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Integration och dramapedagogik- en dialog? 

Andrea Lucut 

Abstrakt 

Integration är ett komplext begrepp som kan ses utifrån flera perspektiv och synvinklar. 

Dramapedagogik emellertid utgår från olika typer av värdeord baserade i en gemensam 

värdegrund. Centrala begrepp i detta är demokrati, acceptens och alla människors lika värde. 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga, systematisera och problematisera forskning om hur 

drama kan användas, eller har använts i integrationssyfte. Hur ser dialogen ut inom 

forskningsfältet drama och integration? Vad säger det om dramapedagogikens betydelse i 

integrationsprocesser? Kan man urskilja några teman och i så fall vilka?  

Som metod används en litteraturstudie med en kvalitativ ansats som vilar på utvalda begrepp 

som ingår i en integrationsprocess.  

Resultatet visar fyra olika kategorier där drama används som metod i integrationsprocesser. 

Drama för att främja mångkulturalism och interkulturell kompetens, kulturell identitet genom 

drama och teaterprocesser, drama som resurs för språkinlärning samt drama och 

teaterprocesser med syfte att spegla och engagera samhället.   

Nyckelord: integration, dramapedagogik, mångkultur, interkulturell kompetens 

Abstract 

Integration is a complex concept that can be approached from several perspectives and viewpoints. Drama in 

Education, however is based on different types of core values based in shared values. The keys to these are 

democracy, acceptance and equal dignity. The purpose of this paper is to identify, systematize and problematize 

academic research on how drama can be used, or has been used for integration purposes. What does the dialogue 

within the researchfield regarding drama and integration look like? What does it say about dramas role in 

integration processes? Are there any themes to be seen? 

The method used is a literaturestudie with a qualitative approach that is based on selected concepts included in 

an integration process. 

The results show four different categories in which drama is used as a method for integration. Drama for 

promoting multiculturalism and intercultural competence, cultural identity through drama and theater processes, 

drama as a resource for language learning and drama and theater processes in order to reflect and engage society. 

 

Keywords: integration, drama in education, multiculture, intercultural competence 
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Inledning 
”Det är viktigt att invandrarna integreras i det Svenska samhället! Förlåt, hur sa? 

Om jag vill att personalen på mitt barns förskola ska bära Burka? Nja, men det är väl en 

annan sak, eller?” 

Frågor kring integration leder ofta till olikartade svar och kan ses utifrån flera perspektiv och 

synvinklar. Efter dramapedagogiska studier på Västerbergs Folkhögskola arbetade jag en 

period på Angereds kulturskola i Göteborg. Där fick jag inblick i hur man på en kulturskola, i 

ett mångkulturellt område, jobbar mot ett större mål eller vision om integration. Intresset för 

integrationsfrågor förstärktes när jag under två år, som dramapedagog, arbetade som 

projektledare för ett integrationsprojekt inriktat mot förskolan. Målet för projektet var 

integration på lång sikt. Min roll var att med hjälp av dramapedagogik utöka antalet möten 

mellan barn med annan kulturell- och språklig bakgrund och barn med svensk etnisk 

bakgrund. Inom detta projekt väcktes en nyfikenhet hos mig om dramapedagogikens 

möjligheter att inneha en betydelsefull roll i integrationsprocesser. 

En i detta arbete bärande tanke är att dramapedagogiken utgår från olika typer av värdeord 

baserade i en gemensam värdegrund. Sternudd (2000) pratar bl.a. om dramapedagogikens 

demokratiska fostranspotential där centrala begrepp är acceptens och alla människors lika 

värde. Begreppet integration däremot förutsätter ett befintligt utanförskap vilket leder till en 

tro att fältet för integrationsarbete skulle kunna vara ett område där dramapedagoger kan spela 

en betydelsefull roll.  

