhet av teater som skådespelare i frigrupp, samt diverse 

teaterutbildningar i bagaget så kan jag drabbas av olust i situationer som den ovan beskrivna. 

Hur ser andra deltagares negativa erfarenheter av drama ut? Hur kan man förstå de 

bakomliggande orsakerna till dem? Att undersöka en pedagogisk inriktning utifrån de tillfällen 

när deltagare upplevt obehag av denna kan naturligtvis uppfattas som ett sätt att ”göra ned ” 

verksamheten. Men man kan lika gärna tolka det som en stor tilltro till densamme då min 

övertygelse är att en problematiserande hållning är en väg att fördjupa kunskap. Jag tror så att 
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säga att dramapedagogiken tål att tittas på med öppna ögon. Dessa öppna ögon handlar 

naturligtvis om såväl de positiva sidorna som negativa sidorna av en verksamhet. Men i denna 

uppsats vill jag alltså koncentrera mig på det sistnämnda. Ursprungligen är innebörden i att vara 

kritisk att vara prövande och kan alltså lika gärna betyda sökande som dömande. (Nilsson 1994  

s. 67.) 

 

I en tidningsintervju har filosofen Zygmunt Bauman sagt - 

 
Jag tror inte på ideal utan tror tvärtom att situationen aldrig är idealisk. Min definition av ett 
gott samhälle är ett samhälle som anser att det inte är gott nog. Ett demokratiskt samhälle är 
ett samhälle som inte tror att det är demokratiskt nog. Ett rättfärdigt samhälle är ett 
samhälle som inte tror att det är rättfärdigt nog. Det sämsta tänkbara samhället är ett 
samhälle som anser sig självt vara tillräckligt gott, demokratiskt, rättfärdigt – ett samhälle 
som menar att det har nått gränserna för det möjliga.  (Davídsdóttir DN 2003-08-15)  

 

Baumans resonemang kanske är möjligt att överföra till ambitionerna med min uppsats? Om jag 

lånar hans tankar och tar bort ordet samhälle och ersätter det med ordet dramapedagogik så blir 

resultatet i linje med min uppfattning. Jag tänker med andra ord att en pedagogik som tror sig 

om att vara tillräckligt god, demokratiskt fulländad och rättfärdig nog har satt stop för sin egen 

utveckling. Och just själva idén med att inse att dramapedagogik inte alltid fungerar idealt 

innebär kanske att dess trovärdighet stärks i förlängningen. Den är alltså ingen frälsningslära som 

oreflekterat fungerar under alla omständigheter. Det är lätt att förstå dramapedagogiken som en 

gottepåse fylld med övningar som man kan sticka ner handen i och ta till när en samling 

människor behöver leka, föras samman och utvecklas. Men eftersom man i drama arbetar med 

sig själv som redskap och utpräglat grupprelaterat så måste ledaren vara medveten om vad man 

håller på med och gå varsamt fram. 

 

I mitt arbete som dramaledare med barn/ungdomar/vuxna träffar jag ibland människor som har 

mycket liten erfarenhet av drama och jag har märkt att det inte alltid är ett okomplicerat möte 

med det som förväntas att man gör i drama. En stämning av nervositet och blygsel sprider sig 

gärna vid dessa tillfällen. Men jag kan väl inte vara ensam om att, trots att jag är erfaren, då och 

då drabbas av olust inför det som görs i drama? Hur ser dessa negativa dramaerfarenheter ut, 

hos både erfarna och oerfarna? Hur kan man karaktärisera dem? Hur kan man förstå vad som 

ligger bakom dem? Med hjälp av intervjuer söker jag svar. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur några deltagares negativa upplevelser av drama ser ut och 

vad i dramasituationen som kan ligga bakom dessa. 

 
Frågeställningar 

Kan man genom intervjuberättelser om negativa dramaupplevelser rekonstruera den situation 

som utlöste den negativa känslan? 

Vilka faktorer lyfter dramadeltagarnas berättelser fram som möjliga sårbara punkter för 

utövandet av en dramapedagogisk verksamhet? 

Hur kan konsekvenserna av de rekonstruerade problemsituationerna förstås utifrån olika teorier 

om några av de dramapedagogiska förutsättningarna? 

Bakgrund 

Här är utgångspunkten de fyra kortfattade punkter som Margret Lepp (1998) ställer upp i sin 

avhandling som komponenter i dramaarbetet (se nedan). Jag uppfattar dessa som centrala 

förutsättningar för ett praktiskt arbete och därigenom också som möjliga sårbara punkter. I 

litteraturen har jag sedan sökt efter den problematik som varje kategori eventuellt kan rymma. 

En del av de referenser som används kommer från praktiker som skrivit i ämnet. Jag finner det 

nödvändigt att även vända mig till dessa i denna bakgrund. Mia Marie Sternudd (2000 s. 42) 

citerar Bjørn Rasmussen som menar att när ett vetenskapligt område byggs upp är det 

nödvändigt att även använda reflekterande praktiker inom området som källor. Därför att även 

de kan ses som ämnets företrädare.  

Vad är centralt för dramapedagogik? 

Lepp (1998 s. 61) skriver att drama både är ett praktiskt och teoretiskt ämne med en helhetssyn 

på individen och med fokus på en integrering av känsla– tanke–handling i en utvecklande 

process. Lepp (a.a. s. 61) menar att det i dramaverksamhet finns:   

 ett pedagogiskt ledarskap 
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 en grupp i samspel 

 en fiktiv skapande handling 

 pedagogiska mål   

Även Viveka Rasmusson (2000 s. 9) betonar dramapedagogikens helhetssyn på människan, 

vidare framhåller hon syftet som både estetiskt och kommunikativt i vilket teatern utgör språk 

och konstform. Dramatisk gestaltning och rollspel ligger också som pedagogisk grund för ett 

undersökande av deltagarnas egen verklighet. Mia Marie Sternudd (2000 s.33) lyfter fram de 

faktorer som Lepp och Rasmusson gör men lägger till ageringen som kärnan i verksamheten. 

Anna-Lena Østern (2005 s. 15) skriver  

Drama/teater är den levande erfarenhet som människor delar när de interagerar som om de 
vore någon annan än de är, på en annan plats och i en annan tid. Mening skapas av 
deltagarna genom den fiktiva och symboliska användningen av mänsklig närvaro i tid och 
rum. 

 

Ett pedagogiskt ledarskap 

Lepp (1998 s. 72) menar att dramaledarskapet blir viktigt eftersom det är deltagarnas 

upplevelser och känslor som är fokuserade under verksamheten. Det betyder att ledaren måste 

vara öppen för deltagarnas reaktioner. För att kunna skapa trygghet i gruppen måste ledaren 

veta vad det är som kan framkalla negativa känslor och rädsla med drama. Huvudsakligen kan 

det delas in i tre områden menar Kent Hägglund och Kirsten Fredin (1993 s. 131): 

 oro för att bli sedd och hörd 

 oro för beröring 

 oro för att förlora kontrollen  

Oron för att bli sedd och hörd handlar om det obehag som många upplever av att tala i grupp. En 

strategi av att göra sig osynlig i sammanhang där detta förväntas är vanligt, skriver Hägglund och 

Fredin. (1993 s. 132.) Författarna fortsätter sitt resonemang i följande - I dramasituationen är det 

svårt att vara osynlig eftersom hela människan deltar och i en nära samverkan med andra, vilket i 

sin tur alltså kan generera obehag. Oron för beröring kan härledas till det revir som människan 

skapar runt kroppen. Det finns en koppling mellan oönskad beröring och kränkt integritet. Vi är 

rädda för att bli kränkta och för att kränka någon annan. I drama förekommer mycket fysisk 

kontakt mellan deltagare i både lekar och övningar. Rädsla för att förlora kontrollen bottnar i att 
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inte vilja göra bort sig genom att säga och göra saker som inte är genomtänkta. Kontrollbehovet 

handlar också om rädsla för att få panik eller komma i extas. I dramaarbetet förekommer t.ex. 

improvisationer där själva förutsättningen är att inte veta vad som kommer att hända i 

situationen. Men även till synes enkla lekar som kull handlar till viss del om att släppa kontrollen. 

Mycket av det som görs i drama skulle vara otänkbart att göra i det vardagliga livet. För att 

deltagarna ska våga ge sig ut i detta okända landskap är det viktigt att ta rädslorna på allvar och 

utgå från den i gruppen som har det jobbigast. Att t.ex. göra övningar där deltagarna rör vid 

varandra bara för att röra vid varandra ökar troligtvis bara denna rädsla. Om ledaren inte lyssnar 

och ser alla, kommer några att bli ännu räddare för att tala i grupp. (Hägglund & Fredin 1993 

 s. 131-134.) 

 

Lennart Wiechel (1983 s. 89.) för fram andra aspekter av bakomliggande orsaker till negativa 

känslor av drama. Han menar att det i ett dramaarbete naturligtvis kan finnas människor som vill 

leva kvar i sina nuvarande roller och inte vill eller kan prova det nya och okända. Det kan handla 

om att vara rädd för vissa sidor av sig själv eller rädsla för nya perspektiv och utmaningar. En del 

kritiker av pedagogiskt drama, fortsätter Wiechel, har känt sig utmanade och otillräckliga i 

arbetet med vissa övningar och deras krav. Brist på engagemang kan också leda till att innehållet 

upplevs meningslöst och ytligt. Det är alltid en rättighet i drama att avstå från övningar man inte 

vill eller kan delta i. Men samtidigt är det också ledarens uppgift att skapa ett engagemang och 

innehåll som verkligen passar gruppens behov. 

 

En grupp i samspel 

En kreativ process är beroende av ett tolerant och tryggt gruppklimat. När en nybörjargrupp ska 

påbörja sitt arbete blir det ledarens ansvar att ombesörja att ett sådant klimat etableras. 

Deltagarna kanske inte känner varandra och är nervösa och blyga och blockeras av det. Genom 

att dramaledaren skapar struktur och trygghet i arbetet kan detta övervinnas och förmedla en 

tilltro till deltagarnas förmåga att skapa. Rädslan för att göra bort sig och kanske misslyckas 

måste först övervinnas innan man kan gå vidare i arbetet. (Erberth & Rasmusson 2008 s. 44.) 

Också Lepp (1998 s. 72) påpekar att det i början av dramaarbetet kan vara vanligt med osäkerhet 

hos deltagarna, hon går så långt som att tala om ett motstånd. En enda deltagare kan då sprida 

sin rädsla till de andra i gruppen och kanske göra arbetet omöjligt. 
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Värderande inslag är något som inte bör finnas i dramaverksamhet, det kan förhindra ett gott 

gruppklimat. Att bedöma t.ex. någons improvisation som bättre eller sämre än någon annans är 

inte intressant eftersom det inte handlar om en skådespelarutbildning.(Lepp 1998 s. 73.) 

 

Gavin Bolton (2008 s. 163) betonar dramapedagogens teaterarbete som en ensamblekreation 

och som själva grunden i hela arbetet. Genom detta synsätt utvecklas också individen som 

skådespelare. Han pratar om ensambletänkandet, ensambleseendet och ensamblelyssnandet 

som måste sättas i första rummet vid undervisandet i drama. Bolton tar alltså tanken om 

gruppens betydelse för verksamheten ett steg längre genom att också se själva grupparbetet 

som förutsättning för konstarten teater i ett pedagogiskt sammanhang. Jag sympatiserar med ett 

sådant synsätt och vill tillägga jämförelsen med musik och lagsport. Där är det frågan om samspel 

på hög nivå utan att individen hotar att upplösas av ett kollektiv.    

