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Abstract

Institution: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Högskolan i Gävle

Titel och undertitel: Barnen lyser upp, och börjar berätta... 
En hermeneutisk studie om att samtala med barn kring deras upplevelser 
inom dramapedagogisk verksamhet.

Författare: Evangelina Åkerlund

Inom dramapedagogiken bedrivs ofta samtal och reflektion i samband med övningar, för att delge 
upplevelser och fundera kring egna och andras erfarenheter. Syftet med studien är att undersöka och 
problematisera samtal och reflektion med barn i samband med dramapedagogiska övningar. 
Övergripande frågeställningar handlar om hur pedagogens förhållningssätt påverkar samtal och 
reflektion. Den centrala frågeställningen är: Hur formas deltagarnas utsagor och förmedling av 
sina upplevelser i förhållande till hur vi som pedagoger leder samtalet?

Deltagande observationer har gjorts under arbete med tre förskolegrupper vid åtta tillfällen. 
Barnens utsagor undersöks i förhållande till det egna pedagogiska förhållningssättet. I uppsatsen 
redovisas två av dramapassen, vilka utgör empiri för en djupgående analys. En hermeneutisk ansats 
ligger till grund för tolkningsprocessen och teorier kring pedagogik, kulturpsykologi, samtal med 
barn samt tidigare forskning om den estetiska kulturens möte med pedagogiken diskuteras i relation 
till resultatet.

I analysen har två skilda pedagogiska positioner blivit synliga, vilka utmynnat i två 
samtalsformer; ett berättande samtal och ett reflekterande samtal. Barnens förmedling av sina 
upplevelser utfaller på olika sätt inom de två olika samtalsformerna och det pedagogiska 
förhållningssättet diskuteras i relation till detta. 

Nyckelord: samtal, dramapedagogiskt förhållningssätt, reflekterande, berättande, förståelse  



INNEHÅLL

1. Bakgrund, teoretiska redskap och problemformulering

INLEDNING   2

Personlig bakgrund   3

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING  6

Dramapedagogik – ett estetiskt och pedagogiskt förhållningssätt   6

Samtal och reflektion inom dramapedagogiken   8      

Kunskapsfenomen kontra sinnligt upplevelsefenomen – den estetiska kulturens möte med 
pedagogiken och hur man kan tala om kulturen   9

Samtal med barn – vuxen maktposition   12

Kulturpsykologi – vetenskaplig kunskap och kulturell kunskap   13

Hermeneutisk ansats – tolkningsteori, tolkningsprocesser och förståelseprocesser   16

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING   17

2. Metodbeskrivning

EMPIRI OCH ANALYSFÖRFARANDE   19

Etiska överväganden   20

3. Två dramapedagogiska samtal

MOLLY OCH BARNEN  ‒ beskrivning av en situation   21

Eftertanke   23

JAG OCH BARNEN ‒ beskrivning av en situation   24

Eftertanke   25

SAMTALETS FORM   26

Berättande samtal   27

Reflekterande samtal   28

DISKUSSION KRING DRAMAPEDAGOGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT   30

4. Den egna forskningsprocessen

KOMMENTARER KRING METOD, VALIDITET OCH PROCESS   32

5. Avslutning

SAMMANFATTNING OCH SLUTORD   34

REFERENSER   36

1



1 Bakgrund, teoretiska redskap och problemformulering

INLEDNING

Samtal  och  reflektion  ingår  i  arbetet  som dramapedagog.  Men  vad  innebär  det  egentligen  att 

samtala och reflektera med deltagare i samband med dramapedagogiska övningar? Eller rättare sagt 

vilka  möjligheter  finns  det,  och  kanske  ännu  mera  intressant  vilka  svårigheter kan  samtal  och 

reflektion  medföra?  Frågorna  beror  naturligtvis  på  ur  vilket  perspektiv  man  ser  det,  ur  vems 

synvinkel och i förhållande till vad. Jag har tidigare undersökt barns förståelse av estetisk kultur och  

frågat  mig  på  vilket  sätt  efterarbete  kring  kulturen  påverkar  barns  upplevelser  och  förståelse 

(sammanfattning  av  mina  tidigare  studier  inom ämnet  Barnkultur  redovisas  under  nästföljande 

kapitel). Då jag nu utbildat mig till dramapedagog vill jag undersöka pedagogiska samtal i samband 

med dramapedagogiska övningar. Inom dramapedagogik når vi kunskap och förståelse genom att 

deltagarna själva får uppleva. Upplevelser inom dramapedagogisk verksamhet kan liknas vid sådana 

man får inom till exempel estetisk kultur. För att delge våra upplevelser och därigenom nå fram till 

vidare kunskap och förståelse kan vi berätta, samtala och reflektera kring det som upplevts. Hur 

pedagogen bedriver dessa samtal och reflektioner med deltagarna har en avgörande betydelse för 

deras tillägnan av kunskap.

I den kultur vi lever i finns en syn på kunskap, lärande och pedagogik där värderingar som rätt 

och fel  är synliga och där en  vetenskaplig  kunskap i många fall står över en personligt upplevd 

kunskap och förståelse. Genom betygssystem tenderar undervisningen och det pedagogiska mötet 

att resultera i prestation, där en djupare förståelse ibland riskerar att trängas undan. Pedagogen har 

någon form av svar som eleverna/deltagarna kan komma fram till. Det är en typ av kunskapssystem 

som präglar den svenska skolan och samhället i stort.1 När estetisk kultur möter pedagogik kan det 

då ibland uppstå en problematik som gör att kulturen behandlas med en överhängande nyttoaspekt i 

stället för att vara en personlig sinnesupplevelse (se tidigare forskning). Dramapedagogiken (bland 

många andra pedagogiska former) strävar efter att vara en alternativ pedagogik till det kunskaps- 

och utbildningssystem som bygger på betyg, värderingar och prestation. Dramapedagogikens syn på 

ledarskap är ett icke värderande förhållningssätt, samt en strävan efter att inte förhålla sig till ett rätt 

eller  ett  fel,  bra  eller  dåligt.  Under  samtal  och  reflektion  i  samband med en  dramapedagogisk 

övning strävar man efter att inte förvänta sig en viss typ av funderingar eller svar. Samtidigt har vi 

som (drama)pedagoger naturligtvis ofta någon form av pedagogiskt och/eller estetiskt syfte med de 

1 Jerome Bruner: Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. USA 1996.
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övningar vi väljer. Förhållningssättet kan möjligen te sig lätt i teorin, men vad händer egentligen i 

verkligheten?

Hur lätt är det att slå sig fri från sina egna värderingar och den starka viljan att  få dem att  

förstå? Genom frågor och genom sättet vi ställer dem riskerar vi att deltagarna (kanske i synnerhet 

barn) svarar precis som vi vill, det vill säga de läser av oss, listar ut vad vi förväntar oss av dem och 

ställer upp  ‒ eller (i bättre fall?) protesterar.2 Frågorna, samtalet och reflektionen riskerar att bli 

ledande, vi uppmuntrar deltagarna att komma fram till det vi själva tänker på, till vårt eget svar. Är 

vi då inte inne i den kunskapsfälla vi (som pedagoger, oavsett inriktning) kanske så gärna vill tro att 

vi inte är en del av...?

Personlig bakgrund

I tidigare kandidatuppsats inom ämnet Barnkultur har jag redovisat en undersökning som lett till det 

jag  nu  intresserar  mig  för.  En  sammanfattning  av  min  ingång  till  mitt  nuvarande 

undersökningsområde följer här nedan. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter behandlas 

i senare avsnitt. 

Under min uppväxt och levnad i det svenska samhället på 1980- 90- och 2000-talet har jag i 

utbildningssituationer  ibland  stött  på  känslan  av  att  pedagogen  lirkar  efter  någonting  särskilt  i 

samtalet med mig som elev/deltagare. Jag har känt att mina svar till viss del har styrts efter vad jag 

uppfattat  vara  pedagogens  intention,  och  jag  har  märkt  att  jag  ibland  i  stället  svarat  på  ett 

motstridigt sätt när känslan kommit upp. Jag har ibland funderat över hur detta påverkat min egen 

förståelse för det som studerats. 

Högskolestudier  inom  barnkultur  väckte  ytterligare  intresse  för  begreppen  förståelse  och 

kunskap.  Under  utbildningen  behandlades  forskning  kring  bland  annat  pedagogisk  kultur  och 

estetisk pedagogik. Konfrontationen mellan pedagogisk och konstnärlig kultur, mötet mellan skola 

och kultur,  vuxnas intentioner  med barnkultur och barns upplevelser  och förståelse av kulturen 

lyftes fram. Jag blev engagerad i forskningen och valde att skriva kandidatuppsats inom ramen för 

barns förståelse av estetisk kultur.    

Genom fallstudier kring två barns upplevelser av teaterföreställningar undersökte jag begreppet 

förståelse och frågade mig huruvida man kan tala om en känslomässig respektive  en intellektuell 

förståelse. Jag frågade mig också vad som händer mellan de två typerna av  förståelse när skolan 

möter den estetiska kulturen. Syftet med mina studier var att belysa förståelsens innebörd och dess 

komplexitet  i  samband  med  barns  upplevelser  av  kultur,  samt  vuxnas  tolkningar  av  barns 

2 Haldor Övreeide: Samtal med barn. Lund 2001, 2010, s 20.
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upplevelser  av kultur.  Jag funderade på om det  kan vara så  att  man förstått  fast  man inte kan 

förklara, och om det kan vara så att man inte har förstått fast man kan förklara.

Pojken i en av fallstudierna säger spontant när vi ska tala om pjäsen efteråt ”Ska vår lärare 

lyssna på det här?” ”Nej”, säger jag. ”Bra, för jag fattade ingenting!” säger pojken.

Det visade sig dock senare att pojken upplevt mycket i pjäsen som han liknat vid händelser från 

sitt eget liv. Han beskrev senare under samtal hur han kände igen situationer och varför de kanske 

gjorde på ett eller annat sätt i pjäsen. Däremot kände pojken en förväntan (från läraren/skolvärlden) 

att han skulle förklara/redovisa på ett sätt som han inte riktigt kunde, vilket troligen bidrog till hans 

upplevelse av att han ”inte fattat någonting”. Kulturjournalisten Margareta Sörenson skriver dock: 

”Att förstå kan ibland vara det samma som att förnimma, omfatta, känna.”3 

Då jag bedrev kvalitativ forskning med hermeneutik som ansats- och analysmetod, vilar mina 

slutsatser på tolkningar. Jag kunde därför inte komma med några faktiska svar, men beskriver nedan 

vad jag nått fram till.

Förståelse är ett mångtydigt och komplicerat begrepp. I synnerhet när det sätts i samband med 

kultur, och i allra högsta grad när det sätts i samband med barns upplevelser och tolkningar av 

kultur. Men jag menar att man kan tala om två olika typer av förståelse. En  som upplevs i kroppen, 

som känns och finns där utan att riktigt synas. Det är inte säkert att den kan förklaras, men den kan 

synliggöras genom att få komma till tals på ett varsamt sätt. En annan typ av förståelse är mer fäst i 

vårt medvetande, kan förklaras och sättas ord på. Jag har i mitt tidigare uppsatsarbete valt att kalla 

dessa två typer för känslomässig och intellektuell förståelse. Jerome Bruner talar om två olika sätt 

att  tillägna sig kunskap, där det  ena är ett  logiskt  vetenskapligt sätt  att  tänka och det andra ett 

narrativt tänkande, och menar att det förstnämnda ofta värderas högre i många samhällen.4 Dessa 

två  typer  av  kunskaper,  eller  tänkande,  kan  liknas  vid  intellektuell  respektive  känslomässig 

förståelse. Tyngdpunkten i samhället i Sverige och inom skolan i synnerhet ligger vid att träna den 

intellektuella förståelsen. Det är relevant då vi genom denna förståelse strukturerar vår verklighet, 

gör oss förstådda i samhället, får insikt i hur vi själva och andra fungerar samt bearbetar information 

och händelser i livet. Faran kan dock bli att den känslomässiga förståelsen och samverkan mellan de 

två förståelseformerna glöms bort. Det är denna samverkan som hjälper oss till djupare insikt och 

kunskap. När tyngdpunkten ligger vid det intellektuella tenderar även kulturupplevelser i skolan att 

behandlas utifrån den intellektuella förståelsen. Det kan då bli  svårt att nå elevernas personliga 

(känslomässiga)  upplevelser  och  få  del  av  deras  egna  erfarenheter.  Det  talas  om  och  bedrivs 

3 Margareta Sörenson: ”Om modernism, bildkonst och dans i barnteatern” ur Banér, A (red) Barn- Teater- Drama. 
Stockholm 2000, s 126.