Nu tar jag ett djupt andetag och dyker ned i forskningen för att söka svar på vilken forskning 

som tidigare gjorts, med integration som mål där man använt drama. Vad anser den 

vetenskapliga forskningen om dramapedagogikens roll i detta sammanhang?  
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1. Syfte och problemformulering 
Integration är ett laddat och stort begrepp. Det är viktigt att titta på problematiken för att 

närma sig kärnan. Ett exempel är följande tanketråd: Integration förutsätter att det finns 

segregation, alltså ett utanförskap. Segregation i sig för tanken till begrepp som invandring 

och mångkultur. En vanlig uppfattning är därför att mångkulturella invandrartäta områden ses 

som segregerade. Mångkultur är ett tillstånd där flera olika kulturer kan leva sida vid sida utan 

att integrera med varandra (Lahdenperä 1995). Tankar om vad kultur egentligen innebär samt 

hur det påverkar vår identitet ger sig tillkänna. Där det finns mångkultur talas det idag om 

interkulturell kompetens. Det innebär ett tillvaratagande av andra kulturer men inbegriper 

även en öppenhet, nyfikenhet och en förmåga att se sig själv, sin egen kultur, sina egna 

ageranden och värderingar utifrån, samt inte se de som de enda rätta (Byram 1994). 

Därigenom närmar vi oss problematikens kärna. Det är svårt att tvinga fram den öppenheten, 

men vad kan man göra med drama för att kunna se sig själv utifrån t.ex.? Hur kan man med 

drama, dels pedagogisk drama, dels teater som konstform jobba för integration i dessa 

sammanhang? Hur synliggöra utanförskapet som så givet finns i begreppet integration? 

Många frågor väcks kring dessa båda fält och jag har som ambition att belysa och hitta svar. 

Syftet med föreliggande uppsats är att kartlägga, systematisera och problematisera 

vetenskaplig forskning om hur drama kan användas, eller har använts i integrationssyfte och 

därigenom skönja en eventuell dialog mellan integration och dramapedagogik. 

2. Frågeställningar 

Hur ser dialogen ut inom forskningsfältet gällande drama och integration? Vad säger 

forskningen om dramapedagogikens betydelse i integrationsprocesser? Kan man urskilja 

några teman och i så fall vilka?  

3. Bakgrund 
Dramapedagogik bygger på demokratisk värdegrund och omfattar acceptens och alla 

människors lika värde, som ledord. Dramapedagogiken står för ett icke värderande 

förhållningssätt och en strävan och medvetenhet för solidaritet (Sternudd 2000). 
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För att avgränsa arbetet, följer en tanketråd som är relevant när dramapedagogikens roll i ett 

integrationssammanhang undersöks. Med ”integrationssammanhang” menas begrepp och 

viktiga aspekter som ingår i en integrationsprocess. En integrationsprocess är i det här fallet 

ett samlingsnamn på alla de faktorer som leder fram till det vi idag kallar integration. Inom 

integrationsproblematiken förutsätts ett utanförskap på flera nivåer. Dessa kan vara 

personliga, sociala eller strukturella, dvs. samhälleliga nivåer där den sistnämnda har med 

resursfördelningsaspekter att göra i form a exempelvis bostad, arbete, utbildning och 

hälsovård. Dessa behöver inte stå för sig utan kan vävas ut och in i varandra och påverka 

varandra parallellt (Eriksson 2002). 

När det gäller integration fokuserar undersökningen kring den sociala integrationen, som 

inriktar sig på vikten av att känna samhörighet och delaktighet i samhället. Den inriktar sig på 

personer med annan kulturell och språklig bakgrund och deras tillgång till ett socialt nätverk 

samt utvecklandet av vänskaps och förtroende relationer där känslan av samhörighet vi-

känslan står i fokus. Därför utgår uppsatsen ifrån följande tankeprocess som motiverar viktiga 

begrepp för det här arbetet, samt förtydligar dem i texten, genom kursivering, för att betona 

deras betydelse i arbetet. 

Begreppet integration kan beskrivas som en process genom vilken invandraren blir en 

fungerande del i viktiga samhällssfärer, där en fördelning av eftersträvande resurser som 

arbete, inkomster, sociala kontakter, rättigheter, information äger rum. (Diaz 1997).  

Integration förutsätter att det finns migration, där invandrade personer byter hemland. Då får 

begreppet invandrare relevans. Integration förutsätter även segregation dvs. en viss 

exkludering av människor från majoritetssamhället genom t.ex. bostadssegregation. Vid 

tanken på segregerade områden framträder bilden av mångkultur d.v.s. flera olika kulturer 

som lever sida vid sida. 