 

Att drama inte alltid är någon universalmetod för att lösa en grupps problematik lyfter Wiechel 

fram (1983) i följande resonemang: 

 
Om dramaledaren har en orolig grupp att arbeta med, är det inte säkert att dramaövningarna 
är rätta vägen att skapa samling och lugn. (…)det är fel att tro att drama löser djupt liggande 
störningar i elevgruppen. En elevgrupp som länge försummat sin sociala grundträning, kan 
behöva träna ganska elementära former av samverkan. Det kan röra sig om konsten att 
lyssna på varandra, att koncentrera sig och att ta emot en instruktion. Innan dramaarbetet 
kommer igång här, kan man behöva ägna uppmärksamhet åt dessa elementära samspel. 
Många dramalärare har försökt genomföra övningar som leder till avslappning inom grupper 
som visat oro och spänningar. De har upptäckt att det inte bara är frågan om att få kroppen 
att spänna av och vila. Den inre oro som kan finnas når man inte gärna med några enkla 
knep. Det är nödvändigt att möta den verkliga oron där den finns! (…) Det är bättre att 
successivt öka tiden för dramatiskt skapande än att tidigt genomföra stora program.  
(Wiechel 1983 s. 106) 
 

 

Ovanstående citat pekar mot vikten av en väl fungerande grupp för arbetet och att det inte alltid 

är genom själva arbetet som det uppstår. Ibland kan det alltså vara nödvändigt att se över 

gruppklimatet innan dramaarbetet överhuvudtaget kan börja. 
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En fiktiv skapande handling 

Den rena leken befinner sig på en balansakt till verkligheten. Johan Huizinga1 (i Bolton 2008 s. 99) 

beskriver det som att när en deltagare ignorerar/bryter mot spelreglerna så rasar hela lekens 

förutsättning och den tar slut. Deltagaren betraktas då, av gruppen, som en glädjedödare till 

skillnad från en fuskare som låtsas respektera spelet och därigenom bidrar till att leken kan 

fortgå. Glädjedödaren berövar leken illusionen. Huizingas resonemang illustrerar lekens 

komplicerade värld. Det handlar alltså om koder och signaler som både ska förstås och följas. En 

stor och viktig skillnad mellan drama och lek är att gränserna mellan fiktion och verklighet är 

ännu otydligare i drama. Detta kan leda till att det är själva känslan som blir den primära 

upplevelsen eftersom den inte filtreras genom abstraktion. Förutsättningarna för dramat är 

oskarpa och saknar tydliga regler i jämförelse med leken. (Bolton 2008 s. 99.) 

 

En av förutsättningarna för att komma igång med drama är engagemang hos deltagarna både för 

uppgiften och för det ämne som ligger i fokus. Det blir ledarens uppgift att lotsa dithän och för 

att hjälpa deltagarna med integritet och spontanitet. (a.a. s. 81.) ”Att komma in i den dramatiska 

situationen är en trevande process som går ut på att finna en känsla som matchar ens förståelse 

av temat och sammanhanget” skriver Bolton (a.a. s. 88). Då blir det också relevant att, som 

ledare, ta gruppens känslomässiga utgångspunkt i beaktande. Därför att den blir avgörande för 

vad som kan göras. Är det t.ex. en grupp avvaktande tonåringar kanske det inte är läge att 

dramatisera en livlig fest initialt? 

 

 Det finns ofta en föreställning om att drama och teater använder sig av att slå på och av känslor 

– att det innebär ett demonstrerande av känslolägen. (a.a. s. 163.) Bolton menar att det sätt som 

finns för att komma runt det är att hjälpa deltagarna in i en kontext som skyddar istället för att 

exponera dem. Kontextens karaktär bör vara sådan att den tillåter en introvert känsla för att 

sedan långsamt öppna upp ämnet. En illustrerande dramaaktivitet däremot handlar om hur 

människor ser ut på utsidan t.ex. hur en ledsen, arg och glad person ser ut (a.a. s. 164). Enligt 

detta resonemang kan man alltså förstå fiktionen som ett skydd för deltagarna.   

                                                      
1
 Johan Huizinga, 1872-1945, var en nederländsk kulturhistoriker och främst känd för sin kulturhistoriska 

forskning med tyngdpunkt på senmedeltiden och renässansen. I Homo ludens (1938), som är ett mer 
kulturfilosofiskt arbete, skildrar han lekens roll i den mänskliga kulturutvecklingen. (http://www.ne.se/johan-

huizinga) 
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Pedagogiska mål 

Boltons grundtanke med dramat är att det ska leda till någon slags förändring i förståelsen av 

den värld som vi lever i (2008 s. 84). Han beskriver en kategori lärare som i mötet med 

deltagarna signalerar ” nu–sätter–vi-igång–för-drama–handlar–om–att–göra ”. I stället pekar 

Bolton på vikten av ett långsamt arbete som rymmer mycket prat och planering innan 

igångsättandet. Genom ett sådant arbetssätt lär deltagarna sig att det kreativa arbetets många 

tankar kan leda till oanade nya infallsvinklar. ( a.a. s. 87.) Anita Lindvåg (1978 s. 16) betonar också 

vikten av att inte hålla ett stressigt tempo i dramaundervisningen därför att detta motverkar det 

som hon upplever som ämnets innersta mening – att ge tillfälle till koncentration, inlevelse, 

förståelse och gemenskap. 

 

Wiechel uppehåller sig kring begreppen rollmognad och rollvanor på grupp- och individnivå 

(1983 s. 48-53). Detta, menar han, är dramaledarens utgångspunkt för vilken nivå arbetet ska 

läggas på. En konsekvens kan annars vara att gruppen vänder sig mot ledaren. Det är lätt att göra 

arbetet för svårt eller enkelt för deltagarna. Wiechel skriver att han mött många vuxna som 

tycker sig fått dramauppgifter som är bättre lämpade för barn än vuxna. Faktorer som kan tas i 

beaktande i arbete med en grupp är t.ex. dess mognadsgrad – inte bara utgående från ålder utan 

gällande t.ex. social kompetens och deras fysiska och psykiska kondition m.m. Det försvårar 

ledarens arbete när denne vet väldigt lite om gruppen innan start. Wiechel skriver (1983 s. 59) 

att hela dramaarbetet är en finstämd process som innehåller ett flertal komponenter i 

samverkan och där små nyanser kan betyda mycket. Där omnämner han gruppstorlek, 

gruppsammansättning och vilka övningar som görs och hur. Samma övningar kan ge olika 

resultat i olika grupper trots att dessa är tillsynes lika och jämförbara eftersom alla grupper är 

olika.  

 

Övningar som ledaren har ett syfte med kan förvandlas till dess motsats, poängterar Wiechel 

(1983 s. 106) och han exemplifierar med en grupp barn som tillsammans ska balansera en boll på 

ett spänt tyg som de håller i. Författaren skriver att det kan resultera i att deltagarna börjar sätta 

varandra ” på prov ” och utmana varandra i vem som kan klara de svåraste situationerna utan att 

bollen ramlar av tyget . Jag tänker att exemplet är förhållandevis harmlöst och vill belysa med 

ytterligare ett: Det finns en dramaövning, som utförs i par, där den ena deltagaren blundar och 
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den andre tittar och leder den blundande runt i rummet och ser till att ingen blir skadad. Detta 

kan utföras i syfte att träna tillit. Om vissa deltagare inte är mogna för uppgiften kan den som 

blundandar t.ex. skada sig och det hela istället resultera i en övning som raserar tillit.  

 
Fyra dramapedagogiska perspektiv 

Drama används i en rad olika sammanhang där syfte och mål skiljer sig åt. Sternudd (2000) har 

definierat dramapedagogiken som bestående av fyra olika inriktningar, eller perspektiv som hon 

säger. Mycket kortfattat kan de sammanfattas: Det holistiska perspektivet – drama används för 

att underlätta inlärningen inom ett ämne. (a.a. s. 107-108.) Deltagarna skapar ett drama som 

leds av läraren. Det personlighetsutvecklande perspektivet – arbete med dramaövningar och 

rollspel som syftar till personlighets- och grupputveckling. (a.a. s. 80-81.) Det kritiskt frigörande 

perspektivet – genom övningar och dramer, som deltagarna skapar, medvetandegörs olika 

former av förtryck och deltagarna undersöker hur detta kan brytas. (a.a. s. 95-96.) Det 

konstpedagogiska perspektivet – en teaterföreställning repeteras och spelas upp för publik. En 

utveckling av kreativitet och konstnärligt uttryck är syftet. (a.a. s. 63-64.) 

 
Maria Andrén (2008 s. 74) poängterar att Sternudd (2000) gjort denna kategorisering utifrån 

skolans värld och olika läroplaner och att om författaren tittat på annan verksamhet så hade hon 

troligen funnit andra sätt att göra sin indelning. Ett viktigt påpekande som jag håller med om, 

men eftersom indelningen är praktisk och absolut inte omöjlig att översätta mer generellt så 

kommer jag att använda dessa perspektiv i min analys. 

 
Teoretisk ansats 

Genom att jag vill ta del av människors berättelser för att tolka och förstå dess innebörder blir 

det naturligt att benämna min undersökning som kvalitativ. Pål Repstad (2007 s. 13) skriver att 

kvalitativa metoder innebär att karaktärisera och att söka efter de framträdande drag ett 

fenomen har. Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver om en kvalitativ inställning, där -   

 
*…+ beskrivs världens processer och fenomen innan de teoretiseras, förstås innan de förklaras och 
betraktas som konkreta kvaliteter snarare än som abstrakta. En kvalitativ inställning innebär att man 
lägger fokus på de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, vetande, 
handlande och sätt att uppfatta sig som personer *…+  (Kvale & Brinkmann 2009 s. 28.)  
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För mig innebär ovanstående en medvetenhet om de många faktorer som påverkar vårt sätt att 

handla och uppleva samt en önskan att synliggöra dessa faktorer, ta dem i beaktande. På så sätt 

betonas människan hela tiden som en del av ett större sammanhang än det som direkt kan 

iakttas.  

 
Fenomenologi 

Den moderna fenomenologin uppstod runt sekelskiftet med Edmund Husserl som 

förgrundsgestalt. Hans idé var att ”gå till sakerna själva” vilket innebar att beskriva fenomen 

innan de teoretiserades. (Kristensson Uggla 1994 s. 109.) Husserls ambition var att nå fram till 

den konkreta och sinnliga vardagsvärlden som en reaktion på naturvetenskapen. Denna 

vardagsvärld kan beskrivas som den levda erfarenheten, upplevelser som har tolkats och laddats 

med mening. Den subjektiva upplevelsen är utgångspunkten för intresset. Det innebär i sin tur 

att man avsiktligt avstår från frågan om dess objektiva motsvarighet. (Alvesson & Sköldberg 1994 

s. 95.) Denna vardagsvärld benämns livsvärlden och utgör grunden för både reflektion och teori. 

Kunskapen om livsvärlden är indirekt, vi har ett tyst vetande om den. Det kommer sig av att 

människan saknar distans till världen genom att vi är fullt sysselsatta med att engagera oss i den. 

(Bengtsson 1998 s. 20.) 

 

Hermeneutisk fenomenologi 

Fenomenologin vill veta hur människor upplever fenomen i sin livsvärld medans hermeneutiken 

inriktar sig på tolkningen av dess mening (Kvale & Brinkmann 2009 s. 30). Det kan uppfattas som 

två diametralt olika mål, särskilt när ansatserna används skilda från varandra. Men när de 

används parallellt så förstår jag det som att hermeneutiken kan bidra med någonting ytterligare - 

att den går ett steg längre. Med min studie vill jag veta hur några människors negativa 

dramaerfarenheter upplevts, av dem, för att sedan försöka göra en tolkning av detta. Denna 

handlar om min önskan att urskilja faktorer som bör beaktas i utövandet av en dramapedagogisk 

verksamhet. Men det handlar också om att jag inte tror att det är möjligt att göra ett rent 

återgivande av berättelserna, de är redan tolkade av informanterna och mitt enda sätt att förstå 

dem är att göra tolkningar. Jan Bengtsson (1999 s. 14.) förklarar att då varje människa alltid är en 

del av ett historiskt sammanhang, en social omgivning o.s.v. så är det omöjligt att få direkt 
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tillgång till sakerna. Därför räcker det inte att bara betrakta och beskriva det undersökta 

eftersom betraktandet har förståelsens struktur vilken i sin tur kan liknas vid den hermeneutiska 

cirkeln.  