4 Bruner 1996. 
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efterarbete kring den estetiska kulturen på ett sätt som gör att det finns rätt eller fel tolkningar.5 

Detta kan leda till att eleverna inte får ha sina egna upplevelser av kulturen i fred. Det kan också 

leda till känslan av att själv inte ”förstå sig på” kultur eller känslan av att ha ”fattat fel”. Efterarbete 

och reflektion kring kultur där även känslomässig förståelse står i fokus gör att eleverna själva kan 

börja tro på sina egna upplevelser och tolkningar, i stället för att söka svar hos vuxenvärlden.  Jag 

kom  i  mina  undersökningar  fram  till  att  samtal  och  reflektion  (eller  efterarbete)  kring 

kulturupplevelser kan stjälpa en upplevelse i stället för att hjälpa till djupare eller vidare förståelse. 

Detta  sker  genom  att  förvänta  ett  svar  på  ett  intellektuellt  plan  i  stället  för  att  först  möta 

upplevelserna där de är på ett känslomässigt plan. På samma gång fann jag att samtal och reflektion 

(eller efterarbete) kan leda förståelsen till nya höjder.

Tilläggas bör att de två typerna av förståelse har lika stort värde, var och en på sitt sätt. Det 

finns alltså, hävdar jag, inte en av dem som är ”klokare” eller ”smartare” eller ”steget högre”, även 

om den intellektuella  förståelsen  värderas  högre,  som Bruner  också  menar,  i  dagens  samhälle. 

Tänker  man  sig  de  två  typerna  av  förståelse  som  en  hermeneutisk  spiral,  kan  det  vara  den 

känslomässiga  kunskapen  som  efter  ett  tag  utvecklas  till  den,  enligt  samhället,  steget  högre 

intellektuella kunskapen. Man kan också vända på förståelsespiralen, och tänka sig att en person 

förstått någonting intellektuellt eller teoretiskt, utan att ha tillägnat sig en känslomässig förståelse. 

Personen kan  redogöra  för  vad  han/hon förstått,  men långt  senare  upplever personen själv  det 

han/hon tror sig ha begripit och tänker ”Aha! Det var det här jag hade förstått!” Upplevelsen ger då 

känslan av att man tidigare faktiskt inte alls förstod. Men att man nu verkligen förstått. En liknande 

”Aha”-upplevelse kan också komma åt andra hållet; den känslomässiga förståelsen finns någonstans 

inombords  och  långt  senare  begriper  man  intellektuellt  vad  den  handlar  om (vanligt  inom till 

exempel psykoterapi). 

Dramapedagogik  har  beröringspunkter  inom både  estetik  och  pedagogik,  man  arbetar  med 

upplevelsebaserade övningar (som kan liknas vid kulturupplevelser) samtal och reflektion. Utifrån 

mina  tidigare  studier  vill  jag  nu  undersöka  vidare  hur vi  kan  samtala  kring  upplevelser  inom 

dramapedagogisk  verksamhet.  Hur bedriver  jag  som  pedagog  samtal  där  deltagarnas  egna 

upplevelser  kommer  fram? Vad  händer  när  jag  som  pedagog  ställer  olika  typer  av  frågor, 

övergripande/specifika/direkta, och på vilket sätt utvecklas samtalet beroende på hur jag bekräftar 

deltagarnas svar/tankar/berättelser? När kommer deltagarnas upplevelser fram eller inte fram? Och 

på vilket sätt förmedlas dem? Jag kan inte hitta svar på alla ovannämnda frågor, men de ligger till 

grund för mitt intresse för ämnet. (Syfte och frågeställning preciseras på sid 17) 

5 Fritzén & Gustavsson: ”Barnteater – Kulturkonfrontation som utmanar gränser” ur Banér, A (red): Barn(s)kultur  
nytta eller nöje – Om barn, estetik och pedagogik. Stockholm 2008.
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING

I mitt uppsatsarbete hämtar jag stöd bland teorier om kunskap, förståelse, berättande, förhållningssätt 

och samtal med barn. Den hermeneutiska ansatsen beskrivs även i detta avsnitt.

Då dramapedagogiken utgör ram för mitt studerade material samt fungerar som utgångspunkt för 

min förförståelse beskriver jag dramapedagogiken så som jag ser den. Jag framhåller dess dubbla 

sidor inom estetik och pedagogik och redogör därför för tidigare forskning om samtal i samband med 

estetisk  kultur,  framförallt  konfrontation mellan  pedagogik  och  estetik  samt  mötet  mellan 

pedagogiken (inom exempelvis skola) och den estetiska barnkulturen.  Jag använder mig av teorier 

som behandlar en narrativ kunskap kontra en logisk vetenskaplig kunskap, samt teorier om hur man 

skapar jämställda samtal med barn. Reflektion förekommer som ett begrepp i min uppsats, men då 

jag framförallt fokuserar på samtal som en slags reflektionsmodell och mera ämnar undersöka vad 

som  förmedlas  i  samtalet  beroende  på  hur  det  bedrivs,  går  jag  inte  närmare  in  på 

reflektionsförfaranden och teorier inom reflektion.

Dramapedagogik

Estetiskt och pedagogiskt förhållningssätt

Dramapedagogiken har växt och utvecklats under lång tid, och gör det fortfarande. Det är ännu 

svårt  att  hitta  en  tydlig  beskrivning  över  vad  det  innebär,  och  det  finns  skilda  meningar  och 

definitioner. Därför beskriver jag här dramapedagogiken såsom jag ser den, för att tydliggöra min 

förförståelse.  Till  att  börja  med vill  jag skilja  mellan  ”drama” och  ”dramapedagogik”.  Jag vill 

belysa att när jag talar om och försöker definiera dramapedagogik, mera menar den metod och det 

pedagogiska  förhållningssätt  som  är  utmärkande  för  dramapedagogiken,  och  inte  drama  som 

estetiskt skolämne. Det är utifrån denna ståndpunkt, och med den förförståelsen jag hämtar stöd 

inom dramapedagogisk litteratur och forskning.

Dramapedagogiken  vilar  på  en  tvärvetenskaplig  grund.  Mia-Maria  Sternudd  behandlar 

dramapedagogikens  grunddrag  och  menar  att  den  har  rötter  inom  både  humanistisk  och 

samhällsvetenskaplig tradition, med ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi, estetik teater och 

religion.6 Sternudd talar vidare om dramapedagogikens dubbla förankring inom estetik ‒ pedagogik, 

och menar att det är just detta som pekar mot benämningen dramapedagogik i ställetför den kortare 

benämningen drama. Detta i likhet med Anita Grünbaum; ”det unika med dramapedagogiken ligger 

6 Mia-Maria  Sternudd:  Dramapedagogik  som  demokratisk  fostran?  Fyra  dramapedagogiska  perspektiv  –  
dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala 2000, s 31.
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i  gränsöverskridandet  och  fusionen mellan estetik  och  pedagogik.”7 Dramapedagogiken innebär 

således  ett  estetiskt  och  ett  pedagogiskt  förhållningssätt.  Ordet  estetik har  betydelsen 

sinnesförnimmelse eller  sinneskunskap, och likt Sörensons uttalande ”att förstå kan ibland vara det 

samma som att förnimma, omfatta, känna”8 vill jag mena att dramapedagogiken till dels innebär just 

ett sinnligt eller estetiskt sätt att tillägna sig kunskap.

Drama kan översättas med ”att handla” eller ”att göra”. Inom dramapedagogik är att handla, 

agera och uppleva centralt. Man talar om en upplevande pedagogik, där den egna upplevelsen utgör 

basen för inlärning i samspel med andras upplevelser: 

Det föreligger ett demokratiskt förhållningssätt som präglas av att deltagarna är delaktiga i arbetsprocessens 

utformande,  att  deltagarnas  erfarenheter  är  en  viktig  del  i  arbetets  innehåll,  att  deltagarna  är  konstnärligt 

skapande  i  arbetsprocessen  och  att  individerna  erövrar  olika  verktyg  för  att  undersöka  och  förstå  olika 

perspektiv utifrån hur människor talar, tänker, känner, upplever och uttrycker sig i olika situationer.9 

Andra pedagogiska riktningar som t ex ”dynamisk pedagogik” och ”levande verkstad” har under 

senare  decennier  också  fått  inflytande  inom dramapedagogiken  i  Sverige.  Dan Lipschütz,  som 

tillfört dynamisk pedagogik till dramapedagogiken, menar att man som ledare i en grupp ska ge 

deltagarna  möjlighet  att  uppleva  olika  typer  av  estetiska  uttrycksformer,  såsom bild  och  form, 

dramatik,  improvisation,  rörelse  och  ljud  för  att  på  så  vis  eftersträva  ett  mer  jämlikt 

”uttrycksklimat” i gruppen.10 Detta med grund i att människor har mer eller mindre fallenhet för 

olika  typer  av  språk  eller  kommunikation.  Man  använder  skilda  metoder  beroende  på  vilket 

pedagogisk  mål  man  eftersträvar.  Dramapedagogik  kan  även  beskrivas  som  att  den  ligger  i 

gränslandet mellan teater och terapi, och har beröringspunkter inom de båda. I drama kan liknande 

medel eller metoder som inom teater användas, men teater handlar i grunden om kommunikation 

mellan  skådespelare  (eller  scen)  och  publik  medan  det  inom  drama  i  grunden  handlar  om 

deltagarnas upplevelser. I likhet med hur man inom terapiformer använder sig av till exempel lek-, 

bild-, samtals- eller gestaltande former kan man använda samma medel eller metoder inom drama. 

Men till  skillnad  från  inom terapi  är  avsikten  inte  terapeutisk,  utan i  stället  pedagogisk på  ett 

generellt  plan,  även  om  övningar  och  upplevelser  kan  ha  personlig  terapeutisk  verkan  på 

deltagarna.11 

Grundläggande inom dramapedagogik i Sverige är ett icke värderande förhållningssätt, för att 

7  Anita Grünbaum: Lika och Unika – Dramapedagogik om minoriteter. Göteborg 2009, s 17. 
8  Sörensson, s 126.  
9  Sternudd, s 109.
10  Dan Lipschütz: Samspel i grupp. Stockholm 1976, s 53.
11 Anita Grünbaum och Margret Lepp: DRACON i skolan. Drama, konflikthantering och medling. Malmö 2007, s 49.
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undvika ett  klimat  av jämförelse  av prestation och bedömning, vilket  kan påverka det  kreativa 

arbetet  och inlärningen negativt,  samt en strävan efter  att  som pedagog anta ett  likavärderande 

förhållningssätt gentemot de deltagare som är med i gruppen. Det vill säga ett likvärdigt bemötande, 

lika behandling. Grünbaum framhåller dock: 

Dramapedagogiken har sin grund i reformpedagogikens syn på varje människas skapande förmåga och respekt 

för varje människas egenart. Det här är värderingar som alla skriver under på men som i den  pedagogiska 

praktiken inte är så enkla att leva upp till.  Man behöver tid att fundera över och träning i att  granska sina 

positiva och negativa reaktioner på olika människor.12  

Genom ledarens förhållningssätt,  övningar,  samtal  och reflektion arbetar  man med att  skapa ett 

gruppklimat där trygghet, kreativitet  och respekt  för varandra utgör grunden för upplevelse och 

inlärning.  Dock ter  sig  det  dramapedagogiska  förhållningssättet,  som Grünbaum också  nämner, 

kanske förhållandevis lätt i teorin, men desto svårare i praktiken. Ett aktivt arbete med det egna 

förhållningssättet  utgör  en stor  del  i  en dramapedagogs arbete  och utveckling.  Det  gäller  i  det 

direkta bemötandet av deltagare, i instruktioner till övningar och i samtal och reflektion i samband 

med övningar. 

Samtal och reflektion inom dramapedagogiken

Reflektion är ett använt begrepp inom dramapedagogik, då det ofta i dramapedagogisk verksamhet 

förekommer någon typ av reflektion i samband med upplevelser och övningar som bedrivs. Ibland 

låter man övningarna stå för sig själva utan att prata kring dem och ibland  kan man som ledare 

bedriva samtal och reflektion på olika sätt i anslutning till övningen. Efter att deltagarna har varit 

med om en övning kan man som dramapedagog dela in deltagarna i par (om de inte redan arbetat i 

par) eller i mindre grupper och låta de kort samtala kring hur det varit att göra övningen. Vill man 

som ledare vägleda deltagarna i någon riktning eller in mot något särskilt ämne kan man också 

ställa  en  mer  specifik  frågeställning  i  anslutning  till  den  upplevda  övningen.  När  deltagarna 

reflekterat i par eller mindre grupper kan dramapedagogen samla alla i helgrupp så att paren får 

delge varandra och man som pedagog får ta del av tankar som kommit upp. Man kan också låta bli 

detta moment och stanna vid att deltagarna funderat för sig själva i paren eller de mindre grupperna. 

