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Sammanfattning 
Dramapedagogik - en mångsidig utmaning 
B - Uppsats 7,5 hp, Maj 2010  
Avdelningen för religions- kultur och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 
Författare: Kerstin Bragby 
 
Uppsatsen inleds med att relatera dramapedagogiken till en skolkulturell problematik som 
handlar om hur det kognitiva angreppssättet fått en slagsida som bearbetar information på 
bekostnad av meningsskapande. I bakgrunden beskrivs och fördjupas teoretiska perspektiv på 
dramapedagogik, med hjälp av dess egen forskning men också belyst med korta estetiska, 
erfarenhetsbaserade, kognitiva, sociokulturella och pragmatiska perspektiv.  
 
Den centrala frågan i uppsatsen är vad som är det specifika för den dramapedagogiska 
undervisningsmetoden i en skolkontext. Tre informanter som både är lärar- och 
dramapedagogutbildade, intervjuas om sina upplevelser av dramapedagogisk 
undervisningsmetod, kontrasterad mot skolans generella lärkulturer.  
 
Hermeneutisk helhetsanalys sammanställer svaren tematiskt och analyserar med hjälp av den 
teoretiska bakgrunden specifika aspekter som informanterna berör. Resultatet pekar på att 
informanterna uppfattar sig använda en hög grad av komplexitet i arbetsmetoden, som följer 
med interagering, interaktivitet och estetiskt gestaltning, samt ett syfte att skapa mening och 
insikt på flera nivåer. Det ställer stora krav på pedagogens kompetens, bl a på integrering 
mellan teori och praktik. Men det ökar möjligheten till integrering och inkludering av fler 
mänskliga aspekter i lärprocessen, där den förkroppsligande affektiva kognitionen, intuitiv 
och mental reflektion är accentuerade. Gruppen och kollektivet används som resurs för 
individen och tvärtom, det öppnar för mångbottnade och mångfasetterade samspel i 
lärprocessen. Den fiktiva och kollektiva dimensionen spelar en stor transformativ roll. Även 
en effektiv användning av praktiserade demokratiska värderingar för hantering av 
pedagogiska utmaningar är märkbar.   
 
 
 
 
Nyckelord: Drama, Interaktivitet, Gestaltande, Kollektivt lärande, Estetiska Lärprocesser, 
Teori och Praktik, Lärarkompetens 
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Inledning 
Jag har egen erfarenhet av att arbeta med teater, dramapedagogik och estetiska lärprocesser på 
flera sätt. Dels har jag arbetat som skådespelare i turnerande teater- och pedagogprojekt, dels 
drama- och teaterpedagog på kulturskola och i skolprojekt sedan i mitten på 80- talet. Sedan 
som lärare i teater, estetiska lärprocesser drama- och kulturpedagogik på högskola under 
2000-talet.  
 
Skärningspunkten mellan det konstnärliga och det pedagogiska och samspelet mellan 
individen, gruppen och den yttre kontexten intresserar mig. Hur ser lärprocessens djup och 
komplexitet ut? Vad erbjuder det estetiskt/pedagogiska rummet genom dramapedagogisk och 
estetisk lärprocess? Hur använder dessa processer individen och gruppen som resurs? Vad 
uppstår när dessa processer kan eller ska vara en verklig dimension av lärande i skolans 
kunskapsprocesser, snarare än separata estetiska ämnen? Hur påverkar samspelet med den 
organisatoriska kontexten den pedagogiska avsikten?  
 
I den här uppsatsen har jag valt att beröra dessa frågor främst ur pedagogen/lärarens 
perspektiv och berättelse om metoden. I det här fallet utifrån lärare med den dubbla 
kompetensen lärar- och dramapedagogutbildning som undervisat i olika sammanhang. Hur 
gör egentligen dramapedagoger när de undervisar, hur upplever de sin undervisningsform i 
förhållande till den skolkultur de arbetar i? Om det finns ett spektrum som stäcker sig mellan 
"traditionella" undervisningsformer - med en envägsförmedlande lärarroll, en passiv elevroll 
och reproduktion av kunskap - mot en mer "progressiv", med interaktiva och 
upplevelsebaserade undervisningsformer (Dewey 1997), som processar och nyproducerar 
kunskap och kanske även i andra kunskapsformer än de traditionellt gängse (Eisner 1998 s. 
2), så undrar jag om och hur det går att synliggöra, var i detta spektrum dramapedagogiken 
befinner sig och på vilka grunder. 
 
En generell pedagogisk problematik som är intressant i sammanhanget beskrivs i boken 
Skolkulturer där Lindström m f (2003 s. 73) genom att hänvisa till Csikszentmihalyi (1997b), 
och Illeris (2000), som säger att:  
 

Forskningen kring lärandeprocesser har under det senaste halvseklet i stor utsträckning präglats av 
kognitiva angreppssätt t ex Piaget, och Vygotski. Man har undersökt hur elever tillägnar sig centrala 
begrepp och principer i olika ämnen och är i stånd att intellektuellt bemästra de utmaningar skolan 
erbjuder. Betydligt mindre uppmärksamhet har ägnats åt den motivation som krävs, eller de affektiva och 
emotionella betingelser som måste vara uppfyllda för att eleverna över huvud taget ska engagera sig och 
vilja ta del av det skolan kan erbjuda. (Lindström m f 2003 s. 73).  
 

De säger vidare med hänvisning till Jerome Bruner (1990) en av förgrundsgestalterna i en den 
kognitiva rörelsen, att den mycket tidigt fick en slagsida åt bearbetning av information på 
bekostnad av meningsskapande och att detta är en kärnpunkt i skolans bristande pedagogiska 
praxis. 
 
En del av min förståelse av dramapedagogiken i sin potential är t ex att den arbetar som mest 
fördjupat just i det fysiskt gestaltande landskapet där bl a integrering mellan intellekt och 
känsla uppstår i en fysiskt gestaltad och gemensamt skapad/agerad verklighet. Den görs 
gemensamt synlig och kan därför reflekteras både individuellt, och tillsammans i gruppen. 
Den simulerar en fiktiv men verklighetstrogen process där de olika mänskliga aspekterna samt 
olika nivåer av sammanhang kan bearbetas och utprövas. Dessutom skapas genom det 
reflexiva utrymmet ett medvetandegörande om dessa processer i sig. I detta utrymme kan 
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ibland en omvärdering på en meningsskapande nivå göras. Ett engagemang i verkligheten, 
som utgår ifrån den egna inre upplevelsen, satt i ett gemensamt påverkbart sammanhang, kan 
vara en nyckel både till motivation för delaktighet och lärande i öppenhet och förändring. 
Dramapedagogikens fokus är på att använda gruppen och den kollektiva formen som ett 
forum för individens och gruppens lärande. Sammanfattningsvis har den dramapedagogiska 
metoden en förmåga att skapa ett kreativt samspel mellan olika nivåer av verklighet, mellan 
det inre och det yttre. 

Syfte 
Undersökningen syftar till att fördjupa förståelsen för det specifika med dramapedagogiken 
som pedagogisk metod i skolan. Den syftar till att synliggöra viktiga komponenter för hur 
samspelet för lärande utspelar sig inom dramapedagogiken. Den syftar också till att 
synliggöra dramapedagogikens konturer, kontrasterande mot lärmiljön och 
undervisningsformer i den generella skolkulturens kontext. 

Frågeställning 
Frågeställningen för det här arbetet är:  
Hur upplever och uppfattar lärarutbildade dramapedagoger det specifika med 
dramapedagogiken som undervisningsmetod i den skolkultur de befinner sig i?  

Bakgrund 
Jag undrar i den här uppsatsen vad lärarutbildade dramapedagoger uppfattar som det specifika 
med den dramapedagogiska undervisningsmetoden. Jag är intresserad av att se hur de 
kontrasterar dramapedagogiken syn på kunskap och lärprocessen mot den generella 
skolkulturens. Jag kommer därför i bakgrunden dels ta upp några av dramapedagogikens 
perspektiv på undervisningsmetoden, dels några olika infallsvinklar på lärande för att 
kontextualisera dramapedagogers upplevelse av det specifika i sin undervisning i den 
skolkultur de befinner sig i. 

Dramapedagogik	  och	  dess	  referensramar	  för	  lärande	  
Enligt Anita Grünbaum i förordet till Drama för lärande och insikt (Bolton 2008) föds 
dramapedagogiken i början av 1900-talet i skärningspunkten mellan det som kallades 
reformpedagogik och barnteater. Dess intåg i västliga länders skolkulturer kartläggs och blir 
efterhand föremål för forskning, framför allt genom att "finna entusiastiska företrädare som - 
ofta som ensamma öar i skolhavet - har utvecklat nya möjligheter för kreativa sätt att lära". 
(ibid s.7) 
 
Utvecklingen av dramapedagogiken som alternativ eller progressiv undervisningsform i 
början av seklet inspirerades bl a av John Dewey, vars aktivitetspedagogik (Learning by 
doing) ville utveckla barnets självständighet, kreativitet och förmåga till reflektion. Den fick 
hjälp att realiseras detta genom de estetiska uttrycken som bygger på barnens engagemang 
och delaktighet. (Rasmusson & Erbertht 2008 s. 16). Som ett alternativ till den traditionella 
kunskapsförmedlingen använde flickskolorna under seklets början, med Ester Boman på 
Tyringe helpension i spetsen (Hägglund 2001) i spetsen, drama och teater i en mängd former 
och ämnen. "Boman kallade teater en laborationsmetod för de humanistiska ämnena och 
underströk att den dramatiska verksamheten var utvecklande för personligheten." (Rasmusson 
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& Erbertht 2008 s. 18). En annan inspiratör var den engagerade bibliotekarien och Vår 
Teaters grundare Elsa Olenius som tog hit den amerikanska reformpedagogen Winnifred 
Wards tankar och metoder Creative Dramatics. Metoden översattes till skapande dramatik och 
innehöll allt från sinnesövningar, rytm och pantomin, till rollspel och dramatisering av sagor 
som var ett sätt att väcka skaparlust och levandegöra litteratur och teater. Hon samarbetade 
med Margit Björkqvist som på 50-talet var med och förde in drama i 50-talets kursplaner. 
(ibid s. 18).  
 
Dramapedagogiken har utvecklats genom flera influenser. Från de som använder den för att 
stödja barnens egna uttryck utan teaterns formspråk, till influenser från teaterns grupprocesser 
och politiskt medvetna strömningar på 70- talet. Att använda drama för personlig utveckling 
utvecklades starkt av Dan Lipschüts som en dynamisk pedagogik där den kreativa 
grupprocessen också stod i centrum. För att medvetandegöra elever om samhället har flera 
metoder växt fram som t ex socioanalytiska rollspel med diskussion, inspirerade av Björn 
Magnér och Agusto Boals forumspel som är en kritiskt frigörande form av teater. Deltagaren 
blir huvudaktör i sitt eget liv och drama och använder teatern för att öva ny medvetenhet och 
frigörande handlingsstrategier. I svenska skolan har forumteater blivit en form som utvecklats 
och anpassats av bl a Katrin Byréus (2010). Dramapedagogik finns inte som ett eget ämne i 
svenska grundskolans läroplaner, utan ligger under svenskämnet, till skillnad från t ex i 
Danmark (Söderlund 2005 s.101). De estetiska ämnenas ställning har efter en mer konservativ 
vändning på 80-talet, som fokuserade mer på de fasta basämnena som att läsa, skriva och 
räkna, försvagats och sedan förstärkts igen (ibid). Nu sker en ny utrensning genom 
borttagandet av bl a gymnasieskolornas estetiska program.  
 
Grünbaum (2008) beskriver utvecklingen som i vågor, där 70-talet var explosivt och bl a gav 
upphov till en av de första teoretiska fördjupningarna i Boltons (1979) Towars a Theory of 
Drama in Education. Idag finns en mer differentierad, dynamisk och interaktiv syn på de 
fokus som dramapedagogik kan ha. Likaså de olika arenor inom vilken den kan vara verksam, 
allt från skolans estetiska ämnen och praktiker likaväl som kärnämnesverksamhet eller 
integrerade projekt (Aulin-Gråham & Thavenius 2003, Söderlund 2005, Alerby & Elídottir 
2006, Lindstrand & Selander 2009).  

Dramapedagogikens	  fyra	  perspektiv	  	  
Ett övergripande sätt att beskriva dramapedagogikens tillämpningar är att använda de fyra 
perspektiv som Mia Marie F. Sternudd (2000) analyserar fram i sin avhandling 
Dramapedagogik som demokratisk fostran. Hon utgår ifrån att relationen mellan innehåll, 
metod och mål genomsyras av värdegrund och att det utifrån olika perspektiv uppstår möjliga 
reflektionserbjudande och därmed lärprocesser. Olika dramapedagogiska perspektiv 
kristalliseras dels i relation till en demokratisk grundvärdering i botten på alla perspektiven, 
men har också vuxit fram ur den historiska kontexten. De olika perspektiv som analyseras 
fram är: konstpedagogiskt-, personlighetsutvecklande-, kritiskt frigörande och holistiskt 
lärande perspektiv. Alla perspektiven förekommer också ofta indirekt inom de andra, även om 
den uttalade arbetsformen uttrycker ett perspektiv mer direkt. 

