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Abstract 

Studiens syfte är att analysera fyra pedagogers upplevda motivation att använda sig av 

dramapedagogik och se vilka eventuella variationer som påvisas. Den använda metoden är 

fokussamtal och intervju. Undersökningen är fenomenografisk och tre olika teman som tycks 

upplevas motiverande är: dramapedagogikens förmåga att beröra, ge möjlighet till ett 

fördjupat lärande och främja utveckling. Resultatet analyseras ytterligare utifrån Herzbergs 

och Ryan och Decis teorier om motivation. Trots ett antal kontaktpunkter med båda dessa 

teorier uppstår svårigheter i jämförandet. De beror främst på att fokus är annorlunda i de 

nämnda motivationsteorierna än i de faktorer informanterna verkar uppleva sig motiverade av: 

i teorierna är det tillfredsställelsen av de personliga behoven som ger motivation medan 

informanterna ger exempel på att det som händer andra motiverar dem.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom min uppväxt i frikyrkan har jag flera gånger kommit i kontakt med dramaverksamhet. 

Ofta har det varit då jag tillsammans med kompisar övat in och spelat upp en pjäs av något 

slag. En gång kunde det vara en pjäs som placerade julens händelser i nutid medan det en 

annan gång kunde vara en sketch skapad för att hylla en ledare som fyllde jämna år. Det 

motiverade mig att märka hur jag utvecklades och att kompisar uppskattade min insats. 

Dessutom välkomnade jag den variation det innebar i sätt att berätta och väcka tankar. Jag 

insåg att det går att säga saker på olika sätt.  

Jag har aldrig sett tro och dramapedagogik som en dålig kombination. Snarare tvärtom. Enligt 

mig skulle dramapedagogik kunna tillföra exempelvis gudstjänstlivet en hel del. Under mina 

år som student har jag däremot upplevt en slags misstänksamhet, från människor jag pratat 

med, till att använda dramapedagogik i kyrkan. Det har fått mig att fundera över dels synen på 

kyrkan och de människor som verkar där, och dels på vad det egentligen är som motiverar 

mig i användandet av dramapedagogik. Skulle en dramapedagog inom kyrklig verksamhet 

kunna ha andra motiv med dramaverksamhet än en dramapedagog i vilken annan verksamhet 

som helst? Kan man ens ställa den frågan så och förvänta sig ett generellt svar? I mina ögon 

är vi alla människor, oberoende av tro, och alla har vi hjärtefrågor. Misstänksamheten jag 

upplevde fick mig att undra över om det finns en föreställning om att kristnas hjärtefrågor 

skulle påverka dramaverksamhet på ett annorlunda, och mer negativt, sätt än andras. Denna 

uppsats är ett resultat av att vilja ge exempel på skillnader och likheter i vad som driver 

pedagoger att använda sig av dramapedagogik. Finns det en gemensam inre drivkraft gällande 

detta? Eller vad kan det tänkas finnas för variationer av vad som motiverar? 

För att underlätta läsningen av studien bör några nyckelbegrepp definieras. Vad menas 

exempelvis med drivkraft? Enligt www.synonymer.se (2010-05-03) är ordet drivkraft 

synonymt med bland annat motivation, motor, drivfjäder, skäl, motiv och det som sporrar. På 

följande vis definierar Nationalencyklopedins ordbok (2004) drivkraft, motivation och motiv: 
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Ord 

 

Förklaring i 

Nationalencyklopedin 

 

drivkraft 

 

Yttre kraft som orsakar 

rörelse, alternativt om inre 

kraft, till exempel en motors. 

 

motivation 

 

Inre behov som ligger bakom 

visst (potentiellt) beteende. 

 

motiv 

 

Underliggande orsak. 

   Tabell 1: Definitioner enligt Nationalencyklopedins ordbok (2004) 

Utifrån ovanstående definiering tycks inre drivkraft och motivation vara de begrepp som bäst 

lämpar sig för vad jag i studien efterfrågar. Min första tanke var att använda mig av begreppet 

drivkraft, men för att undvika missförstånd om att en yttre drivkraft (se betydelse ovan) 

åsyftas kommer hädanefter begreppet motivation i stället att användas. Den huvudsakliga 

frågan gällande motivation är enligt Robert Franken (1994:19): ”Vad skapar handling?”. 

Detta resonemang redogör jag för av den anledningen att ändringen från att använda 

begreppet drivkraft till att använda begreppet motivation har skett under arbetets gång och att 

drivkraft var det begrepp som fortfarande användes då materialet till undersökningen 

samlades in. 

1.2 Tidigare forskning 

I databaserna ERIC och Academic Search Elite har tidigare forskning på temat 

dramapedagoger och motivation sökts. Trots en stor variation på sökord påträffades endast en 

relevant studie. Den är skriven av Mariette Théberge (2007). Syftet med Théberges kvalitativa 

studie är att i ett språkligt minoritetssammanhang som, i detta fall, franskspråkiga Ontario, 

Canada, reflektera över vad det betyder att vara, eller bli, högstadielärare i drama och teater. 

Hon vill genom studien försöka förstå vad som motiverar eller inte motiverar någon till detta. 

För att kunna göra denna reflektion har Théberge gjort halvstrukturerade intervjuer med lärare 

med olika lång arbetserfarenhet. Studien visar på en klyfta som kan finnas mellan lärarens 

passion för teater och verkligheten i klassrummet. I analysen tydliggörs att stödet från skolan 

och skolledningen är av betydelse i beslutet att fortsätta eller påbörja en karriär inom yrket. 

Inre motivation som nämns av studiens deltagare är bland annat tillfredsställelsen att skapa 

teaterföreställningar med unga, nöjet att få arbeta med sitt intresse; teater, och stolthet över att 

få bidra till elevernas utveckling. 
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Annan forskning på temat motivation i relation till dramapedagoger har ej påträffats. Däremot 

finns ett antal studier om vad som motiverar lärare, men då inte specifikt dramalärare. Det 

antyder att det saknas forskning om vad som motiverar pedagoger som inte nödvändigtvis 

verkar inom skolans väggar att använda sig av dramapedagogik och visar en lucka som jag 

med denna studie eventuellt kan fylla. Forskning om motivation i arbetslivet, generellt, finns 

det däremot och en av dessa studier nämns i kapitel 2 där det redogörs för motivationsteorier 

av olika slag. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att göra en jämförande analys av fyra pedagogers berättelse om sin 

motivation till att använda dramapedagogik i de verksamheter de arbetar inom. 

Frågeställningarna är följande: 

- Hur beskriver och förstår några olika pedagoger den självupplevda motivationen 

bakom användande av dramapedagogik? 

- Vilka skillnader i motivation påvisas i dessa pedagogers berättelser? 
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2. Motivation 

Eftersom studien är inriktad på pedagogers motivation att använda dramapedagogik handlar 

detta avsnitt om personlig motivation. För Myndigheten för skolutvecklings räkning har 

Helena Ahl (2004) skrivit om motivation och lärande. Hon redogör då grundligt för teorier om 

motivation och de exempel hon ger som har relevans för min egen studie förklaras i detta 

avsnitt. I vissa fall har jag låtit teorin förklaras ytterligare genom att vända mig till fler källor. 

Bland de som betonat att människan är en kognitiv varelse finner vi Kurt Lewin. Att se 

människan som kognitiv innebär att rikta fokus mot människans tankar. Motivation är enligt 

Lewin en kombination av människans kognitiva scheman, det vill säga hur hon får kunskap, 

och hennes vilja. Dessa är även till viss del beroende av varandra. Ahl (2004:34) förklarar att 

människor på grund av olika kognitiva scheman, enligt Lewin, värderar saker olika:  

Någons kognitiva schema kan säga denne att en hög position i samhället är mycket 

önskvärt, medan en annan persons schema säger att detta inte är något att stå efter. Han 

använde termen värde (valence) för att beskriva någots grad av begärlighet för en 

människa. Värdet är inte statiskt – om man tror att något är bortom det möjligas gräns får 

det lågt värde även om man vill ha det, likaså om man redan har tillfredsställt behovet av 

detta något. (Ahl 2004:34.) 