En  tredje  variant  är  också  att  direkt  reflektera  i  helgrupp om hur  man upplevt  övningen.  När 

reflektion bedrivs med mindre barn är detta sätt vanligt. Ett annat sätt att utföra reflektion är att 

använda sig av ett nytt media, till exempel att efter en fysik övning eller ett rollspel få tillfälle att 

måla sin upplevelse, eller skriva om den.

12  Grünbaum 2009, s 42.
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Som  dramapedagog  strävar  man,  som  Grünbaum  också  antyder,  efter  att  inte  heller  lägga 

värderingar i enskilda personers upplevelser, och inte fråga vidare på djupet kring någon enskild 

deltagare, som man till exempel kan göra inom terapeutisk verksamhet. 

Det  finns  således  många  olika  metoder  för  att  bedriva  samtal  och  reflektion  inom 

dramapedagogisk verksamhet och det kan finnas för och nackdelar med att använda sig av eller inte 

använda  sig  av  reflektion  i  anslutning  till  en  övning.  När  jag  talar  om  reflektion  i  detta 

uppsatsarbete  kommer  jag  att  fokusera  på  den  typ  av  reflektion  som utförs  i  form av  samtal, 

verbaliserade tankar och upplevelser, det vill säga inte skriven eller på annat sätt dokumenterad 

reflektion.  Då  min  undersökning  också  innefattar  dramapedagogik  med  barn  kommer  jag 

framförallt att förhålla mig till den typ av samtal och reflektion som sker i helgrupp. Jag kommer, 

som tidigare nämnt, inte att gå närmare in på reflektionsteori, men behandlar teori kring samtal med 

barn i senare avsnitt.

En fråga som väcks är hur det dramapedagogiska förhållningssättet i praktiken växer fram, och hur  

det kan efterföljas som ett ömsesidigt förhållningssätt mellan pedagog och deltagare inom samtal  

och reflektion.

Kunskapsfenomen kontra sinnligt upplevelsefenomen

Den estetiska kulturens möte med pedagogiken – hur man kan tala om kulturen

Lena  Kåreland,  litteraturvetare,  inleder  en  artikel om  pedagogik  och  estetik  med  att  citera 

barnboksförfattaren Lennart Hellsing; ”All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är 

pedagogisk.”13 Men hur blir det egentligen när den estetiska kulturen möter pedagogiken?

Barnboksförfattaren  Ulf  Stark  talar  under  en  föreläsning  om  hur  skönlitteraturläsning  inom 

skolan tenderar att handla om textförståelse i stället för att få vara en konstnärlig upplevelse. Det kan 

enligt  Stark  handla  om  att  förstå  rätt,  och  han  beskriver  speciella  frågeformulär  som  ingick  i 

skoluppgifter efter att man läst en av hans böcker, formulären gick ut på att kontrollera om eleverna 

förstått boken. Stark besvarade själv ett sådant formulär, vilket resulterade i att han inte förstått sin 

egen bok. Åtminstone inte på ”rätt” sätt.14

På det här viset tenderar den estetiska kulturen att bli kunskap som ska redogöras för, i stället för 

att i första hand upplevas. Pedagogikforskaren Lena Aulin-Gråhamn menar att man genom kulturen 

13 Lena Kåreland: ”Pedagogisk konst eller estetisk pedagogik? – Om skönlitteratur, läsning och genus” ur Banér, A 
(red): Barn(s)kultur nytta eller nöje – Om barn, estetik och pedagogik. Stockholm 2008, s 13.

14   Ulf Stark: Föreläsning: ”Barnboken – Serietillverkning? Fingerdocka? Eller vad?”. Stockholms Universitet 
21/3 2007.
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får värdefull kunskap och nytta, och kan använda sig av kultur för att inhämta kunskap.15 Teatern blir 

en  bra  väg  till  att  tala  om kärlek,  drama kan ge övning i  socialt  samspel,  man ser  på film om 

förintelsen, läser skönlitteratur för att få språkmässig träning osv. Man reflekterar kring kultur och får 

därigenom träning i intellektuell förståelse och sambandstänkande. Många gånger är detta ett mycket 

effektivt och roligt sätt att inhämta kunskap på, som också ger en djupare förståelse för den kunskap 

man vill åt. Man får dock inte glömma att estetiken och kulturen också måste få stå för sig själv, den 

måste få vara ett  rent nöje.  Konstpedagogen Elisabeth Skoglund säger att  en konstupplevelse  är 

obeskrivlig eftersom att den är bortom orden:

”Det är när konsten berör oss på ett djupare plan där orden inte räcker till. Därför behöver vi konst. Därför gör 

konstnärer  konst.  För  att  det  är  bortom  orden.  Därför  kan  jag  aldrig  berätta  för  andra  vad  konstverken 

betyder.”16 

Jag är övertygad om att denna sorts upplevelse tillägnas inom alla konstarter, även om man  läser en 

bok, som är fylld av ord, ger den litterära gestaltningen utrymme för det obeskrivliga. Här kan till 

exempel skolan, om den inte är försiktig och varsam med elevernas upplevelser,  verkligen förstöra 

konstupplevelser. Jon-Roar Björkvold, forskare inom musik, talar om förståelse på ett annat plan än 

det  intellektuella.  Vid en föreläsning lägger  han upp följande mening på overheaden:  ”Intet  blir 

förstått som inte er elsket”. Han talar om det där oförklarliga, som är så svårt att sätta fingret på och 

så  svårt  att  förstå  ibland.17 En  som  också  poängterar  denna  klurighet  är  professor  och 

kultursociologen Mats Trondman, som säger ”man sitter där med sina begrepp, men verkligheten – 

det finns någonting där som inte går att greppa!”.18

Problemet med till exempel skola och kultur är väl att skolan finns där just för kunskapens skull, 

och då framförallt med tonvikt på intellektuell kunskap. Man går i skolan för att lära sig saker, det 

vet alla som går i skolan. Så hur vi än vrider och vänder vilar en överhängande ”kåpa” av lärande 

över  allt  som händer inom skolans  värld.  Både  elever  och lärare  har  detta  (mer eller  mindre)  i 

bakhuvudet och väger hela tiden in kunskapen i konsten. 

Lena Fritzén och Birgitta Gustafsson, pedagogikforskare, diskuterar skolans balans mellan två 

paradigm, eller tankemönster. De talar om hur språket vi använder oss av har betydelse för hur vi 

uppfattar omvärlden.  Hur, på vilket sätt, vi talar om saker. De frågar sig om konsten skulle kunna 

vara en konfrontation i skolan som utmanar det gängse språket. Om konsten skulle kunna vara ett så 

15  Lena Aulin-Gråhamn: ”Kulturpedagoger i skolan” ur Barn och kultur 2002 (48:6).
16  Elisabeth Skoglund: Lusten att skapa. Stockholm 1990, s 15.
17  Jon – Roar Björkvold: Föreläsning: ”Estetik – ett musiskt perspektiv”. Stockholms Universitet 22/3 2007.
18  Mats Trondman: Föreläsning: ”Kloka möten – eller ’när jag märkte att jag skötte mig’. Om förlängd ungdomstid 

och teatern som kulturpolitisk möjlighet”. Stockholms Universitet 23/3 2007.
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kallat  ”motspråk”  för  att  nyansera  sättet  att  tala  om till  exempel  kulturen,  skolan,  eleverna  etc. 

Konsten  kan  bjuda  motstånd,  skapa  osäkerhet  och  därmed  utmana  de  språkliga  mönster  och 

tankestrukturer som Fritzén och Gustafsson menar att vi är fast i.19 

Konstpedagogen Cecilia Nelson eftersträvar i sitt arbete en metod som kan utgå ifrån barnens 

egna känslor  eller  upplevelser  i  förhållande  till  konsten,  och talar  om att  behandla konsten med 

barnen helt utan ”facit”. Efter att Cecilia Nelson arbetat ett längre tag som konstpedagog kom, som 

hon  själv  säger;  ”sanningens  ögonblick”,  då  hon  plötsligt  insåg  hur  dålig  och  livlös  hennes 

pedagogik tidigare varit, hur hon likt andra tidigare konstpedagoger arbetat utifrån en läroplan, och 

försökt att få med så mycket fakta om konstverken som möjligt, hon berättade utförligt om verkens 

innehåll och uttryck, utan att riktigt beakta barnens egen förförståelse. Men tillslut ställde hon sig 

frågan; ”Vad betyder konst för dig själv?” Efter att hon funderat på detta blev hennes pedagogiska 

arbete med barnen mer betydelsefullt och inspirerande, hon ville bjuda på sin egen lust till konsten 

och låta barnen få ta del av en pedagog som vågar vara sig själv. ”För det är först då också barnen 

visar  vem  de  är.  Då  kan  samtalet  börja.”20 Cecilia  Nelson  väver  ihop  barnens  upplevelser  av 

konstverken med sina egna och konstnärens tankar och skapar ett öppet samtal kring konsten. Hon 

vill träna barnen till förståelse om att man har olika uppfattningar om konstverken och om hur till 

exempel saknad, förälskelse, glädje, förtvivlan och så vidare kan se ut på olika sätt. Hon vill ge 

budskapet till barnen att vi möter konst utifrån våra egna erfarenheter. 

Detta liknar också det dramapedagogiska synsättet om hur vi som dramapedagoger vill närma 

oss deltagarna under samtal om deras upplevelser. Som dramapedagog vill jag låta deltagarna leka, 

upptäcka,  utforska,  uppleva  men också  tala  om det  vi  upplever.  Jag  har  som dramapedagog  en 

intention och ett syfte med det eventuella tema och de övningar jag väljer att göra, men jag har också 

ett estetiskt förhållningssätt, som innebär att jag vill ge deltagarna en upplevelse i likhet med vad till 

exempel  en  konstnär  vill  ge  sin  betraktare  eller  en  dramatiker  sin  publik,  men  där 

betraktaren/publiken själv är delaktig i det som sker. På samma vis som man kan tala och reflektera i 

samband med ett konstverk eller en teaterföreställning kan man tala och reflektera i samband med 

dramapedagogiska övningar. 

Jag frågar mig: Hur gör man för att tala och reflektera om konsten på ett sätt som omtalats ovan? 

Vad kan ett så kallat ”motspråk” innebära rent praktiskt?

19  Fritzén & Gustavsson, s 75.
20  Cecilia Nelson: ”Barn(s)kultur. Nytta eller nöje? Konst för barn – vad ska det vara bra för?” ur Banér, A (red):  

Barn(s)kultur nytta eller nöje? – Om barn, estetik och pedagogik. Stockholm 2008, s 10.
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Att samtala med barn

Pedagogisk maktposition

I samtal med barn är det svårt att komma ifrån ett maktförhållande som uppstår mellan vuxen och 

barn, och dessutom kanske också förhållandet pedagog och elev/deltagare. Samtalet påverkas på ett 

eller annat sätt, men man kan om man är medveten om förhållandet sträva efter former där dialogen 

blir mer jämställd. Psykolog Haldor Øvreeide beskriver två typiska samtalsformer som barn 

involveras i, det inordnade samtalet:

där barnet förväntas anpassa sig/leva upp till de vuxnas krav, frågor och förväntningar i kommunikationen. Just 

eftersom grundformen bygger på krav och förväntningar på barnet, om än i vänlig ton, får barnets initiativ och 

respons antas vara strategiska, och det blir den vuxna som avgör giltigheten och trovärdigheten i det som barnet 

svarar. Den sortens samtal kännetecknas av frågor och svar om ämnet. Detta är en samtalsform som många barn  

känner som ett test av sina prestationer, och där barnet är beroende av den vuxnas språk och intentioner. Barnet 

kommer  att  försöka  anpassa  sig,  eller  vägra  svara.  Det  är  samtal  som  har  intervjukaraktär,  men  där 

samtalsledaren ofta inte är uppmärksam på, och har kontroll över, hur maktförhållanden, förväntningar och de 

implicita  krav  som  alltid  finns  i  vuxen-barn-relationer,  påverkar  barnets  uttryck.  Huvudmotivationen  för 

samtalet stannar hos den vuxna, och om barnet blir engagerat är det bara tillfälligt.21

och det dialogiska samtalet:

ett samtal där man först och främst arbetar med att ge barnet frihet att uttrycka sig genom att understödja 

barnets egen motivation att vilja berätta och förklara sina tankar och erfarenheter kring ett ämne. Det här är 

samtal där det skapas förutsättningar för att barnet får uttrycka sig på egna premisser inom en anpassad ram /.../ 

Samtalsämnet utvecklas i samförstånd mellan vuxna och barn i linje med barnets naturliga dialogkompetens 

och  utvecklingsnivå.  Spontanitet  värdesätts  och  barnets  uttryck  får  mer  autentisk karaktär  och  blir  mindre 

präglat  av  maktförhållanden  då  det  i  förberedelserna  arbetas  just  med  att  ge  barnet  trygghet  och  stöd  att 

uttrycka sig, utan att det blir krävande.22

Övreeide talar om hur det inordnade samtalet ofta uppstår om man inte är varsam, och syftar i första 

hand på samtal inom terapeutisk verksamhet med barn. I likhet med terapeutens förhållande till sin 

patient har pedagoger gentemot sina elever/deltagare, förutom vuxen-barn relationen, också 

maktförhållandet pedagog-elev/deltagare, vilket om vi ska se till Övreeides teorier om de olika  

samtalsformerna lätt kan bidra till att ett inordnat samtal uppstår. 