Utanförskapet finns alltså tydligt i segregerade områden där invandring och mångkultur 

dominerar. Begreppet kultur är i det här fallet viktigt att identifiera för att få ett grepp om dess 

samtida betydelse.  

Idag är interkulturell kompetens viktig i sammanhanget. Det innebär ett tillvaratagande av 

andra kulturer samt att majoritetskulturen disponerar en öppenhet och nyfikenhet och en 

förmåga att se sig själv, sin egen kultur, ageranden och värderingar utifrån samt inte se de 

som de enda rätta (Byram 1994). Målsättningarna här kan vara att främja demokratiska 
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värden samt att möjliggöra en ”konfliktfri samexistens” genom goda interkulturella relationer 

vilket jag anser vara av stor relevans i en integrationsprocess (Lahdenperä 1997). 

Inspirerad av Eva Österlind, som i sin vetenskapliga artikel ”Drama research in Sweden - 

Mapping the field” (2008), skapar en överblick över dramapedagogisk forskning i norden, 

ämnar jag att utifrån faktorer viktiga i en integrationsprocess skapa en överblick av 

forskningsläget gällande dramapedagogikens roll i integrationsprocesser. Jag tänker utgå ifrån 

de begrepp jag tidigare nämnt som relevanta och som jag kursiverat tidigare i texten. En 

medvetenhet om att integration inbegriper så många fler begrepp uppstår, dock kan detta 

arbete ses som ett första steg i att undersöka relationen mellan integration och drama. 

3.1 Begreppsförklaringar 
Följande avsnitt avser förklara och begripliggöra olika begrepp som är av vikt för 

helhetsförståelsen av uppsatsen.  

Jag inleder med begreppsförklaringar över de begrepp jag utgår ifrån. Därefter följer den 

teoretiska bakgrunden. Sedan inleds sökprocessen med hjälp av de begrepp som ingår i en 

integrationsprocess som jag redogjort för tidigare. Avslutningsvis görs en analys av resultatet 

som framkommit. 

3.2 Integration 

Integration betyder enligt svenska akademins ordlista att sammanföra till en helhet. I det här 

fallet, där vi undersöker människor med annan kulturell och språklig bakgrund och deras 

integration i ett samhälle är begreppet integration inte entydigt. Det har ett flertal definitioner 

beroende på i vilket sammanhang det används. Olika forskare lägger olika innebörd och man 

kan även se att olika länder resonerar olika kring det (Eriksson 2002).  Inom svensk forskning 

har integration beskrivits som en process i vilken invandraren uppnår en partiell eller 

fullständig jämlikhet med infödda individer vad gäller deltagandet i olika typer av sociala 

relationer som arbetsliv, boendeförhållanden och politik. Den beskrivs även som en process 

genom vilken invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer, där en fördelning av 

eftersträvande resurser som arbete, inkomster, sociala kontakter, rättigheter, information äger 

rum (Diaz 1997). 

Med integration kan menas t.ex. tillgång till utbildning, arbete, bostad etc. Den har två sidor 

som har med sociala relationer och deltagandet i samhällslivet att göra. Den första beskrivs 

som en dialogisk förändringsprocess där en persons deltagande i olika sociala relationer 
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utvecklas och utvidgas. Vad gäller det senare har integrationen med resursfördelningsaspekter 

i form av exempelvis bostad, arbete, utbildning och hälsovård, att göra (Eriksson 2002). 

Sysselsättningen för den invandrade är av vikt för att kunna känna sig som en del av 

samhället. Ett arbete och möjlighet att kunna försörja sig själv betraktas vara ett av de mest 

grundläggande elementen att främja integration (Lundström 2008).  

Den dominerande integrationsdiskursen i dagens Sverige handlar främst om etniska 

relationer. De resonemang som förs idag kring integration rör invandrarnas möjlighet att 

aktivt delta i samhällslivet samt delta i fördelningen av samhälleliga resurser på jämlika 

villkor. Integrationen debatteras flitigt när det gäller skolan och man menar att det även 

handlar om att via skolpolitik erbjuda en plats där barn och ungdomar på lika villkor oavsett 

dess olika bakgrund och erfarenhet kan vistas (Bunar 2001).  