En individs kognitiva schema och personliga vilja påverkar således, efter vad denna teori 

säger, motivationen. Utöver detta menar Lewin att motivationen påverkas av negativa och 

positiva krafter. Dessa krafter kommer antingen inifrån människan eller är yttre påverkan. 

(Ahl 2004:34.) 

Därtill finns ett antal teorier som talar om människan som behovsstyrd: behoven styr 

handlandet. Då behoven styr handlandet blir de enligt dessa teorier vad som, till stor del, 

motiverar människan. Abraham Maslow, exempelvis, talade om grundläggande behov 

(fysiologiska behov, trygghet, tillhörighet och kärlek, uppskattning, kognitiva behov, estetiska 

behov och slutligen självförverkligande) och åskådliggjorde dem hierarkiskt ordnade i 

pyramidform. Grundtanken är att ett behov måste tillfredsställas innan nästa uppmärksammas. 

Maslow tillägger dock att varje behov inte måste vara fullständigt tillfredsställt innan nästa 

behov blir aktuellt att möta och att fler än ett behov kan ligga till grund för en del beteenden. 

(Ahl 2004:36f.) Frederick Herzberg definierade behoven som motivationsfaktorer vilka leder 

till tillfredsställelse. Motivationsfaktorer kan exempelvis vara: resultat/prestation, erkännande, 

arbetet i sig, ansvar, avancemang och möjlighet att växa. (Ahl 2004:43-44.) Enligt Ahl 

innebär Herzbergs teori i praktiken: 

Att känna att man vuxit, skriver Herzberg, är att känna att man klarat av uppgifter som 

man upplever som meningsfulla. Detta ställer helt andra krav på arbetsgivarna – det 

handlar om att se till att arbetet erbjuder möjligheter att lära och förstå nya saker och att 

det finns utrymme för kreativitet. Det krävs att man ges tillfälle att fatta beslut under 

osäkra omständigheter och att man ges en chans att växa som människa. Det krävs 

erkännande för det man gör och möjlighet att hela tiden få göra något annat och svårare. 

(Ahl 2004:44.) 
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Med andra ord kan man säga att Herzberg anser att människan behöver få vara aktiv, kreativ, 

sedd och utmanad. I citatet uppmärksammas dessutom arbetsgivarens roll i den anställdes 

motivationsprocess. Steget är inte långt till att se hur samma teori även gäller fritidsintressen 

och engagemang utanför arbetet. 

En annan teori, med liknande inslag, säger att människans inre motivation grundar sig på 

behov av kompetens och autonomi. Förespråkarna för denna teori heter Richard Ryan och 

Edward Deci. För att tillfredsställa dessa behov vill människan göra egna val och känna 

kontroll över situationen, samtidigt som hon vill att en uppgift ska innebära en viss utmaning. 

Ryan och Deci skiljer alltså mellan inre och yttre motivation. Till vad som motiverar utifrån 

hör bland annat tvång och belöning. (Ahl 2004:46f, Ryan & Deci 2000:69.) Judy Cameron 

och David Pierce (2000:15) förklarar att inre motivation är då en uppgift utförs till följd av 

intresse och mer för sin egen skull än för eventuell belöning. Uppgiften i sig, eller aktiviteten, 

ges ett högt värde (Ryan & Deci 2000:69). Christina Björklund (2001) skriver om motivation 

på arbetet och hänvisar i stor utsträckning till just Ryan och Decis teori och menar att man 

inom arbetsmotivation mer och mer ser beteende som beroende av individens inre motivation 

och inte av sociala eller materiella belöningar. Inre motivation, jämfört med andra typer av 

motivation, hör dessutom samman med bland annat förbättrat kreativt tänkande, högre 

psykologiskt och fysiskt välmående, bättre minne och påföljande villighet att göra även andra 

uppgifter. Om den anställdes behov av kompetens och autonomi är tillfredsställt leder det till 

bättre utfört arbete, större belåtenhet och generellt välmående. (Björklund 2001:28.) 

Slutligen ska målteorin nämnas. Enligt den motiveras människan av uppsatta mål. Arbetet 

mot målet underlättas ju mer specifikt målet är. Och resultatet blir bättre ju mer ambitiöst 

målet är. (Ahl 2004:51.)  
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3. Tillvägagångssätt 

3.1 Ansats 

I denna studie kommer variationer i vad fyra pedagoger uppfattar motiverar dem till att 

använda dramapedagogik fokuseras. En fenomenograf vill beskriva just de variationer av 

uppfattningar som kan finnas hos olika människor, till skillnad från en fenomenolog som 

försöker hitta den gemensamma nämnaren, den upplevda essensen, ”det som förenar ett antal 

sätt att uppfatta och uppleva ett fenomen” (Alexandersson 1994:116). Silwa Claesson belyser 

att ett fenomen inom fenomenografin kan anses vara hur någon utför något likaväl som hur 

någon uppfattar något (2002:33). Min ansats kan sägas vara mer fenomenografisk än 

fenomenologisk eftersom jag inte enbart ser på likheter utan främst variationer.  

I en fenomenografisk studie studeras hur informanterna upplever och erfar något visst. 

Däremot är det inte informantens enskilda uppfattning som är intressant utan det är den 

kollektiva nivån forskaren inriktar sig på (Alexandersson 1994:116). I det här fallet handlar 

det alltså om motivation att använda dramapedagogik och informanternas individuella utsagor 

anses ge exempel på hur dramapedagogik kan motivera pedagoger i stort. 

3.2 Informanter 

I studien deltar fyra kvinnor som på olika sätt och med olika åldrar arbetar med 

dramapedagogik som metod. Då mitt intresse varit att se eventuella skillnader i vad som 

motiverar pedagoger till användande av dramapedagogik har jag försökt finna informanter ur 

olika sammanhang och begränsade mig i det valet till religiöst anknuten och oanknuten 

verksamhet. Jag valde att gällande den religiöst anknutna verksamheten enbart inrikta mig på 

anknytning till den kristna tron. Min önskan var även att de sammanhang informanterna kom 

ifrån sinsemellan skulle vara olika och att samtliga deltagare skulle arbeta i samma 

geografiska område så att en träff vore möjlig. I sökandet efter informanter skrev jag en lista 

på vilka pedagoger som fanns att tillfråga. När jag insåg att en man och en kvinna ur vardera 

verksamhet inte var möjligt, på grund av att endast ett av namnen på min lista var en man, 

beslöt jag mig för att enbart kontakta kvinnor. De kyrkligt anknutna pedagoger som 

regelbundet använder sig av dramapedagogik visade sig vara relativt få vilket gjorde att jag 

helt enkelt kontaktade de två jag fann och som inte arbetade inom exakt samma verksamhet 

som varandra. Utöver dessa två kontaktade jag två pedagoger från kyrkligt oanknutna 

sammanhang som jag visste arbetade med olika åldersgrupper och inom olika sammanhang. 

Lyckligtvis sa samtliga utvalda ja. Namnen på informanterna är fingerade: 

Alma är dramalärare som under många år arbetat med lärarstudenter.  

Lotta är dramapedagog anställd som barn- och ungdomskonsulent inom en församling. 

Karin är inte dramapedagog men utbildad inom Bibliodrama
1
. Hon arbetar som konsulent för 

kultur och bildning inom ett kyrkligt studieförbund. 

                                                           
1
 Bibliodrama är en metod att läsa bibeln med hela kroppen (Geisler 2003:101). 
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Sara är dramapedagog som i kommunal regi arbetar med teater och kultur för barn och 

ungdom. 