 

*…+en önskan att göra sakerna fullt begripliga genom att överbrygga, inte övervinna, de 
historiska, sociala och språkliga hindren. Hermeneutiken eftersträvar därför som metod att 
göra sakerna full rättvisa *…+ (Bengtsson 1999 s. 15) 

 

Ur den existensfilosofiska inriktningen av fenomenologin utvecklades den moderna 

hermeneutiken (Bengtsson 1999 s. 14). Paul Ricoeur menade att det skett en inympning av 

hermeneutiken på fenomenologins träd och Bernt Gustavsson (2000 s. 69 – 70) förklarar det som 

två floder vilka ömsom flyter samman men också fortsätter att utvecklas i varsin flodfåra. Med 

dessa metaforer beskrivs de två ansatserna som högst möjliga att förena, de kan tillföra varandra 

någonting - de kan mötas och det kan också uppstå någonting nytt. Detta synsätt delas inte av 

alla; Husserl själv menade att om innebörden av att tolka är förståelse och insikt så är det 

någonting som redan finns inbyggt i det fenomenologiska systemet. (Bjurwill 1995 s. 10.) Han såg 

ingen mening eller nödvändighet av att blanda in det hermeneutiska i fenomenologin (a.a. s. 8).  

 
Att använda berättelser som forskningsmaterial 

Är det då verkligen möjligt att förstå varandra och situationer som återges genom berättandet? 

Ricoeur menar att eftersom vi människor har gemensamma erfarenheter av handlande och 

lidande så är det möjligt genom att vi använder våra symboliska resurser. En människas liv bär på 

strukturen av en möjlig berättelse och vår identitet skapas och tolkas ständigt av dessa genom 

sin kulturella prägel. (i Skott 2004 s. 43.) Men Ricoeur betonar att det inte är frågan om en total 

förmedling, det är inte möjligt. Vi kan bara återge korta glimtar ur livet. Förståelsen av livet, som 

det berättas just nu, sker genom berättandet och lyssnandet och genererar en förförståelse inför 

framtiden. (i Skott 2004 s. 18.) Genom att ta del av deltagares negativa upplevelser av drama 

önskar jag nå fram till en förståelse av händelsen, vad som kan ligga bakom situationerna, för att 

kanske kunna förmedla det vidare i min text. På så vis skapas, förhoppningsvis, en fördjupad 

insikt om några av dramapedagogikens premisser. Skott förklarar Ricoeurs avsikt med begreppet 

förståelse – 
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Förståelsen handlar inte om att förstå ett främmande psyke bakom berättelsen. Det som 
förstås är inte först och främst den som talar utan det som det talas om, det vill säga den 
värld som berättelsen utvecklar. (Skott 2004 s. 16)                                                                                                                         

 

Min avsikt är alltså inte att göra en analys av informantens inre liv utan istället att försöka 

levandegöra situationen utifrån det talade. Att gestalta handlande genom berättelser utgår ifrån 

dess möjlighet till refiguration av tiden, en nygestaltning menar Ricoeur. Att eftersöka exakta 

återgivningar krockar med det faktum att allt berättande rymmer ett visst mått av fantasi. Det 

går i första hand ut på att förmedla en förståelse av världen. (i Skott 2004 s. 21.) 

 

Metod 

Intervjuer är en bra metod när målet är att titta närmare på människors syn på meningen i sina 

levda liv för att sedan beskriva deras upplevelser och självuppfattning. Det görs genom att 

utveckla och klargöra det perspektiv som deltagarna har på sin livsvärld. (Kvale & Brinkmann 

2009 s. 133.) Jag har alltså använt mig av intervjuer för att söka svar på mina forskningsfrågor. 

Eftersom jag har fokuserat på specifika händelser i informantens liv kanske man kan kalla dessa 

för berättande intervjuer. Vilket i och för sig kan framstå som att jag inte uppfattar att intervjuer 

kan vara berättande. I sammanhang där berättelser skapas för att användas i forskningssyfte 

används olika namn för detta. Exempelvis berättande intervju, dialogliknande intervju och 

narrativ intervju. På vilket sätt dessa skulle skilja sig åt i praktiken är oklart. (Skott 2004 s. 74.) 

 

Jag har bett informanterna att berätta om en dramasituation som de upplevt som negativ. Sedan 

har jag ställt följdfrågor om sådant jag inte förstått eller önskat fördjupa. Det hela har haft 

karaktären av ett samtal som centrerats kring en eller ett par konkreta händelser i informantens 

liv i mötet med drama. Kvale och Brinkmann (2009 s. 34) menar att kunskapsproduktion genom 

samtal är intersubjektiv och social. Intervjuaren och intervjupersonen konstruerar kunskapen 

tillsammans. Det är en process som influeras av relationen mellan dem och det påverkar 

resultatet. (a.a. s. 322.) Jan Trost (2005 s. 30) däremot går emot ett sådant synsätt och skriver att 

intervjuarens uppgift är att ställa frågor och lyssna. Ingenting annat, annars finns det en risk för 

att den intervjuade blir influerad av intervjuaren. Jag förstår de två olika utgångspunkterna som 

att de mer berör ett filosofiskt plan än praktiskt. Jag tror inte konsekvensen av Kvales och 

Brinkmanns syn på kunskapsproduktion per automatik innebär att den intervjuande riskerar att 
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pracka på intervjupersonen sina åsikter. Snarare tolkar jag det som en medvetenhet om 

situationen för de berörda, intervjuare och intervjuande, det är inte en kliniskt ren relation med 

två diametralt skilda roller där ingen påverkar eller påverkas. Kanske är det t.o.m. så att genom 

medvetenheten om detta så är det lättare att hitta en balans i mötet. 

Jag har spelat in intervjuerna och sedan transkriberat dem. Dessa har inte varit exakta 

återgivningar av materialet eftersom det skulle tagit alltför mycket tid i anspråk och, som jag ser 

det, inte fyllt något syfte. Att transkribera innebär inte att kopiera verkligheten, att bara föra 

över det talade till skrift. Bourdieu (i Brinkmann & Kvale 2009 s. 119) menar att utskriften 

innebär en oundviklig förändring av materialet men att det är nödvändigt för att kunna få en 

verklig överensstämmelse. Han jämför med teaterns text, vilken går den andra vägen, som förs 

från det skriftliga till det talade. Där är också förändringen oundviklig genom transformationen av 

mediet. Att påstå att en utskrift är mer objektiv än den andra är inte möjligt, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009 s. 202), det handlar snarare om olika skrivna konstruktioner utifrån det 

ursprungligen muntliga. För mig har transkriberingen varit ett steg i närmandet av materialet, 

själva skrivandet har blivit ett sätt att återuppleva intervjuerna men denna gång med en större 

distans. Att få intervjuerna på papper har också varit ett sätt att skapa den överblick som behövs 

för att söka likheter och olikheter i berättelserna. Trost (2005 s. 54) skriver att utskriften av 

intervjun innebär att en del av innehållet förloras. Men jag tänker att proceduren också å andra 

sidan kan tillföra något annat och eget som också har ett värde. Det har varit ett sätt att göra 

texten ” till min ”. 

 

Alla intervjuer har haft prägeln av att vara retrospektiva. Det är alltså situationer ur det förflutna 

som jag delgivits, vissa av dem har legat mycket långt tillbaka i tiden. När det gäller retrospektiva 

frågor ska man minnas att det är den intervjuades nuvarande syn på hur det var då som präglar 

svaren (Trost s. 80). Minnet arbetar genom det filter av tankar och tankesätt som den intervjuade 

anammat sedan själva upplevelsen ägde rum (Repstad 2007 s. 105). Konkreta händelser och 

situationer är mest fördelaktigt att efterfråga när det gäller retrospektiva frågor eftersom det är   

dem vi minns bättre till skillnad från tankar och känslor. (a.a. s. 106.) I mina intervjuer har jag 

först efterfrågat vilka erfarenheter informanterna har av drama, i vilka olika sammanhang har det 

utspelat sig? Sedan har jag bett att få den negativa dramaupplevelsen berättad för mig, det som 

gjort att de anmält intresse för deltagande i min undersökning. 
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Urval 

Jag har genomfört nio intervjuer varav en skett via mejl, de övriga har genomförts på olika 

platser där informanten fått bestämma vart det varit mest bekvämt att ses. På café och bibliotek 

kan ges som exempel.  

 

Det är frågeställning och problemformulering som bestämmer vilka som är möjliga att intervjua 

(Repstad 2007 s. 89). Utifrån detta har jag sökt efter människor som velat dela med sig av 

negativa upplevelser av drama. Det har inneburit att jag kommit att få ta del av berättelser som 

kommit från mycket skilda håll men med det gemensamma att det är frågan om 

obehagsupplevelser ur ett deltagarperspektiv. Oavsett om upplevelsen sedan lett till att den 

intervjuade aldrig mer befattat sig med drama eller fotsatt engagera sig. Att jag inte studerat en 

specifikt avgränsad grupp närmare bottnar i att jag vill försöka belysa aspekter i användandet av 

drama som mer rör ämnet som idé. Inte bara betrakta de negativa erfarenheterna som en 

produkt av att informanten t.ex. är ovan vid dramaverksamhet. Jag har heller inte förväntat mig 

att enbart få ta del av berättelser från situationer som utspelat sig under ledning av en utbildad 

dramapedagog. Det är nästintill omöjligt för en deltagare att veta om ledaren har relevant 

utbildning.  

 
Repstad (2007 s. 62) menar att intervjupersonerna bör vara så olika varandra som möjligt. Det 

möjliggör en bred och generell bild utifrån materialet. Mina informanter skiljer sig kraftigt åt i 

såväl ålder som förtrogenhet med ämnet drama, men alla är vuxna. Däremot är det betydligt fler 

kvinnor än män som jag nått i min undersökning. Jag tror att det i första hand speglar det faktum 

att det är en överväldigande majoritet av flickor och kvinnor som återfinns i dramaaktiviteter av 

olika slag. Det gäller både det självvalda fritidsintresset och den dramaverksamhet som bedrivs 

inom olika utbildningar. De sistnämnda berör ofta utbildningar där kvinnor är i majoritet. 

Gemensamt för informanterna är att de alla är relativt välutbildade med högskolestudier av olika 

slag bakom sig. Jag har nått mina informanter bland bekanta och deras bekanta. Det innebär att 

jag, genom mitt kontaktnät, spridit förfrågan om intresse av att bli intervjuad angående negativa 

upplevelser av drama. Jag vill förtydliga att det inte handlar om att jag intervjuat 

dramamotståndare utan människor som delat med sig av en eller par negativa möten eller 

erfarenheter av dramaverksamhet. 
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Etiska överväganden 

Forskningssamtal som har sin utgångspunkt i privat liv och sedan ska användas för offentlig 

konsumtion kräver ett etiskt förhållningssätt (Kvale & Brinkmann 2009 s. 318). Jag tänker att 

eftersom uppsatser idag är lättåtkomliga via internet blir också en C-uppsats i dramapedagogik 

ett ganska offentligt sammanhang att träda fram som informant i. De etiska frågorna förändras 

inte av det men blir tydligare. Författaren, i detta fall jag, blir en människa som talar å andras 

vägnar. (a.a. s. 292.) 

 
Jag spelade in intervjuerna efter att först ha tillfrågat informanterna och det var ingen som 

misstyckte till detta. I resultatdelen presenterar jag inte informanterna mer än rent allmänt som 

grupp och jag redovisar citat och berättelser utan syftningar till vem som sagt vad. Detta för att 

jag vill vara mån om skyddandet av deltagarnas identitet och tänker att det blir mer 

svåridentifierat när intervjuerna inte presenteras enskilt och i sin helhet. I val av citat har jag 

undvikit dem som tydligt pekar ut den faktiska situationen som berättelsen utspelar sig i. Detta 

också för att inte hänga ut den som varit dramaledare i sammanhanget. 
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INTERVJUUNDERSÖKNING OCH TOLKNING 

 

Analysen innebär inte ett sökande efter sanningen, den erkänner istället en mängd möjliga 

tolkningar (Kvale & Brinkmann 2009 s. 227). I min analys har jag tagit inspiration av Kirsti 

Malterud (2009), som i sin tur är inspirerad av Amedeo Giorgi. Malterud redogör för ett möjligt 

tillvägagångssätt vid fenomenologisk analys som består av fyra steg och kortfattat kan uttryckas: 

” 1) att få ett helhetsintryck 2) att identifiera meningsbärande enheter 3) att abstrahera 

innehållet i de enskilda meningsbärande enheterna 4) att sammanfatta betydelsen av detta.” 