I begreppet integration finns även en maktaspekt som diskuteras främst när man pratar om 

integration på politisk nivå. Bel Habibs (1997) definition på integration lyder: 

Integration består av ömsesidiga förändringsprocesser genom vilka individer eller grupp med skild 

kulturell, språklig, religiös eller etnisk bakgrund möter och bildar nya helheter. Ett integrerat samhälle 

innebär att dess medlemmar bygger upp gemensamma värden bortom skillnaderna, i första hand 

förmedlade genom skolan (Bel Habib, 1997, sid. 22). 

Här betonas de gemensamma värderingarnas betydelse och vikt och att dessa främst 

förmedlas genom skolan. En som menar tvärtom är Taylor (1994) som uttrycker att alla har 

sina olika värden och normer men de förändras och omskapas i mötet med andra. 

Det finns forskning (Ålund och Schierup 1987) som menar att graden av sammanhållning 

inom en etnisk grupp genom sociala nätverk och etniska organisationer har stor betydelse för 

integrationen. De talar om intern och extern integration. Intern integration handlar om 

gemenskapskänslan inom en etnisk grupp och i vilken grad den reproduceras samt genom 

vilka kanaler. En hög grad av intern integration en nödvändig förutsättning för utveckling av 

etniska organisationer. Det är sådana organisationer som genom kamp för kulturell pluralism 

och lika möjligheter gynnar immigranternas integration i skandinaviska samhällen.  Dessa ses 

som en produkt av ökad integration i samhället och av en ökad etnisk medvetenhet som växer 

ur interaktionen med skandinavisk kultur. Utifrån detta uppstår extern integration som ett 

resultat av växelverkan mellan invandrare och deras etniska organisationer och 
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majoritetsbefolkningen, andra minoritetsgrupper och samhällsstrukturer (Ålund och Schierup 

1987).  

Enligt Diaz (1997) är huruvida man talar majoritetskulturens språk av vikt i en 

integrationsprocess. Han menar att den verkliga friheten för en person med utländsk bakgrund 

uppfyller sig först när individen kan språket och därför kan ta del av de olika delarna i 

samhället, såsom bostad, yrke eller utbildning. Innan dess är valfriheten begränsad på grund 

av de kompetenskrav som samhället ställer och individens resursbrist. Valfriheten styrs dels 

av politiska insatser och den invandrades individuella motivation. 

3.3 Invandrare/ Immigrant 
Enligt Immigrantinstitutet (2007) är definitionen på begreppet invandrare ”en person som är 

född utomlands och flyttat till Sverige”. Begreppet invandrare är väldigt omdebatterat då det 

idag anses ha en negativ klang. Immi har kommenterat Invandrarpolitiska kommitténs 

betänkande var gäller deras tanke att byta ut ordet invandrare pga. ordets negativa klang med 

att en invandrare aldrig upphör att vara invandrare och det spelar ingen roll hur länge man har 

bott i Sverige. Det inte är ordet i sig som är negativt utan hur ordet används. 

En annan åsikt är att man kategoriserar människor genom att använda begreppet invandrare 

då det associeras med ett visst beteendemönster. Detta kan leda till att invandrarna själva får 

svårigheter att skapa kontakt och sociala nätverk med andra kulturer. Begreppet blir 

stigmatiserande och genom att använda det försvåras integrationsprocessen (Hassan 2000). 

3.4 Segregation 

Med segregation menas, enligt svenska akademiens ordlista, att särhålla raser eller 

folkgrupper. När initiativet till segregation kommer från majoritetssamhället kan det för den 

etniska minoritetsgruppen innebära att de är åtskilda från resten av samhället beträffande t.ex. 

skolor, kyrkor arbete och bostad. Att de utvecklar en ny kultur, behåller sin gamla eller en 

kombination av dessa. Kan utveckla en ”dubbel medvetenhet” för att överleva (Eriksson 

2002). En vanlig form av segregation idag är att initiativet kommer från minoritetsgrupperna 

dvs. en självvald segregation. Exempel på dessa är i Sydafrika med deras tidigare 

apartheidpolitik (a.a.). 
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3.5 Kultur 

En vanlig föreställning är att kultur innebär musik, dans, teater och konst, dvs. så kallad 

finkultur. Vi förknippar det ofta också med det exotiska, det som syns och skiljer sig från vår 

egen vardag. Vad innebär det egentligen? 