Pedagogiska samtal med barn kan också liknas vid intervjusituationer med barn, där samtalets 

21 Haldor Øvreeide: Samtal med barn – metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. Lund 2001, s 20.
22 Ibid.
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form och frågeställningar har en avgörande betydelse för hur intervjun utvecklas. Olika typer av 

frågor leder till olika typer av samtal. Övergripande frågor ger barnen större frihet att själva styra 

över samtalets utveckling, medan specifika frågor är en hjälp när man undrar över någonting särskilt 

och kan vara en vägledning för barnen. Lättast för barn är när man ber de att berätta, och att frågorna 

ställs som en direkt uppmaning: ”Berätta för mig...” eller ”Hur gör du när...” istället för att använda 

”Kan/vill du berätta...” eller ”Får jag se hur du gör...”, då man oftare får nej som svar. Frågor av 

ledande karaktär som till exempel ”Är det så att...” eller ”Du tycker kanske att...” kan lätt skapa 

osäkerhet hos barn och bör därför användas med försiktighet. Det kan också vara idé att i samtal med 

barn blanda lätta och svåra frågor, och inte enbart ställa de svåra frågorna sist, för att undvika en 

upplevelse av misslyckande hos barnet.23

Det blir viktigt att fundera på i vilka sammanhang man aktivt bör sträva efter ett mera dialogiskt  

samtal, och hur det kan skapas. 

Kulturpsykologi

Om vetenskaplig kunskap och kulturell kunskap

Jerome Bruner skriver om utbildning i kulturpsykologisk belysning. Bruner vill placera utbildningen 

i ett kulturellt sammanhang och menar:

att  kulturen  formar  medvetandet  eller  intellektet,  att  kulturen  förser  oss  med  det  råmaterial  eller  den 

’verktygslåda’ med  vars  hjälp  vi  konstruerar  vår  värld  och  vår  syn  på  oss  själva  och  våra  förmågor.  /.../ 

utbildning  är  inte  något  som  bara  försiggår  i  ett  klassrum  utan  även  vid  middagsbordet  när 

familjemedlemmarna försöker komma fram till en gemensam förståelse av vad som hänt just den här dagen, 

eller när barnen försöker hjälpa varandra att förstå den vuxna världen.” 24 

Han talar  vidare  om berättandet  som kunskapsform och  menar  att  man kan  se  berättandet,  det 

narrativa, både som ett sätt att tänka och som ett uttryck för en kulturs världsuppfattning:

Det är huvudsakligen genom våra berättelser som vi bygger upp en syn på oss själva och vår plats i världen, 

och  det  är  genom  berättelser  som  en  kultur  förser  sina  medlemmar  med  modeller  för  identitet  och 

handlingsmönster.25

23 Elisabet Doverborg-Österberg & Ingrid Pramling: Att förstå barns tankar – Metodik för barnintervjuer. Uddevalla 
1985, s 36-38.

24  Bruner, s 10-12.
25  Ibid, s 14. 
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Det narrativa/berättande skulle vi också kunna likna vid till exempel estetisk kultur, såsom konst, 

teater, musik, poesi, likaväl som det vardagliga berättandet människor emellan.

En av Bruners huvudpoänger är att kulturen förmedlas genom berättelser. till exempel att den 

sociala kulturen förmedlas via den estetiska kulturen. Bruner skriver om två olika sätt att tillägna sig 

kunskap. Det ena är det logiskt vetenskapliga sättet att tänka, det andra är det han kallar för narrativt 

tänkande.26 Traditionellt, menar Bruner, har den berättande formen ansetts som lite mindre värd inom 

skolan och inom samhället i stort.

Bruner reflekterar kring begreppet kunskap; ”man kan inte förklara en berättelse, utan det enda 

man kan göra är att komma med olika tolkningar.”27 Man tolkar allt utifrån sitt eget kulturperspektiv. 

Får man en situation berättad för sig, tolkas den utifrån egna känslor, erfarenheter och kunskaper i 

förhållande till situationer som liknar den man hör. Och därigenom bildar man sig en förståelse för 

vad som berättas.

Ett av skälen till varför det är så svårt att avgöra om en berättelse är >sann> eller inte beror just på att den kan 

vara trogen mot livet utan att vara en sanning om livet. 28

Jag ska försöka mig på ett exempel. Vi tänker oss Pelle vara är i färd med att berätta en upplevelse 

han haft tidigare. Han berättar för sin kusin, med är också Pelles bror som känner till situationen. 

Pelle ‒ ”Vi var ute och seglade, och plötsligt kommer hela masten mot mig, 15 meter trästock är på 

väg att rasa över mig och båten, men vi lyckas rädda det, och sen får jag klättra upp och fästa seglet 

igen, typ 15  meter! Skitläskigt!” Pelles bror säger då ‒ ”Fast den var ju inte 15 meter, max 3 meter, 

och jag såg ju att den inte skulle välta.” Förmodligen var det så som Pelles bror säger att masten bara 

var 3 meter, och kanske hade han också kontroll över att det hela var säkert, men Pelle kan i sin 

chockade position naturligtvis upplevt det så som han själv beskriver det och han berättar nu om sin 

upplevelse. Hur bedömer man vad som är sanning?

I  en  berättelse,  till  skillnad  från  i  en  logisk-vetenskaplig  kunskapsform,  kan  man  få  med 

personernas tankar, åsikter, hopp, längtan, förtjusning, förtvivlan e.t.c. Poängen med detta är att det 

kan  ge  en  mer  riktig  och  rättvis  kunskap  om  vad  livet  egentligen  innebär,  medan  en  logisk-

vetenskaplig framställning är, trots att den kan vara sanning, mer livlös och därför orealistisk i  viss 

bemärkelse.  Den sistnämnda är  orealistisk  på  det  viset  att  den  inte  rymmer  den typ  av  djupare 

förståelse som man får genom att ha upplevt något i verkliga livet. Berättelsen kan däremot skildra 

den typ av känslomässig upplevelse som kan leda till en djupare förståelse, och därmed likna en 

26  Ibid, s 58.
27  Ibid, s 148.
28  Ibid, s 148.
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verklig  upplevelse.  Det  vill  säga,  genom  en  berättelse  kan  man  låta  betraktaren  eller  tolkaren 

”uppleva”, och därigenom åstadkomma en djupare förståelse. Det är denna typ av kunskap som jag i 

likhet med Bruner menar betraktas som lite mindre värderad i samhället. (Se bortprioritering av de 

estetiska ämnena inom skolvärlden).

Psykologen Christian Åkerlund talar också han om berättelsens betydelse för kunskapen. Han 

har myntat begreppet  Berättad kunskap, och i hans bok med samma namn ryms många berättelser 

om vuxnas  skicklighet  i  det  dagliga arbetet  med barn.  Begreppet är  en vidareutveckling av  tyst  

kunskap29, vilket är den kunskap som finns gömd i varje människas egen yrkesskicklighet, som ger 

sig till känna i praktiken men som är svår att riktigt komma åt i teorin. Tyst kunskap är en kunskap 

som finns i barns och vuxnas historier, och är den kunskap som finns gömd ”mellan raderna” skulle 

man kunna säga. Men när det handlar om just  historier, menar Åkerlund, så är kunskapen inte tyst 

utan  berättad.  Åkerlund  talar  om  att  man  skiljer  mellan  facklitteratur  och  skönlitteratur,  inom 

facklitteraturen går det att redovisa vad man har lärt sig, sätta betyg på kunskapen, medan det inom 

skönlitteraturen är annorlunda: 

Frågar man någon som har tillbringat timmar och dagar i berättelsens värld vad hon har lärt sig, så tittar hon 

undrande på en. Lärt? […]

Allt mellan himmel och jord har hon fått vara med om, och hon har levt sig in i läsningen som om det 

handlade om henne själv. Hade hon ägnat lika stor uppmärksamhet åt en lärobok skulle hon säkert ha fått ett 

högt betyg vid ett förhör, men hur ska hon kunna redogöra för vad hon har lärt sig av Ronja Rövardotter, 

Bröderna Lejonhjärta och Pippi Långstrump? Hur ska hon kunna förklara vad mötet med trollen i Mumindalen 

har betytt för henne? Och hur ska hon kunna beskriva den levnadsvisdom som Nalle Puh så stillsamt undervisat 

henne i?

Nej, begär vi att hon ska redovisa och förklara, så blir hon tyst. Men ber vi henne i ställetatt berätta, då 

händer det något. […]

Hon har  tillägnat  sig en kunskap som inte bara beskriver  utifrån,  utan också upplever inifrån.  En 

kunskap som inte bara handlar om vad som sker och varför det sker, utan också om hur det känns.  30

 

Genom berättelser  är  det  lättare  att  få  korn på den tysta  kunskapen,  som gömmer sig  ”mellan 

raderna”. 

Skulle  berättande  kunna  vara  vad  Fritzén  och  Gustavsson  kallar  för  ”motspråk”?  Skulle  en  

berättande form vara en väg till att skapa jämställda samtal med barn?

29  Begreppet myntat av Michael Polanyi (1891-1976), jag har kommit i kontakt med det via Dans på slak Lina av 
Anders Wächter och Christian Åkerlund. Stockholm 1990.

30  Christian Åkerlund: Berättad kunskap. Stockholm 2002, s 93-94.
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Hermeneutisk ansats 

Tolkningsteori, tolkningsprocesser och förståelseprocesser

Som teoretisk och metodologisk utgångspunkt i  mitt  uppsatsarbete är Hermeneutik koncentrerat 

kring  tolkningsprocesser  och  förståelseprocesser.  Hermeneutik  bygger  på  läsarens/betraktarens 

upplevelse och tolkning utifrån verkets eller studiematerialets kontext (det vill säga upphovsman 

och  social,  kulturell  miljö)  samt  betraktarens  förförståelse,  det  vill  säga  de  erfarenheter, 

förkunskaper och förväntningar med vilka betraktaren möter verket/materialet. Man kan säga att 

varje tolkning är ett möte mellan betraktare och verk, som är unikt och utan ”rätt eller fel”. Fokus 

ligger  i  stället  vid  olika  tolkningsmöjligheter  som  kan  diskuteras  och  reflekteras  kring.  En 

hermeneutisk  utgångspunkt  kan  vara  grundläggande inom tolkning av  estetisk  kultur  och  inom 

akademisk forskning, men även ligga till grund för existentiella tolkningar som att tolka tillvaron 

och den värld vi lever i. Man kan anta ett hermeneutiskt förhållningssätt inom flera ämnen, områden  

och situationer i livet. Det finns många förgreningar inom hermeneutiken, men jag har valt att anta 

ett mer allmänt och övergripande hermeneutiskt förhållningssätt. 

 Henry Egidius beskriver hermeneutik, ett grekiskt ord som kan översättas med ”tolkning av 

budskap” eller ”tolkning av texter”: 

Hermeneutik är human- och kulturvetenskapernas sätt att tränga in i de meningssammanhang som gäller på 

olika områden av mänsklig verksamhet som politik, konst, litteratur, film, teater, seder och bruk, religion och 

trosföreställningar,  filosofi,  vetenskap,  enskilda  gruppers  och  människors  sätt  att  gestalta  sina  liv  och  sin 

verksamhet. /.../ Att texter behöver tolkas kommer sig av att de inte är några kopior av den verklighet som de 

beskriver utan snarare hänvisningar till en verklighet med hjälp av språket. /…/ I varje text finns det viktig 

information ’mellan raderna’. Även det som inte sägs ger betydelse åt texten.31

 

Skönlitterära  texter  och  andra  typer  av  kulturupplevelser  är  inte  några  faktiska  speglingar  av 

verkligheten  och  därför  ytterst känsliga  för,  och  i  behov  av,  betraktarens  tolkningar  och 

tolkningsmöjligheter.  Ett  begrepp  inom hermeneutiken  är  förförståelse.  Ulla  Sjöström förklarar 

begreppet med att  vi  aldrig möter  något  förutsättningslöst,  att  vi  inte kan frigöra oss från våra 

tidigare förväntningar, farhågor, åsikter, fördomar, känslor, värderingar och erfarenheter. Men att vi 

kan medvetandegöra dem för att belysa våra tolkningar och därför eventuellt ompröva dem.32 Detta 

gäller  i  ett  hermeneutiskt  forskningsarbete  på  vetenskaplig  basis  såväl  som  i  tolkning  av 

kulturupplevelser, upplevelser inom pedagogisk verksamhet eller i mellanmänskliga relationer.