Konstpedagogiskt	  perspektiv	  	  
 

Inom det konstpedagogiska perspektivet finns det primärt två mål som skapas i samverkan mellan 
innehåll, metoder och värdegrund. Det handlar dels om att individerna i interaktion med andra och med 
hjälp av agering skall utveckla sin personlighet, sociala samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga 
och dels att skapa en förställning som kan spelas upp för publik (Sternudd, 2000 s. 63). 
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Närheten till teaterns processer och uttrycksmedel har problematiserats i det här perspektivet, 
och ofta kommit att uppfattas som i konflikt med de pedagogiska målen. Balansen eller 
obalansen mellan process och produkt diskuteras, likväl som möjligheten till ett ömsesidigt 
förstärkande och konstruktivt samspel mellan konst och pedagogik. Olika teaterformer liksom 
skådespelarövningar, både dramatiska och litterära, sagor och myter används i utvecklande 
och undersökande syfte och katalyserar lärprocessen och målen (Sternudd, 2000). 

Personlighetsutvecklande	  perspektiv	  
 

Inom det personlighetsutvecklande perspektivet finns ett uttalat mål att utveckla individens medvetenhet 
om sina egna resurser och vad som sker mellan människor i olika sociala situationer för att man ska 
kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Utifrån detta mål används i huvudsak olika 
rollspelsformer, även om dramatiseringar och andra tekniker också används. Innehållet grundar sig i regel 
på deltagarnas egna erfarenheter och beskrivningar av vardagssituationer, men även från 
samhällsrelaterade texter som skildras med hjälp av agering. I bearbetningen av dess rollspel finns fokus 
på vad deltagarna upplever i de sociala rollerna och hur de olika rollpersonernas tal och handlingar kan 
göras begripliga både på individ, grupp och samhällsnivå (Sternudd 2000 s. 80-81). 

 
Närheten till folkbildning, humanistisk psykologi, socialpsykologi och psykodrama färgar 
kunskapssynen inom det här perspektivet (Sternudd 2000 s. 65). Processen att synliggöra sin 
egen roll i ett sammanhang samt bearbetning av inre attityder och värderingar, liksom en 
fördjupad insikt i konflikthantering och gruppdynamik gränsar ibland till det terapeutiska.  
Lärande som leder till personlighetsutveckling och terapi ställs på sin spets på ett likande sätt 
som konst och pedagogik gör i det konstpedagogiska perspektivet. 

Kritiskt	  frigörande	  perspektiv	  
 

Det finns ett antagande inom det kritiskt frigörande perspektivet att medmänskliga problem kan klargöras 
i ljuset av samhällets maktstrukturer. Människan kan bearbeta olika socialt och samhälleligt förtryckande 
situationer med hjälp av agering i olika former (forumteater, forumspel, socioanalytiskt rollspel, NTM1) 
och därmed uppnå en ökad medvetenhet om hur samhället ser ut och hur olika individer kan påverka sin 
egen och andras situation i tal och handling (Sternudd 2000 s. 96). 
 

Inom de här arbetssätten så ställs människans som en kreativ samhällsvarelse på sin spets. Det 
är förmågan att påverka och omskapa villkoren för användandet av sina livsbetingelser som 
står i fokus. Det konkretiseras förutom i en kritiskt frigörande analys av inre och yttre 
maktstukturer, i de estetiskt kreativ processernas skapande potential. Både inre attityder och 
förhållningsätt likaväl som yttre handlingsstrategier kan prövas, omprövas och tränas i ett 
verklighetsanknutet fiktivt nu. 

Hollistiskt	  lärandeperspektiv	  
 

Den teoretiska värdegrunden som präglar holistiskt lärandeperspektiv vilar på olika pedagogiska 
ställningstaganden om fantasins och de konstnärliga symbolernas betydelse för individens lärande i 
kombination med dramapedagogisk kompetens. Vygotsikj's teori om fantasins betydelse och pedagogens 
aktiva insats för att stimulera elevernas lärande är en viktig hörnsten, liksom Piaget's teori om den 
kognitiva utvecklingen från det konkreta till det abstrakta tänkandet, där symboltänkandet har en viktig 
funktion. Målet är att eleverna ska nå insiktskunskap, d v s kunskap som når en personligt känslomässig 
nivå och som bearbetas kognitivt tillsammans med pedagog och övriga deltagare [...] Pedagogen väljer 
olika attityder som pedagog, och olika infallsvinklar för ageringen för att tillsammans med deltagarna 

                                                
1 I Kanada används en pedagogisk process som kallas för "Naming the Moment" (NTM) som utvecklats utifrån 
marxisten Antonio Gramsci's arbete. Liksom i forumspel sker arbetet utifrån människors vardagserfarenheter, 
med antagandet att den rådande kulturen och skolor inte är neutrala utan legitimerar den makthavande gruppen 
(Sternudd 2000 s. 85). 



 
 

 
 
 

8 

undersöka det universella dilemma som finns i det tema som undersöks. Det specifika inom detta 
perspektiv är att pedagogen själv deltar inom ageringens ramar i roll som någon annan för att påverka 
spelet (Sternudd 2000 s. 107-108). 
 

Dramapedagogisk metod och dramapedagogiskt perspektiv som begrepp används i 
intervjuerna och texten, men syftar då inget annat sägs mer på det som ett pedagogiskt 
verktyg i skolan och i lärarutbildning och kan omfatta egentligen alla dessa fyra inriktningar 
och perspektiv ovan. Dock kan mycket av de lärandeprocesser som beskrivs i intervjuerna 
förmodas ha sin dominerande hemvist i det holistiskt lärande perspektivet även om de inte 
använder den specifika tekniken lärare-i-roll. Fokus är på insiktskunskap i relation till 
ämneskunskap och självkännedom. Men alla perspektiven kan vara närvarande, framför allt 
indirekt. 

Bolton	  och	  drama	  i	  utbildning	  
Jag har valt att använda en teoretisk utgångspunkt för dramapedagogik som kommer från 
Gavin Bolton (1979, 2008) och beskrivs i hans bok "Towards a theory of drama in 
education", samt utvecklas genom den sammanställning av hans olika texter över tid som 
gjorts av Anita Grünbaum i boken "Drama för lärande och insikt". Jag använder delar av 
hans teoretiska ramverk som referenspunkt för vad lärande innebär i dramapedagogisk 
bemärkelse i förhållande till ett pedagogiskt skolsammanhang och vilka olika kvaliteter av 
lärande som dramapedagogiken kan uppnå eller inte beroende på olika faktorer. Vad är det 
specifika med dramapedagogik? För att också kunna belys frågan ur fler teoretiska perspektiv 
än Boltons, kommer därefter några andra teorier att beröras.  
 
Bolton svarar dels genom att trycka på hur viktig den känslomässigt och subjektivt förankrade 
erfarenheten och förståelsen är och hur den behöver växelverka med den objektivt 
intellektuella och kognitiva nivån av förståelse och lärande. Han menar att skolkulturens 
fokus på objektifierad kunskap leder till en intellektuell förståelse som är tom på subjektiv 
förståelse. Den agerar ofta utifrån en bristande känslomässig mognad som uppstår just på 
grund av att den känslomässiga aspekten ignorerar och inte värderas som en utvecklingsbar 
och jämbördig komponent i lärandet. (Bolton 2008, s. 52). I sina teorier visar han hur drama 
har en potential till att hantera och inkludera detta.  
 
Han pekar på att drama precis som vilken annan undervisningsform som helst, står inför 
utmaningen att organisera lärupplevelser och processer som rör sig mot och innefattar en 
fördjupad medvetenhet, förståelse och förändring av den egna attityden, samt att aktivera 
handlingsförmågan i förhållande till sig själv, andra och världen. Att begripa sig på 
komplexiteten i den processen och förutsättningarna för hur den kan utspela sig på individ 
och gruppnivå är en del av utmaningen. En annan utmaning som drama tar sig an är hur 
dramaupplevelsen för lärande kan vara förankrad i individens samt gruppens erfarenheter och 
utgångspunkter, och samtidigt utmana alla att ta in det okända. Drama söker att levandegöra 
och omvandla olika ämneskunskapers faktaunderlag och meningssammanhang till en gripbar 
och hanterbar helhet som betyder något för de deltagandes egen utveckling och 
livsengagemang. Hur dramats fiktion och rolltagande är en flerdimensionell 
experimentverkstad för dessa möjligheter och vilka utmaningar det ställer lärarrollen inför ska 
jag kort exemplifiera genom att referera till och använda utdrag ur Boltons omfattande 
resonemang (Bolton 2008). 
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Lärande	  i	  förhållande	  till	  drama	  -‐	  samstämmighet	  i	  mänskliga	  aspekter	  och	  meningsnivåer	  
Inledningsvis menar Bolton att förutom den uppenbara potentialen att lära sig olika förmågor 
och objektiv kunskap, så kan den djupaste förändringen ske i förhållande till den subjektiva 
meningsnivån. Han menar att det är denna nivå av subjektiv känsla som lärare ofta saknar 
verktyg och kunskap att uppnå i inlärningsupplevelsen, men som inlevelsen i ett fiktivt drama 
kan vara en pedagogisk plattform för. Han identifierar tre olika kvaliteter av 
känsloengagemang som kan uppstå i drama och grupplek, ett personligt råmaterial, en 
relevant och personlig förankrad inlevelse, samt en experimentell nivå. Kvaliteten är beroende 
av hur gruppen förhåller sig till sammanhanget.  
 
Först är det viktigt att alla lever sig in kollektivt och samstämmigt i den fiktion, t ex att åka ut 
i rymden, eller lida skeppsbrott som man har bestämt. För det andra att man vågar känna 
något som för en själv är relaterat till situationen, t ex att det är mörkt, eller läskigt att ge sig 
ut i det okända. Detta förstärker kvalitén på upplevelsen till skillnad från om man har helt 
irrelevanta känslor som t ex, att det är långt tills vi ska ha rast, eller vad halt golvet är som 
glider på. Han menar att både relevanta och irrelevanta personliga känslor kan vara ett 
råmaterial, men att den kollektiva inlevelsen rör sig mot en modifiering av spontana och 
personliga känslor som ger de en ny nivå av kvalitet bortom det enbart personligt omedvetna 
uttrycket i stunden. Han menar också att den framkallade känslan i förhållande till 
övergripande fokus måste kännas med inlevelse och inte ”bara låtsas spelas". När den egna 
känslan och delaktigheten i situationen är där kan den experimentella känslokvalitén 
utvecklas. (Bolton 2008, s. 49-52). 
 
Kommer man till den nivån menar han att det finns fyra karakteristika som ger 
dramaaktiviteten orientering. Den första handlar om att göra sig delaktig och dela med sig, att 
känna gemenskap. Den andra om att kunna vara i överensstämmelse med situationen. Detta 
betyder både att de känslor man känner är relevanta så som beskrivits innan. Men också att de 
är en "ens egna" och hänger ihop med den egna förståelsen av fiktionen, inte t ex någon 
vuxens uppfattning om den. Den tredje handlar om att kunna underställa sig situationen utan 
att förlora sig själv, eftersom man om man inte gör det kommer att vara med utan inlevelse, 
eller helt ställas utanför. Detta är en fråga om att frivilligt underställa sig en inlevelse inte 
underkasta sig ett påbud utifrån (Dewey nedan återkommer till detta). Det som kan uppstå - 
om man både går in i gemenskapen på ett kongruent vis och underställer sig den okända resan 
i situationen - samt kan vara experimentell i sin känslokvalitet är att det kan leda till ny insikt. 
(Bolton 2008 s. 50- 51). "Att drama i undervisning framför allt handlar om förändring, en 
känslomässig/kognitiv utveckling. Vi kan för enkelhetens skull kalla det 'drama för insikt'. 
Det är vad läraren lär ut och vad eleverna lär sig." (ibid s. 51). 
 
För att uppnå en djupinlärning och en dramaupplevelse som innehåller denna nivå av insikt 
krävs alltså en slags samstämmighet mellan olika meningsnivåer, den generella, den 
kontextuella och den individuella. Den generella innehåller själva temat för dramatiseringen. 
Den kontextuella kopplar Bolton till den konkreta kontexten i den dramatiska situationen. 
Den individuella är den känslomässiga och erfarenhetsmässiga grunden som gör det generella 
temat och den dramatiska situationen möjlig att leva sig in i och därför blir meningsskapande. 
(Bolton 2008 s. 31) 
 
Det gör stor skillnad om syftet med dramaövningen är att visa upp en "riktig" representation 
av den kontextuella nivån, eller om upplevelsen syftar till att: "... hjälpa barnen att uppleva 
drama på ett sätt som stimulerar deras förståelse på många olika nivåer; på den kontextuella, 
den personliga och den universella" (Bolton 2008 s. 32). Bolton menar vidare att 
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dramapedagogiken intar en särställning med sitt mångdimensionella synsätt eftersom; "... 
större delen av vår läroplan är nämligen kontextuell, den fokuserar på objektifierandet av 
tidigare kunskap" (ibid s. 32). 