(Malterud 2009 s. 100.) Jag inledde analysen med en genomläsning av det transkriberade 

materialet. Därefter följde en genomgång av intervjuerna, en och en, för att hitta ett slags första 

teman att ha som utgångspunkt för fortsättningen. Dessa första teman pekade ut sådant som jag 

uppfattade att informanten upplevt som besvärligt i den beskrivna situationen. En del intervjuer 

fick flera teman, andra bara ett. Sedan sökte jag efter meningsbärande enheter i materialet, det 

var långa och korta textavsnitt, som jag förstod som centrala element i varje berättelse. Dessa 

kunde vara del av svaret på min problemformulering och kanske tillhörande mina första teman. 

Under varje tema samlade jag de meningsbärande enheterna där de kunde uppfattas höra 

hemma. Sedan skrev jag kortfattat och med mina egna ord vad jag förstod som kärnan i varje 

utvalt citat. Det ledde till omstruktureringar i materialet och nya namn på mina teman. 

 

Att tolka är en process som startar i samma stund som materialinsamlingen börjar. Redan i själva 

lyssnandet sker en första tolkning. (Skott 2000 s. 75.) I mitt fall innebär det att redan under 

intervjun/samtalet med informanten gör jag tolkningar som sedan fördjupas/byter riktning under 

transkriberingen. Tolkningsprocessen fortsätter sedan alltjämt. Avsikten är inte att finna den 

objektiva sanningen eller att se resultatet som för evigt fastställt. (a.a. s. 10.) Data måste tolkas, 

de kan inte tala för sig själva. Ordet data är latin och betyder ” det som är givet ”. Det finns de 

som tycker att det är missvisande och anser att ”capta”-  det som är taget eller fångat - vore ett 

bättre ord för att beskriva vad det handlar om. Det senare poängterar att det innebär vad 

forskaren betonar och väljer att lyfta fram. (Repstad 2007 s. 127.) Min ambition är att låta 

informanternas upplevelser komma till tals, men trots detta så har deras berättelser först färdats 

genom mig innan de kommit på pränt i denna uppsats. Jag har varit tvungen att göra val för att 

en annan läsare, än jag, ska kunna tillgodogöra sig materialet. 
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Intervjufrågor 

Här följer de grundfrågor som jag använt mig av vid intervjuerna, självfallet förekom också 

följdfrågor som jag av naturliga skäl inte kan redovisa här. De två första frågorna är ämnade att 

ge en bild av informantens förtrogenhet med drama samt att ge mig en förståelse för dennes 

bakgrund. Min tanke med övriga frågeställningars utformning var att jag önskade få en så 

konkret bild som möjligt av den situation som informanten definierade som en negativ 

dramaupplevelse. 

 

 Vad arbetar du med/studerar/annat? 

 Hur har du kommit i kontakt med drama/dramapedagogisk verksamhet? 

 Kan du så konkret som möjligt beskriva hur en situation och/eller övning gått till när du 

upplevt att det inte funkat för dig. Att du helt enkelt inte känt dig bekväm med det som görs. 

T.ex. – 

–  Vilket var sammanhanget? 

–  Vilka människor fanns närvarande? 

–  Vad gjorde ni? 

–  Vilka var instruktionerna? 

–  Kände du att det fanns möjlighet att avstå från att delta? 

 Vad gjorde du i den situationen, hur hanterade du det hela? Jag menar alltså t.ex. om du            

blev arg, skrattade bort det hela, gick din väg, låtsades som inget etc. 

 Hur tänker du i dag om det som hände? 

 

Intervjuresultat 

Eftersom antalet intervjuade är förhållandevis stort så presenteras inte resultatet intervju för 

intervju. Jag tänker att det då blir svårt, för en läsare, att få en överblick över materialet. Det är 

också ett sätt, som togs upp under rubriken etiska överväganden, att skydda informanternas 

identitet. Istället redovisas resultatet utgående ifrån de fem övergripande teman som jag funnit 

under intervjuerna. Dessa teman kan karaktäriseras som den huvudproblematik som jag 

uppfattar att informanterna själva tar upp: Favoriserande och värderande ledare, Brist på fiktion, 

Förutsatt frigjordhet, Kulturkrock, Konsensustvång. Dessa huvudteman rymmer i sin tur 
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underteman, eller snarare konsekvensteman som kanske vore en riktigare benämning av dem. 

Dessa är de konsekvenser, för deltagarna, som de olika huvudtemana får i informanternas 

berättelser.  

 
Favoriserande och värderande ledare 

Konsekvens: Sämre kvalité på regin till vissa deltagare, Dålig sammanhållning i gruppen, 

Glädjedödande 

 
Detta tema rymmer upplevelser som är intimt kopplade till ledarens förhållningssätt gentemot 

deltagarna under dramaarbetet. Den favoriserande ledaren återfinns i första hand i de 

berättelser som utgår ifrån ett sammanhang där arbetet varit renodlat produktionsinriktat. Alltså 

där huvudsyftet varit att sätta upp en föreställning som sedan ska spelas upp för publik och där 

ledarskapet också omfattar regissörsrollen. Innebörden är att informanterna upplevt att det 

främst är vissa deltagare som uppskattas i arbetet. Detta har sedan fått konsekvenser för såväl 

rolltillsättning som regi.  

 

”  Ledaren visade tydligt vilka som var hans favoriter, de fick mest plats på scenen. Trots att detta 

var ett amatörteaterprojekt där alla ska få plats. De mest flörtiga tjejerna fick alltså mest plats. 

(…) Regin blev mest -  du ska kolla åt det hållet … det var bara att köra och hoppas att det blev 

rätt. Känns kränkande att tänka på. ” 

 

Jag förstår det som att informanten menar att det varit ledarens personliga tycke och smak som 

styrt rolltillsättningen för pjäsen. Alltså att utgångspunkten är dennes privata hållning till vissa 

deltagare som också avgör hur pass stor roll en deltagare får. Något som sedan även avspeglar 

sig i kvaliteten på den regi som ges till ” de mindre populära ” deltagarna.  Informanten sa, vilket 

även citatet antyder, att det fanns en sexistisk utgångspunkt för ledarens personliga tycke och 

smak.  Bristen och kvaliteten på regi avspeglar sig också i följande citat - 

 

” De [lärarens favoritdeltagare] fick mycket tid och engagemang. Han verkligen hjälpte till med 

regin och gick in på detaljer och var uppmuntrande i kommentarerna  –  prova det här … det går 

ju jätte bra … fortsätt så … Medans med oss andra så var det inte så noga. Ibland sa han till och 

med att  –  det här funkar ju inte, känner du ingenting? Vi fick inga handlingsalternativ, det var 
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som att det var kört. –  Prova titta lite mer åt höger när du säger det här eller prova stå på 

huvudet. Väldigt handfasta saker och inte så mycket  –  vad känner du när du står inför den här 

karaktären och hon säger det här till dig? (…) Karaktärsanalys det fanns inte. ”  

 

Utgångspunkten för lärarens favorisering i denna informants berättelse är dock inte med 

sexistiska övertoner utan informanten framhåller istället att läraren ansåg ett fåtal vara verkligt 

begåvade skådespelare. Dessa premierades sedan med stora roller i produktioner. Det är 

intressant att notera hur båda citaten tydligt belyser en särskild typ av regi som ges till dem som 

inte är favoriserade. Jag uppfattar den som extremt ytlig och innehållslös, där det i första hand är 

fysiska rörelser som ska utföras. Jag vill gå så långt som att likna regin vid ett slags instruktioner 

avsedda för skådespelare som, i dessa fall, betraktas som levande scenografi. Det är intressant 

med tanke på att om en deltagare verkligen skulle ha sämre sceniska förutsättningar så borde 

det rimligtvis resultera i mer och kvalificerad regi. Eftersom den som har lätt för sig borde kunna 

klara sig själv i större utsträckning. Min slutsats är därför att en konsekvens av ett favoriserande 

ledarskap kan vara en oförmåga att se produktionsarbetet som den ensamblekreation som 

Bolton (se kapitlet Bakgrund ovan) talar om som grunden för det pedagogiska teaterarbetet. 

Därigenom uppstår också en konkurrenssituation i gruppen med ett dåligt gruppklimat som följd, 

vilket kan vara förödande för kreativitet och självförtroende. 

 

” Och då ställde man ju in sig på det också, jag skiter väl i det här, tror inte han [läraren]  på mig 

så tror inte jag på honom och inte på det här överhuvudtaget och så tror jag inte på mig själv 

heller. ” 

 

De som favoriseras av ledarna i informanternas berättelser beskrivs som deltagare ” med 

utseendet för sig ” och som människor med god förmåga att ta plats och att det alltid sker på 

andras bekostnad. Något som ledaren blundar för och istället för att motverka beteendet 

premierar det genom rolltillsättning och sätt att ge regi. Man skulle kunna tolka det som dåligt 

ledarskap, bristande pedagogisk insikt o.s.v. Men jag förstår det som ett fenomen djupare än så. 

Kvinnor är i överlägsen majoritet i alla typer av teatersammanhang, i alla fall när det gäller 

skådespeleri, och det ger i sig en konkurrenssituation. Detta späds också på av att den 

traditionella teatern i sig är, vad jag uppfattar som, ett hierarkiskt projekt med t.ex. en styrande 

regissör och uppdelningen av huvudroller och biroller i pjäser. I sådana sammanhang är attityden 
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att det gäller att ta för sig och att begåvning är synonymt med framåtanda. Att framträda i en roll 

och på en scen kan lätt framstå som något som särskilt passar dem med gott självförtroende. 

Den pedagogiska teaterverksamheten har den traditionella teatern som närmsta förebild om 

ledaren/läraren inte gör ett aktivt och medvetet ställningstagande. Valet handlar om vilka bitar 

av den som är tillämpliga i ett pedagogiskt arbete. Jag kan i min tolkning av fenomenet, ett 

favoriserande ledarskap, inte låta bli att notera att det är män som utövar det och där 

informanterna är kvinnor. Med denna iakttagelse vill jag inte säga att män är mer benägna att 

utöva denna typ av ledarskap men troligtvis är det en försvårande faktor. Den styrande 

ledaren/regissören får alltså ytterligare makt genom könsförhållandet eftersom beteckningen 

man, i vårt samhälle, i sig genererar status.  

 

Att favorisera och värdera kan framstå som synonymer, men jag väljer här att göra en åtskillnad 

eftersom de två begreppen återkommer i två helt olika typer av berättelser. Den värderande 

ledaren nämner informanter i dramaövningssituationer, alltså inte i ett renodlat 

produktionsarbete. Den typen av övningar är svåra att värdera som bättre eller sämre utförda, 

men ändå har informanter upplevt det som förekommande. 

 

” Då får vi värsta kritiken från våran dramalärare, och kritiken är att vi är för duktiga. Eller hon sa 

inte att vi var för duktiga, men hon trodde att vi hade suttit och råjobbat med det här. Även om 

man skulle ha varit jätte ambitiös och gjort som hon trodde … Varför skulle man kritisera det? ” 

 

Jag uppfattar dramaledarens kritik som värderande och med den något paradoxala innebörden 

att det hade varit bättre om deltagarna varit lite sämre. Informanten beskriver det som att detta 

resulterade i att glädje och lust försvann inför det fortsatta arbetet.  

 
Brist på fiktion 
Konsekvens: Reproducering och fördjupning av befintliga negativa gruppstrukturer, Utsatthet för 

individen av det egna jaget. 