3.3 Metoder 

De valda metoderna för insamlande av data är fokussamtal och, i ett fall, intervju. 

Fokussamtal  

Definitionen Victoria Wibeck (2000) ger av fokussamtal lyder: ”Fokusgrupper är en form av 

fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att på en forskares 

uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra” (Wibeck 2000:7). Den definitionen liknar 

David Morgans (1996:130) som skriver att fokussamtal är ett sätt att med hjälp av 

gruppinteraktion kring ett bestämt ämne samla data till forskning. Maria Andrén (2008:106) 

menar att så kallad tyst kunskap, sådan kunskap som finns men som ingen egentligen har satt 

ord på, kan bli tydlig då man i grupp samtalar om saken och hjälps åt att hitta orden - som till 

exempel i ett fokussamtal. 

I ett fokussamtal deltar flera informanter och det kan vara svårt att se vad som skiljer det från 

en gruppintervju. Enligt Monica Lindgren (2006:83) hjälps man i fokussamtalet åt att 

ventilera ett särskilt tema/ämne och det menar hon är annorlunda än i gruppintervjuer. Wibeck 

(2000:23) redogör för fokussamtal (hon kallar det fokusgrupp) genom att säga att de kan ta 

form av en gruppintervju men att däremot alla gruppintervjuer inte kan sägas vara 

fokussamtal. Kanske reds förhållandet dem emellan ut av Michael Bloors et al. (2001:42f) 

förklaring att fokussamtalets syfte mer är att främja diskussion än att, som i gruppintervjuer, 

sträva efter deltagararnas svar på flera specificerade frågor. Den enskildes inlägg i 

diskussionen kan leda till associationer hos en annan som en tredje reagerar på och så blir 

samtalet en grupprocess (Obert & Forsell 2008:8). En fördel med fokussamtal, som även 

gäller för gruppintervjuer, är att deltagarna får möjlighet att genom den interaktion som sker 

inse sitt eget sätt att betrakta och bedöma den fråga som behandlas (Trost 2005:25). 

I viss litteratur som behandlar fokussamtal (i litteraturen även benämnt som fokusgruppsamtal 

och fokusgruppintervju) åsyftas enbart en variant som används i konsumentundersökningar 

och för utvärderingar av olika slag. Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009:166) är ett 

sådant exempel. De menar att syftet med fokussamtal inte är att enas om en slutsats i frågan 

som tas upp utan att framföra de olika åsikter som kan finnas i gruppen. Ett annat liknande 

exempel är Christina Obert & Monica Forsell (2008). De använder fokussamtal för 

utvärdering av verksamheter. Trots att utvärdering inte är vad som eftersöks i denna studie har 

jag tagit tillvara deras råd kring upplägg av fokussamtal: ”deltagarna bör sitta så de ser 

varandra” (Obert & Forsell 2008:36),  

Presentera dig själv, /.../ och låt gruppdeltagarna presentera sig. 

Gå igenom syftet. 

Ge tidsramarna och håll dem. 

Se till att alla håller sig till temat/ämnet. 

Skapa ett öppet och tillåtande klimat så alla vågar säga det de vill, men tvinga aldrig 

någon att säga något. 
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Använd deltagarnas egna ord när du skriver upp faktorerna på tavlan. 

Ifrågasätt aldrig några faktorer, men fråga ofta Vad menar du med det? för att alla ska 

förstå vad som menas. 

Föreslå aldrig egna faktorer. (Obert & Forsell 2008:42f.) 

Ett fokussamtal kan vara strukturerat eller ostrukturerat. Skillnaden är att i ett strukturerat styr 

moderatorn till stor del interaktionen medan informanterna i största möjliga utsträckning får 

samtala ostyrt i ett ostrukturerat (Thulin Skantze 2006:30). Fokussamtalet i denna studie är 

ostrukturerat. Moderatorn (jag) är en aktiv lyssnare i samtalet och uppmanar vid behov till 

förtydligande eller återgång till grundfrågan men försöker att inte själv forma vad man 

kommer fram till. Ett fåtal frågor finns förberedda att utgå från (se bilaga 1). 

För att dokumentera vad som sades antecknade jag på spännpapper under hela samtalet. 

Andrén använder sig av samma metod men motiverar det med att det som eftersöks inte är 

individuella åsikter utan gemensamt ordsättande på tyst kunskap (2008:109). Samma 

motivering kan inte anges i den här studien eftersom viss vikt läggs vid den individuella 

motivationen, men metoden är i vilket fall relevant för att på ett överskådligt sätt kunna 

dokumentera vad som sagts. Utöver detta kommer hela samtalet att spelas in via dator och 

programmet Audacity. 

3.4 Etiska överväganden 

Studien kan inte sägas beröra ämnen av sådan karaktär att informanterna för den skull bör 

hållas anonyma. Det är alltså inte av etiska skäl jag valt att använda fingerade namn utan av 

den orsaken att det enligt mig inte spelar någon roll exakt vilka de är. Inför sitt deltagande 

informerades informanterna om syftet med undersökningen, att de i studien är anonyma och 

sin rätt att när som helst dra sig ur. 

3.5 Genomförande  

Deltagarna i fokussamtalet kontaktades via telefon och mail och utifrån ett antal datum som 

föreslogs fanns ett då alla kunde. Den överenskomna tiden meddelades i ett mail. Två dagar 

innan samtalet mottog de ett påminnelsemail med en uppgift att fundera på inför träffen. 

För fokussamtalet bokades ett rum på en av deltagarnas arbetsplats. Rummet ställdes i 

ordning i god tid men visade sig i sista stund vara dubbelbokat. Den andra gruppen som bokat 

lokalen hade större behov än vi av att vara i just den vilket ledde till att vi, i stället för att i 

lugn och ro starta vårat samtal då deltagarna anlänt, fick börja med att ställa i ordning i ett 

annat, rörigt, rum. Men tillsammans lyckades vi snabbt ordna oss en bra plats att hålla till på 

och samtalet kunde börja. 

Samma dag då fokussamtalet skulle genomföras blev en av deltagarna, Lotta, tvungen att 

lämna återbud. Med henne hölls istället en intervju ett par dagar senare utifrån samma frågor 

som i fokussamtalet (se bilaga 1). Alma, Karin och Sara deltog dock som planerat och 

samtalet pågick under två timmar. Den planerade rasten uteblev på grund av att samtalet hela 

tiden var mycket intressant och det ej var läge att avbryta. Hela samtalet spelades in samtidigt 

som jag som moderator kortfattat antecknade på spännpapper vad som sades. Inspelningen 
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tjänade mest som en slags back-up för att fylla upp där anteckningarna brustit. Efter samtalet 

sammanfördes anteckningarna mindre sammanfattade i ett dokument som sändes till 

samtalsdeltagarna för genomläsning. De fick på det viset möjlighet att kommentera och att 

reagera om något formulerats annorlunda än de upplevt att det sagts.  