Progression	  i	  lärprocessen	  
Bolton beskriver också samstämmandet som en progressiv rörelse i fyra steg, som rör sig mot 
en förändring i förståelse. Dels kan de ibland identifieras som olika typer av övningar som 
steg för steg väver en djupare väv men också som olika stadier i samma övning eller drama.  
 
Steg 1: Artificiellt drama 
Här hänvisar han till alla former av känslomässigt engagemang som distraherar själva 
inlevelsen i situationen och inte heller är kopplad till en intellektuell förståelse av den. Det 
kan vara allt ifrån omedvetna protester till att själva golvet jag släpas över som ”död” är så 
roligt att glida på så att jag vill dö en gång till, vilket inte har någonting med min 
intellektuella förståelse av det skeppsbrott som dramasituationen utspelar sig i. 
 
Steg 2: Förstärkning 
Här ingår alla typer av inlevelse och spel som egentligen bara drar fram redan kända 
erfarenheter men inte skapar en fördjupad dimension av lärande. 
 
Steg 3: Klargörande 
En klargörande upplevelse av begrepp eller egna och andras tankar menar Bolton närmar sig 
ett utbildande värde i den bemärkelsen att en modifiering utifrån den subjektiva egna 
erfarenheten och synen på andra har skett i och med att något blivit synliggjort och 
gemensamt medvetet. Ofta innebär detta dock inte att man behöver exponera sig 
känslomässigt eller riskerar något av sin egen position för att öka sin förståelse. 
 
Steg 4: Modifikation/Förändring 
Bara när arbetet befinner sig på en experimentell känslonivå menar Bolton att en verklig 
förändring i förståelse kan infinna sig. Han använder flera metaforiska termer i ett försök att 
beskriva vad insiktsfull förändring kan vara. Och han menar att även om de inte är precisa i 
vetenskaplig mening så är de menar han ändå de mest signifikanta formerna av lärande som 
man kan tillskriva drama. Termer han använder är t ex: förfining, utvidgning, vidgande, göra 
mer flexibel, lösa upp partiskhet, bryta en stereotyp, ges ny syn på saken, utmanande, skapa 
tvivel, ifrågasätta förutfattade meningar, ställas inför beslut, se nya innebörder, förutse 
konsekvenser, pröva alternativ, vidga valmöjligheterna, förändra perspektiv. (Ibid s. 55-58, 
gäller refererandet i alla indragna stycken ovan).  
 
Dramapedagogiskt gestaltande läroprocesser, använder fiktiva "som-om-situationer" som sin 
konkretiserande kontext samt rolltagande som ett aktivt dialektiskt undersökande engagemang 
i kunskapsprocessen. Det involverar på ett tydligt vis de kännetecken som Vygotskij 
poängterar ur sitt socio-kulturella perspektiv (se nedan), nämligen den sociala interaktionen, 
den situerade lärsituationen, medierande och kreativ aktivitet. (Strandberg 2006). 

Estetisk	  teori	  
En nyansering av vilken typ av kunskap och från vilken utgångspunkt eller medvetandenivå 
som dramapedagogiken opererar tillför Courtney (1995) i sin estetiska teori refererad till av 
Sternudd (2000) där Courtney: 
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... nämner att individerna skapar en diskursiv kunskap (den kunskap som är beskriven och därmed bunden 
i tid) i reflektion över den tysta kunskap som finns förkroppsligad i hela individen. Den tysta kunskapen 
är indirekt, erfarenhetsbaserad och relaterad till intuitionen, medan den diskursiva kunskapen grundar sig 
i förmågan att generalisera, verbalisera och göra abstraktioner. Courtney ser den tysta kunskapen och den 
diskursiva kunskapen som delar i ett fyrdimensionellt helhetstänkande tillsammans med förmågan att 
vara i det närvarnade och i det fiktiva som specifikt för estetisk kunskap. Härigenom är det specifika med 
estetisk reflektion inte att individen verbaliserar sina erfarenheter eller handlingar utan att reflexionen är 
relaterad till intuitionen och användandet av den fiktiva dimensionen där individen återskapar 
verkligheten. (Sternudd 2000 s. 16). 

Andra	  teoretiska	  referensramar	  för	  kunskap	  och	  lärande	  	  
För att belysa och kontextualisera dramapedagogikens syn på kunskap och lärprocessen i teori 
och praktik, tar jag upp några andra infallsvinklar på teorier om lärande, som inte är estetiskt 
baserade.  
 

Det finns två intressanta teoretiska förståelser av inlärning och båda är intressanta också ur 
dramapedagogisk synvinkel. Det första synsätet är det kognitiva, ser lärandet som en individuell kognitiv 
process. Man tänker sig att lärande är en individuell kognitiv process med motivation i nyckelposition. 
Metaperspektivet är centralt, d v s man lär sig att lära sig. [...] Enligt det andra synsättet är lärande en 
sociokulturell aktivitet. Det dialogiska och sociointeraktiva perspektivet betonar samspelet mellan 
människor. Dialogism är en kunskapsteoretisk ansats som bygger på att mening inte ges på förhand. 
Mening skapas i samspelet mellan dialogparter. Teoretiker som Dewey, Mead, Vygotsky och Bakhtin har 
gett goda begrepp som kan fungera som vägledande i forskningsarbeten med en dialogisk syn på lärande. 
Østen (1999). 

 
De pedagogiska perspektiven är valda för att alla har gemensamma referenspunkter med 
dramapedagogiken, men också kan synliggöra andra aspekter av dramapedagogik som inte 
Bolton's, Sternudd's eller Courtney's teorier fokuserar på. Det är erfarenhetsbaserat lärande, 
individuellt kognitivt, sociokulturellt och pragmatisk perspektiv som berörs. 

Erfarenhetsbaserat	  lärande	  
I boken Från lärandets loopar till lärande organisationer presenterar Otto Granberg och Jon 
Ohlsson (2004) viktiga teoretiker och teorier inom erfarenhetsbaserat lärande. De utgår i sina 
egna avhandlingar från "... frågor om kopplingen mellan individuellt och kollektivt lärande; 
mellan individers konstruerande av kunskap och de förutsättningar för detta som en 
någorlunda gemensam organisatorisk kontext ger." Ordet kontext menar de tolkas och 
användas på olika sätt. "Hos vissa forskare har kontext innebörden av 'omgivning' eller 'den 
omgivande miljön'. Andra betonar att kontextbegreppet står för ett socialt och kulturellt 
konstruerat meningssammanhang inom vilket företeelser och handlingar ges innebörd." 
(Granberg & Ohlsson 2004, s. 7). 
 
I det här arbetet får skolkulturen stå för en sådan vidare socialt, kulturellt och även fysiskt 
konstruerad kontext. Dramapedagogiken som undervisningsmetod blir i det här fallet en 
mindre kontext i sig, i den större kulturella skolmiljön. Dramapedagogiken konstruerade 
också "som - om - situationer" för lärande som i sin fiktiva form i olika grad söker att skapa 
ett så levande och utvecklat sammanhang som möjligt. "En någorlunda gemensamt 
organisatorisk kontext" skulle man kunna kalla det, där en lärprocess kan iscensättas. 
 
Erfarenhetsbaserat lärande utgår från att både upplevelse, inlevelse och erfarenhet är 
startpunkten för lärprocessen, som gradvis kan samspela med ett reflektivt utrymme som 
medvetandegör upplevelsen. Som upplevd och medvetandegjord erfarenhet kan en mer 
abstrakt teoretisk begreppsvärld kopplas till kunskapsutvecklingen. Utifrån nyvunna insikter 
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experimenteras med nya upplevelser som griper in i den nu bredare och djupare erfarenheten 
och får lärandet att progressivt växa vidare, i en loop-liknande process som refereras till 
genom Kolb (1984). (Granberg & Ohlsson 2004 s. 17). Kolb resonerar också utifrån olika 
dimensioner som t ex varseblivnings- handlings, eller transformationsdimensioner som på ett 
helhetligt sätt inverkar i processen. (Granberg & Ohlsson 2004 s. 35). 
 
I en erfarenhetsbaserad pedagogisk inriktning, dit jag skulle räkna dramapedagogikens 
gestaltande kunskapsprocess, läggs tyngdvikten framför allt på att starta i den konkreta 
erfarenheten och använda sig av lärande-loopens alla faser som beskrivits. Dessutom 
använder sig dramapedagogiken av en fiktiv verklighet och rolltagande. Den gör det möjligt 
att kunna modifiera konkretiseringen och aktivt pröva erfarenheter och reflexiv observation. 
Det sker bl a genom den estetiska fördubbling av inlevelse och distans som detta skapar. 
Denna inlevelse, reflektion och omprövning sker både i handling, och/eller verbaliseras efter 
ageringen individuellt samt i grupp, och kan också kopplas till abstrakt begreppsbildning. 
 
I boken om erfarenhetsbaserat lärande presenteras vidare tre centrala pedagoger och filosofer 
Dewey, Lewin och Piaget. Det som framför allt fokuseras på är deras syn på hur individen 
som ansvarig drivkraft konstruerar kunskap i samspel med inre och yttre kontexter. Senare i 
boken berörs även en mer sociokulturellt fokuserad teoribildning representerad av bl a 
Vygotskij och Leontjev, "där huvudtankarna är att människans lärande alltid är relaterat till 
det sociala och kulturella sammanhang hon befinner sig i." (ibid s. 82). Även den 
socialkonstruktivistiska teorin används som bas för erfarenhetsbaserat lärande och "innebär 
ett steg bort från individen som den ensamt ansvarige för lärande och kunskapsbildning. 
Lärande och potential för lärande spåras i stället till den socialt och kulturellt konstruerade 
verksamhet som individen ingår. Därigenom ingår individen i ett system som anger ramarna 
för vad som ska läras och hur det kan ske". (ibid s. 87).  
 
Hela detta spektrum av infallsvinklar är relevant för att förstå den dramapedagogiska 
lärprocessen i skolan som lärkultur. Dewey (1859-1952) beskriver lärandet som en dialektisk 
process som startar i erfarenheten och omfattar erfarenheter, observationer och handlingar. 
Dewey menar att några nyckelbegrepp för lärande är erfarenhet, demokratiskt 
förhållningssätt, kontinuitet och ömsesidig påverkan (Granberg & Ohlsson 2004 s. 13) . 
 

Den andra giganten inom erfarenhetsbaserat lärande är Kurt Lewin (1890 - 1947), som 
dessutom utgör en av rötterna i gestaltteorin. Lewin motsatte sig de psykoanalytiska 
strömningarna och menade att det inte gick att förklara människans beteende endast utifrån 
hennes erfarenheter. Lewin menade att erfarenheterna är organiserade och står under ständig 
påverkan av det han kom att kalla fält. Det påverkande livsrum individen rör sig inom, där 
påverkas hon och påverkar. Fältteorin har senare legat till grund för utvecklandet av 
systemteori (Granberg & Ohlsson 2004 s. 15). 
 
Slutligen den sista som nämns i sammanhanget är Piaget (1896-1980). Piaget beskriver 
relationen mellan individen och omgivningen och benämner det som adaptionsprocess, alltså 
hur individen anpassar sig till sin omgivning och därmed assimilerar den genom sina mentala 
strukturer. ”Genom adaptionsprocessen anpassar individen sitt tänkande för att ta in ny 
information och nya erfarenheter. Detta sker med hjälp av processerna assimilation och 
ackommodation” (Granberg & Ohlsson 2004 s. 20). Det går att spåra influenser från Piaget i 
Boltons teoretiska tänkande, även om han mycket mer betonar känslans engagemang och 
förkroppsligandet i processen som en grund för kognitiv förståelse. 
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Vygotskij,	  lärprocessen	  och	  skolan	  som	  en	  interaktiv	  helhet	  
I sin bok Vygotskij i praktiken, använder Leif Standberg (2006) exempel från förskolan och 
förskolans praktik för att konkretisera Vygotskij's teorier om kunskap och lärande. Detta för 
att ge en förändrad syn på kunskap och lärprocessens premisser. Han visar på de 
konsekvenser det får för hur de pedagogiska undervisningsmetoderna och skolkulturen kan 
organiseras för att använda "lärandekraftens" naturliga uttryck. En central synvända är att: 
"Vygotskij menade att inre processer - det som finns inuti huvudet - har föregåtts av yttre 
aktivitet tillsammans med andra, med stöd av hjälpmedel, i specifika kulturella miljöer." 
(Strandberg 2006, s. 10). Vygotskij definierar lärande som en socio-kulturell historisk praxis:  
 

Psykologiska processer -tänkande, talande, läsande, problemlösande, lärande, emotioner och vilja - är inte 
sprungna ur en inre mental idévärld, utan må förstås som aktiviteter. [...] Aktivitet är alltså ett nyckelord 
och de aktiviteter som leder till lärande och utveckling har enligt Vygotskij vissa mycket påtagliga 
kännetecken" (ibid s. 11). 
 

Strandberg (2006) använder sig framför allt av 4 kännetecken från Vygotskijs teorier för att 
beskriva de aktivitetspremisser som förstärker lärande. Den första är den sociala aktiviteten 
där vår interaktion och tänkande tillsammans med andra människor är det som bygger vår 
egen inre och självständiga kompetens. Spelreglerna för gruppens sätt att interagera med 
varandra, liksom föreställningarna om "den andre" är avgörande för om gruppen kan fungera 
som en ömsesidig resurs för individerna eller om individerna blockerar ut varandra. Här 
spelar också lärarens förhållningssätt och den pedagogiska rollens statusflexibilitet en central 
roll för elevens möjlighet till delaktighet på jämbördiga villkor. 
 