 
Detta huvudtema berör händelser som skett i ett sammanhang där informanterna arbetat med 

fristående dramaövningar av olika slag. Gemensamt för dem är också att det varit stora grupper 

med 20  –  70 deltagare där syftet varit att lära känna varandra på en arbetsplats eller att prova 

på drama som ett led i olika utbildningar. 
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” Så man skulle vara glad, ledsen, arg, sorgsen. Vi skulle gå till de här olika hörnen och stanna och 

göra ett slags uttryck då. För mig var det bara – nej det här kan inte jag. Jag var själv så uppe i 

alla mina känslor, hur ska detta gå. Så när jag skulle gå runt där så var det bara – nej jag klarar 

inte detta. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag försökte lite grand sådär … åhhh vad ledsen jag är … 

ohhh vad glad jag är… Man fick heller ingen vägledning. ”  

 

Informanten beskriver här en övning där hon förväntades vara sitt eget privata jag, i grupp, och 

uttrycka stora känslor, med hjälp av kroppen och rösten, vid olika hörn i rummet. Gruppen var 

speciellt sammansatt för detta dramatillfälle och deltagarna kände alltså inte varandra. Det fanns 

inget som skulle utlösa känslorna och heller inga roller att kliva in i för deltagarna. Jag förstår 

övningen som kontextlös, alltså utan sammanhang. Teaterns kontext uppfattar jag som den 

fiktion deltagare och ledare bestämmer sig för att verka i. I citatet framkommer att informanten 

hade fullt upp med sina egna privata känslor som utlöstes av hela situationen. Övningens resultat 

blir således en yttre mask, en grimas. Jag skulle vilja likna övningen vid att arbeta på hög höjd 

utan skyddsutrustning. Jag föreställer mig rollen och fiktionen som ett slags skydd för deltagare, 

att slippa vara bara sig själv här och nu när man förväntas göra saker som man normalt inte gör i 

sociala sammanhang. Konsekvensen kan alltså bli en känsla av utsatthet för det egna jaget. 

 

Det som jag uppfattar som en brist på fiktion berör också de roller och relationer som redan finns 

i grupper som är vana att arbeta med varandra i andra sammanhang, t.ex. en mindre arbetsplats 

där alla känner alla. I informanternas berättelser har det inte tagits hänsyn till att det troligen 

finns t.ex. problemfyllda relationer, och att det alltid är snubblande nära att beröra dem i drama 

sammanhang. 

 

” (…) man skulle bestämma en som man skulle vara jättetrevlig mot och en som man skulle 

ignorera, och så skulle man göra saker som visade det. Så var det ju en som jag visste inte tyckte 

om mig och som naturligtvis hade tagit mig som att inte tycka om. Och jag mådde så dåligt av 

det där. ” 

 

Deltagarna har här alltså agerat utan vare sig fiktion eller roll, den enda vägen att gå är alltså den 

som sig själv. Jag tänker att risken då är stor att gamla mönster och relationer upprepas och 
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fördjupas. Samtidigt vill jag framhålla att denna övning säkerligen hade reproducerat sådant även 

om deltagarna hade fått kliva in i en fiktiv situation eftersom den i sitt upplägg inbjuder till detta. 

Jag tror att det ska mycket till för att tänka omvänt  –  alltså istället välja den som man har en 

konflikt med som den som man ska vara trevlig mot under övningen. 

 

Utifrån informanternas berättelser tolkar jag det som att dramasituationen kan kräva av 

deltagarna att vara på ett sätt som de vanligen inte är, alltså att det krockar med den egna 

personligheten. 

 

” Tanken var ju att vi skulle släppa på dom här spärrarna, men det är inte så lätt. Det hade varit 

jätteskönt om jag hade kunnat bortse från mitt vanliga jag och gå in i en roll och leka loss. ” 

 

Min tolkning är att informanten undrar vad hon skulle göra av sig själv och att hon intuitivt anar 

möjligheten av att gå in i en roll för att underlätta lekandet. Men för att det ska vara möjligt 

måste det hela utspela sig inom fiktionens ramar. Jag tror inte att citatet bokstavligen efterlyser 

roll och fiktion för att bättre uthärda dramaverksamhet. Men kanske kunde de vara den brygga 

som underlättar och skapar en slags distans till sig själv samt hela situationen?  

 
Kulturkrock 

Konsekvens: Fördjupade hämningar, reproducerar och förstärker gruppens befintliga roller 

 

Under denna rubrik återfinns händelser som jag uppfattar varit präglade av ett starkt brytande av 

tabun. Dessa är kopplade till den fysiska integriteten samt de sociala ordningar som återfinns på 

arbetsplatser och i alla typer av grupper. Det har förväntats utföras av deltagarna utan 

föregående eller efterföljande diskussion och reflektion, kort sagt - som om det vore den 

naturligaste sak i världen. 

 

” Och så hamnade man med någon som man inte alls hade pratat med och så skulle man stå och 

ta på den personen … det var verkligen obehagligt alltså. Vi skulle göra kroppsformationer och 

delades in i smågrupper där tre skulle göra en formation och så skulle de andra tre efterlikna den. 

Så det var någon slags spegelövning. (…) Man blev väldigt utsatt på något vis. ” 
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” Man gick runt i rummet och så skulle man trycka sina rumpor mot varandra och böja huvudet, 

titta på varandra mellan benen och säga hej. Jag vet inte varför man skulle säga hej. ” 

 

I den ena situationen, som citaten är hämtade ur, deltog människor från en mycket stor 

arbetsplats där såväl chefer som anställda med olika yrkesbeteckningar deltog. Den andra 

situationen kommer från en utbildning där deltagare från olika inriktningar skulle göra drama 

tillsammans. Citaten belyser flera tabun som ska brytas, dels ett fysiskt eftersom vi i vår kultur 

ogärna vidrör människor som vi inte känner och dessutom ska vidrörandet, i det ena exemplet, 

ske med en kroppsdel som i sig är laddad. När detta rumpa-mot-rumpa-möte sedan sker mellan 

t.ex. chef och anställd kan situationen bli ännu konstigare av den statusskillnad som olika 

yrkestitlar genererar. Om syftet med att göra denna övning är att skapa någon slags kontakt och 

komma förbi spärrar och hämningar så är jag tveksam till att det fungerar så i verkligheten. Min 

tanke är att det kan fungera precis tvärtom, alltså att det skapas helt nya eller fördjupade rädslor 

och hämningar. Sedan kan man ju också fundera på om det även bidrar till att den blyge känner 

sig än mer blyg och att den med gott självförtroende får sin självbekräftelse än en gång. Under 

temat ” Brist på fiktion ” funderade jag på om det fanns en risk för ett upprepande av mönster 

och relationer i gruppen genom övningarnas karaktär. I det nu diskuterade temat kanske det 

ligger nära till hand att roller i gruppen reproduceras. 

 

” Ibland känner man att det skulle gå lite bättre om man lie full i såna situationer [när man gör 

dramaövningar med främmande människor] eftersom det är lite som att gå upp på en scen. ” 

 

Informanten var tydligt ironisk vad gäller den praktiska tillämpningen, och skrattade när hon 

uttalade sig, men jag tycker att citatet pekar på den svårighet som kan finnas i mötet med drama. 

Jag misstänker att vi som redan är initierade kan förledas tro att bara för att arbetet inte är 

inriktat på en teaterföreställning, som ska visas upp för en inbjuden och utomstående publik, så 

är faran över för att deltagare ska uppleva ” scenskräck ”. Vad man då glömmer är den publik 

som också gruppen i sig utgör och som omfattar både en granskning och värdering. Därför kan 

även ett renodlat övningsarbete likafullt uppfattas som ett framträdande. 
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” Vi fick även göra den här övningen att skicka runt en grimas och fånga en. Och det är också 

ganska läskigt för att man har allas blickar på sig. (…) Och så är det ganska svårt, har man inte 

gjort grimaser sen man var liten så är det en ganska svår grej. ” 

 

Att grimasera uppfattar jag som tämligen tabubelagt bland vuxna människor och särskilt om man 

inte känner varandra väl. Sedan ska det dessutom göras i en situation där andra ska titta på. 

Precis som jag diskuterat under temat brist på fiktion så är detta en sådan situation där roll och 

fiktion helt saknas. Istället är det alltså, i exemplet, ett privat jag som grimaserar till sin kollega. 

För att förtydliga det absurda i den situationen kan vi låtsas att det hela utspelar sig på en 

arbetsplats, låt säga ett sjukhus. Det är en upptaktsdag efter sommarledigheterna och nu ska det 

göras lite dramaövningar, för att skapa bättre sammanhållning. Övningarna görs under ledning av 

den inhyrda dramaledaren Kerstin Karlsson. Först kanske Kerstin låter alla leka en kull och efter 

detta ska alla deltagare samlas i en ring för att göra grimaser. Majken Andersson 41 år och 

undersköterska gör en grimas till den som sitter bredvid, det är Sune Bok 55 år och överläkare 

som ska härma hennes grimas för att sedan göra en ny ansiktsförvridning att skicka till Berit 

Jonserud 39 år och sekreterare. Och så håller det på ringen runt. För mig framstår det absurda 

egentligen först och främst i tron att ovana dramadeltagare ska kunna göra denna typ av övning 

utan att drabbas av någon slags ångest som riskerar att överskugga syftet med övningen. Min 

avsikt med detta exempel är inte att raljera utan ett försök att synliggöra hur situationen kan te 

sig för en utomstående. 

 

Förutsatt frigjordhet 

Konsekvens: Deltagare hinner inte med känslomässigt, Deltagande mot egen vilja 

 

I detta tema återfinns informanternas uttalanden som förvisso skulle kunna betraktas som också 

tillhörande kategorierna ” Kulturkrock ” eller ” Brist på fiktion ”. Men jag vill behandla dem som 

en egen utgångspunkt eftersom jag uppfattar det som en egen problematik i dramautövandet. 

Kategorin är kopplad till dramaledaren och dennes förhållningssätt till frågor som rör deltagarnas 

eventuella svårigheter i utövandet av dramaverksamheten. Det handlar om en förenklad och 

ickeproblematiserande ledarinställning inför deltagarnas upplevelse av att kasta sig ut i lekar och 

övningar. Även här är det i huvudsak någonting som i första hand omnämns i sammanhang där 

fristående dramaövningar utförts i syfte att lära känna varandra, stärka sammanhållningen o.s.v.  
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” Jag upplevde ledaren som ganska vimsig och lite bångstyrig. Det kändes som att hon gick dit 

och så slängde hon ur sig en övning, nu gör vi det … kom igen. Den där övningen, då sa hon att 

det var meningen att vi skulle leva ut, leva ut det bara.  (… ) Det kändes som att man skulle ha 

nån slags yta men så skulle man ändå ha fram de där stora känslorna. ” 

 

Jag bad informanten beskriva vad hon menade med begreppet bångstyrig och fick det förklarat: 

 

” Bångstyrig? Ja, man kör på utan att lyssna in, tar inte in, bara matar på med uppgifter fast man 

märker att gruppen är någon helt annan stans. Man krockar hela tiden med hur gruppen är. ” 

 

Jag tolkar ledarens uppmaning, om att leva ut, som ett svar på att gruppen var försiktig och 

tillbakadragen och att hon ville att deltagarna skulle ge sig hän i en övning. Problemet uppstår i 

att uppmaningen är mycket diffus, för vad innebär det att leva ut? Och vad kan hända om 

människor verkligen skulle börja göra det? Det är så jag uppfattar informantens upplevelse av de 

två motsatserna yta – stora känslor. Alltså paradoxen i att känslor skulle vara någonting som går 

att pressa fram genom att komma igen, leva ut och släppa lös. Ungefär som att det var frågan om 

en knapptryckning.  

 

” Det är någon hurtig ton som jag inte … jag har nog varit med om det någon gång i 

röstsammanhang också  –  du måste ju släppa, bara släppa … man måste ju vara såhär öppen! 

(…)De [ledarna]  måste ju läsa av innan de börjar. Det gäller ju att få folk att tycka att det verkar 

kul och vågar prova. Man måste också respektera att inte alla tycker att allt är roligt också. ”  

 

I drama använder deltagarna sig själva, alltså sin egen kropp och röst, det finns en intimitet i 

detta. Om man inte är van vid teaterns språk är det någonting väldigt främmande för de flesta 

människor. Inte i betydelsen att endast ett fåtal skulle kunna tala det utan i betydelsen att få har 

stött på det. De flesta människor har någon gång sett en teaterföreställning, men endast ett fåtal 

har utövat teater eller drama. Där finns en stor skillnad jämfört med andra estetiska uttryck som 

t.ex. bild och musik, dessa är välbekanta former. Vi möter dem i diverse sammanhang och genom 

skolan kommer vi i kontakt med dem genom den obligatoriska undervisningen. Med det menar 

jag inte att det per automatik skulle vara okomplicerat att utöva dessa konstformer som amatör, 

det finns gott om berättelser där människor beskriver sig som tondöva eller fullständigt 
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oförmögna att rita. Vad jag menar är att den nervositet, blygsel och hämning som 

dramalitteraturen beskriver som vanlig i det initiala dramaarbetet ofta härleds till att 

gruppmedlemmarna är nya för varandra. Jag tror att mycket är vunnet på att också lyfta fram 

denna aspekt runt det dramatiska arbetet. Då måste arbetet först koncentreras runt det faktum 

att språket är totalt nytt, det handlar alltså inte bara om generella låsningar och hämningar runt 

kreativiteten. 