31  Henry Egidius: Positivism – fenomenologi – hermeneutik. Lund 1986, s 44 och 82.
32  Ulla Sjöström: ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar.” ur Starrin, B & Svensson, P-G (red) 

Kvalitativmetod och vetenskapsteori. Stockholm 1994, s 83.

16



Ett annat begrepp är  existentiell hermeneutik. Maria Nyström beskriver hur man inom existentiell 

hermeneutisk forskning lägger fokus på vad något innebär i stället för faktum att något finns, och 

att forskningsfrågan ofta har en betydelse av vad något betyder och ett eventuellt undersökande av 

”varför  detta  något  betyder  det  som det  verkar  tyda på”.33 Henry Egidius  beskriver existentiell 

hermeneutik:

I begreppet hermeneutik ligger att det ska ske en förändring av tolkningen efterhand som man blir alltmera 

insatt i det man sysslar med. Med viss ’förförståelse’ får man alldeles i början en viss helhetsuppfattning, vilken 

påverkar uppfattningen av detaljerna. När man kommit in i den tanke- och betydelsekrets som det gäller är man 

inne i en ’hermeneutisk cirkel’ eller som den senare kommit att kallas en ’hermeneutisk spiral’. /…/ Man får allt 

bättre grepp om detaljerna och kan helt komma att ändra uppfattningen om verket som helhet. Detta förändrar i 

sin tur tolkningen av de detaljer som man först blev bekant med men då uppfattade annorlunda.34

Man skulle kunna säga att;  tolkningen är föränderlig. Därmed skulle man också kunna säga att 

förståelse  och  kunskap är  föränderligt.  Man skulle  också  kunna  anta  att  reflektion  har  en  stor 

betydelse  för  denna  förändring,  och  att  samtalet  kring  reflektionen  har  betydelse  för  hur 

förändringen utvecklas. Förståelsens förändring eller utveckling är en intressant process i all form 

av upplevelse och tolkning, likaväl i det vardagliga livets gilla gång, som efter en kulturupplevelse, 

en  dramapedagogisk  övning  eller  i  ett  forskningsarbete.  Om  än  skiljer  sig  ett  hermeneutiskt 

förhållningssätt  inom forskning från ett  vardagligt  på så  vis  att  en vetenskaplig  relevans måste 

vägas  in  i  de  tolkningar  som görs,  det  vill  säga  de  tolkningar  som görs  måste  ha  stöd  i  ett 

vetenskapligt  material  och  knytas  till  forskning  inom  området.  Hermeneutisk  tolkning  inom 

vetenskaplig forskning kan således inte enbart  hämtas ur personlig förförståelse eller  personliga 

erfarenheter utan att sättas i ett större forskningssammanhang.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Syftet med mitt uppsatsarbete är att belysa och problematisera samtal med barn i samband med 

dramapedagogiska  upplevelser.  Jag  vill  undersöka  mitt  eget  pedagogiska  förhållningssätt  och 

utfallet av det i samband med samtal och reflektion kring övningar. Därigenom hoppas jag få korn 

på  eventuella  svårigheter  och  möjligheter  det  kan  innebära.  Förhoppningsvis  leder  min 

undersökning  till  att  jag  själv  kan  komma  längre  i  mitt  arbete  som  pedagog  samt  till  att  ge 

33 Maria Nyström: ”Hermeneutik” ur Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård ur Granskär, M & 
Höglund-Nielsen, B (red.). Hungary 2008. s 126.

34  Egidius, s 51.
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inspiration för mig och andra dramapedagoger att utveckla ett skickligt ledarskap och pedagogiskt 

förhållningssätt i samband med samtal och reflektion inom dramapedagogisk verksamhet. 

En övergripande frågeställning är: 

Hur  påverkar  mitt  pedagogiska  förhållningssätt  samtal  och  reflektion  kring 

dramapedagogiska övningar?

Den mer precisa frågeställningen är: 

Hur formas deltagarnas utsagor och förmedling av sina upplevelser i förhållande till hur 

jag som pedagog leder samtalet?
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3 Metodbeskrivning och tolkning i förändring

EMPIRI OCH ANALYSFÖRFARANDE

Jag har under åtta veckors tid arbetat som dramapedagog på två olika förskolor med totalt tre olika 

grupper. Grupperna har bestått av 9 barn i femårsåldern och de har haft drama en timme varje gång. 

Under  mitt  arbete  har  jag fört  dagboksanteckningar  som skrivits  i  direkt  anslutning till  passen. 

Totalt har jag arbetat med 24 dramapass, men endast fört anteckningar till 16. Jag har använt mig av 

deltagande  observationer,  eller  det  Mia  Maria  Rosenqvist  och  Maria  Andrén  beskriver  som 

deltagarobservationer.35 Trots  att  jag  haft  ett  fokus  med  undersökningen  har  jag  försökt  hålla 

observationerna förhållandevis öppna och i mina anteckningar även skrivit sådant som jag inte haft 

direkt fokus på.

I sammanställningen av materialet har jag försökt urskilja de delar som behandlar det jag ämnat 

undersöka, det vill säga samtalen kring det barnen och jag har upplevt. Jag har fokuserat på mitt 

eget förhållningssätt samt barnens utsagor i förhållande till detta. Under min analysprocess av hela 

det insamlade materialet har jag upptäckt detaljer som jag tidigare inte hade direkt fokus på, men 

som  senare  visat  sig  vara  kärnan  i  det  jag  ämnar  undersöka.  Jag  kommer  därför  i  det  här 

uppsatsarbetet endast att koncentrera mig på några få av de (totalt 16)  dramapass jag studerat. Jag 

har valt att göra en kvalitativ djupdykning kring två specifika dramapass, vilka utgör empiri och 

ligger till grund för min analys. Passen är upplagda med snarlik dynamisk struktur i form av små 

äventyr där dramapedagogiska övningar är invävda till ett förlopp. Efter äventyren följer samtal och 

reflektion  med  deltagarna  om  deras  upplevelser  och  tankar  om  det  som  hänt.  Jag  beskriver 

dramapassens förlopp men fokus ligger vid samtal och reflektion i samband med äventyret. 

Då jag endast plockat ut specifika delar ur en större undersökning, vilka jag belyser, tenderar 

empirin även att likna en fallstudie, en studie som går på djupet inom ett specifikt fall, där man inte 

kan  utläsa  några  generaliseringar,  men  däremot  genom  fallet  studera  samband  eller  tänkbara 

möjligheter för också andra liknande fall eller situationer. Rosenqvist och Andrén skriver ”Man kan 

säga att den kunskap man får genom fallstudier är en djup kunskap om hur det kan vara”.36

Jag  har  valt  att  studera  mitt  eget  arbete  och  förhållningssätt  och  således  utfört  mycket 

deltagande observationer. Något som jag får  ha i åtanke vid senare tolkningar av materialet,  då 

35 Mia Maria Rosenqvist & Maria Andén: Uppsatsens mystik. Uppsala 2006, s 79.
36 Ibid, sid 36.
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dessa kan vara färgade av mitt eget arbete och min egen position i de barngrupper jag undersöker. I 

tidigare avsnitt är den hermeneutiska utgångspunkten beskriven.

 

Etiska överväganden

Forskning om och med barn kräver, utöver allmänna forskningsetiska principer, även mer specifika 

ställningstaganden beträffande barns delaktighet, perspektiv och rättigheter. Man kan fråga sig för 

vem forskningen är till, för barnen eller mig som forskare, och på vilket sätt forskningen bedrivs, 

om barn, med barn eller av barn? Man kan också fråga sig på vilket sätt det empiriska materialet 

träder fram bäst, om tolkningar görs med ett empirinära eller ett teorinära perspektiv? Jag har inte 

lyckats besvara ovanstående frågor i det här arbetet, men jag har i möjligaste mån försökt ta hänsyn 

till barnens roll i min undersökning och funderat på empirinära respektive teorinära perspektiv.

Då jag i min undersökning valt att studera mitt eget arbete med barn, och därigenom också 

barnens utsagor, måste jag ställa mig frågan om det är etiskt försvarbart att använda det material på 

det sätt jag valt att använda det. Jag använder mig av dagboksanteckningar från mitt eget arbete 

med barn i förskolegrupper. Jag ämnar inte ha barnen som informanter, utan det har varit min roll 

som pedagog som utgjort underlag för det jag velat studera. Dock innefattar detta även barnens 

utsagor i relation till mitt agerande som pedagog, och barnen blir då också en del av det empiriska 

materialet. Jag har i redogörelsen av materialet valt att gestalta mitt arbete och barnens utsagor i  

form av två beskrivningar, men utan att de enskilda deltagarna går att identifiera. Eftersom jag själv  

valt ut och belyst specifika delar i ett större material måste jag dock vara medveten om att mina  

tolkningar av det insamlade materialet märks tydligt i resultatet, det vill säga man kan fråga sig i  

vilken utsträckning det empiriska materialet talar för sig självt. Detta bör beaktas i frågan kring 

materialets validitet. Jag hämtar i mina tolkningar inspiration från tidigare forskares teorier och 

prövar mitt material mot dessa. Det kan innebära att möjliga tolkningar går förbi, men jag tar  

därigenom också ställning och hoppas på så vis att min förförståelse blir tydlig och därför öppnar 

för andra möjliga tolkningar.
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4 Två dramapedagogiska samtal

MOLLY OCH BARNEN

‒ Beskrivning av en situation 

Jag har tagit med mig en liten handgjord docka till den barngrupp jag varje måndag besöker  för 

dramatimme.  Barnen sitter  förväntansfulla och vi  har en runda där  alla får  berätta  hur de mår. 

Molly, som dockan heter, får också komma fram och presentera sig. Hon berättar för barnen att hon 

drömt en mardröm under natten och därför insisterat på att få följa med. Efter rundan sätter jag 

Molly vid sidan och vi börjar med några uppvärmningslekar. Jag har tänkt vi ska undersöka vad 

rädslor kan vara för någonting. Vi ger oss iväg på ett äventyr där vi ska träffa en fågel som hittat 

läskiga saker i skogen. Genom dramaövningar färdas vi framåt. Tillslut  tar vi oss med hjälp av 

stolar över ett stort mörkt hav, musiken tystnar och vi lyssnar till den ensamma farbrorns berättelse 

om sin försvunna morfar. När vi träffat fågeln och hjälpt henne öppna den läskiga påsen (i vilken 

det inte var döda grodor utan bara vanligt slajm) får vi genom en förtrollning komma tillbaka hem 

till mattan där vi började. 

Vi sitter i ringen efter äventyret och jag lyssnar på barnens tankar om hur det varit att göra det 

vi gjort idag, vi minns tillsammans vad vi upplevt och pratar om vad rädslor kan vara. Jag inleder 

samtalet  med  att  undra  vad  vi  gjort  och  hur  det  har  varit  att  göra  det,  jag  nickar  ihärdigt, 

uppmuntrande och kommer under samtalets gång med frågor som till exempel: ”Vad har vi gjort för 

något idag?” ”Hur kändes det …. ?”, ”Vad kan man vara rädd för?” ”Var det något av det vi gjort 

idag som ni tyckte var extra roligt?” Det kommer upp tankar som till exempel:

”Man kan vara rädd om det är mörkt”

”Då kan man tända lampan!” 

”Om man är ensam i huset så blir man kanske lite rädd ibland”

”Ibland måste man kramas för då blir det inte lika läskigt” 

”Eller så kan man ta en häst eller nåt annat djur kanske” 

”Jag vill inte säga för det är lite läskigt... men hus kan vara läskigt” 

”Gubben var lite konstig tyckte jag” 

Barnen pillar lite på sina kläder, tittar uppmärksamt på mig, visar med miner och huvudrörelser hur 

någonting upplevs, tittar sig lite runt. Några säger: 

”Roligt”
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”Bra”

”Lite svårt” 

”Kul”

”Jag brukar aldrig vara rädd!” 

Någon annan talar om hur det var när vi skulle över det mörka havet: 

”Det var lite svårt att gå på stolarna när det var släckt, fast roligt” 

Och om fågelns påse: 

”Jag tyckte slajmet var roligt fast bara lite äckligt när vi blundade och kände”. 