Den enskilda intervjun med Lotta hölls på hennes arbetsplats i ett rum där vi kunde sitta 

ostörda. Minnesanteckningar fördes och hela samtalet spelades in. Samtalet varade i ca 30 

min. Efter fokussamtal och intervju har avsnitt som bedömts innehålla viktiga uttalanden 

transkriberats. 
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4. Resultat 

Som en slags uppvärmning inför fokussamtalet, och som en chans att få presentera sig, lade 

jag ut bilder som vi började med att gå runt och titta på. Alla fick i uppgift att välja ut en bild 

och i samband med att vi presenterade oss berätta varför man valt den bild man valt. Skälet 

till valet kunde vara vad som helst. Intervjun inleddes på samma vis. För att klargöra begrepp 

och eventuellt förtydliga vad samtalet skulle komma att handla om bad jag dem sedan att ge 

synonymer till ordet drivkraft. Ord som fantasi, lust, längtan, ”motor”, motivation, kreativitet, 

meningsfullhet, morot och vilja nämndes. Att de nämnde motivation som synonym gjorde det 

möjligt för mig att genomgående fortsätta använda det begreppet istället för drivkraft. Var och 

en av de fyra pedagogerna återberättade därefter en, enligt dem, betydelsefull situation från 

sin dramapedagogiska verksamhet. Utifrån den situationen samtalade de om vad som varit 

karakteriserande, vad som kunde sägas vara ”drivkraftsegenskaper” och som gjorde att arbetet 

med dramapedagogik vid just det tillfället upplevts så speciellt och meningsfullt. I 4.1 återger 

jag sammanfattat vad som sades och försöker förstå vad informanterna upplever motiverar 

dem. I 4.2 presenterar jag vad analysen visat. 

4.1 Betydelsefulla situationer 

Alma 

Alma berättar om en situation då hon med ett fåtal studenter arbetat med improvisation. Efter 

improviserandet skulle de utifrån en artikel studenterna läst teoretisera om improvisation. En 

kille hade inte gjort uppgiften, där det förutom läsningen av artikeln ingick att skriva en typ av 

läslogg. Han frågar henne vad det var hon ville att han skulle skriva. Alma svarar honom 

genom att fråga vad det var han sa, varpå han upprepar sin fråga. Hon svarar än en gång 

genom att fråga vad det var han sa och han upprepar än en gång sin fråga... och så vidare tills 

de övriga studenterna utbrister: ”Det är ju inte vad Alma vill!!”. Efter det menar Alma att den 

här studenten ändrades helt och hållet. Det var som att han plötsligt förstod. ”När man i 

stunden kommer på hur man ska göra för att få en annan människa att börja tänka”, säger 

Alma. Hon tror att hon har lätt att hamna i den typiska lärarrollen som talar om för studenter 

vad de ska göra, men då när de precis avslutat frigörande improvisationsövningar och varit 

inne i ett flöde var det enklare att bemöta studenten på det vis hon gjorde.  

Efter att Alma berättat händelsen försöker hon, med hjälp av de andra informanterna, att sätta 

ord på vad som gjorde situationen speciell och betydelsefull. Hon säger: ”Nån typ av 

förståelse skapades i mötet med den här pojken som.. att han fick en... insikt är det också. 

Förståelse och insikt tror jag.” Att skapa förståelse och insikt driver således Alma till att 

använda dramapedagogik. Insikt och förståelse om att det de gör har med studenten själv att 

göra. Fokussamtalsdeltagarna enas om att Alma gav deltagaren möjlighet att hitta motivation, 

vilket alltså också verkar vara motiverande, och säger att det är svårt att ha motivation om 

man inte hittar den inom sig själv. Därutöver menar Alma att hon motiveras av att bemöta det 

eventuella motstånd deltagaren kan uppvisa, vilket hon ser som en utmaning. 
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Lotta 

Det är svårt att välja ut en enda extra betydelsefull situation, tycker Lotta, men berättar om när 

det i en grupp fanns en elvaårig pojke som var lite ”bufflig och störig”. I övningen de gör ser 

hon hur han, i stället för att bråka och förstöra, plötsligt tar vara på sina ledaregenskaper och 

hjälper alla andra innan han räddar sig själv. Hon menar att det exemplifierar hur 

dramapedagogik kan locka fram de bra egenskaperna inom en människa. Ett annat exempel 

hon nämner är när barn i verksamheten från början är ovänner men mellan vilka det efter flera 

träffar, ibland kanske i upp till ett års tid, har utvecklats en vänskap. Det tyder på att 

dramapedagogik kan bidra till en omvärdering av människor man har i sin närhet. Utifrån 

dessa exempel, bland andra, menar Lotta att varje människa har en inneboende kraft och hon 

tycker sig motiveras av att se den kraften användas till bra saker och att få uppmärksamma de 

bra egenskaperna inom barnet.  

Lotta säger att dramapedagogik kan få människor att växa och att den kan bidra till att det 

som först bara satt i huvudet får landa i kroppen: ”man kan gå bortom orden och landa i 

upplevelsen.” Det sker genom att deltagaren får handla och uppleva. Är det ytterligare ett 

exempel på vad hon upplever motiverar henne? Lotta tror att handling öppnar upp, lösgör och 

aktiverar. Å ena sidan hänvisar hon till scoutverksamheten och Deweys uttryck learning by 

doing - man lär sig bättre genom att själv få göra i stället för att endast se på när någon 

förevisar. Å andra sidan hänvisar hon till att hon i sin tjänst deltar i mellanstadiets 

kristendomsundervisning på en skola som ligger i området där hon arbetar.
2
 Med hjälp av 

dramapedagogiska verktyg och tillsammans med eleverna går hon på ett fåtal lektioner 

igenom gamla testamentet. Hon ger exempel på hur hon tycker dramapedagogik kan ge ett 

annat slags lärande och minne än om endast hjärnan aktiveras: 

Jag har en kille i åttan, en sån här riktig...ligist, är kanske att ta i, men åt det hållet, en 

som gärna super skallen i bitar när han får möjlighet. Men han kan fortfarande rappa dom 

tio budorden. Och det tycker jag är så läckert. /.../ Att se hur det nånstans, berättandet 

sätter sig i kroppen. 

Av hennes ord anar vi att eleven inte är den som i störst grad, av eleverna i klassen, gör sina 

läxor eller lägger energi på skolarbetet över huvud taget. Vi vet inte med säkerhet, men 

kanske är fallet att han inte bryr sig särskilt mycket. Av någon anledning har ändå det hon, 

under ett fåtal lektioner på mellanstadiet, lärde ut fastnat i hans minne. Man kan dock fråga 

sig om dramapedagogik i sig var metoden som i sammanhanget gjorde att han mindes. Enligt 

exemplet kan metoden lika fullt ha varit musik och rytm. I vilket fall kan rapptexten ha väckt 

någon slags känsla av gillande hos pojken. Hela denna händelse verkar motivera Lotta till att 

fortsätta använda dramapedagogik. Kanske är det för att hon märker att ett lärande har ägt 

rum. 

                                                           
2
 Namnet på metoden Lotta använder är Bibeläventyret. Konceptet är utarbetat av Svenska Bibelsällskapet och 

följer skolans kursplan. Info finns på http://www.bibelsällskapet.se/anvanda-bibeln/bibelventyret/ 
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Karin 

I fråga om sitt användande av dramapedagogik menar Karin sig motiveras av att deltagarna, 

som enbart består av vuxna, får möjlighet att frigöra tänkandet, reflektera och använda sin 

fantasi. Tillsammans med gruppen och dramapedagogiska redskap tar hon sig an en bibeltext. 

Hon fascineras över hur den mest strikte och dramaovane tjänstemannen kan följa med in i 

upptäckandet och låta fantasin leda. Upplevelsen ges högt värde och hon menar att hon också 

lockas av att gång på gång utmana sig själv som pedagog och tillsammans med deltagarna ge 

sig ut i det okända. Dramapedagogik handlar om att lära med hela kroppen. I många av våra 

lärosammanhang premieras, enligt Karin, bara hjärnan, logiken, tanken, och det lärande som 

sker där. I dramapedagogiken infinner sig ett lärande där hela kroppen inkluderas och sinnen, 

rörelser och upplevelser inbegrips. Lärandet med hela kroppen blir ett mer allsidigt lärande 

som aktiverar ett annat slags minne. Karin benämner det som kroppens demokratisering och 

menar att dess poäng är lika värde. 