 

” Den där ledaren bara slängde ur sig övningar snabbt och jättefort. ” 

 

Citatet belyser en konsekvens av ett spänt och obekvämt gruppklimat, som jag förstår det, och 

förekommer i flera av berättelserna. Alltså att ledaren håller ett högt tempo där övningar rivs av i 

hög hastighet utan tillfälle till reflektion, för gruppen, om vad man håller på med. Resultatet blir 

att deltagare inte hinner med känslomässigt i upplevelsen. 

 

 ” Det kändes mest som att man var … eller hon var nån slags kofösare den här ledaren (…) Hela 

känslan var lite såhär jagad. ” 

 

Boltons (se Bakgrunden ovan) konstaterande av ledartypen som signalerar ” nu-sätter-vi-igång-

för-drama-handlar-om-att- göra ” är nog korrekt. Men utifrån de berättelser som jag tagit del av, 

där detta beskrivs, så funderar jag på om det också kan vara en ledarreaktion på ett obekvämt 

gruppklimat. Om ledaren då skulle öppna upp för ett verkligt samtal om hur hela situationen 

känns och upplevs, för deltagarna, så kanske ledaren är rädd för att tappa taget om situationen. 

Alltså äventyra att arbetet inte går att utföra om det visar sig att flera deltagare upplever 

obehag. Indirekt innebär dessutom möjligheten till reflektion att också ledarskapsfrågor kan 

komma upp. 

 

Jag förstår frivilligheten som en viktig aspekt i dramapedagogiken, alltså möjligheten till att säga 

nej till att delta i övningar som man kan uppfatta som obehagliga. Därför har jag frågat mina 

informanter, där det varit aktuellt, om det är någonting som ledaren påpekat i arbetet. Men 

ingen av de tillfrågade har upplevt att det skulle vara en självklar möjlighet att säga nej.  
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” Då blir det ju också det där att jaha hon är dagisfröken men kan inte leka! Jag tror lärare och 

såna förväntas vara lite lekfulla. ” 

 

Jag tolkar citatet som att rätten att avstå är mer komplicerad än den kan framstå vid en första 

anblick. Återigen framhålls den övriga gruppen som en granskande och värderande möjlighet. 

Inom andra yrkeskategorier och sammanhang än den ovan nämnda kan det finnas andra motiv, 

än att framstå som en som inte kan leka, för att välja att inte avstå från att delta. 

 

” Man vill ju inte vara den som klagar så man tänkte – äh vad fan, jag kör liksom. Och om man 

släppte loss lite så märkte man att de andra inte var där så då backade man igen till ruta ett 

liksom. ” 

 

I citatet vill informanten alltså inte vara en som klagar och jag föreställer mig att andra motiv, till 

att inte säga nej, skulle kunna vara en ovilja att framstå som feg, rädd eller tråkig.  

 

Konsensustvång 

Konsekvens: Utanförskap, likriktning av åsikter 

 

Här handlar det först och främst om situationer där s.k. värderingsövningar 2 av olika slag  

förekommit. Jag uppfattar det som att informanternas berättelser här handlar om situationer där 

de känt sig utpekade som att tycka fel och ha fel värderingar i förhållande till övriga gruppen. 

Någonting som inte sagts rätt ut till informanterna, men att det funnits där som en undertext 

från övrig grupp och ledare.  

 

” Det är som en annan sådan där övning när man lägger tre lappar på golvet där det står ja, nej, 

kanske. Och så finns det varianter på det där med flera variabler och så säger ledaren ett 

påstående. Jag tycker det är så vämjeligt. För det första får jag en impuls att tycka tvärtom bara 

för att djävlas. Vad är syftet med övningen då? För att frilägga det, göra det öppet att jag är en 

                                                      

2
 Värderingsövningar/aktiva värderingar introducerades i Sverige på 70-talet av John Steinberg. Det är ett 

pedagogiskt och strukturerat sätt att inleda samtal i frågor utan självklara svar, t.ex. om hälsa, livsstil och moral 

m.m. (Byréus 2001 s. 37.) 
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sån … då strävar gruppen efter att inkludera mig eller exkludera mig. (…) om jag ställer mig 

utanför majoriteten av gruppen  –  så när dramapedagogen har gått hem för dagen så är klassen 

kvar. Då har hela gruppen ett visuellt minne, ett starkt visuellt minne av – vi står här och du står 

där. ” 

 

Jag vill först tydliggöra hur den ovan beskrivna övningen går till: Ledaren lägger ut tre lappar på 

olika ställen i rummet, på dessa står det ja, nej, kanske. Sedan säger ledaren olika påståenden 

och deltagarna ställer sig vid den lapp som de sympatiserar med som svar på dessa påståenden. 

Katrin Byréus (2001 s. 53) ger exempel på hur påståenden runt temat våld kan formuleras –  Det 

är bra att polisanmäla mobbing, Det är bra med vaktbolag i bråkiga skolmiljöer, Det kan vara rätt 

att slåss ibland o.s.v. Sedan pratar varje grupp sinsemellan om varför de ställt sig just där för att 

sedan berätta det i helgrupp. Jag tolkar det som att informanten reagerar på den pedagogiskt 

korrekta tonen som kan vila över denna typ av övning. Alltså att det till det yttre kan tyckas 

handla om en träning i att uttrycka sina värderingar men att det i praktiken kan uppmuntra 

homogena åsikter. För vem vill väl egentligen stå ensam och utanför den övriga gruppens 

värderingar? Detta får sedan en kraftig förstärkning genom den visuella bilden som citatet 

beskriver. Risken blir då att den som gruppen redan betraktar som avvikande blir det i än högre 

grad och att det leder till utanförskap. Med andra ord så finns det en risk att sådana här övningar 

kan förstärka befintliga gruppstrukturer. 

 

” När frågan ställdes var ju meningen att vi bara skulle pladdra ut någonting och känna tänk vad 

överens vi är! Först sägs det några platta och uddlösa grejer, kanske nån säger nånting litet men 

inte för mycket … sakta men säkert byggs det på och så är alla överens. Det är inget problem. Jag 

irriterade inte dem för vad jag sa utan kanske för att jag störde känslan av att vara överens. Jag 

la mig som en spikmatta. ” 

 

Här beskrivs en klassisk situation i dramaverksamhet där deltagarna sitter i ring och ger sin 

reflektion eller sitt svar, i turordning, på en fråga som ställs av ledaren. Det kan handla om en 

övning man nyss gjort eller ett utforskande av värderingar och åsikter. Jag förstår det som att 

informanten ser det som en slags skendemokrati där alla får komma till tals under mycket 

strukturerade former. I stället kan det, i denna tolkning, alltså handla om en väg att skapa 

gemenskap, en känsla av att höra ihop. Om man då missförstår detta och istället förstår det som 



31 
 

ett forum för att diskutera olika ståndpunkter, i en fråga, så utses man till att vara den som 

förstört konsensusrörelsen.  

 

” När det jobbas i företagssammanhang med drama, vad är det då som ska frigöras? Är det en 

grupps kreativitet eller produktivitet? Eller är det en slags konsensus  –  vi ska neutralisera alla 

konflikter, på det viset känner sig folk trygga. Ju mer jag tänker på det ju mindre har det med 

kreativitet att göra.” 

 

Min tolkning av genuint kreativa människor är att de bitvis och stundom kan vara ganska svåra 

att ha och göra med och att de faktiskt kan ha svårt för att anpassa sig och samverka. Det är inte 

självklart att kreativitet kan förknippas med enbart positiva följder för t.ex. en arbetsgivare. 

Utifrån ett sådant synsätt blir citatet intressant därför att frågan då blir vad som är syftet med 

dramaverksamheten. Jag följer konsensustanken som informanten uttrycker och applicerar den 

på redan diskuterade situationer, under övriga teman, där deltagare gjort övningar i rollen som 

sig själva. Då blir resultatet att det handlar om att lösa de spänningar som kan finnas i ett 

arbetslag och som t.ex. kan bottna i olika yrkestitlar och hierarkiska ordningar. Med andra ord att 

släta över och acceptera läget  –  det är bättre att vara sams. Eller, i andra övningar och 

situationer, skapa möjlighet att känna gemenskapen i det vi tycker likadant om och på så sätt 

stävja konflikter eller korrigera den som ställer sig utanför majoritetens åsikter. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS 

 

Här sammanfattas intervjuresultatet samt relateras till uppsatsens Bakgrundskapitel. 

Undersökningen pekar ut fem olika huvudteman som representerar den problematik som 

informanterna berör i sina berättelser. Dessa huvudteman ger konsekvenser för deltagarens 

upplevelse av dramaverksamheten, därför kallas de för konsekvensteman. Det är två olika typer 

av sammanhang som dramasituationerna utspelas i. De kan sägas tillhöra det 

personlighetsutvecklande samt det konstpedagogiska perspektivet, som Sternudd (2000) 

benämner dem. Det är temat favoriserande och värderande ledare som kan sägas tillhöra det 

konstpedagogiska perspektivet (och då endast berörande det favoriserande ledarskapet), övriga 

teman kan alltså ses som tillhörande det personlighetsutvecklande perspektivet. 

 

Favoriserande och värderande ledare 

Ledarskapet har här uppfattats som favoriserande, gentemot vissa deltagare. Antingen har – när 

ledaren varit man – utgångspunkten varit sexistisk d.v.s. de söta och flörtiga deltagarna har 

fokuserats eller så har ledaren favoriserat dem hon/han ansett vara de mest begåvade 

skådespelarna. Detta har sedan avspeglat sig i hur rolltillsättningen skett där de som favoriserats 

av ledaren har varit de som fått de stora rollerna i pjäser och uppsättningar. Vidare har det även 

påverkat kvalitén på regin som den favoriserande ledaren gett de mindre uppskattade 

deltagarna. Denna regi kan karaktäriseras som ytlig och i första hand inriktad på det fysiska, som 

t.ex. gå till höger, titta uppåt o.s.v. och helt saknat stöd för ett karaktärsarbete. 

Sammanhållningen, bland gruppens deltagare, har påverkats av det favoriserande ledarskapet 

och lett till en konkurrenssituation. Det har i sin tur påverkat kreativiteten för vissa deltagare och 

lett till dåligt självförtroende och att lusten för arbetet har försvunnit för dessa. 

 

Det värderande ledarskapet berör dramaledares uttalanden angående deltagares insatser i 

fristående dramaövningar. Dessa består av bra, dåligt och rätt eller fel i t.ex. improvisationer och 

gruppredovisningar. Vilket i sin tur, även här, påverkat lusten och glädjen till arbetet. 

I kapitlet Bakgrund refererade jag till Lepp och hennes betoning av ett dramaledarskap som inte 

är värderande inför deltagarnas insatser. Detta kan förstås som viktigt i många former av 

pedagogisk verksamhet. Om en matematiklärare t.ex. säger att en elev är dålig på att räkna så 
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kommer det troligtvis att skapas nya blockeringar hos eleven, som får än svårare med ämnet. I 

drama är det värderande momentet extra komplicerat eftersom det bygger på en mycket 

subjektiv tolkning från ledarens sida. Denna tolkning är också sammankopplad till personlig 

smak, precis som all konstnärlig verksamhet. Och hur ska en improvisation eller lek bedömas och 

av vem? Är ett bra skådespeleri likt Micke Persbrandts eller Allan Edwalls? Är en bra 

skådespelare den som kan sina repliker och är modig eller är det den som är en bra lagkamrat 

men verkar i det tysta? 