Under vår reflektion kring rädslorna säger plötsligt ett barn:

”Men var är Molly?!”

Jag blir påmind om att hon suttit där och inte varit med om hela äventyret. Vi tar Molly till 

ringen och hon blir mycket nyfiken på vad vi varit med om:

”Hej, var har ni varit? Vad har ni gjort för något? Nu måste ni berätta!”

Barnen som varit koncentrerade och uppmärksamt pratat om rädslor och hur det kan vara och 

vad man kan göra, lyser nu upp på ett nytt sätt, de höjer sig lite i sina sittande ställningar och med 

hela kroppen börjar de berätta om vad de varit med om. Flera barn som tidigare suttit tysta under 

samtalet talar i långa meningar, och en ström av alla möjliga olika upplevelser kommer upp:

”Vi har lekt fryskull och då när man blev tagen stod man stel av skräck så här och man fick 

räddas genom att göra så här, se likadan ut, för då smälter man.” (pojken vevar lite med armarna, 

stelnar och visar hur man smälter)

”Det var jätteäckligt trodde fågeln för det var ett litet paket den hade men i det var det bara 

slajm som kändes jättemycket som grodor fast det bara var slajm och skönt att ta på!” (flickan visar 

med händerna hur det var äckligt och höjer sig i kroppen mot slutet)

”Det var en morfar som kanske är död faktiskt, i vattnet när han skulle fiska tror jag det kan 

vara”

”Men vi kanske hittar gubbens morfar om vi letar lite mer härinne!” (flickan höjer sig märkbart 

från golvet, slår upp armarna och tittar ut över hela rummet)

”Min morfar är död”

”Man kan träffas fast man är död”

”Under från stolarna kan det komma jättemånga flygmonster så då får man vara stel och tyst så 

här  så de inte ser dig,  kanske det var  det  du drömde Molly?” (pojken reser sig lite,  drar ihop 

kroppen som en pinne och tittar ner mot marken)

”Vildingarna bodde också i ett jättestormande hav som var på låtsas inne i rummet, det kanske 

du också drömde?”
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”Men det var inte den här gången vi var vildingar”

”Vi kanske kan visa Molly slajmet för hon var ju inte med och fick känna...”

När  barnen  berättat  och  visat  Molly  slajmet  har  vi  en  avslutande  runda  där  vi  skickar 

handtryckningar runt i ringen alldeles tysta och blundar, sedan säger vi hej då.

Eftertanke

Efter passet känner jag mig upprymd så där som man kan känna när man gjort någonting spännande 

och jag är fylld av allt som barnen berättat för mig. Jag är nöjd med de övningar vi gjort och senare 

talar jag med en kollega om hur barnen reflekterat kring rädslor, hur de delade med sig av när de 

själva kunde vara rädda och vad man då kunde göra. Jag funderade då framförallt på det samtal jag 

hade med barnen innan Molly kom med.

Men, har jag senare frågat mig: vad var det egentligen som hände när dockan Molly kom med i 

samtalet och reflektionen?

Jag tillsammans med barnen upplever ett äventyr som vi sedan talar om. Barnen vet att jag varit 

med under hela äventyret och det faktum att jag lett övningarna gör att barnen också vet att jag har 

full koll på vad vi har gjort. När vi förvandlar oss tillbaka efter äventyret, samtalar vi om vad vi 

upplevt, jag frågar barnen om deras upplevelser och vad de själva tänker om rädslor. Jag har med 

min förförståelse och dramapedagogiska intention ett specifikt fokus, men försöker ändå att ställa 

förhållandevis öppna frågor. Barnen svarar, som jag tolkar det mycket fokuserat, och kommer med 

många olika tankar. Plötsligt säger ett barn ”Men var är Molly?” In kommer en person, i det här 

fallet en handdocka vid namn Molly, som inte varit med under hela äventyret och barnen förstår att 

Molly inte vet hur övningarna varit eller vad som hänt (även om de naturligtvis kan förstå att det är 

jag som ”talar” Molly). Barnens fysiska position, det vill säga deras kroppsliga uttryck, förändras 

och de blir ivriga. De berättar för Molly om vad de gjort, hur de gjort saker och kommer med egna 

upplevelser av det som hänt. I likhet med vårt tidigare samtal kommer barnen med egna tankar, men 

denna gång är deras upplevelser mer detaljrika, de måste för Molly som inte varit med om äventyret 

berätta detaljerat vad som hänt och de berättar om saker de själva erfarit under äventyret som inte 

kommit upp tidigare. En pojke säger till exempel: 

”Under från stolarna kan det komma jättemånga flygmonster så då får man vara stel och tyst så 

här så de inte ser dig...” 

”Flygmonster”  talades  det  inte  om under  den  otroligt  koncentrerade  färden  över  golvet  på 

stolarna (då barnen knappt sa ett ord till varandra), det var heller ingenting jag sa att där fanns och 
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inte heller att man under stolfärden måste vara stel och tyst, utan dessa monster och hur man ska 

göra när de kommer måste ha varit i  denne lille pojkes fantasi under tiden vi gjorde övningen. 

Kanske är den fantasin sprungen ur någon tidigare lek eller från egen erfarenhet om hur det kan 

vara när något farligt lurar. Det kan också vara så att pojken tolkat in något i mitt kroppsspråk under 

instruktionen. I vilket fall är det pojkens egen förförståelse och egna livserfarenheter som gör att 

han upplever eller fantiserar på sitt alldeles egna vis. Och de upplevelserna kommer nu upp när han 

ska berätta för Molly om hur det varit. 

En flicka säger:

”Det var en morfar som kanske är död faktiskt, i vattnet när han skulle fiska tror jag det kan 

vara”. 

Att morfar skulle vara död talades det aldrig heller om under passets gång, och ännu mindre att 

han skulle dött i  vattnet av att ha fiskat. Gubben som barnen träffade under äventyret berättade 

enbart att morfar bara en dag plötsligt var försvunnen. Så detta att morfar kanske är död, och kanske 

dött  i  vattnet  av  att  ha  fiskat  är  också  det  sprunget  ur  flickans  egen förförståelse  om vad  ett 

försvinnande kan innebära. (Därmed inte sagt att hon har förståelse för vad just död innebär).

En annan flicka säger:

”Vildingarna bodde också i ett jättestormande hav som var på låtsas inne i rummet...”

Inte heller vildingar nämndes under passets gång, däremot hade vi under ett tidigare dramapass 

läst en saga som handlat om vildingar och om hur en pojke i fantasin förvandlat sitt rum till en 

skog. Flickans tidigare erfarenheter och förförståelse gör sig gällande i hennes senare upplevelse.

Dessa tankar som barnen kommer med är kanske inte  särskilt anmärkningsvärda i sig, men 

intressant är att fundera på huruvida dessa detaljerade upplevelser kommer upp när Molly kliver in 

och ber barnen att berätta. 

Det för oss vidare till ett annat pass där en liknande situation uppstått. 

JAG OCH BARNEN

‒ Beskrivning av en situation

Det andra passet, är likt det första uppbyggt i form av ett dramaäventyr. I den här gruppen har jag 

tänkt  vända  och  vrida  på  begreppet  känslor.  Om  än  inte  verbalt,  så  har  passet  underliggande 

funderingar som: Vad kan känslor vara för någonting... Hur kan man känna och inte känna... Kan 

man visa med kroppen hur man känner... Hur kan man se ut när man känner olika känslor.

I början av passet när vi samlas på den blå mattan berättar jag för barnen om den ensamma fågeln i 
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skogen som vill bjuda på kalas för att hon fyller år. Efter att vi gjort några lekar lämnar jag barnen att 

stå stilla som träd i skogen, så att fågeln vågar sig fram. Så kommer jag tillbaka iklädd ett skynke 

som fågelvingar. Fågeln flyger runt mellan träden och stryker barnen med sina vingar, sedan får 

barnen följa med genom ett antal övningar som leds av fågeln och fram till kalasplatsen. 

Barnen  och  fågeln  bakar  en  tårta  av  saker  de  tycker  om,  och  fågeln  önskar  sig  känslor  i 

födelsedagspresent. Fågeln får hjälp av barnen att visa hur man kan se ut när man känner på olika 

sätt,  och  hjälp  med att  gissa  hur  hon ska  tolka  alla  signaler  om vad  det  kan  vara  för  känslor. 

Tillsammans reflekterar sedan fågeln och barnen om vad de gjort och om vad känslor kan vara. När 

kalaset är över får barnen flyga tillbaka. Vips så är fågeln borta, och jag blir mig själv igen. Vi sätter 

oss vid mattan där vi började. 

Under planeringen av passet hade jag tänkt att vi nu bara skulle samlas och avsluta. Men när jag 

träffar barnen som mig själv faller det sig naturligt att fråga hur de haft det. Jag som inte varit med 

om äventyret till fågelns kalas måste ju få höra vad de gjort och ber därför barnen att berätta om vad 

de gjort och hur det har varit. Jag undrar om fågeln kom efter att jag gått och vad de egentligen varit 

med om. Barnen berättar nu med liknande entusiasm som den andra gruppen gjort när handdockan 

Molly kom med i reflektionen. Ivriga att få säga vad de varit med om talar de om övningarna i passet 

och berättar om egna erfarenheter av känslor och detaljerade beskrivningar av saker de kommit att 

tänka på under passets gång. Jag lyssnar och häpnar över hur mycket nytt som kommer upp nu, som 

inte kom upp när barnen tidigare reflekterade med fågeln om vad de gjort. 

Vi avslutar även detta pass med en handtryckning som går runt i ringen, tysta, blundandes, med en 

oerhörd koncentration och förtjusning över hur himla snabbt det gick att skicka trycket runt!

Eftertanke

Situationen ovan liknar det som uppstod i situationen där Molly kommer in. Barnen är i det här 

passet tillsammans med fågeln med om ett äventyr, de talar sedan med fågeln om vad de gjort och 

upplevt, men barnen vet att fågeln varit med och behöver således inte berätta precis allt, och inte 

lika detaljerat som de sedan gör för mig när jag ber de att berätta. Andra saker kommer då upp, som 

är mer nyanserade och barnen delar med sig av egna ”fantasier” och erfarenheter (eller vad det nu 

kan vara) och i viss mån upplever jag deras berättande som mycket mera levande än under den 

tidigare reflektionen. På samma vis som i situationen om Molly.

I det ena exemplet är det en fiktiv figur som plötsligt kommer in och ber barnen att berätta, i det 

andra är det jag själv som ”inte varit med” och därför ber barnen att berätta. 
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SAMTALETS FORM

För att återgå till min tidigare frågeställning:

Hur formas deltagarnas utsagor och förmedling av sina upplevelser i förhållande till hur 

jag som pedagog leder samtalet?

Om jag tittar på situationerna ovan där barnen förmedlar sina upplevelser kring dramapasset så 

kan jag konstatera att barnen återger sina upplevelser på märkbart olika sätt i förhållande till om 

personen/figuren som bedriver reflektion med dem har varit med eller inte varit med under passet. 

Tilläggas  bör  dock  att  jag själv  som fysisk person varit  med under  båda  samtalen,  och  under 

äventyren, men att jag upplevde en märkbar skillnad även när jag ”spelade” att jag inte varit med. 

Det vill säga när jag intagit en annorlunda position i förhållande till barnen. Jag beskriver ovan att 

barnen berättar mer utförligt, detaljerat och låter egna fantasier/erfarenheter komma fram i högre 

grad under det samtal där de berättar för någon som inte varit med, och att deras sätt att berätta blir 

lite annorlunda. Jag vill dock  poängtera att jag även i andra dramapass har upplevt denna typ av 

mer nyanserade, fantasifulla, berättande förmedling från barnen även då jag utfört reflektion likt 

den första där jag också varit med om alla övningar, eller hela äventyret! Men vad jag kan se ur 

empirin ovan är en skillnad där nästan hela barngruppen reagerar på liknande sätt. Det är således 

inte bara ett par stycken som utmärker sig utan jag utläser här en större förändring i hela gruppen. 

Bruner skriver, som tidigare nämnt, om två olika sätt att tillägna sig kunskap. Det ena är det 

logiskt vetenskapliga sättet att tänka, det andra är det han kallar för  narrativt tänkande. Om vi tar 

situationen med Molly som exempel, och tittar närmare på det första samtalet jag har med barnen om 

vad  vi  gjort,  där  jag  som  bedriver  reflektion  också  varit  med  om  äventyret,  tenderar  barnens 

förmedling av sina upplevelser att vara mer logiskt reflekterande, till skillnad från när Molly kommer 

in, då barnens förmedling av sina upplevelser tenderar att vara mer berättande.