Den andra är den medierande aktiviteten som använder sig av konkreta yttre verktyg och 
tecken för att lösa problem, minnas och utföra saker. Denna aktivitet bygger både på en egen 
kreativ användning av den fysiska kroppen och miljön som ett konkretiserande hjälpmedel, t 
ex att räkna "på fingrarna. Den medierande aktiviteten stimuleras och interagerar också med 
det kollektiva och kulturella kunskapskapitalet, t ex tidigare generationers destillerade 
kunskap och erfarenhet i form av verktyg som fiskekroken, eller symboler och tecken som 
kartor och konstverk. Dessa bearbetar och konkretiserar indirekt vårt direkta möte med 
omvärlden, och har en gestaltande, informerande och överbryggande funktion mellan det 
konkreta och abstrakta.  
 
Den tredje är den situerade aktiviteten, d v s att vår upplevelse alltid äger rum i en specifik 
situation som inkluderar det fysiska rummet och platsen likaväl som den kulturella kontexten. 
Ett rum kan underlätta eller försvåra lärande. Det är lättare att lära sig att läsa där det finns 
texter, eller att laga mat där det finns köksutrustning osv. Men rummet är också en 
utgångspunkt för en kreativ interaktion där det som finns i rummet kan användas på nya 
medierande eller stimulerande sätt om detta tillåts, uppmuntras eller inbjuds till. 
 
Den fjärde är den kreativa aktiviteten som Strandberg beskriver på följande sätt:  
 

Det fjärde kännetecknet för aktiviteter som leder till lärande och utveckling är att de är kreativa; de 
överskrider givna gränser. Människor kan inte bara nyttja relationer, hjälpmedel och situationer. Vi kan 
omskapa dem. Det finns en stor utvecklingspotential i människors kreativa deltagande i 
förändringsarbete. Det är faktiskt så att vi lär oss särkslit mycket när vi omformar våra relationer, 
hjälpmedel och situationer. När barn och ungdomar påverkar sina lärsituationer tar de många 
utvecklingskliv. Utveckling och lärande är med andra ord inte bundna till givna tillstånd eller stadier 
(vare sig biologiska, psykologiska eller samhälleliga). Vi överskrider dessa med hjälp av 
utvecklingszoner där vi prövar och övar det vi ännu inte kan. Dessa kännetecken kan sammanfattas i det 
inte helt enkla begreppet socio-kulturell-historisk-praxis" (Strandberg, 2006, s 12).  
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I bokens upplägg konkretiseras tydligt hur dessa olika aktivitetsprinciper interagerar, bygger 
på och är förbundna med varandra. Denna teori pekar på behovet av att ha 
undervisningsmetoder och förhållningssätt som kan hantera och organisera komplexitet på ett 
holistiskt, meningsfullt och greppbart vis. Den pekar också på behovet av den interaktiva och 
kreativa kapaciteten i förhållningssättet hos både lärar- och elevrollen, liksom i skolans 
organisation. Att ta konsekvenserna av denna interaktiva helhetssyn på kunskap och lärande 
borde få stora konsekvenser för både undervisningsmetoder och bedömning. Vygotskij's 
perspektiv belyser många aspekter av det specifika med det som dramapedagogiken som 
undervisningsmetod gör, framför allt hur den sammanföra alla dessa komponenter i en fiktiv 
och laborativ process. 

Dewey	  och	  den	  pedagogiska	  utmaningen	  
John Dewey's pragmatiska kunskapssyn så som han presenterar den i Experience & 
Education (1997) innehåller teorier om hur vi utvecklar kunskap och vilka indikationer det 
ger till hur undervisning och kunskapsutveckling kan och behöver organiseras och 
genomföras. Dialogen förs i ett slags jämförande perspektiv mellan det som skulle kunna 
definieras som traditionella gentemot progressiva, gamla gentemot nya undervisningsformer 
och syn på kunskap. Men det intressanta i det här sammanhanget är att han använder 
polariseringen främst för att peka ut de fällor man hamnar i om man definierar och agerar i 
det nya och progressiva enbart som en motreaktion till det traditionella, eller reducerar 
utveckling till ett motsatt förhållningsätt. Att härbärgera en utveckling av kunskaps- och 
lärprocesser är i sig en stor pedagogisk utmaning. I inledningen till boken skriver utgivaren i 
förordet: 
 

This formulation of the buisness of the philosophy of education does not mean that the latter should 
attempt to bring about a compromise between opposed schools of thought, to find a via media, nor yet 
make an eclectic combination of points picked out hither an yon from all schools. It means the necessity 
of the introduction of a new order of conceptions leading to new modes of practices. (Dewey 1997 s. 5) 

 
Det är också i dessa fällor som han tar språng och definierar en syntetiserande syn på 
utveckling av nya utbildningsformer och pedagogiska förhållningssätt. Han beskriver det 
genom flera konkreta exempel som en utmanande och svår uppgift som kräver hos pedagoger 
en mogenhet och villighet att ta sig an en mer nyanserad och fördjupad interaktion och 
utformningsprocess av en intelligent utbildningsteori. Det räcker inte att bara lite vagt vara 
"emot, göra tvärtemot eller känna sig missförstådd av det gamla", utan bli autonom genom att 
också se de brister som det nya lider av och behöver mogna i, och därifrån anta den 
fullskaliga pedagogiska utmaningen i att utveckla en utbildningsfilosofi där teori och praktik 
har samstämts. 
 
Deweys utvecklingstanke bygger på att det finns nya ordnande principer och insikter som 
förändrar inte bara det inre arrangemanget av samma faktorer, utan radikalt förändrar 
interaktionen mellan dem på ett kvalitativt förbättrande sätt (ibid s. 19-20). 
 
Den bärande tanken i hans syn på kunskap och lärande är att "experience", i min förståelse 
både upplevelse och erfarenhet i nuet, måste vara den levande starpunkten i lärandeprocessen. 
Friheten att vara delaktig i att forma syftet med lärprocessen ser han som en vital komponent 
för att långsiktigt verkande och fungerande kunskap ska utvecklas. Det är det som ger ett 
självmotiverat utrymme att utveckla självkontroll och disciplinering av de egna impulserna 
och drivkrafterna in i ett intelligent förhållningssätt. (ibid s. 61-65). Detta behöver enligt 
honom ske i ett ömsesidigt utbyte med en statusflexibel men öppet organiserande och 
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ansvartagande lärarroll, likaväl som den gemensamt undersökande kunskapssynen. Den 
kvalitativa upplevelsen av lärandets meningsfullhet inkluderar misstag och framgång, som 
jämbördiga och lika viktiga för lärandets kreativa progression, liksom förmågan att se och ta 
ställning till konsekvenser samt aktualisera sig själv. (ibid s. 33-50). 
 
En dimension av interaktion är frågan om hur social kontroll i relation till frihet utövas i 
lärprocessen både mellan individen i förhållande till gruppen och individen och gruppen i 
förhållande till läraren. Vad det gäller gruppens förhållande till individen så tar han lekens 
spelregler som en kvalitativ lösningsmetafor. Den låser inte fast individ och grupp i en 
kontrollerande låsning som förtrycker någons personliga frihet, utan reglerar den sociala 
kontrollen på en frivillig basis. Underordnandet reduceras inte till en individs överordnande 
över någon annan, utan det är relationen till spelreglernas överordnande princip som skapar 
ett frivilligt givande och tagande mellan individerna i gruppen. (ibid, 51-55). 
 
Dewey's syn på och problematiseringen av premisserna för att frigöra en självgenerande och 
självkontrollerande drivkraft i lärprocessen. Den intelligenta struktureringen av samspel. Den 
fördjupade förståelsen av lärarrollen och dess funktion. Den kvalitativa och medvetna närvaro 
som krävs för att utöva en mer interaktiv och erfarenhetsbaserad lärprocess. Alla är viktiga 
perspektiv för att kritiskt och kreativt kunna belysa dramapedagogikens möjligheter och 
utmaningar.  

Metod 

Metodval	  och	  avgränsningar	  
Syftet med undersökningen är i första hand att få en fördjupad förståelse av det specifika med 
dramapedagogik som metod för lärande i skolans kontext. Jag siktar också mot att ta fram 
nyanserad och mångfacetterad information från några få men väl utvalda källor snarare än en 
begränsad information i större kvantitet. Detta har gjort att jag valt en kvalitativ metod och 
ansatsen är hermeneutisk. (Rosenqvist & Andrén 2006).  
 
En av mina första tankar var att intervjua dramapedagoger och lärare både om 
dramapedagogisk undervisning samt andra undervisningsformer, samt att göra deltagande 
observationer på elever. Detta kunde också kombinerats med litteraturstudier, men dessa 
möjligheter fanns naturligtvis inte inom arbetets ram. 
 
Jag har valt att göra 3 djupintervjuer med utvalda informanter som underlag för empirisk data. 
Jag har själv tidigare utfört kvalitativa intervjuer som metod och vägde också detta emot att 
göra intervju med en fokusgrupp. Jag såg det ändå som att enskilda intervjuer skulle ge en 
möjlighet till ett lätthanterligare material under så här begränsade tidsramar. Den möjliga 
vägen att göra deltagande observationer såg jag som för tidskrävande i sammanhanget och ett 
intressantare val om det kunde ha kombineras med intervjuer. (Trots 1997, Magne-Holme & 
Kron- Solvang 1991). 

Val	  av	  intervjupersoner	  
Då jag medverkat i ett annat sammanhang kring praxisnära forskning så kom jag i ett 
sonderande skede i kontakt med dramapedagoger varav några med lång erfarenhet både som 
lärare och dramapedagoger. Jag förstod att dessa personer som informanter skulle ha en 
möjlighet att utifrån sin egen breda och samlade erfarenhet kunna ha det dubbla perspektiv jag 
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eftersökte. Insikter kring det specifika med dramapedagogik utifrån sina erfarenheter som 
dramapedagoger, men också med hjälp av ett jämförande perspektiv på dramapedagogik som 
ett pedagogiskt verktyg för lärande i skolan i förhållande till andra undervisningsmetoder och 
skolans generella lärkultur.  
 
Ett första kriterium i mitt urval av intervjupersoner var att de skulle vara utbildade både som 
lärare och dramapedagoger samt att ha arbetat i båda rollerna inom skolans ram under en 
längre tid. Detta för att kunna ha ett perspektiv både på olika undervisningsformer, och 
samspelet mellan den kollektiva och individuella processen inom dessa, samt 
dramapedagogiken som metod och verktyg i förhållande till andra pedagogiska metoder. Ett 
annat kriterium har varit att ha arbetat så pass länge inom skolans värld, och gärna i olika 
skolkulturer och/eller utvecklingsskeden så att de skulle kunna ha ett långsiktigt och 
jämförande perspektiv på dagens skolutveckling och dess tendenser.  
 
En annan förhoppning var att kunna hitta en spridning i erfarenheter kopplade till olika 
skolmiljöer som avspeglar något av dagens sociokulturella segregeringsprocess. Denna ansats 
fanns med inledningsvis och finns kvar i intervjumanualen och svaren, men är något som jag 
valt att rensa bort dels p g a behovet att avgränsa undersökningen. En förhoppning var att ha 
spridning i kön bland informanterna. Jag fann till slut tre personer som hade de två första 
kriterierna, och av en slump så representerade de en spridning av olika skolkulturer, ett 
perspektiv som inte utnyttjats.  
 
Eftersom jag har varit ute efter ett friare samtal och informanternas egen uppfattning om dessa 
ganska komplexa frågor, har jag valt att arbeta med en intervjumanual (se bil 1), för att ha en 
uppfattning om vilka faktorer och frågor som är viktiga, utan att ha en för stor styrning av 
intervjuprocessen (Magne-Holme & Krohn-Solvang 1991 s. 111) . Det betyder att jag använt 
en ganska låg grad av standardisering och strukturering vilket tillåtit att jag formulerat mig: 

 
 … i stort sätt efter den intervjuades språkbruk, man tar frågorna i den ordning det passar och den 
intervjuade får gärna styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar. Vid låg grad 
av standardisering är variationsmöjligheterna stora. (Trost 1997 s.19).  
 

Det viktiga med detta val av metod för mig har också varit att den har möjligheten att tillåta 
nya och för mig okända pusselbitar i denna problematik att komma fram starkare än om jag 
hade haft alltför standardiserade frågor. En fara med flexibiliteten i den kvalitativa metoden är 
naturligtvis att man glider ur fokus i de teman man vill komma åt eller att informanterna får 
helt olika uppfattning av vad som efterfrågas.  

 
Den kvalitativa intervjun ska vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. En flexibel och ledig 
intervju är inte detsamma som ett informellt samtal ”mellan skål och vägg”. En bra intervju kräver 
tvärtom en grundlig planering av vilka teman som ska beröras. På det viset kan man undvika att drunkna i 
irrelevant prat. Även i kvalitativa undersökningar är det viktigt att kunna jämföra informationen som 
kommer från olika personer. Därför är det viktigt att man har en genomtänkt referensram för frågorna 
som ska ställas till flera olika personer och klargöra denna referensram för svarspersonerna under 
samtalet. (Repstad 1993 s. 61). 