 

Jag uppfattar med andra ord den pedagogiska teatern som extremt känslig för bedömningar som 

bra och dåligt. Precis som Lepp skriver så är den främsta anledningen till den ickevärderande 

hållningen att det främjar ett gott gruppklimat. Jag vill utveckla detta och påpeka att det goda 

gruppklimatet i sin tur är förutsättningen för ett kreativt klimat som är grunden för det skapande 

arbetet. En informants berättelse, under det här diskuterade temat, utspelade sig i en 

skolverksamhet med betygssättning och det ser jag som en extra känslig situation för 

dramaledaren att hantera. Då befinner sig denne i en verksamhet som är präglad av ett 

värderande system genom betygssättning. När det finns i bakgrunden riskeras konkurrens mellan 

deltagarna men också ledaren blir värderande, indirekt, inför deltagarnas dramaprestationer 

genom sitt betyg. Boltons betoning av teatern som ett grupprojekt blir mycket spännande i detta 

sammanhang, då kanske det är detta som ska bedömas? Alltså deltagarnas förmåga att 

samverka, samarbeta och lyfta varandra istället för att premiera de vässade armbågarnas filosofi. 

Men troligen är inte det heller ett sätt att komma runt problemet, det värderande momentet är 

fortfarande kvar men med en ny förutsättning och utgångspunkt. 

 

Brist på fiktion 

I detta tema har deltagarna arbetat med fristående dramaövningar i olika sammanhang. Ofta har 

det skett i stora grupper där syftet varit att ” gruppa ihop ”, lära känna varandra o.s.v. 

Övningarnas karaktär har varit så att de inte erbjuder någon roll eller fiktion att verka i, istället 

förväntas deltagaren arbeta med sig själv som utgångspunkt. Det har även gällt när det handlat 

om gestaltning av stora och bitvis svåra känslor. Den enda möjlighet som då finns är att vara sig 

själv vilket kan leda till en känsla av utsatthet och sårbarhet av det egna jaget. Eftersom det inte 

finns någon fiktion finns det heller inget sammanhang för deltagarna att verka i. Genom en 

ledaruppmaning om att t.ex. agera ignorant mot valfri deltagare kan deltagare ta chansen att 
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leva ut en redan existerande konflikt till vederbörande. Det kan leda till att negativa relationer, i 

t.ex. ett redan befintligt arbetslag, återupprepas och därigenom fördjupas. Agerandet riskerar 

också, generellt sett, bli illustrerande och schablonartat därför att det är det enda sättet för 

deltagarna att bemästra situationen.  

 

I Bakgrunden benämns fiktionen som central, för drama, genom både Lepp, Sternudd m.fl. 

Østerns citat pekar också på att genom fiktionen skapar deltagarna mening för det som görs. I 

Boltons resonemang av fiktionen kan man också förstå den som ett sorts skydd för 

dramautövarna. Att då inte använda fiktionen i dramaarbetet kan alltså tolkas som att göra 

arbetet meningslöst och utsättande för deltagarna. Kanske är det inte ens frågan om drama 

längre eftersom fiktionen är ett av centralmomenten? 

 

När dramapedagogiken befinner sig i ett renodlat gruppbefrämjande sammanhang är det 

intressant att ställa sig frågan om vad det är som ska stå på schemat egentligen. Övningarna som 

informanterna beskrivit går att identifiera som sådana som används för att t.ex. frigöra 

kreativitet i ett teatersammanhang. Alltså en typ av övningar som är ämnade som en 

uppvärmning till ett pjäs- eller improvisationsarbete. Men i de beskrivna situationerna har det 

senare ledet till dessa övningar uteblivit, de har varit sig själva nog så att säga. När 

dramapedagogen kallas in för att ”gruppa ihop” o.s.v. kanske det är nödvändigt att se över vilken 

typ av övningar som verkligen är lämpliga att göra. Alla dramaövningar kanske inte kan rymma 

den skyddande fiktionen men då måste de vara skonsamma ur andra synpunkter och erbjuda 

andra möjligheter till skydd för deltagarna. Jag kan ta ett exempel – i Narrenövningar (Backéus 

1971 s. 39) finns en övning där deltagarna två och två balanserar en tändsticka mellan sina 

pekfingrar, syftet kan vara att träna samarbete, lyhördhet och varför inte  –  lära känna varandra. 

Denna övning är så att säga kontextlös men är inte samtidigt utelämnande av privata känslor och 

befintliga gruppstrukturer. För deltagarna går det att styra graden av intimitet även i det fysiska 

mötet mellan varandra. Tändstickan finns där emellan. Att också utföra balanserandet i en miljö 

som förhöjer upplevelsen, t.ex. en blackbox tillsammans med musik och sceniskt ljus, kanske 

också kan hjälpa till att lägga de vanliga rollerna lite åt sidan för en stund. Med detta exempel vill 

jag peka på att det finns skillnader i vilken typ av fiktionslös övning man väljer att göra, det finns 

gott om fler exempel. 
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Boltons tankar om ett vanligt missförstånd där drama använder sig av ett uppvisande av 

känslolägen, där dessa slås på och av, upplever jag som bekräftade under detta tema. Att arbeta 

utan fiktion inbegriper också att vara utan roll i ageringen och framställning. Indirekt blir det 

alltså deltagarens privata uttryck, av olika slag, som efterfrågas. Deltagarens enda skydd av sig 

själv blir då det illustrativa agerandet. 

 
Kulturkrock 

Temat berör situationer där informanterna förväntats göra övningar och lekar där tabun och 

sociala normer bryts utan tillfälle för reflektion. De är kopplade till den fysiska integriteten och 

utan hänsyn till de social ordningar som återfinns i redan befintliga grupper som på t.ex. en 

arbetsplats. Sammanhanget är detsamma som i föregående beskrivna tema, d.v.s. stora grupper 

där deltagarna tillhört en arbetsplats eller en utbildning. Syftet har varit att ”gruppa ihop” och 

prova på drama. De övningar som beskrivits har, precis som i föregående tema, saknat förankring 

i fiktionen. Karaktären på övningarna är sådan att de förutsätter människor som har råd att skoja 

med sin självpresentation och som inte är blyga eller hämmade. Den som är det sistnämnda 

riskerar att få sin självbild bekräftad av både sig själv och de andra i gruppen vilket kan leda till 

fördjupade låsningar och hämningar. En deltagare med hög status i gruppen och god självkänsla 

kan å andra sidan få denna bekräftad genom sin möjlighet att vara frigjord i övningarna. 

Sammantaget kan det ses som en möjlighet att de roller som redan finns i en grupp, t.ex. den 

blyge, den självsäkra o.s.v., kan förstärkas och fördjupas. 

 

Hägglund och Fredin påpekar rädslan för beröring som en av tre vanliga rädslor som 

dramadeltagare kan ha och att grunden för detta är rädslan för kränkning. Det är något som går 

att känna igen i de berättelser som jag tagit del av, under detta tema. Även om det bara varit i en 

intervju där det uttalats som en känsla av kränkning, i övriga har det mer beskrivits som en form 

av obehag. Som framgår, av temats namn, så förstår jag problematiken något annorlunda, mer 

berörande de sociala koder en kultur omger sig med. Att ta på någon utan att någonsin, som i en 

del berättelser, ens ha pratat med vederbörande är underligt i vår kultur. Kränkningen ligger 

kanske mer i uppmaningen och förväntningen om att bara göra det? Hägglund och Fredins 

definition av de andra vanligt förekommande rädslorna – att synas och höras och att förlora 

kontrollen –  ställer jag mig tvekande till. För mig blir det en förenklad bild där problemet i första 

hand framstår som deltagarnas, istället för en problematik som tillhör övningarnas utformning, 
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ämnet och dramaledarens. Precis som författarna själva påpekar så är mycket av det som görs i 

drama otänkbart att göra i det vardagliga livet och det är här som själva dilemmat ligger, tänker 

jag. Det är ett viktigt konstaterande.  

 

Förutsatt frigjordhet 

Här handlar det om en slags ledarreaktion på eventuella svårigheter som deltagare kan uppleva i 

lekar eller övningar. När en grupp eller individ uppträtt avvaktande och tveksamt i dramaarbetet 

så förekommer det, i berättelserna, uppmaningar från ledarhåll om att komma igen, släppa lös 

och ge sig hän. Ett förhållningssätt som innebär att känslor vore möjliga att styra genom ett slags 

viljemässiga knapptryckningar. Både de känslor som kan finnas inför det som ska göras, alltså 

själva dramasituationen, samt de eventuella känslor som ska gestaltas i en övning. Ytterligare en 

konsekvens av detta verkar vara att de beskrivna händelserna präglas av ett högt tempo där 

arbetet forceras och saknar möjlighet till reflektion. Detta kan leda till att deltagare inte hinner 

med känslomässigt och upplevelsen får en prägel av stress och att vara utom kontroll. 

Frivilligheten av att delta i dramaverksamheten och de enskilda övningarna har inte framstått 

som en möjlighet, i detta tema, och därigenom kan man lite tillspetsat säga att det i vissa fall 

skett ofrivilligt. 

 

Dramapedagogiken är en del av reformpedagogiken som uppstod ur ett behov av att söka nya 

former för lärande. Filosofen och pragmatikern John Dewey (1859-1952) kan ses som en av 

reformpedagogikens inspiratörer. Deweys kända devis ” Learning by doing ” nämns ofta när 

dramapedagogiken ska definieras. Kanske är det lätt att förstå det som ett görande till varje pris, 

men Boltons resonemang om att det är en trevande process att finna vägen in i det dramatiska 

uttrycket är en fin tankeställare under detta tema. Liksom Lindvågs betoning av att inte hålla ett 

stressigt tempo i dramaundervisningen. Dramaverksamhet handlar inte om att bara göra till varje 

pris. Jag vill här också referera till Østern (2000 s. 269) som menar att det finns en myt om att 

drama eftersträvar det spontana uttrycket. Hon skriver att det är en definitionsfråga, vad 

innebörden i detta är, men att genom reflektion och kritisk analys av formuttryck kan det mest 

spontana också bli ett medvetet uttryck. Jag förstår Østerns tankar som att det spontana inte är 

eftersträvansvärt i sig, men genom reflektionen är det möjligt att fördjupa uttrycket och 

därigenom blir det spontana basen för arbetet. Reflektion är något som saknats i detta tema.  
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Gruppens känslomässiga utgångsläge måste vara vägledande för vad som kan göras vilket 

betonats av både Bolton och Wiechel. När ett gruppklimat är spänt är det kanske ibland bättre 

att dricka kaffe och prata en stund istället för att göra frigörande lekar och övningar? Eftersom 

det är så vi är mest vana att bekanta oss med varandra och nya situationer. Sedan kan arbetet gå 

vidare. Detta resonemang uppfattar jag, om än tillspetsat, i linje med Wiechels konstaterande att 

drama inte alltid är vägen för att lösa en grupps problematik. 

 

Att avstå från övningar har av Wiechel formulerats som en rättighet för deltagare, men i 

informanters berättelser framstår det som komplicerat. Dels är frivilligheten inget som betonats 

av ledare men också därför att man inför de andra i gruppen t.ex. inte vill framstå som en som 

inte kan leka. I situationer där drama bedrivs som del av en utbildning, och deltagande är 

förutsättning för att få godkänt på ett moment, kan möjligheten till frivillighet ifrågasättas. I 

förlängningen kan man också fråga sig hur pass stor valfriheten är när verksamheten bedrivs som 

t.ex. upptakt på en arbetsplats. Med den insikten i bakgrunden blir det än viktigare att ledaren 

undviker övningar där den personliga integriteten kan kränkas.  

 

Konsensustvång 

Under detta tema förekommer i första hand berättelser där s.k. värderingsövningar och liknande 

förekommit. I dessa har informanter upplevt att svängrummet är litet för olika åsikter och att det 

funnits rätt respektive fel åsikter och värderingar. Det är inget som uttalats högt av vare sig 

ledare eller övriga i gruppen. Men indirekt genom övningarnas uppbyggnad där det visuella 

intrycket kan förstärka den avvikandes icketillhörighet till majoritetens ståndpunkt. Det kan leda 

till en strävan efter att anpassa sig till övriga gruppens uppfattning och på så vis kan det uppstå 

en likriktning av åsikter. Om en deltagare inte ansluter sig till majoritetens uppfattning kan det å 

andra sidan leda till en upplevelse av utanförskap. Vidare handlar temat om en tendens där 

dramapedagogiken arbetar för gemenskap och sammanhållning men där priset kan vara att 

nödvändiga konflikter slätas över och motas ut ur ljuset. 