Att kroppens demokratisering det...kroppens lärande är lika viktigt och det ska egentligen 

ha lika stort värde och lika bra status som bara när hjärnan lär. För många gånger tar man 

ju sen till hjärnan det man har lärt sig med kroppen, och det minns man ju. 

Folk kan ju komma och berätta om nån övning dom gjorde som jag inte minns, och 

lärandet sitter klart fast. Det är ju sällan jag är på en föreläsning och att man kommer ihåg 

exakt då tänkte jag den här nya tanken. Men när det landar i kroppen så finns det ju ett 

annat minne bara... 

Enligt samtliga deltagare i fokussamtalet ger dramapedagogiken möjlighet till att möta, och 

se, sig själv och andra. Det innefattar ett lärande om demokrati. Det verkar vara Karins 

uppfattning att detta alternativa lärande motiverar henne att använda dramapedagogik.  

Samtalet mellan fokussamtalsdeltagarna efter Karins berättelse handlar om påverkan. De 

menar att det är omöjligt att som pedagog inte alls påverka. Men när blir det indoktrinering? 

En pedagog får inte ha bestämt vad som ska hända med människor, säger de. Då blir man 

terapeut. Det ska inte finnas någon agenda över vart deltagarna ska. Så väcks tanken att 

pedagogen ofta har ett syfte med övningar som görs. Är inte det att ha en agenda? Någon 

säger att om du är professionell kan det aldrig bli indoktrinering, men du bör inte vara privat 

och låta dina egna behov och övertygelser styra. Det är ett faktum att det i samhället finns 

vissa regler som medborgarna ska följa. Kanske kan arbetet utifrån de reglerna ge upphov till 

en form av indoktrinering? Pedagogens uppdrag är dock att fostra till demokratiska 

medborgare. Fokussamtalsdeltagarna kommer fram till att det är viktigt att hela tiden lämna 

ett fritt val, se till att det finns en bred väg för den demokratiska vägen är bred. Ett fritt 

tänkande måste vara tillåtet i verksamheten. De påminner om att pedagogens roll är att få 

andra att växa och tänka själva. Karin menar att dramapedagogik ger möjlighet att lära med 

ett annat sinne: 

Att komma in i ett annat tänk omkring.. kring lärande. Och att ta ansvar för sitt eget 

lärande och känna det är inte den som står där framme som ska lära ut nånting som jag 

ska förstå utan det är jag själv. Och att jag på nå vis kanske måste släppa mina egna det 

här med att alltid bara vara duktig och göra eller...prestationerna o stressen... 



17 

 

Att kunna ge rum för och uppmuntra ett fritt tänkande och ansvarstagande för sitt lärande 

verkar alltså upplevas som motiverande av samtliga i fokussamtalet. 

Sara 

Med hjälp av dramapedagogik kan man, enligt vad Sara erfarit, möta deltagarnas längtan. Hon 

berättar om ett tillfälle då hon var med och hade dramaövningar på en skola. Tanken var att de 

skulle arbeta med forumspel och värderingsövningar men det var sådana problem i grupperna 

att det inte fungerade. Det var en hel del bråk och saker flög genom rummet. Efter ett pass 

dröjde sig en hård och tuff pojke kvar. Sara började småprata lite med honom och rätt snart 

berättade han om sina jobbiga hemförhållanden. Från att ha känt hopplösheten att de inte 

lyckades komma någonstans med dessa bråkiga grupper slås Sara av att de måste ha gjort 

något som var bra eftersom den här pojken vågade öppna sig för henne. Detta är bara ett av 

många möten med olika ungdomar hon kan dra sig till minnes och dessa möten motiverar 

henne. ”Dom” är, i kommande citat, elever: 

Det var ofta så att dom sökte, inte på en gång, då var det ju väldigt motstånd och så där, 

men sen, och då tror jag att längtan efter vuxenkontakt, att bli sedd, vi lyssnade på dom 

på ett annat sätt, blev så tydligt.  

Att mötas är ett nyckelord då Sara berättar och det tycker hon är viktigt vad man än arbetar 

med. Dessa möten leder till att hon känner en meningsfullhet med den verksamhet hon står i. I 

samtalet utifrån hennes berättelse nämns att möta längtan, skapa relation, ha en känslighet. 

Frågan är emellertid om det var den dramapedagogiska verksamheten i sig som skapade mötet 

eller om det berodde på Sara som person och hennes bemötande och människosyn. Den 

verksamhet hon arbetar inom kanske helt enkelt bidrar till att hon får möjlighet att träffa 

människor så att möten kan äga rum? Fokussamtalsdeltagarna menar dock att 

dramapedagogik kan leda till att något sker på djupet av deltagarens inre. I situationen ovan 

ser de hur verksamheten troligtvis väckte reflektion inom eleven och mod att berätta. De 

sammanfattar genom att säga att dramapedagogik har förmågan att väcka något djupt 

personligt, att vaska bort ytan vi människor så lätt omger oss av och öppna upp oss, och jag 

funderar över om de menar att det motiverar dem. Och är det verkligen dramapedagogik i sig 

som motverkar det försvar som eventuellt byggts upp, eller krävs det att ledaren i fråga är lik 

vad man kan ana att Sara är: en lyssnande och förtroendeingivande person, och att det till stor 

del är anledningen till att möten uppstår?  

Kommentar 

Min förhoppning var att samtalen skulle handla om informanternas självupplevda motivation 

men de hamnar snabbt i att lyfta upp styrkor med dramapedagogik. Man kan fråga sig hur det 

kom sig. Är det just de styrkor de ser som de uppfattar motiverar dem eller har de egentligen 

inte besvarat frågan? Handlar deras motivation i själva verket om att få vara den som, via 

dramapedagogiken, motiverar andra? 
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4.2 Skillnader och likheter 

Jag kan inte påstå att det i fokussamtalet och i intervjun till fullo redogjordes för vars och ens 

exakta upplevelse av sin motivation. Däremot visade sig ett antal olika egenskaper som sades 

vara motiverande och det är möjligt att se en del likheter och skillnader. Eftersom studien är 

fenomenografisk (se 3.1) är det inte intressant vem som tyckte vad utan vilka skillnader som 

kan finnas mellan dem som kollektiv. Trots det kommer jag för överskådlighetens skull att 

nämna vem som motiverades av vad, men med syfte att klargöra vad det i helheten finns för 

skilda delar som är motiverande. 

Berörande 

Flera exempel finns på att informanterna upplever sig motiveras av att de i arbetet med 

dramapedagogik får se människor – gamla som unga – beröras. Alma nämner i sitt exempel 

på en betydelsefull situation hur det skapats förståelse och insikt hos elever och hur en elev 

fann motivation som han innan inte hade. Eleven insåg att det de gjorde på utbildningen var 

för hans egen skull och inte för lärarens. Ett annat ord att använda skulle kunna vara att säga 

att Alma motiverades av att eleven aktiverades. Även Lotta pratar om att dramapedagogik har 

en förmåga att aktivera, lösgöra, öppna upp och min tolkning är att hon menar sig motiveras 

av det. Det är betydelsefullt för henne att dramapedagogiken kan lyckas ta sig förbi det 

eventuella skydd vi omger oss av. Samma sak tydliggörs i det exempel Sara nämner, om 

pojken som dröjde sig kvar och delade med sig av sina hemförhållanden, och tillsammans 

visar de båda hur den hårde killen, som inte i första taget låter någon eller något komma 

innanför skalet, blivit berörd av dramapedagogik. Sara säger att det funnits en längtan efter att 

bli sedd och mött bland elever hon träffat. Det ter sig således som att dramapedagogikens 

förmåga att ta sig förbi eventuellt försvar och yta, öppna upp för lärande och minne och att 

komma åt det djupt personliga motiverar pedagoger att använda sig av det. I Saras fall har det 

bidragit till en mängd möten och dessa möten med människor menar hon motiverar henne att 

använda sig av dramapedagogik.  