Intervjumanual	  
Intervjumanualen (bil 1) ställer frågor under följande fyra huvudteman:  
1) Lärarens egen bakgrund och motivation till att jobba med drama, plus konkreta exempel 
om egna erfarenheter.  
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2) Vad är det man ”lär sig” genom dramapedagogiska metoder? Hur används samspelet 
mellan individ och grupp, och vad får det för effekter? Finns det något som är specifikt för 
dramapedagogiken i jämförelse med andra undervisningsformer?  
3) Synen på det större pedagogiska och organisatoriska skolsammanhang som 
dramapedagogiken ingår i. 
4) Synen på Dramapedagog- och lärarutbildningar samt dramapedagogikens ställning.  
 
Jag har genomfört 3 kvalitativa intervjuer med dessa personer på ca 60-80 minuter vardera. 
Två intervjuer genomfördes på offentlig plats och den tredje i informantens hem. Alla tre 
spelades in på bandspelare och skrevs ut i textform (13-18 sidor utskrivet material per 
intervju). Informanterna har anonymiserats och kallas för informant 1-3. 

Genomförande	  av	  analys	  och	  tolkning	  
Jag har i en något modifierad form använt mig av det som av Magne - Holm & Kron – 
Solvang (1991) beskriver som helhetsanalys indelad i flera omgångar som tolkat materialet 
hermeneutisk. Först transkriberade jag de 3 intervjuerna. Jag gjorde en första 
sammanställning av svaren utifrån intervjusvarens rubriker, och provade sedan i flera 
omgångar att sortera svaren utifrån olika kategoriindelningar. Det var här jag insåg att 
materialet var alldeles för rikt och stort för underökningen. Den sista helhetsanalysen är den 
sammanställning som jag här kallar för resultatanalys och som begränsats till att lyfta fram 
exempel på sådant som informanterna uppfattar som det specifika med dramapedagogik. Det 
betyder att det finns en hel del i ursprungsmaterialet som är ”oanvänt” och i stället får peka 
framåt som ett möjligt material att kunna bearbetas igen och på fler sätt. Resultatanalysen är 
nu en sammanfattande analys, med inlyfta citat, under fem tematiska rubriker. Jag reflekterar 
och tolkar också över sammanfattningar och citat, främst med hjälp av bakgrundens teoretiska 
perspektiv. 

Resultatanalys  
Materialet från alla tre intervjuerna har analyserats och det som informanterna uppfattar som 
det specifika har lyfts fram under fem teman.  

• En helhetsprocess - med mänskliga aspekter i centrum 
• Det individuella och kollektiva samspelet 
• Hantering av pedagogiska utmaningar 
• Utbildningskulturer  
• Dramapedagogisk syn på lärande och kunskap 

En	  helhetsprocess	  -‐	  med	  mänskliga	  aspekter	  i	  centrum	  
Dramapedagogisk undervisningsmetod beskrivs först och främst av informanterna som en 
helhetsprocess. Den involverar både känsla, intellekt, fantasi, föreställningsförmåga och 
kropp i handling och samspel med andra. Den samstämmer olika aspekter och nivåer av 
verklighet. Även när inlärningen av ämneskunskaper står i fokus så sker mycket annat 
indirekt som har att göra med allt från gruppdynamik till lösning av problem och individuell 
utveckling.  
 

Enligt mig är drama en möjlighet att gå från teori till upplevd erfaren verklighet. Man har möjlighet att 
pröva och utforska både vad jag känner, tänker, tycker och hur jag handlar – jag i förhållande till – man 
kan alltså utforska okända marker både i det inre och yttre landskapet och precis som i leken, rör man sig 
samtidigt i det inre och yttre, både i förhållande till sig själv samtidigt som man relaterar till andra. Här 
har vi det individuella och kollektiva som en parallell samtidighet. (informant 2 s. 14). 
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Att det finns ett interaktivt samspel mellan alla de olika mänskliga aspekterna inom 
dramapedagogiken poängteras både inom teorin och i informanternas exempel, samt att 
framför allt en medveten och pedagogiskt utvecklande användning av den känslomässiga 
aspekten och kvalitén, är accentuerad. Den påstås också komma i skymundan i andra 
undervisningsmetoder och leda till en intellektualiserad och objektifierad kunskap (jmf 
Bolton 2008, i inledningen s. 5). Det gedigna med den kunskap som är inlärd utifrån inlevelse 
och agering i grupp beskrivs som att den är ”gjord till sin egen” och överförbar till skillnad 
från annan ”ytligare” inlärd kunskap som inte går att applicera lika naturligt i andra 
sammanhang. Det faktum att olika typer av intelligenser2 används i undervisningen menar 
informanterna både tar fram elevers olika begåvningsstruktur, men också visar vad som är 
"mindre" utvecklat, och som därför kan få möjlighet att tränas.  
 

Fast jag tycker att man kan ju liksom svepa mer över ytan, och då behöver man ju egentligen aldrig förstå 
någonting, inte på ett personligt sätt. Om man går i skolan och läser och man intellektualiserar och man 
gör små häften och väggtidningar. Det behöver ju aldrig ha någonting med mig och göra, jag behöver ju 
aldrig … min omvärlds- och jaguppfattning  kan ju separeras totalt, tyvärr alltså, i ett sådant system. Men 
det är inte möjligt i dramapedagogik. Utan där blir det en integrerad process. Med nödvändighet så följs 
det utav en personlighetsutveckling som är samtidig. Så jag fattar inte att det inte ett obligatorium, när 
man börjar tänka på det, på det sättet. Det är ju genialt egentligen” (informant 3 s. 5). 
 

En intressant fråga är vad det är som underlättar och möjliggör integreringen? 
Dramapedagogiken börjar ofta med, eller inkluderar fysisk agering med kroppen i den 
gemensamma lärupplevelsen och växelverkar med den mentalt intellektualiserande. Det blir 
tydligt i intervjuerna att detta erbjuder en tillgång till och en reflektion över hur den 
känslomässiga och intellektuella aspekten interagerar för individen. Lärupplevelsen sker 
genom gestaltning i den fysiska kroppen, som i samspel med andra interagerar med en 
konkretiserad men fiktiv dimension. Här beskrivs det som en "total upplevelse" som jag vill 
analysera lite närmare.  
 

För det första så lär man sig att man är något eftersom jag redan har något i och med mina erfarenheter 
som är värda något i detta sammanhang. Sedan möter jag och får av andras kunskap och det kan jag 
sammanföra i både känsla och handling i en slags total upplevelse, och därmed integreras det jag var förut 
in med det nya som jag får nu. Medan om jag t ex får en annan uppgift så blir det ett intellekt som kan 
läggas ovanpå mig, på min kropp, medan i dramapedagogiken där integreras det intellektuella med det 
fysiska och det känslomässiga med det jag var förut, så att det blir som en riktig väv, i stället för att det 
läggs på lager på lager. (redigerat och transkriberat format, informant 2 s. 10).  

 
Denna process tolkar jag med Boltons termer, som att den innebär att den känslomässiga 
kvalitén har gått från att vara rå till att bli personligt förankrad med inlevelse. Lärprocessens 
upplevelse utvecklas då från att vara artificiell, till att bli förstärkande för den egna 
uppfattningen. När processen sedan samstämmer både den individuella, kontextuella och 
generella nivån och involverar ett experimentellt känsloengagemang, så kan den gå över till 
att förändra attityder eller förståelsen av sig själv och andra och sammanhanget. Jag tolkar det 
som att det då kan ske ett lärande som leder till nya insikter och som kan återskapa verklighet 
på ett modifierat eller förändrat vis.  
 
Med hjälp av Courtney's (se s. 7) estetiska teori så belyses detta, samt en möjlig aspekt till. 
Dels är det enligt honom möjlighet att precis som hos Bolton skapa en transformativ 
lärupplevelse, genom att vara närvarande i det fiktiva nuet, som inkluderar dåtid och nutid. 
Han uppmärksammar dessutom att det genom fysisk agering inkluderas en intuitiv 

                                                
2 Här är det framför allt Gardner (1994) som jag tolkar att informanterna refererar till. 
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reflektionsförmåga, som han beskriver som kroppsligt förankrad. En tyst kunskap som inte är 
beroende av det diskursiva och rationellt tänkande intellektet. Detta skulle kunna ha betydelse 
för det faktum att drama ofta börjar genom att använda kroppen, och därmed inkluderar 
kontakten med intuitionen och insikter i relation till helheten. Närvaro och medvetenhet 
beskrivs också som specifika nycklar i metoden, som i kombination med det intuitiva eller det 
tysta betraktandet använder sig av rationell eller medveten reflektion i en mer distanserad 
mening. 
 

Det känns ju som att närvaro och medvetenhet det är ju ändå det som är centralt. Och det är någonting 
som man ... man pratar om det ganska lite om ... på lärarutbildning och som … liksom som ett slags 
mänskligt instrument ... och det tycker jag är någonting som man också tränar i dramapedagogik, det låter 
ju som om man gör någon slags reklampelare här, men det är ändå ett sätt att träna de sakerna. Och det 
har man med sig sedan när man betraktar andra processer, för man måste vara närvarande i det man gör 
och man måste ha den här reflexiva förmågan att man är med som den som tittar på det som man gör. 
(informant 2 s. 11). 
 

Gestaltandet och ageringen i undervisningsmetoden nämns av alla som en bidragande orsak 
till en djupinlärningsprocess som går längre än den reducerat intellektuellt kognitiva som ofta 
är begränsad till arbetssätt och undervisningsstrategier med det skrivna ordet i centrum. I den 
gestaltande arbetsprocessen kan man också hålla ett öga på sitt eget gestaltande utifrån på ett 
annat sätt än om man bara ska bidra rent intellektuellt. Det skapas ett utrymme för 
självreflektion och en metakognitiv process i handling, inlevelse och tanke. Den gedigna 
kunskap som refereras till ovan, sägs också utvecklas utav att man agerar tillsammans i grupp, 
d v s på en kontextuell meningsnivå. Följande citat får leda över till nästa tema. 
 

Kunskap är alltid någonting i relation till någon annan eller någonting annat och det tänker jag att dramat 
är. Annars kan jag sitta hemma och plugga in det här, och sedan ska jag rapa upp det. Men dramat visar 
att du får ingen kunskap förrän du har ställt den i relation till någonting annat, en massa information har 
du, men kunskapen kommer inte förrän du har mött någon annan och du har ställt den mot någon annan. 
(informant 1 dok 3 s. 1). 
 

Det	  individuella	  och	  kollektiva	  samspelet	  
Det väldigt finurliga med drama är att individen och kollektivet samspelar så intimt, och det vet jag inte 
riktigt om jag har sett någon annanstans eller känt så starkt (informant 1, dok 2 s. 9).  

 
Dramapedagogiken beskrivs i intervjuerna som en kollektivt kunskapande process där egna 
och andras erfarenheter tas på allvar och därför blir den motiverande utgångspunkten för egen 
delaktighet och nyfikenhet på andra. Varje individs erfarenhet efterfrågas på riktigt och blir 
ett verkligt bidrag till en ökad förståelse för alla av ett gemensamt utforskat tema. Att det 
individuella blir värdefullt i en dynamisk kollektiv process återkommer hos alla de 
intervjuade.  
 

De efterfrågas på riktigt för att man måste plocka fram sina egna erfarenheter när man ska gestalta något, 
det blir matematik, jag har sett det så oerhört många gånger … hur ska vi göra det här då … jo jag minns, 
jag var med om … en gång när jag var. Det är som att man tar ett fiskespö också hovar man i sig själv, i 
sin egen erfarenhetsbank också kommer det glimtvis upp. Sen bygger man en kollektiv gestaltning utav 
glimtar av varandra, och glimtar av det nya, så det är klart att det blir en väv på fler sätt … och det blir 
både en väv inom individen och en att gruppen vävs ihop på ett väldigt fint sätt. Och det här ger ju 
utrymme för både individen och kollektivet i parallellprocess hela tiden. Sedan kan vi gå till böckerna. 
(informant 2 s. 5). 
 



 
 

 
 
 

20 

Att ingå i en kollektiv kunskapsprocess framsälls också som en av anledningarna till att 
drama kan upplevas som utmanande och krävande. 
 

Många pratar ju om att barn måste bli synliga, men man måste vara synlig också. Det är så lätt att säga att 
”ingen ser mig”, men vågar du det då? Vågar du stå här och bli synlig, det är något helt annat det, så det 
är väldigt utmanande för många elever också. (redigerat och transkriberat citat informant 1, dok 2 s. 6). 
 

Det beskrivs också som att när individen och kollektivet ingår i en parallellprocess, så är 
denna process synergetisk i bemärkelsen att helheten blir större än bara summan av delarna. 
Det går att uppleva saker i en kollektiv helhet som inte kan skapas enbart på den individuella 
meningsnivån. Något som undersöks på det här sättet, sägs också bli belyst på fler nivåer och 
ur flera synvinklar. Konsekvensen beskrivs som att man blir mer filosofisk och utforskande i 
sin kunskapssyn.  
 