 

Byréus betonar (2004 s. 48) att värderingsövningar inte är diskussionsövningar, det ska alltså inte 

leda till argumenteringar mellan deltagarna. Ledaren ska också uppmuntra alla att göra egna val. 

Men i övrigt problematiserar hon inte metoden. Syftet med arbetet är att människor ska 

uppmuntras till att våga tänka självständigt och inte följa gruppnormer. Wiechel skrev att 
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övningar med ett syfte lätt kan förvandlas till dess motsats. I detta fall är det mycket tydligt, 

övningarna syftar till ett självständigt och fritt tänkande men kan lika gärna sluta som en 

uppvisning i konsten att tycka likadant. Av den enkla anledningen att det är mycket få människor 

som vågar/vill/kan avvika från majoritetens åsikter.  

 

Värderingsövningar, och liknande, berör ofta teman där det kan finnas underförstådda svar på 

vad som är rätt och fel utifrån ett gängse normsystem. Dels sammanhanget som det utgår ifrån 

och dels samhället i stort. Teman som används kan t.ex. vara alkohol och droger, sexualitet och 

våld. Byréus (2004 s. 79) exemplifierar hur ledaren kan agera om en deltagare, under denna typ 

av övningar, säger hemska saker som ” Skjut alla turkar ”. Då föreslår hon att ledaren ska ställa 

klargörande frågor som t.ex.  –  Vilka ska göra det? – Militärer, poliser? Var ska de skjutas – här 

på torget? Byréus betonar att det ska göras utan ironi och på allvar. Jag funderar på vilka signaler 

förfaringssättet sänder i praktiken. Deltagaren uppmuntras förvisso att prova sin tanke fullt ut 

men samtidigt sänds signalen om att det fanns en omoral i värderingen. Visst, jag tycker att 

rasisim bör stävjas men var går gränsen för vad som är en accepterad värdering, och vem är det 

som avgör det? Problemet, som jag ser det, är att det inte finns någon knivskarp gräns, den är 

luddig. Får man t.ex. tycka att klassklyftorna är ett så pass stort problem att det enda sättet att 

komma tillrätta med dem är konfrontation med överklassen genom en revolution? Eller ska 

ledaren då ställa frågor av typen –  Hur stor årsinkomst ska man ha för att räknas till överklassen? 

–  Ska man ta ifrån de välbärgade barnen deras leksaker? Med detta exempel vill jag visa på de 

svårigheter som kan finnas i övningarna.  

 

” (…) Jag tycker det är så vämjeligt. För det första får jag en impuls att tycka tvärtom bara för att 

djävlas. (…) Det utklippta citatet återfinns under resultatdelen och jag vill lyfta fram det igen för 

att titta lite närmare på vad som kan förstås som bakomliggande orsaker till det. Vad är det som 

kan locka fram lusten hos en vuxen människa att utsätta sig för risken att tycka tvärtemot gängse 

norm och dessutom göra det öppet inför gruppen? Vill man förenkla och dra ytliga slutsatser kan 

man se det som en pubertal och omogen reaktion hos en individ som vill ha uppmärksamhet. 

Men man kan också se det som att övningen rymmer en underliggande uppfostrande ton som 

utgår ifrån en konsensusmoral. En tyst gemensam överenskommelse om vilka frågor som det är 

tillåtet att tycka lite olika om och vilka som är tabu. Det, tänker jag, kan väcka lusten att 

ifrågasätta. Därför att det finns något naivt i tron att bara för att deltagarna uppmanas att ställa 
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sig på olika lappar så tränas individens förmåga till självständigt tänkande och gruppens förmåga 

att respektera detta. Jag uppfattar det som att några problematiserande led då har gått 

förlorade. 

 

 

 

 

  



40 
 

SLUTORD 

 

Att huvudparten av berättelserna som jag fått ta del av utspelat sig i det 

personlighetsutvecklande perspektivet kan jag inte förstå som annat än att det är extra känsligt 

att verka i. Kanske är det för att syfte och mål kan vara otydliga, särskilt vid ett tillfälligt och 

nästintill ofrivilligt möte? Lepp (1998 s. 16) refererar till Carl Rogers3 som uttrycker vikten av att 

individen har tilltro till sin förmåga att lära och att detta lärande kommer att betyda någonting 

viktigt för henne/honom i ett senare skede. Där kanske deltagares förmåga att tilltro sig 

möjligheten att erövra dramats språk och på vilket sätt det skulle gagna dem senare i livet är ett 

reellt hinder. Det är inte alldeles uppenbart för en oinvigd att se nyttan av att göra drama med 

t.ex. arbetslaget . Wiechel nämner bl.a. gruppstorleken som viktig i dramaarbetet, i flera 

berättelser förekommer mycket stora grupper på 20 – 70 deltagare. Det har säkerligen också 

inverkat negativt på upplevelsen och är en ganska anmärkningsvärd situation att bedriva 

dramaverksamhet i. Att en uppdragsgivare vill att arbetet ska bedrivas under sådana premisser 

är däremot mindre häpnadsväckande. 

 

Det finns en, vad jag uppfattar som, överfokusering på dramaarbetet med barn och ungdom i 

den dramapedagogiska litteraturen. Wiechels konstaterande om att många vuxna upplevt sig få 

övningar att arbeta med som är bättre lämpade för barn är intressant i detta sammanhang. Det 

är inget som tagits upp av informanterna men flera av de beskrivna situationerna skulle också 

kunna förstås och tolkas i ljuset av detta. 

 

Ricoeur menade att det finns en distans mellan människans erfarenheter och uttrycken för dem, 

en bristande överensstämmelse. Genom detta glapp och avstånd uppstår en kreativitet för 

reflexion och tolkning (Kristensson Uggla 1994 s. 190). Jag tolkar det till att gälla min 

undersökning också, det är inte bara negativt att jag inte varit närvarande i de situationer som 

informanterna beskriver.  De har berättat om sina upplevelser men alltså inte kunnat göra exakta 

återgivningar av verkligheten. I detta glapp får sedan mina tolkningar ett spelrum, där viljan att 

förstå blir drivkraften. Så på min frågeställning om det är möjligt att genom intervjuberättelser 

                                                      
3
 Carl Rogers (1902-1987) var amerikansk psykolog och psykoterapeut och ledande gestalt inom den 

humanistiska psykologin på 1960- och 70-talen, född i Chicago. (http://www.ne.se/carl-r-rogers) 
 



41 
 

rekonstruera den situation som utlöste den negativa dramaupplevelsen, vill jag svara ja.  Med 

ordet rekonstruera avser jag dock inte att jag fått tillgång till det exakta förloppet eftersom det 

inte vore möjligt att förmedla genom berättandet. Men tillräckligt med information för att få en 

inblick i hur situationen tedde sig och kunna göra min tolkning. 

 

Jag vill här också ytterligare påminna om att ambitionerna med min uppsats inte varit att lyfta 

fram dramapedagogiken i en dålig dager. Under arbetes gång har det stundom gjort ont att 

betrakta den med en kritisk blick eftersom drama och teater betyder otroligt mycket för mig. Det 

är där jag känner mig som  mest hemma och levande.  Åren som verksam inom teater och 

dramapedagogik har jag hjälpt mig på många sätt genom att utveckla och uppmuntra förmågan 

att uttrycka mig. Kanske är uppsatsarbetet ett resultat av lusten att prova fakirens 

tillvägagångssätt och lägga mig på den obekväma spikmattan i hopp om att det är nyttigt. Kanske 

har det hjälpt mig att bli en mer medveten pedagog. 

 

Metodreflektion 

Vad skulle jag gjort annorlunda om jag inlett arbetet med studien idag? För mig är det självklara 

svaret att jag skulle gjort betydligt färre, men djupare, intervjuer och inriktat dem på att enbart 

omfatta människor som har mycket liten dramaerfarenhet. Att vara väl bekant med drama 

respektive helt oerfaren är två helt olika utgångspunkter och ger två helt olika karaktärer på 

upplevelserna. Det stora antalet intervjuer gav dem en något ytlig prägel med en stor fokusering 

på själva den situation som informanten beskrev. En situation som jag inte varit närvarande i 

men fick mig återberättad.  Jag sökte efter mycket konkreta återgivningar, vilket jag också fick, 

eftersom jag trodde mig kunna söka efter något övergripande och generellt genom ett sådant 

sätt. Såhär i efterhand tycker jag att det var lite naivt och tror att det varit bättre att göra 

djupintervjuer med max tre deltagare.  

 

Om det jag fått mig berättat skulle vara sant eller inte har jag inga tvivel kring. Det fanns ingen 

anledning för deltagarna att hitta på. De valde själva att delta i undersökningen och visste 

förutsättningarna när de anmälde sig. Det man skulle kunna fundera på är om informanterna 

ville krydda sina berättelser för att göra mig till lags. För att undvika det så inledde jag 

intervjuerna med att poängtera att det inte var fråga om att jag var ute efter några sensationella 
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berättelser, utan helt enkel när man känt att det inte riktigt fungerat. Karaktären på berättandet 

blev sådant att jag upplevde det som trovärdigt. Frågan är väl snarare hur pass trovärdigt jag 

lyckats förmedla och tolka dem. Men min avsikt har varit att så tydligt som möjligt lyfta fram det 

som ligger till grund för tolkningarna, d.v.s. informanternas egna rekonstruktioner av en upplevd 

erfarenhet i det förflutna. 

 

Epilog 

Något som verkligen förvånat mig i denna undersökning är att alla berättelser utspelas i några av 

informanternas första möten med drama, som vuxen. Alltså även de informanter som har stor 

förtrogenhet med ämnet. Det kan naturligtvis betyda att dessa informanter väljer erfarenheter 

som ligger långt bak i tiden för att slippa lämna ut situationer och personer som finns i deras 

omedelbara närhet nu. Andra orsaker kan jag bara spekulera kring, men kanske är det då som 

verksamheten framstår som mest svårbegriplig och som en bjärt kontrast till det vardagliga 

sociala livet? När den regelbundet aktive dramautövaren varit med ett tag kanske saker och ting 

normaliseras upplevelsemässigt. 

 

För en framtida forskning kunde det kanske vara intressant att fokusera hur man kan underlätta i 

dramamötet för ovana dramadeltagare, särskilt vuxna. Det skulle kanske kunna kombineras med 

en socialpsykologisk blick? Som ett led i att nå ut bredare med verksamheten. 

Dramapedagogiken har hämtat inspiration från sociologin och socialpsykologin genom t.ex. de 

tankar som finns runt rollspel. Men jag avser här en forskning som använder socialpsykologiska 

teorier för att problematisera dramamötet för nya deltagare. 

 

Den amerikanske sociologen Erving Goffman4 menar att i det sociala samspelet skapas individens 

karaktär. När individen visar upp sig själv innebär det alltid en slags offentlig granskning och 

risken att tappa ansiktet finns hela tiden där. Om en framställning av ansiktet skulle misslyckas 

och bli ifrågasatt av omgivningen kan det leda till ett sammanbrott i det sociala samspelet och 

leda till känslor av skam. Upprätthållandet av vissa sociala mönster är något som vi människor 

                                                      
4
 Goffman kan sägas tillhöra teoritraditionen symbolisk interaktionism som har sina grunder i amerikansk 

pragmatism, med t.ex. Dewey som företrädare, och en nära koppling till den s.k. Chicagoskolan. (Johansson & 
Lalander 2010 s. 25.) 
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strävar efter, trots att det ofta misslyckas. Grundförutsättningen för att det sociala livet ska 

fungera är att individen undviker situationer där den upprättade men preliminära jämvikten kan 

hotas. Våra handlingar styrs av subtila processer och leder till att vi föredrar att prioritera 

självkänsla hellre än självutveckling (i Johansson 2004 s. 92-93). Bevarandet av självkänslan är 

centralt för människor enligt detta resonemang, det är dessutom ständigt hotat av det sociala 

samspelet. En dramapedagogisk verksamhet som sysslar med ett arbete utan fiktionens grund 

och istället använder övningar där deltagarna ska tänja på de sociala gränserna i syfte att komma 

närmare och lära känna varandra är alltså mycket sårbart. 
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