Kanske är steget inte långt från aktiverande, och även den upplevelse dramapedagogik 

innebär, till reflektion. Informanternas berättelser tyder på att de upplever sig motiverade av 

att kunna ge rum för ett frigörande av individens tänkande och personliga reflektion. 

Aktiviteten i sig kan få beröra och motverka individens eventuella försvar och på så vis ge 

upphov till reflektion.  

Lärande 

Ytterligare ett möjligt tema som kan upplevas som motiverande till att använda 

dramapedagogik är det alternativa lärandet det enligt informanterna innebär. Lotta hänvisar 

till Deweys uttryck learning by doing och tror att handling har en förmåga att aktivera och 

öppna upp. Det som innan bara hade tagit plats i hjärnan kan genom upplevelsen få landa i 

hela kroppen. Också Karin understryker vikten av att få uppleva och med hjälp av fantasin 

komma in i ett annat tänk. Kanske är det även upplevelsen Lotta menar att dramapedagogik 

kan öppna upp för. Att de nämner detta gör att de tycks uppfatta lärandets, och minnets, 

befästande i hela kroppen som motiverande.  
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I det dramapedagogiska samspelet ingår även ett lärande om demokrati. I och med att man får 

möjlighet att möta sig själv och andra ges också tillfälle till att tänka sig in i hur det kan vara 

att gå i någon annans skor. Bland informanterna uttrycks en önskan om att få människor att ta 

ansvar för sitt eget lärande. Att få insikt om att det inte är läraren som ansvarar utan att det är 

individen själv. För att detta lärande, som inbegriper eget ansvar, ska vara möjligt betonas det 

fria tänkandet. Hellre än att berätta vad människor ska tänka motiverar det informanterna att 

frigöra människors tänkande. Är det även fallet då Lotta undervisar om gamla testamentet i 

mellanstadiet? Den tanken tas åter upp i diskussionen (se 6). 

Utveckling 

Lotta beskriver det som att det finns en inneboende kraft i varje människa. I varje enskilt fall 

används den inte nödvändigtvis till goda syften. Med hjälp av dramapedagogik, indikerar hon, 

kan den kraften få möjlighet att göra det. En personlig utveckling sker. Pedagogen får vara 

med och locka fram de bra egenskaperna hos individen. Kan hända var personen i fråga inte 

själv medveten om sina goda egenskaper utan behövde någon som uppmärksammade om dem 

och ett tillfälle att få möjlighet att låta dem komma i funktion. Att förstå att man själv spelar 

roll i samspelet, och har något att tillföra, är också en del i demokratiprocessen och ännu ett 

tema som syns i informanternas uppfattning av vad som motiverar dem. 

Alla informanter i studien är pedagoger och en pedagogs uppgift är att få människor att växa 

och tänka själva. Det är ännu ett av motiven som nämns till att använda dramapedagogik.  

Både Karin och Alma menar att det som ledare i dramapedagogik kan innebära en utmaning 

för dem personligen. I det fall Alma ger som exempel är det en utmaning att bemöta elevens 

motstånd. För Karins del handlar det om en utmaning att våga ge sig ut i det okända där inte 

ens ledaren vet exakt vad som kommer att hända. De upplever sig bli motiverade av att 

utmanas som pedagoger. 
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5. Teoretisk analys 

5.1 Inledning 

Enligt Watt Boolsen (2007) handlar kvalitativ analys om att ”kunna blottlägga förhållandet 

mellan de enskilda delarna i ett projekt” (2007:10). En beskrivning av fenomenografisk analys 

specifikt ges av Mikael Alexandersson (1994): 

I den fenomenografiska analysen uppmärksammas och analyseras /.../ dels vilken 

innebörd människan tillskriver en företeelse eller ett objekt (d.v.s. hur man erfar något), 

dels belyses hur olika aspekter av företeelsen eller av objektet (d.v.s. erfarenheterna) i 

fråga relateras till varandra. (Alexandersson 1994:117.) 

Alexandersson beskriver därefter hur analysarbetet rör sig i olika steg. Först bekantar 

forskaren sig med den insamlade datan genom att ett flertal gånger läsa igenom det 

transkriberade materialet och därmed försöka identifiera de uppfattningar informanterna gett 

exempel på. Så uppmärksammas likheter och skillnader som i tredje steget kategoriseras i 

beskrivningskategorier. Slutligen vänds blicken mot den struktur som ligger bakom 

kategorisystemet, det vill säga vad som förenar de olika kategorierna. (1994:122,125,127) Till 

och med tredje steget utfördes mer eller mindre i föregående kapitel. I detta inriktar jag mig 

på att jämföra de teman som framkom med motivationsteorier. 

Bland de motivationsteorier som nämns i kapitel 2 är en kunskapande, tre behovsstyrda och 

en målstyrd. Utifrån dem har jag för att finna en analysmodell försökt se med vilka 

motivationsteorier det finns tydligast kontaktpunkter. Det som uppdagas är att ingen av 

motivationsteorierna i sin formulering av motivationsfaktorer inkluderar en andra part medan 

informanternas tal om motivation i hög utsträckning är beroende av andra människors 

deltagande. Endast informanternas motivationsfaktor utmaning av sig själv som pedagog är 

riktad enbart till det egna jaget. När man däremot går bortom deras nämnda 

motivationsfaktorer kan man ana att det till exempel bakom mötet med eleven som 

motiverande ligger en tillfredsställelse att se avancemang, att se något hända med individen. 

Jag har funnit det mest lämpligt att använda först Herzbergs och sedan Ryan och Decis 

motivationsfaktorer för att med hjälp av dem försöka förstå än mer vad som upplevs motivera 

informanterna i studien. 

5.2 Enligt Herzberg 

Enligt denna teori (se 2) sägs följande vara motivationsfaktorer: resultat/prestation, 

erkännande, arbetet i sig, ansvar, avancemang och möjlighet att växa. Herzberg menar att man 

växer som människa då man upplever att man klarar av uppgifter som man själv ser som 

meningsfulla. Utöver dessa faktorer nämner han vikten av att få vara aktiv, kreativ, sedd och 

utmanad. Är detta vad informanterna indirekt säger? 

I informanternas berättelser syns flera exempel på att de värdesätter att se resultat. Almas 

berättelse visar hur hon ser resultat av att våga bemöta motstånd, Karin berättar om hur hon 

gång på gång bevittnar personer hon inte förväntar sig släppa loss både fantasi och tänkande 



21 

 

medan Lotta ser resultat då goda egenskaper får lyftas fram inom barn och ungdomar. Både 

Karin och Lotta menar också att det lärande som gjorts med hjälp av dramapedagogik finns 

kvar långt senare. Samtliga informanter samtycker till att de ser resultat genom att lärande 

äger rum och att reflektion sker. Ser de alltid tydliga och goda resultat i sin verksamhet? 

Förmodligen inte, men de gånger de gör det verkar motivera dem att fortsätta trots att 

resultaten vissa gånger inte är lika positiva och uppenbara.  

Sara är den som tydligast berättar om en situation av erkännande. För det första är det hennes 

uppfattning att ungdomar hon möter längtar efter att bli sedda och lyssnade på, att bli erkända. 

För det andra får hon genom att pojken kände förtroende för henne bekräftelse på att hon 

måste ha gjort något som var bra, pojken ger henne sitt erkännande.  