Denna starkt kollektiva utgångspunkt i kombination med fokus på hur individen blir synlig 
och växer i förhållande till interaktionen med sig själv, andra och livet, tolkar jag i Vygotskij's 
termer som att det är en både situerad, medierad och kreativ process. Detta blir inte blir synlig 
på samma sätt i ett enbart individuellt kognitivt perspektiv. Kanske också Kurt Lewins 
beskrivning av att vi ingår i ett fält kan vara relevant för att belysa den här typen av 
läroupplevelse. Samspelet mellan kollektiv och individ är också starkt närvarande som en 
viktig resurs i nästa tema. 

Hantering	  av	  pedagogiska	  utmaningar	  	  
Elevernas egen delaktighet i att utforma sammanhanget de ska ingå i ses som en skapande 
faktor och en praktisk övning i demokratiska principer. En av de viktiga insikterna är att man 
är tvungen att känslomässigt sätta sig in i en sak för att kunna gestalta den. En annan är att 
man vågar riskera sig själv tillsammans med andra. Nödvändigheten av att ta personlig 
ställning utifrån en känslomässig inlevelse och engagemang ses som avgörande för att det 
man lär sig ska bli någonting annat än svep på ytan. Det beskrivs i grunden som en fråga om 
att ens värderingar blir synliga och medvetna i konfrontation med andra. (bil 2 s. 4). 

 
… de får inte, tror jag, prova sina … konfronteras med sina resultat …”funkar de här eller inte … ja, ha 
men hur kom du fram till det … Det är en fråga om värderingar, och att våga stå för vad jag egentligen 
tänker. Det tyckte jag att jag kunde se en skillnad i att de vågade, alltså i min klass då. De vågade säga att 
”ja men vi måste ha dödsstraff för de som åtminstone har mördat sju personer” … (skratt) eller så va! 
Men man törs säga det och då kan de andra slå hål på det. Efter en sådan diskussion om man frågade om 
det är någon som har fått någon annan tanke? Då kunde 15 räcka upp handen, oavsett om de inte har 
ändrat ståndpunkt, men fått någon annan infallsvinkel på den här frågan. För det handlar ju inte om rätt 
eller fel. Det handlar ju om att ”ja, det där hade jag faktiskt aldrig tänkt på”( informant 1, dok 2 s. 5).  

 
Jag tolkar det som att detta återigen exemplifierar Boltons beskrivning av hur en lärupplevelse 
går från att vara en förstärkning av det jag redan vet till att skapa en förklaring till hur jag 
själv tänker när jag ser hur andra tänker. Jag får en relation till mig själv genom relationen till 
andra, och hur jag sedan också kan börja fundera på om jag ska modifiera min egen 
ståndpunkt eller inte. 
 
I vanliga gruppuppgiftssituationer beskrivs den underliggande konkurrensen och lärarens 
förväntningar som mer styrande än ideala värderingar om demokrati och solidaritet. När det 
finns rätt och fel och betyg så uppstår ”jättemycket tävlande, osäkerhet och tystnad. Antingen 
trampa på varandra och försöka framhäva sig själv eller total tystnad” (informant 3 s. 7), och 
det leder till att utrymmet för ett stödjande samspel blir snävare. Dramapedagogiken sägs 
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kunna bidra till ett klimat där en ömsesidigt stödjande växelverkan mellan individ och grupp 
utvecklas. En medveten metod, sägs vara nödvändig för att motverka förtryckarmekanismer 
som det yttre trycket från skolkulturens normer utövar på både individ och grupp. Den 
kollektiva utgångspunkten och användningen av gruppen som en resurs bestående av 
individers olikhet beskrivs av alla som något specifikt för dramapedagogiken sätt att anta 
sådana utmaningar. Att kunna lyssnar på andra och lära sig tolerans av andras olikheter är 
viktigt, samtidigs som man själv är villig att våga prova på något nytt. Man sägs behöva vara 
villig att bli konfronterad i sitt eget tänkande och i sina egna värderingar, vilket är en del av 
”kunskapandet”. (se referenser ovan och nedan). 
 
Viktiga pedagogiska utmaningar framkommer. Det är konkurrens, olikhet, konflikt och 
samstämmighet. I intervjuerna spökar dessa som ohanterliga också i den generella 
skolkulturens praxis. Här tolkar jag dramapedagogiken specifika sätt att hantera dem genom 
sin praktik av demokratiska värderingar. 

Konkurrens	  -‐	  "allt	  och	  alla	  räknas	  och	  är	  lika	  värda"	  
Utmaningen Konkurrens tolkar jag som att den möts med förhållningssättet att förstärka en 
respekt för egenvärdet. "För det första så lär man sig att man är något eftersom jag redan har 
något i och med mina erfarenheter som är värda något i detta sammanhang". (redigerat och 
transkriberat format, informant 2 s. 10). Eller "de efterfrågas på riktigt för att man måste 
plocka fram sina egna erfarenheter när man ska gestalta något." (informant 2 s. 5). En 
värdering som uttalas är att allt i en människa gäller och är värdefullt, vilket också levs upp 
till praktiskt genom att ingen lämnas utanför "eftersom det inte finns någon som inte är 
utrustad med något". Det sägs också vara en underliggande värdering som leder till att man 
betraktar olikheter som jämbördiga. Jag har tolkande sammanfattat dessa resonemang med att 
"allt och alla räknas och är lika värda".  

Olikheter	  -‐	  "inget	  är	  rätt	  eller	  fel"	  
Då kontakten med egenvärdet ökar liksom tilliten till att det går att vara delaktig utifrån sig 
själv i det gemensamma, så blir det fundamentet för att kunna vara nyfiken på och värdera 
andras olikheter som jämbördiga. Jag tolkar det som att olikheter som en källa till 
avståndstagande och svårigheter att samspela bemöts genom att skapa förutsättningar för att 
uppleva olikheter som en resurs och ur detta uppstår tolerans. 
 
För att skapa förutsättningar för att kunna uppleva olikheter som jämbördiga så används 
premissen att inget är "rätt eller fel", allting är en startpunkt till att undersöka och lära känna 
något eller någon. Den inställningen används i kombination med den praktiska upplevelsen i 
övningarna som går ut på att samspelet mellan olikheter användas för att expandera 
förståelsen av det som gemensamt undersöks. Allas olika infallsvinklar ger en kvalitativt 
förhöjd kunskapskvalitet som i exemplet om "vävandet" ovan. Men en viktig aspekt för att 
detta ska fungera verkar vara att det finns hos pedagogen en genuin attityd, uppriktighet samt 
samstämmighet mellan grundläggande värderingar, pedagogisk praxis samt en tilltro till dess 
verkningsförmåga. Annars går det inte att anta den pedagogiska utmaningen fullt ut. Ett 
motsatt exempel berättar om en lärare som i sin "pedagogiska roll" uttalar att alla är lika värda 
och att deras olikheter är en källa till likbördigt samspel. I sin personliga undertext utstrålar 
han sedan sin misstro till möjligheterna att kunna realisera detta, p g a sin syn på hur 
elevernas olika sociokulturella bakgrund spelar in för hur väl de kommer att lyckas i livet . 
Detta dubbla förhållningssätt, sägs skapa en ambivalent pedagogisk praxis som underminerar 
det pedagogiska klimatet och integriteten i pedagogens "goda avsikter". (informant 1). 
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Konflikt	  -‐	  "det	  är	  ok	  att	  göra	  bort	  sig,	  vi	  gör	  ett	  omtag"	  
Jag tolkar det som att konflikter hanteras genom att skapa förutsättningar för att kunna prova 
olika perspektiv fullt ut, så att de kan samexistera utan att blockera ut eller dominera över 
varandra. Men det bygger på det som sagts innan, att egenvärdet är respekterat och att 
olikheterna tolereras, samt att det finns ett tillåtande klimat som underlättar att man vågar 
utmana sig själv. Man kan också säga att utmaning och tillåtelse kompletteras av 
överenskommelsen att ”det går alltid att göra om ” som avdramatiserar rädslor för att 
misslyckas och uppmuntrar att lära av misstag.  
 
Att utmana är en viktig komponent som i kombination med tillåtandet ställer ett visst sorts 
uppmanande krav på att prova på och testa och kliva in i någon annans mockasiner. Det är det 
som gäller här:  
 

Där utsätts du för det, där får du vara den goda, den onda och den fula, i en väldig kombination och se att 
det är helt Ok, att vara det. Jag kan lära mig någonting av att vara den fula. Jag kan lära mig någonting av 
att vara den onda. Jag kan lära mig någonting av att vara den goda. Allting får status för att det finns 
ingenting som är rätt och fel. Däremot ska du utmana dig själv, och prova liksom och då får man utmana 
sig själv.  Då handlar det inte om att hittar rätt kod så här ... för att få ut det mesta möjliga, ja, det är ju så 
jäkla fiffigt, förstår du. (Informant 1) 

 
Konflikt eller åsiktsskillnader möts inledningsvis med inställningen och praxisen att en åsikt 
inte är huggen i sten utan det går att göra ett omtag (precis som i en repetition av teater) för att 
undersöka alternativ. Jag tolkar det som att det leder till att flera olika perspektiv eller 
handlingsvägar prövas hela vägen ut och uppmanas att samexistera. Eller så transformeras de 
frivilligt p g a en fördjupad förståelse av bakomliggande faktorer som en åsikt eller 
motsättning består av och som synliggörs i processen. Ett "gemensamt och kreativt omtag i 
nuet", tillåter en "transaktion" mellan dåtiden och framtiden, mellan verklighet och fiktion 
och transformera upplevelsen i nuet. (jmf Courtney  s. 7). Detta relaterar också till Vygotski,'s 
tankar om utvecklingszoner och kreativt omskapande av verkligheten. 

Samstämmighet	  -‐	  direkt	  och	  indirekt	  
Samstämmighet beskrivs som något som t ex kan uppstå som en falsk eller destruktiv och 
resignerad underkastelse av en situation. 
 

Om man jobbar i grupp väldigt sällan och nu kommer läraren. Oj, jag vet precis vad hon kommer att titta 
på, vad hon tycker är viktigt. ”Så då gör jag så, men min känsla är inte så, jag vill ändå fram, jag vill ändå 
visa mig själv. Jag tycker inte att den här gruppen är viktig för Kalle är ett dumhuvud han kommer inte att 
bidra ett skit till den här gruppen, fan att jag ska hamna med honom jämt och ständigt eller att jag ska ta 
hand om honom… alla andra slår honom”… så va!” (informant 1,  dok 2 s. 10). 

 
Som Dewey inledningsvis poängterar så kräver interaktion i lärprocessen att man medvetet 
reglerar mötet mellan social kontroll och individuell frihet. Men det är skillnad mellan att 
underställa sig en annan individs (lärarens förväntningar) och/eller ett hierarkiskt systems 
(betygens värderande makt), och att samspela genom att låta den personliga och individuella 
viljan frivilligt underställa sig lekens, eller dramats fiktiva spelutrymme. Leken och dramats 
spelregler ger också utrymme för deltagare själva att utforma riktningen i processen. Det är 
till och med möjligt att påverka spelreglerna. Det är avgörande för om lärupplevelsen och 
processen ska bli något som frigör individen och gruppens potential eller inte. 
  
Den andra konstruktiva ytterligheten är en fördjupad expansion av individen tillsammans med 
gruppen.  
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Den (leken, min parentes) frågar ju på sätt och vis efter att man måste vara förmögen att ge sig hän, man 
måste kunna gå in i det tredje rummet, d v s man måste kunna skapa nya relationer med de som är på 
plats och för det måste man vara ganska trygg. Man måste våga släppa de bojor man har och våga tro på 
att det bär. Sedan ska man skapa någon slags samhörighet med dem man ska göra något med, för annars 
så blir det liksom inte så mycket av det hela. (redigerat och transkriberat citat informant 2 s. 1). 

 
Jag tolkar det som att det specifika sätt som dramapedagogiken har för att skapa en 
konstruktiv samstämmighet möjliggörs genom en kombination av att anta utmaningen att 
våga visa sig, och samtidigt underställa sig de kollektiva spelreglerna eller dramatiska temat 
och situationen för att pröva sig själv på okänt vis tillsammans med andra. Att våga visa sig, 
innefattar i så fall att kunna bottna i en känsla av värde i sig själv och våga visa sig i sin 
individuella olikhet. Det innebär att kunna stå för åsikter och erfarenheter och samtidigt kunna 
möta och lyssna inkännande till andras erfarenheter, för att kunna ompröva och expandera 
sina erfarenheter och sitt insiktsfält. Detta kräver att våga gå utanför sina egna gränser på ett 
kreativt sätt och röra sig i det okända för att upptäcka något nytt. D v s att ta ansvar för att 
använda frihet och mod att svara an självständigt och med full delaktighet.  
 