Kultur är något föränderligt, en människas kultur utvecklas ständigt och kan knappast definieras i form av 

nationsbenämningar eller etnicitet. Den uppstår genom socialisering, genom uppfostran och 

familjemönster och påverkas av möten med andra människor med andra kulturella ramar och 

värderingssystem (Öberg Bergman & Swedin 1981). 

Enligt ovanstående beskrivning är kultur något som är enskilt för varje människa. Det handlar 

alltså dels om dans och konst men framförallt om värderingssystem som vi är uppvuxna i och 

som vi själva ofta inte ser, en ram inom vilket vi tänker, agerar och reagerar inom. I kontakt 

med människor från andra kulturer blir vi medvetna om dessa osynliga ramar (Obondo 1999). 

3.6 Mångkultur 

Ett mångkulturellt samhälle är ett samhälle som innehåller inte bara en kultur utan flera. Som 

konsekvens av ökad migration uppvisar fler länder än förut en etnisk, religiös och språklig 

mångfald. Migrationens orsaker har varit att människor flytt från länder som präglats av svåra 

sociala förhållanden men en av de främsta orsakerna är hoppet om ett bättre liv i ekonomiskt, 

politiskt eller religiöst hänseende (Roth 1996). 

3.7 Interkulturell kompetens  

Interkulturellt förhållningssätt kan definieras som att olika kulturer, dvs. etniska kulturer, 

religioner, livsuppfattningar, livsstilar, tankesätt, osv. samverkar och berikar varandra. Därför 

är det stor skillnad mellan interkulturalism och mångkulturalism där det i det senare kan 

många olika kulturer leva sida vid sida utan att integrera med varandra (Lahdenperä 1995). 

I den interkulturella processen ingår ett tillvaratagande av andra kulturer samt att 

majoritetskulturen disponerar en öppenhet och nyfikenhet och en förmåga att se sig själv, sin 

egen kultur, ageranden och värderingar utifrån samt inte se de som de enda rätta (Byram 

1994).  

Målsättningarna för skolan och individerna (och samhället) i denna process är flera; att främja fred och 

demokratiska värden, att möjliggöra en ”konfliktfri samexistens” genom goda interkulturella relationer, att 

fler tillgodogör sig en interkulturell kommunikativ kompetens och utvecklar en kritisk kulturell 

medvetenhet så kallad ”interkulturell sensibilitet” (Lahdenperä 1995). 
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Interkulturell undervisning inbegriper att utveckla kunskaper, färdigheter, attityder och 

värderingar. Byram och Zarate myntade uttrycket ”interkulturell talman/talare” för att 

beskriva den person som kan etablera en relation mellan hans eller hennes egen kultur och 

andra kulturer för att förmedla och förklara skillnader.  

De blir medvetna om sin egen identitet och kultur, hur de uppfattas av andra, samt utvecklar en förståelse 

för de som de interagerar med och deras identiteter och kulturer (Byram 1994). 

3.8 Drama och dramapedagogik 

Ordet drama kommer från det grekiskan ordet dra`o som betyder att handla eller handling/ 

skådespel (Hägglund 2001).  

Drama är både praktiskt och teoretiskt. I dramaverksamheten finns ett pedagogiskt ledarskap 

och mål, en grupp i samspel, en fiktiv skapande handling, och en helhetssyn på individen, där 

känsla, tanke och handling integreras (Lepp 1998). 

När man först hör ordet drama kanske det för tankarna till teaterns värld, vilket i sig inte är 

förvånande då teatern är en del av begreppet drama. Det har genom historien debatterats flitigt 

huruvida teater är en del av dramapedagogiken eller inte, exempelvis har det handlat om det 

är bra eller inte för barn att spela teater inför publik. Drama anses numera vara både ett 

konstnärligt uttryck och ämne (Rasmussen 2000). 

Många övningar och metoder från teatern återfinns inom dramapedagogiken och tvärtom 

(Pusztai 2000). 