Var och en av informanterna verkar trivas med att arbeta med människor vilket är vad deras 

arbeten till stor del handlar om. De är pedagoger i hjärtat och vill se människor växa. De 

bestämmer själva vad de ska göra i sina grupper och är ansvariga för vad som händer under 

övningarna. Därav är det möjligt att de finner ansvar motiverande. Alla ger exempel på 

avancemang på så vis att de ser utveckling hos enskilda individer och av samspel i grupper, 

men säkerligen sker även en utveckling av dem själva som pedagoger. Liksom deras uppgift 

är att få andra att växa och tänka själva kan man förmoda att de själva, genom de möten de 

gör med människor, själva växer och reflekterar. Det är inget vi med säkerhet vet, men 

förhoppningsvis har även deras tankar i flera fall bearbetats med hela kroppen och kanske fått 

prägla dem på ett annat vis än om de bara lärt med hjärnan. Sara är den enda som uttryckligen 

säger att hon känner meningsfullhet med det hon gör vilket enligt Herzberg innebär att en 

människa växer.  

Hur går Herzbergs motivationsfaktorer ihop med de teman (se 4.2) informanterna tycks 

motiveras av? I uttrycket att växa som människa syns likheter med motivationstemat 

utveckling. Informanterna talar dock om det som en utveckling hos deltagarna. Möjligtvis kan 

uttrycket också inkludera lärande. Då återstår att bli berörd. På vilket vis uppmärksammar 

Herzberg att det motiverar att något berör, väcker reflektion, skalar av? I avsaknad av det 

motivationstemat finner jag det svårt att till fullo påstå att det informanterna säger egentligen 

är detsamma som Herzberg presenterar. En ledare inom dramapedagogik får å andra sidan i 

allra högsta grad möjlighet att vara aktiv (vari nya lärdomar och ny förståelse kan inkluderas), 

kreativ, förhoppningsvis sedd (i och med mötet och kontakten med deltagare) och slutligen 

utmanad. På så vis samstämmer denna studies resultat med Herzbergs teori. 

5.3 Enligt Ryan och Deci 

Ryan och Deci definierar i sin teori (se 2) inre motivation som beroende av kompetens och 

autonomi. Människan vill känna att hon får göra egna val, utmanas och har kontroll över 

situationen. Motivation sägs komma av ett eget personligt intresse och rikta sig mot 

aktiviteten i sig i stället för att uppstå på grund av yttre faktorer såsom belöning och tvång.  

Inget i informanternas berättelser indikerar att deras motivation grundar sig på yttre faktorer 

utan var och en tycks använda dramapedagogik för dess egen skull. Att Sara till exempel 
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uttrycker lättnad över att inte vara anställd inom skolan, eftersom inte dramapedagogik 

värderas och prioriteras där i den mån det enligt henne bör, visar tydligt att hon värdesätter 

dramapedagogik i sig. Varje informant verkar också uppleva sig fri att göra egna val. Det 

finns, i större eller mindre utsträckning, ramar kring den verksamhet de ska bedriva men i 

inget fall handlar det om detaljstyrning. De är alla fria att lägga sin egen planering. Det 

förtroendet är de tilldelade inom sin tjänst. Alma har kursplaner att följa men inom dess ramar 

planerar hon själv. Vad gäller utmaning uppger Alma och Karin att de motiveras av att bli 

utmanade. Indirekt ser man i Saras exempel att hon utmanades att bemästra situationen där 

kaos såg ut att råda, men hon sa inget om att det motiverade henne. 

Kan man som ledare i dramapedagogik alltid känna kontroll? Kände Sara kontroll då saker 

flög genom rummet? Känner Karin kontroll då hon ger sig ut på upptäcktsfärd utifrån ett 

bibelord och säger att hon inte vet var de kommer landa eftersom det beror på vad som händer 

i gruppen? Nej, kontroll kan de inte helt och fullt känna. Fullkomlig kontroll leder 

förmodligen till vad de har i tanken då de diskuterar indoktrinering. Men de har kanske 

kontroll på det viset att de känner väl till sina dramapedagogiska verktyg och vet hur de 

handskas med dem? 

Hur går de motivationsfaktorer Ryan och Deci nämner ihop med de teman som redogjorts för 

i 4.2? Där står det att vad som tycks motivera pedagoger att använda sig av dramapedagogik 

är att det inbegriper ett lärande, utveckling och att individer berörs på djupet. Att utmaning 

kan leda till utveckling har jag redan resonerat om vilket ger en kontaktpunkt. Att individer 

berörs på djupet och att lärande sker är det svårare att se att Ryan och Deci åsyftar med de 

faktorer de sammanställt. Å andra sidan kan informanternas uppradande av 

dramapedagogikens positiva följder göra att de upplever sig vara kompetenta, vilket i sin tur 

motiverar dem.  

5.4 Sammanfattning 

Det för studien insamlade materialet styrker delvis både Herzbergs och Ryan och Decis 

teorier om motivation, men i båda märks skillnader jämfört med informanternas uppfattningar 

om vad som motiverar dem. Främsta skillnaden, och vad som gör det svårt att jämföra, är att 

informanterna ger exempel på att det som händer med andra motiverar dem, medan Herzberg, 

Ryan och Deci fokuserar på tillfredsställelsen av den motiverades personliga behov. Det är 

möjligt att informanterna i själva verket motiveras av de egna behovens tillfredsställelse men 

det har jag inte tillräckligt med material för att kunna säga något om. 
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6. Diskussion 

Här kommer ett vidare resonemang än ovan föras om vad som berörts i studien. 

Resonemanget vidgas på så vis att de inte enbart kretsar kring att vilja besvara syfte och 

frågeställningar. 

Lärande har visat sig vara ett av de teman som uppfattas motivera till användande av 

dramapedagogik. Inom detta lärande betonas utrymmet för ett fritt tänkande, och frigörandet 

av detsamma. Eftersom fokussamtalsdeltagarna uppehöll sig en stund kring vad som blir 

indoktrinering och inte, vad som är accepterat och inte, vill jag här stanna upp vid detta. Är 

det indoktrinering då dramapedagogik används i sammanhang med religiös anknytning? 

Karin förklarade i fokussamtalet att i den verksamhet hon kallar Bibliodrama är ett fritt 

tänkande a och o, och något hon uppmuntrar. Hon vill främja ett eget ansvarstagande för det 

man lär sig, skapa reflektion. Det gör att vi inte kan se hennes verksamhet som försök till 

indoktrinering för enligt diskussionen som fördes (se 4.1) är det inte indoktrinering så länge 

ett fritt tänkande är tillåtet. Hur är det i så fall med Lottas verksamhet, är det indoktrinering 

när hon undervisar skolbarn om gamla testamentet? Det koncept hon följer är utarbetat enligt 

skolans kursplan. Det som skiljer hennes undervisning från den eleverna troligtvis annars 

skulle ha är att den förmedlas via dramapedagogiska medel. Så till vida skolan i sig inte 

bedriver indoktrinering tycks det således inte heller gälla Lottas inhopp. 

Jag har bara kort berört vilka olika arbetsplatser informanterna arbetar på men vill ägna några 

rader åt att fundera kring om någon konflikt synliggörs mellan informanternas respektive 

arbetsplatser och vad de uppfattar motiverar dem. Man kan exempelvis fundera över hur fri 

Lotta är i sin tjänst då hon arbetar inom en församling. Församlingar har vanligtvis ett tydligt 

fokus om att visa vägen till en tro på Jesus. Varje arbetsplats har i och för sig ofta ett tydligt 

fokus men i övriga tre fall (ett lärosäte, ett studieförbund och en teaterverksamhet för barn och 

ungdomar) handlar det förmodligen mer uttalat om lärande eller utveckling, medan det i detta 

fall kan handla om religiös påverkan. Är det en motsättning att Lotta upplever sitt arbete som 

fritt då hon arbetar inom en församling? Är hon inte i själva verket fångad och berövad sin 

möjlighet att låta dramapedagogik ha en frigörande verkan? Lottas personliga tro samstämmer 

förmodligen med vad församlingen förespråkar vilket bidrar till att hon inte känner sig 

begränsad av den. En annan aspekt är att kristendomen säger sig leda till ett frigörande av 

individen. Med det medräknat ter sig inte längre dramapedagogikens önskan om frigörande 

lika malplacerad i det sammanhang Lotta verkar och det är också svårt att se att församlingen 

genom dramapedagogik skulle vilja tvinga/indoktrinera någon till tro. För mig är det tvärtom 

ett sundhetstecken att en församling vill använda sig av dramapedagogiska metoder, förutsatt 

att pedagogen instämmer i vad informanterna i denna studie sagt: att ett fritt tänkande bör 

prägla verksamheten.    