I det  första samtalet,  som jag väljer att kalla reflekterande, förmedlar barnen sina  tankar om 

begreppen rädslor respektive känslor, hur de själva kan uppleva rädslor eller känslor, de förmedlar 

hur det var att göra övningarna och vad de kommer att tänka på under vårt samtal. Tankarna beskrivs 

i stil med ”ibland när jag är ensam kan jag vara lite rädd”, ”gubben var lite konstig tyckte jag”, ”det 

var svårt att gå på stolarna när det var lite släckt”, barnen sitter ganska stilla men uppmärksamt. 

Samtalet och reflektionen är spännande att vara delaktig i, och det kan liknas vid ett eftertänksamt 

samtal på intellektuell förståelsenivå.

I det andra samtalet,  som jag väljer att kalla berättande, förmedlar barnen i högre grad sina 

direkta  upplevelser av  hur  det  var  att  göra  övningarna  och  de  kommer  med  detaljerade 

beskrivningar över egna fantasier och erfarenheter kring upplevelserna, och hur de upplever att det 
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kan vara. Upplevelserna beskrivs i stil med ”det var bara slajm som kändes som grodor fast det var 

skönt att ta på”, ”det var en morfar som kanske är död faktiskt, när han fiskade”, ”om det kommer 

flygmonster får man vara stel och alldeles tyst så här”. Deras sätt att berätta är annorlunda än i det 

andra samtalet, meningarna är längre och kommer i snabbare takt (vilket jag uppfattar som en större 

iver),  deras utsagor är  också mera osammanhängande och spontana och de använder kroppen i 

högre utsträckning. Samtalet och reflektionen är spännande och kan liknas vid ett berättande samtal 

på känslomässig förståelsenivå. 

De två samtalen kan också liknas vid Øvreeides beskrivning av inordnat respektive dialogiskt  

samtal. Där det första samtalet ovan (som jag kallar reflekterande) mer liknar ett inordnat samtal på 

så vis att barnens utsagor är som kortare funderingar och svar, till skillnad från i det senare där 

barnens utsagor är mera fria i förhållande till mig som pedagog.

Jag tycker mig se att barnens förmedling tar olika uttryck beroende på hur jag som pedagog 

väljer att bedriva samtalet, eller reflektionen. Jag ska diskutera mina tolkningar kring varför det blir 

på det  ena eller  andra sättet,  hur det  kan påverka deltagarnas upplevelser  av samtalet  och deras 

förmedling av sina upplevelser från dramapasset.

Berättande samtal

Vi  tittar  på  det  samtal  som jag  valt  att  kalla  berättande. En  person  som inte  varit  med  under 

upplevelserna  gör  att  deltagarna  tvingas  berätta  mer  detaljerat  om förloppen.  Det  kommer fram 

detaljer som tidigare ”tagits för givna”, men som egentligen innehåller mycket viktig information till 

berättelsen om varje deltagares alldeles egen föreställningsvärld. Sammanhang och samtalets form i 

övrigt har givetvis också betydelse för hur deltagarnas förmedling blir, men att det kommer någon 

som inte alls vet, och dessutom mycket gärna vill veta, gör att barnen inte på något sätt redogör för 

vad det är de har upplevt eller svarar på någonting de eventuellt har tankar om. Utan barnen berättar  

och gestaltar för mig eller för Molly vad de gjort och sina upplevelser av det. 

Genom barnens berättelser förmedlas att de känt igen någonting från övningarna i sitt eget liv, 

till exempel att man kan vara rädd för och måste stelna inför ”flygmonster” (kanske under sängen?), 

eller  att  havet  var  stormande  som  hos  ”vildingarna”  (en  tidigare  upplevd  bok),  eller  att  ett 

försvinnande kan innebära en död morfar. Man får reda på att barnen förnimmer något, utan att de 

exakt redogör för vad det är de känner. De har fått en insikt om något, förstår något utan att kunna 

säga exakt vad det är de har förstått. Det är en typ av upplevelse och förståelse man tillägnar sig 

genom att känna igen någonting, att identifiera sig med något, utan att reflektera över vad det är. 

Denna  typ  av  igenkänning  uppkommer  ofta  inom drama,  men  även  inom  till  exempel  teater, 
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litteratur, musik, konst, film etc. Elisabeth Skoglund skriver ”Det är när konsten berör oss på ett 

djupare plan där orden inte räcker till. Därför behöver vi konst. Därför gör konstnärer konst. För att 

det är bortom orden. Därför kan jag aldrig berätta för andra vad konstverken betyder.”37 Det som 

händer är att det konstnärliga verket eller, i det här fallet, den dramapedagogiska övningen väcker 

någonting hos betraktaren eller deltagaren, och man kan säga att det sker en slags spegling av ett 

inre tillstånd eller en tidigare erfarenhet. Christian Åkerlund talar, likt Bruner, om detta som en viss 

typ av kunskap och skriver; ”Hon har tillägnat sig en kunskap som inte bara beskriver utifrån, utan 

också upplever inifrån. En kunskap som inte bara handlar om vad som sker och varför det sker, utan 

också  om  hur  det  känns.”38 Detta  i  likhet  med  hur  de  tidigare  nämnda  företrädarna  för 

dramapedagogiken  beskriver  den  dramapedagogiska  synen  på  hur  kunskap  förmedlas  genom 

upplevelser, sinnesförnimmelser och om hur det känns för olika människor.  

Denna typ av kunskap, upplevde jag förmedlades starkare eller tydligare under det samtal där 

den undrande personen inte varit med om det barnen upplevt.

Bruner skriver om det narrativa tänkandet och menar att i en berättelse, till skillnad från i en 

logisk-vetenskaplig  kunskapsform,  kan  man  få  med  personernas  tankar,  åsikter,  hopp,  längtan, 

förtjusning, förtvivlan e.t.c. Poängen med detta är att det kan ge en mer riktig och rättvis kunskap om 

vad livet egentligen innebär, medan en logisk-vetenskaplig framställning är, trots att den kan vara 

sanning, mer livlös och därför orealistisk i en viss bemärkelse. Genom att barnen berättar för någon 

som inte varit med kommer det fram ytterligare nyanserade skildringar än vad som tidigare kommit. 

Dessa erfarenheter eller känslor eller upplevelser väcks till liv och blir mera levande när de inryms i 

en berättelse än om de mera intellektuellt reflekteras fram. 

Reflekterande samtal

Vi tar oss över till det andra samtalet, som jag valt att kalla för reflekterande.

Det faktum att jag, det vill säga den person som undrar, har varit med om det som deltagarna 

upplevt gör att deltagarna förutsätter, och förväntar sig, att jag redan har viss information om det som 

upplevts. Därför utesluter de omedvetet vissa detaljer i sina beskrivningar och tankar om vad som 

hänt.  Det  kan också  vara så  att  deltagarna  känner  en viss  typ  av förväntan från mig som leder 

reflektionen. Som dramapedagog bedriver jag upplevelsebaserat lärande, och har ofta i likhet med all 

annan pedagogik någon typ av syfte med min pedagogiska verksamhet. Genom min reflektion kring 

övningar kan jag komma närmare det syfte jag har. Jag ställer mina frågor och bedriver samtal med 

37  Skoglund, s 15.
38  Åkerlund, s 93-94.
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deltagarna utifrån hur jag själv tänker och reflekterar kring de övningar jag använder. Ulla Sjöström 

förklarar det hermeneutiska begreppet förförståelse med att vi aldrig möter något förutsättningslöst, 

att  vi  inte  kan  frigöra  oss  från  våra  tidigare  förväntningar,  farhågor,  åsikter,  fördomar,  känslor, 

värderingar och erfarenheter.39 (Däremot kan vi försöka medvetandegöra dessa). 

Detta  kan  således  innebära  att  man  som pedagog  inom  sig  har  någon  typ  av  ”svar”,  eller 

åtminstone fundering, i samband med de övningar man genomför eller de frågor man ställer. Även 

om jag som pedagog medvetandegör min förförståelse och strävar efter att lägga undan eventuella 

förhoppningar,  eller  kanske  förväntningar,  kan  deltagarna  fortfarande  genom  min  ställning  som 

pedagog, genom mitt sätt att bemöta dem, genom de frågeställningar jag väljer eller bara rent av 

genom att  jag varit  med om det  vi  gjort,  uppleva  att  jag  har  ett  svar  eller  att  jag  går  med  en 

förväntan/förhoppning på vad som ska komma ur reflektionen. Samtalet kan då tendera att likna det 

som Övreeide inom terapeutisk verksamhet kallar  inordnat samtal,  där barnen är beroende av de 

vuxnas språk och intentioner och anpassar sig, eller vägrar. 

Hur upplevelsen landar i deltagarna och deras förståelsegrund beror naturligtvis på hur skickligt 

jag som pedagog lyckas bedriva samtalet utan att deltagarna känner sig begränsade i sin förmedling. 

I  likhet  med  hur  pedagogen  har  en  förförståelse  som  återspeglas  i  det  vi  gör  finns  inom 

dramapedagogiken en strävan efter att låta deltagarna tolka utifrån sin egen förförståelse. Det handlar 

då  rimligtvis  om  att  inte  ”kväva”  deras  upplevelser  och  tolkningar  med  mina  egna  tolkningar, 

frågeställningar,  förhoppningar.  Finns  det  svar  vilande  i  luften  blir  klimatet  trängre,  det  kan  då 

tendera  att  kännas  som test  av  prestationer,  som  Øvreeide  beskriver.  Kanske  känner  man  som 

deltagare press på att  komma upp med det  ”vilande” svaret  i  stället  för  att  leverera  sina tankar 

ocensurerat.

Därmed inte sagt att ett, som jag kallar det, reflekterande samtal inom pedagogiska sammanhang 

måste ”kväva” deltagarnas förmedling, utan kan i allra högsta grad utvecklas till mycket givande 

samtal där deltagarna utbyter och tar del av varandras funderingar. En gynnande eftertänksamhet kan 

infinna sig som leder upplevelserna till nya höjder.

39  Sjöström, s 83.
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DISKUSSION OM DRAMAPEDAGOGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Hur  hänger  då  ett  reflekterande  respektive  ett  berättande  samtal  ihop  med  en  dramapedagogs 

förhållningssätt och praktiska arbete med samtal och reflektion i samband med dramapedagogiska 

övningar?

Låt  oss återgå till  problematiken  i  mötet  mellan  den estetiska kulturen och pedagogiken. 

Cecilia Nelson talar i likhet med flera andra om hur det finns en strävan efter att försöka tala om den 

estetiska kulturen utan facit.  Flera av de forskare som tidigare undersökt denna konfrontation är 

eniga om att kulturen lätt kan”råka illa ut” när den möter ”nyttoaspekter” eller pedagogiska syften.

Alla de små korta skildringar av upplevelser som deltagarna delar med sig av, vare sig det är 

under ett reflekterande samtal eller ett berättande, rymmer erfarenheter. Berättelser om hur det kan 

vara att leva för olika människor gömmer sig bakom varje förmedling. Om jag som pedagog har en 

viss typ av förväntan, kommer kanske berättelserna inte fram. Om deltagarna känner på sig att jag 

har någon typ av svar, eller tankar om vad det kan finnas för svar, kanske deras egna erfarenheter 

och svar om hur det kan vara inte lockas fram lika lätt. Och missar vi då inte hela poängen med 

”upplevelsebaserat  lärande”,  det spännande med att lära sig av och om hur jag själv och andra 

människor  fungerar  och  upplever  sin  omvärld.  Sternudd  beskriver  som  tidigare  nämnt  det 

demokratiska  förhållningssättet  och  poängterar  vikten  av  alla  deltagares  egna  erfarenheter  i 

undersökandet  av  och  förståelsen  för  hur  olika  människor  ”talar,  tänker,  känner,  upplever  och 

uttrycker  sig  i  olika  situationer”.40 Men  kvar  står  att  fundera  över  hur  detta  förhållningssätt  i 

praktiken verkligen fungerar.  Hur det  möter  alla  de pedagogiska syften och önskningar  vi  som 

pedagoger besitter eller brottas med i vår verksamhet. Hur vi slår oss fria från det ofta rådande 

”nyttosyftet” eller det Bruner talar om beträffande den maktobalans i samhället mellan det logiskt 

vetenskapliga sättet att tänka (som oftare inrymmer någon typ av svar) och det narrativa sättet att 

tänka. Kanske är det med det dramapedagogiska förhållningssättet så som Mats Trondman säger 

”man sitter  där med sina begrepp, men  verkligheten – det finns någonting där som inte går att 

greppa!”.41

Som  dramapedagog  har  jag  vetskap  om  hur  jag  ska  förhålla  mig  till  deltagare,  men  som 