Det finns också en respekt för att man inte alltid vågar visa eller konfrontera allting direkt 
eller öppet. En av flera tekniker som beskrivs teoretiskt och kommer upp i intervjuerna är att 
"prova i skydd av rollen", vilket fortfarande är en utmaning, men med ett tillåtande beskydd. 
Det blir ett sätt att behålla respekten för det som inte ännu är moget att framträda direkt och 
uttalat, men som inbjuds och utmanas att prövas indirekt genom att "det blir rollen som har 
tillåtelse att prova".  

 
Jag har sett så många som vuxit när de har vågat vara i roll … de kan liksom ta sig ett annat utrymme än 
den här stereotypa hierarkin som är i den vanliga klassen. Ja, men det är ju på något sätt att man är lite 
skyddad när man har den här rollen. Jag har rätt att göra någonting annat än vad alla andra förväntar sig 
av en (informant 3, s. 6).  

 
En beskrivning av "samstämmighet med individuell integritet", beskrivs i följande exempel. 
Den här läraren har arbetat med den dramapedagogiska metoden i 6 år i samma klass som hon 
var klassföreståndare för. De hade två parallella klassrum de tre första åren, ett möblerat och 
ett öppet där de lätt och ofta kunna pendla mellan olika arbetssätt (informant 1, dok 1 s. 1-3): 
 

… gruppen blev så annorlunda. Det där med konflikter och så försvann väldigt mycket, de löste det. 
Eftersom jag har 30 års erfarenhet av mycket klasser och grupper så tycker jag nästan att det var det 
häftigaste. Jag tror att det har med synligheten att göra, att hela tiden få synas, och att alla syns, inte bara 
högstatuseleverna. De ser sidor hos varandra som de inte skulle få tillfälle att se annars. Man kunde också 
sätta ihop lågstatus och högstatus på ett väldigt naturligt sätt, alltså man kan be högstatus vara lågstatus 
och höja den andra … man kan jobba med själva gruppdynamiken på ett medvetet sätt som lärare." 
(redigerad och transkriberat citat informant 1 dok 2 s. 2). 
 

En	  progressiv	  process	  
Att alla dessa utmaningar och värderingar påverkar varandra behöver inte ordnas i en bestämd 
dramaturgisk ordning. Men det antyds i intervjuerna att etableringen av att "allting har värde 
och ges status" och att "ingenting är rätt eller fel" som innehåller värderingen om allas lika 
egenvärde och olikheternas jämbördighet, öppnar för och stöder nästa steg. Modet att prova 
och att utforska, även med risk att göra bort sig, vilket är det som sedan behövs för att kunna 
ta till sig fler perspektiv. Jag tolkar det som att det öppnar för och leder till en 
fokusförskjutning på konflikter från att vara ett problem till att bli en källa till gemensamt 
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undersökande. Dessa värderingar gjorda till praxis och rådande som den "gällande 
sanningsregimen" i den pedagogiska situationen, verkar också vara det som starkast bryter 
upp och motverkar den generella skolkulturens negativa konkurrens, intolerans mot olikheter, 
konfliktproblem och olika former av separation. 
 
Jag tänker mig att hantering av den här typen av pedagogiska utmaningar relaterar till Deweys 
inledande resonemang där han problematiserar utvecklandet av en undervisningsfilosofi och 
undervisningsmetod - dramapedagogik likaväl som vilken undervisningsmetod som helst. 
Han menar att det är viktigt i utvecklingen av en progressiv undervisningsfilosofi och metod 
att den klarar av att inte bara befinna sig i ett reaktivt anti-beteende i förhållande till rådande 
pedagogiska normer, utan klarar av att anta en fullskalig utmaning av den pedagogiska 
uppgiften. Därför tänker jag mig att hanterandet eller icke hanterandet av den här typen av 
pedagogiska utmaningar säger något om hur undervisningsmetodens antar sin fullskaliga 
utmaning. Jag tolkar det som att dramapedagogiken upplevs som effektiv i sitt specifika sätt 
att ta sig an dessa "pedagogiska utmaningar", och att man i detta antar den fullskaliga 
utmaningen genom den egna undervisningsmetoden och inte bara är "emot" andra sätta att 
undervisa. 

Utbildningskultur	  	  
För att fortsatt belysa dramapedagogikens specifika kvaliteter i den generella skolkultrens 
sammanhang, gör jag här en sammanfattning av informanternas jämförande berättelse om 
dramapedagog- respektive lärarutbildningen.  
 
Det talas för dramapedagogutbildningens del om en helhetsupplevelse som är en integrerad 
process från teori till praktik (jmf Deweys krav på utveckling av en undervisningsmetod- och 
filosofi s. 11) och som är ”gjord med tanke”, samt att den personliga processen är inblandad 
på ett sätt som liknar dramapedagogikens krav på djupinlärning och personligt 
ställningstagande. Fungerande verktyg för att arbeta med grupper och inlärning nämns också 
som viktiga. Detta verkar leda till både en djupare trygghet och tydlighet i ledarroll. Också en 
tillit till att kunna vidga gränserna för sin egen lärarroll mot en mer personligt kreativ hållning 
som innebär att kunna riskera mer utan att förlora integritet eller styrning av processer 
beskrivs. 
 

Alltså både under och efter dramautbildningen så kan jag känna att vi ändå bara skrapade på ytan och det 
gjorde vi också på lärarutbildningen, men i Dramautbildningen handlar det hela tiden om dels att knyta 
till sina egna erfarenheter ... och jag liksom till verkligheten. När jag gick på lärarutbildningen så kändes 
det inte som att det liksom handlade om barn som vi skulle jobba med. [...] ... det fanns en helhetssyn, 
(syftar på Dramautbildningen, min kommentar) det var inte fragment utan det var ändå en helhetssyn. 
Jobbade vi i block så var det ” nu är det här vi fokuserar på ” det var inte två timmar drama och sedan två 
timmar teaterhistoria, utan det var en, om det nu så bara var en dag så var det en heldag liksom. Men fick 
en känsla, man hade med sig någonting i kroppen när man gick därifrån. Så vi förväntades reflektera över 
det vi gjorde, inte bara acceptera utan reflektera. (informant 3 s. 1) 

 
För lärarutbildningens del växer det fram en bild av fragmentariska och teoretiska processer 
som på ett ganska omedvetet och ogenomtänkt sätt blandas med praktik i olika 
skolsammanhang. Detta verkar ofta ske utan att det finns en genomtänkt helhet och medvetna 
kopplingar mellan vilken teori och vilka pedagogiska principer, metoder och auktoriteter man 
jobbar efter där man nu ska ”praktisera” sin teori. Då vissa arbetat med handledning av 
lärarkandidater framkommer också att det finns en stor tidsbrist i handledningsprocesserna 
och att inget uppdelat ansvar mellan högskolan och praktikplatsen finns. Detta sägs leda till 
att bron mellan teori och praktik ofta blir slumpartad och inte satt i ett genomtänkt 
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sammanhang. Det är mycket upp till den enskilde läraren att lista ut hur den teori den pluggat 
i sig på en vuxenteoretisk nivå ska förvandlas till gångbara praktiska metoder och stoff för 
inlärning hos barn. Det finns hos två av informanterna en stark kritik till den form av 
dramapedagogiska poäng som är kopplade till lärarutbildningarna. De upplevs som lika 
frikopplade och riskerar att förmedla en bunt övningar som inte heller binds ihop till en 
helhetsmetod som man förstår hur man ska koppla till sin undervisningspraxis, eller får hjälp 
av någon erfaren att koppla ihop. 
 

... väldigt mycket att lärarutbildningen är alltså väldigt, ibland uppe i det blå och ibland ganska dåligt 
förankrad i det man möter sedan i verkligheten. Där skulle man ha mycket flera parallella processer och 
man skulle se till att en del utav utbildning förlades till, nu försöker de ju göra det på en del skolor, men 
då har ju handledaren alldeles för lite tid, att man hade de som var handledare, som var med i en 
utbildningsprocess och att lärarhögskola och skola d v s praktikskolan skulle göra några slags mål 
tillsammans som också gjorde upp att det här ansvarar vi för och det här ansvarar ni för och sedan kopplar 
man liksom teori och praktiska moment på ett mer medvetet sätt, det gör man ju inte nu. Ja, och att det är 
ganska lite tid till den där handledningen och det är inte så mycket teoretiska moment. Det sägs bara att 
man ansvarar för och sedan blir det väldigt lite och det måste förberedas tycker jag på skolan. Man måste 
veta efter vilka pedagogiska principer och metoder och auktoriteter jobbar man efter. Det är ganska 
omedvetet alltihopa tycker jag. (informant 2 s. 7). 

Det	  specifika	  med	  dramapedagogikens	  syn	  på	  lärande	  och	  kunskap	  
Flera exempel på kontrasterande bilder vad det gäller dramapedagogikens specifika syn på 
lärande och kunskap har redan kommit fram i avsnitten ovan, men dessa kan läggas till. 
Informanterna beskriver (precis som referenserna i inledningen) en bild av att skolans 
lärokultur har en slagsida. Den intellektuellt analytiska och logiska förmågan sägs både 
dominera i skolans undervisningsformer och pedagogiska metoder generellt och efterfrågas 
och värderas högre i systemet än andra förmågor och uttrycks- eller kunskapsformer. 
  

Tendenserna är ändå att det teoretiseras så fruktansvärt mycket, alltså att det är intellektet som är det 
avgörande och inte känslan eller det praktiskt att man liksom i handling ... Det tycker jag ... de praktiskt 
estetiska ämnena får mindre tid och det handlar liksom bara om att läsa och skriva i väldigt mycket. 
[...] Ja, alltså det finns ju lite olika, det gör det, men alltså ren generellt så är det väldigt lite praktik. Det är 
väldigt mycket teoretiserande, och de får inte, tror jag alltså får inte prova sina, konfronteras med sina 
resultat…”funkar de här eller inte… ja, ha du kom fram till det. Om jag säger så här, funkar din teori då? 
Att man så att säga konfronteras lite, för det är ju det man kan göra lite i drama. (informant 1, dok 1 s.4) 

 
Tendenser till att det individuella hamnar i fokus med individuell kunskapsproducering berörs 
som en fara då eleverna lätt blir hänvisade till sig själva och ”kanske också därför hävdar sig 
själva på något vis”. Samtidigt uppskattas utmaningen att bli tydlig i sina kriterier för vad som 
ska läras i samband med detta. (informant 2 s.6, informant 1 dok 1 sid 8 ). 
 
Skolans generella perspektiv på förhållandet mellan individ och kollektiv beskrivs som ett i 
grunden separerat förhållande som pendlar mellan individ och kollektiv som olika 
ytterligheter. Ofta sägs de ställas statiskt mot varandra snarare än används i dynamisk 
växelverkan. Antingen skapas en skolkultur där du blir anonym i en kollektiv massa eller så 
blir syndromet en överdriven individualism vars undertext beskrivs som ”är du lönsam lille 
vän” och ”betygen” som det allestädes närvarande ögat som gör att du individuellt separeras 
ut på ett värderande sätt. Det beskrivs som att det är svårt att förena de här extremerna men att 
det behövs processer som innebär att: 
 

 ... individen kan växa just för att man har kollektivet som en trygghet, som en bas där man har en plats. 
Men där jag också kan träda tillbaka och vara lugn i det, för jag vet att när jag kliver fram så har jag en 
plats, min tid, alla kommer att titta på mig och lyssna och se mig (informant 1dok 2 s. 5). 
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En annan syntetiserande effekt som beskrivs är att inlärningen under ett tema eller ett ämne 
genom dramapedagogisk metod gör att separata händelser kopplas till en mer pågående och 
sammanhållen upplevelse där allting integreras med varandra. Detta beskrivs inte hända eller 
åstadkommas på samma vis med andra undervisningsstrategier. Även om man använder 
”växlande” metoder för att angripa ett tema med, genom att bearbeta material genom olika 
uttryckssätt eller medier. Inte heller automatiskt bara för att man delar in sig i grupper eller 
redovisar individuellt och/eller i grupp för varandra . Helheten skapas, sägs det, i relation till 
olika nivåer; temat som övergripande ram, den yttre strukturen genom hur rummet är 
möblerat eller ett parallellt tomt klassrum att tillgå, gemensam kunskapssyn i arbetslag eller 
skolans inriktning. Med dramapedagogik beskrivs det vara lätt att synliggöra och ta till vara 
det lärande som sker utanför skolan in i skolans rum och sammanföra det med skolans värld. 
Det beskrivs också som en metod som kan användas till att göra kunskap lättillgänglig och 
läroprocessen rolig. (informant 2 s. 3). I det här diagrammet vill jag översiktligt placera in 
dramapedagogiken i skolkulturell kontext, i huvudsak baserad på de glimtar som kommer 
fram genom informanternas uppfattningar och kontrasteringar, men utan egentlig 
underbyggnad i andra referenser. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fig 1. Dramapedagogiken placerad i en skolkulturell kontext 
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Slutsatser	  
Dramapedagogiken använder sig av en dynamisk och komplex undervisningsform där 
specifika aspekter som lyfts fram är: 
 
• Ett integrerat och dynamiskt samspel mellan de emotionella, mentala, fysiska, 
existentiella/skapande, och medvetandegörande mänskliga aspekterna. Den rationellt 
diskursiva förmågan används bl a för reflektion, men det specifika är möjligen att den 
inkluderas i den förkroppsligade intuitionen på ett genomsyrat sätt. 
 