I studien uttrycks av informanter en lättnad över att inte vara anställda inom skolan. De 

upplever en större frihet av att verka utanför skolans väggar. Är det så att det inom skolan 

finns alltför många begränsande faktorer, såsom tid, rum, status, betyg, för att 
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dramapedagogik ska kunna tas tillvara på bästa sätt? Skapar skolan i själva verket det fängelse 

för dramapedagoger som jag tidigare diskuterade huruvida kyrkan gör? 

Ett uppmärksammande av lärande med hela kroppen finns i studien och det förklaras med att 

det som vanligtvis lärs enbart via hjärnan kan få landa i kroppen. Vilken betydelse har det att 

lärande landar i kroppen? Kan ett sådant lärande i högre grad påverka människors beteende? 

Som exempel är det vanligt att i skolan arbeta med värderingar. En värdering som lärs ut är att 

alla människor är lika mycket värda. Förhoppningsvis är det något som de allra flesta barn 

och ungdomar i svensk skola känner till. Alla kanske inte säger sig hålla med om att 

värderingen är sann, men merparten gör troligen det. Men det är också ett faktum att man inte 

alltid handlar som att man värderar alla människor, inklusive sig själv, lika högt. Kan en 

sådan värdering i högre grad prägla beteendet om lärandet får möjlighet att tas in med hela 

kroppen och inte bara med hjärnan, och om den inlärningen ger utrymme för reflektion och 

fritt tänkande?  

Sara menar att dramapedagogiken skapar möten mellan henne och deltagare. Är det verkligen 

dramapedagogiken i sig som skapar dessa möten eller beror de i själva verket på vem Sara är 

som person? Skulle samma möten skapas utan dramapedagogiska övningar? Eller är det ett 

exempel på att dramapedagogik kan öppna upp, som Lotta säger, då möten blir möjliga tack 

vare att de övningar som gjorts lyckats fila bort ytan av eventuell stolthet och rädsla att visa 

sig svag? I så fall kunde dessa möten vara ett resultat av kombinationen dramapedagogik som 

öppnar upp och ledare som inger förtroende och ser deltagaren. 
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7. Metoddiskussion 

Resultatet av denna studie kan inte påstås gälla generellt om alla pedagoger som använder sig 

av dramapedagogik i sin verksamhet. Det kan dock ge exempel på hur det upplevs vara i fyra 

enskilda fall ur verkligheten och visa på den eventuella variation, eller samklang, i vad som 

kan motivera dramapedagoger i arbetet. På grund av studiens begränsade omfång kan dock 

inte anspråk göras på att helt och fullt ge en rättvis bild av de fyra deltagande pedagogernas 

tankesätt utan även därifrån ges endast exempel. Jag gör heller inte anspråk på att säga något 

om vad som motiverar pedagoger i religiöst anknuten respektive religiöst oanknuten 

verksamhet, och en begränsning gjordes dessutom på så vis att endast pedagoger anställda på 

arbetsplatser med anknytning till kristendomen tillfrågades och alltså ingen med anknytning 

till annan religion. Studien innefattar heller inte någon genusaspekt. Kanhända skulle en 

liknande studie med endast manliga informanter ge ett helt annat resultat. Med tanke på att 

endast fyra informanter deltog i studien är det mycket möjligt att fyra andra informanter, vare 

sig de kom från exakt samma eller helt andra sammanhang än Alma, Lotta, Karin och Sara, 

skulle sagts sig motiveras av helt andra saker. Resultatet kunde dock även ha blivit desamma. 

Jag frågar mig även hur Lottas redogörelse skulle ha utvecklats om hon deltagit i 

fokussamtalet. 

I kapitel 4.1 märker jag hur informanterna till stor del pratar om vad bra dramapedagogik är 

och inte så mycket om vad som de upplever motiverar dem. Jag ställer mig återigen frågan: är 

det dramapedagogikens positiva egenskaper som ger motivation eller står frågan egentligen 

obesvarad? Kunde jag ha låtit dem utgå från andra frågor som lett till ett mer 

motivationsinriktat resultat? Finns det en fara i att ställa precis den fråga man vill ha svar på, 

eller innebär det motsatta att jag försökte lura informanterna att avslöja sin motivation – 

utifrån en tanke om att den kunde vara av sådant slag att de inte öppet skulle ha erkänt den? 

Hur skulle resultatet blivit om informanterna ombetts berätta om en gång när det inte kändes 

så märkvärdigt att arbeta med dramapedagogik? Skulle sådana exempel än mer tydligt kunnat 

illustrera vad som behövs för att de ska känna sig motiverade? Utifrån sådana exempel skulle 

de likväl kunnat diskutera vad som saknades för att situationen skulle blivit speciell. 

I studien finns en möjlighet att fördjupa sig i på vilket vis dramapedagogik innebär ett 

alternativt lärande. På grund av studiens begränsade omfattning lämnas detta till framtida 

studier och i denna läggs fokus enbart på vad som har att göra med motivation. 
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8. Slutord 

I studien framkommer förmågan att beröra, att möjliggöra ett fördjupat lärande och att ge 

goda möjlighet till utveckling som olika teman vilka upplevs motivera de tillfrågade 

pedagogerna att använda sig av dramapedagogik. Informanterna lyfter i flera fall vad de anser 

vara dramapedagogikens styrkor och det går att tolka som att det är vad de anser motiverar 

dem. Någon gemensam motivationsfaktor för alla fyra har inte framkommit.  

I en teoretisk analys jämförs informanternas upplevda motivation med Herzbergs och Ryan 

och Decis motivationsfaktorer och ett antal kontaktpunkter finns med båda teorierna. Ingen av 

dessa två motivationsteorier kan däremot helt och hållet sätta ord på vad informanterna 

upplever sig motiveras av. Främsta skillnaden, och vad som gör det svårt att jämföra, är att 

informanterna ger exempel på att det som händer med andra motiverar dem, medan fokus i 

Herzbergs och Ryan och Decis teorier ligger på tillfredsställelsen av den motiverades 

personliga behov.  

Som förslag på framtida forskning vore det intressant med en sammanställning på i vilka olika 

sammanhang dramapedagogik faktiskt används som redskap. Ett annat förslag är att göra en 

studie lik denna men då, som nämnts i kapitel 7, utgå ifrån situationer då det inte känts 

givande att använda sig av dramapedagogik. 
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Bilaga 1 

Fokussamtal 

 Börja med att gå runt i rummet och se på olika bilder som finns utplacerade. Välja ut 

en som man stannar vid. Runda då vi presenterar oss och motiverar varför vi valt den 

bild vi har valt.  

 Vad menar vi då vi säger drivkraft? Enas om definition. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Berätta om en konkret situation då arbetet med 

dramapedagogik känts extra givande och meningsfullt. 

  

Hjälpas åt att hitta ”karakteriserande egenskaper”, utifrån 

historierna, men även få möjlighet att säga sådana egenskaper 

av drivkraft som man kanske är ensam om att se. 

 

- På vilket vis får din drivkraft utrymme i din arbetsvardag?/ På 

vilket vis önskar du att den fick mer utrymme? 

 

- Vad för betydelse har det att ha en drivkraft?  
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Bilaga 2 

 

Anteckningar från fokussamtalet. 

 

 