Grünbaum också skriver finns en svårighet i att bemöta alla deltagare på det sätt man önskar, vilket 

kräver  ett  långsiktigt  och  gediget  arbete  med  det  egna  ledarskapet.  Grünbaum  skriver  om  det 

dramapedagogiska förhållningssättet:

40  Sternudd, s 109.
41  Trondman, Stockholms Universitet 23/3 2007.
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”Det går att föreläsa om pedagogiskt förhållningssätt eller att läsa om det i någon lärobok men för att idéerna 

ska integreras med självbilden krävs en dimension av flerfaldiga personliga reflekterade upplevelser, där det 

egna ledarskapet stått i fokus.”42

Fritzén  och  Gustafsson  talar  om hur  språkets  användning  har  betydelse  för  vår  uppfattning  av 

omvärlden.  Hur, på vilket sätt, vi talar om saker. De menar att konsten kan fungera som ett slags 

”motspråk”  och  bjuda  motstånd,  skapa  osäkerhet  och  därmed utmana  de  språkliga  mönster  och 

tankestrukturer vi är fast i.43 Här skulle man kunna tänka sig att jag som dramapedagog använder mig 

av ett personskifte (så som jag gjorde med barnen) eller ett positionsskifte som en metod  för att nå 

fram till  ett berättande samtal.  I  likhet med ovanståendes tankar om att använda sig av ett annat 

”språk”, att använda konsten som språk för att tala om saker på andra sätt än vad vi är vana vid. Men 

frågan kvarstår fortfarande hur jag som pedagog även i andra tillfällen då jag inte vill byta skepnad 

når fram till liknande samtal. Troligtvis kan jag med hjälp av en liknande inställning och med hjälp 

av ett liknande förhållningssätt ändra position i förhållande till barnen och på så vis även vid andra 

tillfällen nå ett berättande samtal. Genom det kan jag få kläm på deltagarnas erfarenheter, fantasier 

och känsloupplevelser.  Efter  att  dessa fått spelrum kan ett reflekterande samtal mycket  lättare ta 

avstamp och bidra  till  en  vidgad förståelse  även på  mer intellektuell  nivå.  De två samtals-  och 

reflektionsformerna kan således inom pedagogisk verksamhet gynna varandra, om samspelet mellan 

dessa är balanserat och det ena inte utesluter eller trycker undan det andra.

Barnens egna livserfarenheter och förförståelse har betydelse för hur de upplever och får förståelse 

för dramapassen. Min förförståelse och mitt bemötande som dramapedagog har betydelse för hur och 

vad barnen förmedlar om sina upplevelser och tankar.

Mina resonemang ter sig kanske i teorin självklara. Många känner vi till det dramapedagogiska 

förhållningssättet, ett estetiskt och ett pedagogiskt förhållningssätt, men att i praktiken tillämpa det 

tycks mig vara ett hantverk som kräver en ständigt pågående process.

42 Grünbaum, s 42.
43  Fritzén & Gustavsson, s 75.
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4 Den egna forskningsprocessen

KOMMENTARER KRING METOD, VALIDITET OCH  FORKNINGSPROCESS

Jag har i mitt arbete använt mig av hermeneutisk forskningsmetod. Inom hermeneutiken talar man 

om hur det under arbetets gång sker en förändring av de tolkningar man gör. I början uppfattar man 

en helhet för att sedan studera delarna mer ingående och därmed skapar man sig en ny uppfattning 

om  helheten.  Då  jag  gjorde  mina  observationer  fokuserade  jag  på  samtal  och  reflektion  med 

deltagare. Jag fokuserade på hur jag som pedagog leder samtal efter dramapedagogiska övningar, vad 

som händer när jag ställer olika typer av frågor, mer övergripande eller specifika, på vilket sätt jag 

bekräftar barnens tankar/berättelser/svar och hur samtalet då utvecklas. När jag senare analyserade 

mitt arbete koncentrerade jag mig på alla de samtal och reflektioner jag utfört, där jag själv varit 

med, själv lett övningar och sedan samtalat med deltagarna. Efter att jag renskrivit det insamlade 

materialet  till  en  form av  berättande  beskrivningar  har  jag under  min analys  funnit  information 

”mellan raderna”, eller information som jag till en början inte var medveten om att jag skulle söka 

efter eller undersöka närmare. Egidius skriver; ”Att texter behöver tolkas kommer sig av att de inte 

är några kopior av den verklighet som de beskriver utan snarare hänvisningar till en verklighet med 

hjälp av språket. /.../ I varje text finns viktig information 'mellan raderna'. Även det som inte sägs ger 

betydelse åt texten”. Plötsligt tog arbetet en specifik riktning och jag valde därför att koncentrera mig 

särskilt på de upptäckter som kommit fram ur det dolda. Jag har därför inte redovisat det övriga 

material jag samlat in, utan valt ut två situationer som belyser det jag upptäckt. Detta kan naturligtvis 

medföra ett visst ifrågasättande av empirins validitet, då jag som tolkare själv valt ut de delar jag vill 

belysa, och därför naturligtvis kan gå miste om andra väsentliga tolkningsmöjligheter. Däremot har 

jag genom denna studie fått upp ögonen för nya aspekter och skulle således kunna gå vidare med att 

undersöka just dessa närmare inom eventuell  fortsatt forskning, där även andra pedagoger än jag 

själv skulle kunna medverka,  och samtal med vuxna deltagare också skulle kunna studeras. Min 

hermeneutiska  forskningsansats  gör  att  jag  inte  kan  komma  fram  till  några  faktiska  svar  om 

sanningen, men jag har kommit till slutsatser om hur det skulle kunna förhålla sig. Man kan se det 

som att jag prövat ett praktiskt material inom ramen för teoretiska perspektiv, därigenom kommit till 

en  förståelse,  som  kan  omprövas  men  som ger  kunskap  om  hur  det  kan  vara.  Beträffande  de 

teoretiska utgångspunkter jag i mitt uppsatsarbete valt vill jag slutligen kommentera att det resultat 
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jag lyft fram också skulle kunna ha hjälp av tolkningar utifrån teorier om positionering och lärare i 

roll. Dorothy Heathcotes metoder inom processdrama och läraren i position av en annan roll skulle 

till  exempel  kunna  vara  ett  intressant  perspektiv  att  titta  utifrån.  Då  jag  velat  undersöka  det 

dramapedagogiska  ledarskapet  med  fokus  på  förhållningssätt  valde  jag  dock  denna  gång  andra 

utgångspunkter.
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5 Avslutning

SAMMANFATTNING OCH SLUTORD

Jag har gjort en hermeneutisk studie och undersökt vad som händer med deltagares förmedling av 

sina  dramapedagogiska  upplevelser  beroende  på  hur  samtalet  med  deltagarna  bedrivs.  Jag  har 

observerat mitt dramapedagogiska arbete i två förskolegrupper under åtta tillfällen. I min uppsats har 

jag  diskuterat  samtal  inom  dramapedagogiken  och  fokuserat  på  det  dramapedagogiska 

förhållningssättet. Utifrån min empiri har jag kommit till slutsatsen att deltagarnas förmedling av 

sina upplevelser tar sig uttryck på två olika sätt i förhållande till hur jag som pedagog leder samtalet. 

Då personen som bedriver samtal och reflektion har varit med under upplevandet, har deltagarnas 

förmedling tagit sig uttryck mer åt ett reflekterande, eftertänksamt, tankfullt sätt. När personen som 

bedriver  samtalet  inte  varit  med  (eller  i  det  här  fallet  intar  en  roll,  det  vill  säga  ett  specifikt 

förhållningssätt av att inte ha varit med) har deltagarnas förmedling i stället tagit form på ett mer 

spontant,  berättande,  skildrande  sätt.  Jag  kan  konstatera  att  deltagarnas  förmedling  av  sina 

upplevelser  tar  olika  form  beroende  på  vilken  position den  som  undrar  intar  i  förhållande  till 

deltagarna och  hur personen undrar.  Beroende på vilket sätt  jag som pedagog bemöter barnen i 

samtal händer olika saker med deras förmedling. Därmed inte sagt att det ena sättet är bättre än det 

andra. Istället vill jag se det som att de två kan komplettera varandra på ett mycket värdefullt sätt. 

Dock  tror  jag  att  det  inom det  samhälle  vi  lever  i  oftare  kan  hända  att  det  reflekterande,  mer 

intellektualiserade, sättet tränger undan det berättande, mer känslobaserade, sättet att samtala med 

barnen på, och att det mer intellektualiserade samtalet är känsligare för att upplevas som prestation 

av deltagarna. 

Slutligen är det  kanske även så att  samtal och reflektion kring upplevelser inte alla gånger 

lämpar sig över huvud taget inom dramapedagogisk verksamhet, eller i samband med kulturella, 

estetiska  upplevelser.  Jag  vill  återge  ett  minne  jag  har  om  hur  vår  lärare  Mats  Nilsson  på 

Västerbergs folkhögskola ibland efter att vi visat upp små statyer, scener eller bilder brukade säga 

när alla var klara, med ett mycket ömsint tonfall: 

”Jaaa, vi tar det här till våra hjärtan”

I stället för att fråga oss vad vi såg i bilderna, eller hur vi hade tänkt med scenerna eller låta oss 

berätta om statyerna lät han alla behålla sin egen upplevelse eller tolkning av det vi delat. Om detta 

val hade att göra med en knapp tid eller något annat praktiskt förtäljer inte historien, men kanske 
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hade han på känn att vissa saker bör vi inte alla gånger tala om. De talar för sig själva och riskerar 

kanske att trampas bort från våra hjärtan om vi ordar de för mycket.

Jag  kan  slutligen  också  fråga  mig  med  vilken  rätt  jag  ordar  om de  spännande  samtal  och 

upplevelser jag fått vara delaktig i med barnen under mitt arbete, riskerar jag att trampa de från mitt 

hjärta? Det finns nog inget svar på det, men jag känner i alla fall en oerhörd respekt och värme inför 

de barn som gjort denna uppsats möjlig.

35



REFERENSER

Aulin-Gråhamn, L: ”Kulturpedagoger i skolan” ur Barn och kultur 2002.

Bruner, J: Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. USA 1996.

Doverborg-Österberg, E & Pramling, I: Att förstå barns tankar – Metodik för barnintervjuer. Uddevalla 

1985.

Egidius, H: Positivism – fenomenologi – hermeneutik. Lund 1986.

Fritzén , L & Gustavsson, B: ”Barnteater – Kulturkonfrontation som utmanar gränser” ur Banér, A (red): 

Barn(s)kultur nytta eller nöje – Om barn, estetik och pedagogik. Stockholm 2008.

Grünbaum, A: Lika och Unika – Dramapedagogik om minoriteter. Göteborg 2009.

Grünbaum, A & Lepp, M: DRACON i skolan. Drama, konflikthantering och medling. Malmö 2007.

Kåreland, L: ”Pedagogisk konst eller estetisk pedagogik? – Om skönlitteratur, läsning och genus” ur Banér, 

A (red): Barn(s)kultur nytta eller nöje – Om barn, estetik och pedagogik. Stockholm 2008.

Lipschütz, D: Samspel i grupp. Stockholm 1976.

Nelson, C: ”Barn(s)kultur. Nytta eller nöje? Konst för barn – vad ska det vara bra för?” ur Banér, A (red): 

Barn(s)kultur nytta eller nöje? – Om barn, estetik och pedagogik. Stockholm 2008.

Nyström, M: ”Hermeneutik” ur Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård ur Granskär, M & 

Höglund-Nielsen, B (red.). Hungary 2008.

Rasmusson, V & Erberth, B: Undervisa i pedagogiskt drama. Stockholm 2008.

Rosenqvist, M M & Andén, M: Uppsatsens mystik. Uppsala 2006.

Sjöström, U: ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar.” ur Starrin, B & Svensson, P-G (red) 

Kvalitativmetod och vetenskapsteori. Stockholm 1994.

Skoglund, E: Lusten att skapa. Stockholm 1990.

Sternudd, M-M: Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv 

dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala 2000.

Sörenson, M: ”Om modernism, bildkonst och dans i barnteatern” ur Banér, A (red) Barn- Teater- 

Drama. Stockholm 2000.

Øvreeide, H: Samtal med barn – metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. Lund 2001.

Åkerlund, C: Berättad kunskap. Stockholm 2002.

Björkvold, J-R: Föreläsning: ”Estetik – ett musiskt perspektiv”. Stockholms Universitet 22/3 2007.

Trondman, M: Föreläsning: ”Kloka möten – eller ’när jag märkte att jag skötte mig’. Om förlängd 

ungdomstid och teatern som kulturpolitisk möjlighet”. Stockholms Universitet 23/3 2007.

36