• I den fiktiva och gestaltande dimensionen återskapar individen och gruppen verkligheten på 
ett närvarande, kreativt och transformativt vis3. 
 
• Ett interaktivt och interagerande samspel mellan individ och kollektiv som använder 
kollektivet som en resurs för individens lärande och tvärtom är viktigt. Bl a för att utveckla 
olika kvaliteter av inlevelse och känsloengagemang likaväl som reflektion och 
medvetandegörande i förhållande till i sig själv, andra, omvärld och olika ämnesområden. 
Exempel visar på att det genererar självaktualisering, empatisk inlevelseförmåga, 
konflikthanteringskompetens, kunskap överförbar på andra områden, kreativt 
gränsöverskridande, synergier.  
 
• Ett förhållningssätt som utgörs av det som beskrivits ovan, samt en konkretiserad praxis av 
demokratiska värderingar som på ett effektivt sätt tar sig an pedagogiska utmaningar som 
konkurrens, olikheter, konflikter och samstämmighet. Exempel visar på att det genererar; 
förstärkning av självvärde och ömsesidighet, respekt för och utbyte av andras olikheter som 
leder till tolerans, förmåga att problematisera och utforska olika åsikter och konflikter som 
leder till samexistens av flera perspektiv, ta ansvar för att använda frihet och mod att svara an 
självständigt och med full delaktighet.  
 
• Att undervisningsmetoden iscensätter lärprocesser som eftersträvar insikt på olika 
meningsnivåer; den personliga, den kontextuella och den generellt tematiska. Det sker genom 
en samstämmande progression mellan artificiella, förstärkande, förklarande och förändrande 
dramaupplevelser. Utvecklandet av den känslomässiga aspekten och närvaron av det 
förkroppsligade är accentuerade i kombination med den kognitiva. Medveten användning av 
den intuitiva och synergetiska helhetsupplevelsen är möjligen något specifikt för metoden. 
 
Utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter upplever de tillfrågade dramapedagogerna att 
det finns skillnader i effektivitet mellan dramapedagogik och andra former av undervisning, 
även de som använder interaktiva och grupporienterade metoder och växlar mellan olika 
arbetssätt. Här presenteras exempel på bristande kvaliteter som den generella skolkulturens 
undervisningsformer upplevs lida av, och som det specifika hos dramapedagogiken upplevs 
överbrygga. Det skulle också kunna ha ett samband med olikheten i utbildningskulturen för 
lärare och dramapedagoger: 
• Bristen på integrering mellan praktik och teori. 
 
• Överprioritering av användning av vissa mänskliga aspekter och exkludering av andra. 

                                                
3 Coutney's estetiska teori refererad av (Sternudd 2000 s. 16) 
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• Bristande samstämmighet mellan den demokratiska värdegrunden och konkretisering av 
praxis som leder till en ambivalens i det pedagogiska förhållningssättet och urholkar 
pedagogiskt goda avsikter. 
 
• En avsaknad av de estetiskt gestaltande och kreativa dimensionernas möjligheter. 
 
Mycket pekar på en hög grad av komplexitet i arbetsmetoden, som följer med interagering, 
interaktivitet och estetiskt gestaltning, samt ett syfte att skapa mening och insikt på flera 
nivåer. Det ställer stora krav på pedagogens kompetens särskilt genom en integrering av teori 
och praktik. Men möjligheten ökar också till integrering och inkludering av fler mänskliga 
aspekter i lärprocessen. Gruppen och kollektivet används som resurs för mångbottnade och 
mångfasetterade syften i lärprocessen. Detta tillsammans med konkretiserade demokratiska 
värdering i tanke och handling ger en effektiv hantering av pedagogiska utmaningar. 

Resultatdiskussion 
Jag tycker att det gick att lyfta fram informanternas syn på det specifika med den 
dramapedagogiska undervisningsmetoden. Det blev också tydligt att det specifika med 
dramapedagogiken behöver belysas ur fler teoretiska perspektiv för att bli synligt. Jag fick 
själv en fördjupad förståelse för metoden. Ibland blev också konturer av det som skulle kunna 
vara det specifika synligt, med hjälp av hur det står i kontrast till informanternas upplevelser 
av andra, även interaktiva och grupporienterade, undervisningsformer, samt i relation till 
skolkulturens generella normer och värderingar.  
 
Att så mycket gick att synliggöra tror jag framför allt berodde på de rika exempel som 
intervjuerna gav och deras exemplifiering av den teoretiska bakgrunden. Med hjälp av 
teoribelysningen - också p g a att den kom från fler än ett pedagogiskt perspektiv - gick det att 
både fördjupa och nyansera exemplen. 
 
En anledning till att samstämmighet snarare än diskrepanser mellan teori och praktik samt en 
utvecklat fungerande bild framkommer, kan vara att jag inte ställt särskilt kritiska frågor. Det 
var inte fokuset för undersökningen, men en sådan infallsvinkel kanske skulle synliggöra det 
specifika som också blir problematiskt med undervisningsmetoden. Andra anledningar till att 
erfarenheten av dramapedagogiken beskrivs som så positiv, komplex och integrerande på 
många sätt, kan också ha att göra med att jag valt informanter som hade lång, stor och bred 
pedagogisk kompetens, och därför kunde synliggöra metoden med mångbottnade och 
mångfasetterade perspektiv. Detta för att de har byggt upp en gedigen pedagogisk kompetens 
i sig, som gör att de effektivt kan använda metoden, till skillnad från någon med mindre 
erfarenhet. Det kan också vara ett utslag av det som informanterna säger om 
dramapedagogikens utbildningskultur samt metodens egen bärkraft. Något som talar för att 
det som sägs i intervjuerna bär på någon slag kritisk självdistans och flerperspektiv, är att 
informanterna är en erfaren och integrerad del av det skolsystem, som de också kritiskt 
granskar med hjälp av det dubbla perspektiv som de fått som både "lärare" och 
dramapedagoger. Dessutom är det de tar upp som problem med andra undervisningsmetoder 
ofta lösningsorienterat och kopplade till konstruktiva förslag, vilket skulle tyda mer på att det 
är moget övervägda åsikter som framförs snarare än en partisk försvarshållning. De är 
mestadels både nyanserade och icke-kategoriska i sin kritik och sina insikter, men också 
"partiska" i den bemärkelsen att de står starkt för det som de tycker dramapedagogiken 
hanterar bra. Med detta sagt och, tycker jag att det just i de här informanternas specifika fall, 
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går att förhålla sig till den potential som dramapedagogiken uppfattas besitta, så som talandes 
för sig själv snarare än i ”egen sak”. 
 
Jag är inte helt överraskad av den bild som framkommer utifrån min egen föreställning, 
upplevelse och användning av metoden. Något som ändå var överraskande var effektiviteten i 
den tydliga kopplingen mellan praktiserade värderingar och pedagogiska utmaningar så som 
den framställs. Potentialen i de gruppdynamiska möjligheterna, att arbeta med fiktiv agering i 
grupp, tycker jag är viktiga att uppmärksamma särskilt i förhållande till olika problematiker 
som skolkulturen kan brottas med. Likaså det specifika med den estetiskt fiktiva 
dimensionens transformativa möjligheter. Att intuitionen, kroppen och kollektivet är en så 
stor resurs i undervisningsmetoden var något som klargjordes för mig på ett mer 
sammanhängde sätt, även om tidigare forskning och teori poängterar det på olika vis. 

Metoddiskussion 
Själva metoden att använda intervjuer med den typen av informanter som gjorde tycker jag 
fungerade bra för att få svar på frågorna och även hermeneutisk analys för att bearbeta 
materialet. Jag behövde mer teori än jag föreställt mig för att få substans i analys och 
tolkningar. Materialet kunde ha fått en annorlunda substans om de tre intervjuerna hade 
utvecklats mer till fallstudier, men det gick inte att fördjupa p g a uppgiftens begräsning, men 
jag kan se att kunde varit en alternativ metod. 
 
Mitt största problem har varit att jag fått ett så brett intervjumaterial, eftersom jag ställt frågor 
från många infallsvinklar, samt arbetat med för många frågeställningar samtidigt. Det blev ett 
spännande och rikt material, men efteråt ser jag det som ett misslyckande i att begränsa 
undersökningen för det här syftet. Min första helhetsanalys av materialet ledde därför till en 
sortering och avsmalning av vad jag har valt att gå vidare för att analysera i materialet. Det 
betyder att det finns en hel del i materialet som är ”oanvänt” och i stället får peka framåt som 
ett möjligt material att kunna bearbetas igen och på fler sätt. Teorifördjupningen i början blev 
nödvändig för att belysa rimligheten i tolkningarna och tycker jag skapar en större 
tillförlitlighet till resultatet än om det bara belysts från dramapedagogikens eget teorifält, eller 
bara framställt informanternas uppfattning mindre kontextualiserat.  
 
Min förförståelse i ämnet har varit en tillgång, men naturligtvis också en "fara". Där tycker 
jag också att teoridelens mångperspektiv varit ett stöd för att objektifiera min egen subjektiva 
kunskap och erfarenhet. På det viset skulle ju möjligheten att använda kombinationen med 
deltagande observation, och/eller intervjua även eleverna, eller andra lärare med andra 
undervisningsmetoder, kunna ge upphov till en mycket högre nivå av kritisk granskning och 
jämförelse, vilket inte varit möjligt, men potentiellt spännande. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Egen bakgrund och motivation till att jobba med drama, plus konkreta exempel på egna 
erfarenheter 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund vad gäller läraryrket, dramapedagogik och att 
arbeta i skolan… 

2. Fråga mer om och ringa in specifika omständigheter och innehåll i projekt inom 
skolan med dramapedagogik, var det som ett genomgående perspektiv, enstaka 
lektioner, teman, kontinuitet –enstaka tillfällen osv. 

3. Varför har du valt att jobba med drama, alltså som en metod i skolan. Vad tror du att 
det finns för poänger med att göra det? Vad utifrån dina egna erfarenheter har skapat 
motivation till det? 

Vad är det man ”lär sig” genom dramapedagogiska metoder? Hur används samspelet 
mellan individ och grupp och vad har det för effekter? Finns det något som är specifikt 
för dramapedagogiken i jämförelse med andra undervisningsformer. 
 
4. Hur ser du på samspelet mellan individ och grupp med dramapedagogiken som 
metod. 
4. Vad finns det för positiva respektive negativa saker som dramapedagogiska metoder 

kan leda till ur individens perspektiv.. som du har sett. 
5. Finns det någonting som du ser som negativa effekter på gruppdynamik eller för 

individen. 
6. Om du jämför med andra kollektiva undervisningsformer där gruppen är en bas vad 

finns det då för likheter och skillnader i jämförelse med dramapedagogiks metoder? 
7. Bildas det annorlunda normer för hur man skall vara i en grupp med 

dramapedagogiskt arbetssätt, och vad består de av i sådana fall skulle du säga? 
8. Kan man i dramapedagogiska arbetsformer bli väldigt styrd och påverkad av gruppen 

på ett negativt sätt som inte sker i andra grupprelaterade undervisningsformer? 
9. Finns det fenomen som ofta utvecklas i ”icke styrda grupprocesser” som inte uppstår i 

dramapedagogiska processer? Ex, grupper i gruppen, svaga och starka individer, 
olikheter blir en källa till konflikt snarare än berikning… 

10. Finns det andra kollektiva undervisningsformer som du tycker har liknande resultat 
som de dramapedagogiska arbetsformerna? 

11. Vad skulle du säga sammanfattningsvis att man ”lär sig” genom att använda 
dramapedagogiska metoder? Samarbete, lösa problem, egna initiativ, se sig själv, 
andra och världen på nya sätt – reflektion/spegling, inlevelse, lyssna, tolerans, tillåta 
olikheter, att våga prova, att klara av att bli konfronterad i sitt eget tänkande, verktyg 
för att göra arbete i grupp medvetet, läraren samma risknivå som eleverna, 
fokusförskjutning/allting får status 

 
Synen på det större pedagogiska och organisatoriska skolsammanhang som 
dramapedagogiken ingår i. 

 
12. Dagens skolutveckling. Vad skulle du säga pågår i klassrummet idag vad det gäller 

arbets- och undervisningsformer…vilka är tendenserna och vad är det för 
huvudsakliga faktorer som styr tycker du? 

13. Balansen teori och praktik? 
14. Värderingsgrunder 
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15. Hur används gruppen som en resurs för individens lärande och växande? 
16. Hur ser läraren på ditt uppdrag 
17. Lärares referensramar kastas om när omstruktureringar sker/lärares osäkerhet idag 
18. Vilka koder gäller 
19. Vilka försök sker för att försöka manipulera koderna?  ”positiva förväntningar”, 

världen utanför 
20. Vad sker i förhandlingen mellan lärare och elev 
21. Målstyrning, nedbrytbara/mätbara mål – betyg – vad värderas egentligen –

analys/rationellt tänkande? 
22. Organisatoriska faktorer 
23. Samhällsförändring/fritt val-segregering 
24. Vad skulle du sammanfattningsvis säga händer för individen i gruppen och gruppen 

som resurs i det här klimatet? 
 