Begreppet dramapedagogik lyfter fram ämnets pedagogiska och estetiska dubbelhet. Drama- 

som kan associeras till det skrivna dramat och skådespelet exempelvis att framföra en scen 

tekniskt och agerandet inom teaterramen, samt pedagogiken som innefattar fostran och 

undervisning, att påverka, leda någon till kunskap. Drama har således en dubbel funktion som 

både litterär text och teatralt uttrycksmedel som dramapedagogik har en dubbelfunktion av 

agering och pedagogik (Sternudd 2000). 

Dramapedagogikens olika infallsvinklar karaktäriseras av komplexitet eftersom det är ett 

ämne med rötter inom såväl humanistisk och samhällsvetenskaplig tradition och återfinns 

inom pedagogik, psykologi, teater, religion och estetik (Sternudd 2000). Dramapedagogik 

bygger på samspel och kreativitet där syftet kan vara dels att utveckla gruppens och de 

enskilda deltagarnas egna resurser dels kan användas som metod för inlärning och ge 
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deltagarna kunskap kring konflikthantering, demokrati och jämlikhet. Uppsatsen utgår ifrån 

begreppet drama där innebörden är en kortform av ämnet pedagogiskt drama eller 

dramapedagogik, dvs. en konstnärlig, pedagogisk och processinriktad arbetsform som präglas 

av lekar, gruppövningar, improvisationer rollspel och olika teaterformer (a.a.). 

Det kan vara svårt att beskriva dramapedagogik för någon som inte varit med om det då det är 

en dynamisk process och utgår ifrån den specifika gruppen och de deltagarnas erfarenheter 

som utövar den. Inom dramapedagogik är att handla, agera och uppleva centrala delar. Drama 

benämns även som upplevelsens pedagogik där den egna upplevelsen är grunden för inlärning 

i samspel med andras upplevelser. I agerandet omformuleras kunskap om verkligheten med 

konkreta medmänskliga situationer som deltagarna undersöker. Här synliggörs olika synsätt 

och dramaturgin hjälper till att synliggöra mänskliga drivkrafter och motsättningar. Teorier 

om verkligheten får liv genom ageringen och reflektionen som deltagarna gör kan omfatta 

både gemensamma upplevelser, erfarenheter, tankar, känslor och tidigare kunskap (Sternudd 

2000). 

Förutom dessa är även att reflektera en central del av helheten. Inom dramapedagogisk 

verksamhet förekommer ofta någon typ av reflektion som förs i samband med olika övningar 

och upplevelser. Genom ledarens förhållningssätt, övningar, samtal och reflektion arbetar 

man med att skapa klimat där trygghet, kreativitet och respekt för varandra utgör grunden för 

upplevelse och därigenom lärande (Sternudd 2000). 

Att arbeta med dramapedagogik innebär att utforska verkligheten i relation till individens 

agerande i olika sammanhang. Därför kan man se det som att det handlar om en undersökning 

av livet utifrån vissa specifika förhållanden. Med agering som central roll i verksamheten 

finns det inom dramapedagogiken dessa perspektiv som fångar upp och bearbetar olika sidor 

av verkligheten. Sternudd menar att dramapedagogik arbetar med demokratins inre 

förutsättningar (a.a.). 

4. Teoretisk bakgrund- Dramapedagogik och Integration 
I den teoretiska bakgrunden beskrivs dramapedagogikens demokratiska fostranspotential 

utifrån Sternudds (2000) avhandling. I den senare delen dyker vi djupare i den sociala 

integrationens innebörd och tittar närmare på vad utanförskap och innanförskap står för med 

hjälp av Stigendals (2004) teori. 
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4.1 Dramapedagogikens demokratiska fostranspotential 
Jag har valt att i den teoretiska bakgrunden utgå ifrån Mia Marie F. Sternudds avhandling 

”Dramapedagogik som demokratisk fostran?” (2000) som syftar till att undersöka huruvida 

dramapedagogik kan uppfattas som att främja demokratiska värden i kurslitteratur och 

läroplan. Här åskådliggör hon dramapedagogikens demokratiska fostranspotential utifrån fyra 

perspektiv. Hennes teori bygger på förståelsen för dramapedagogik utifrån dessa perspektiv 

och visar, enligt Sternudd, den didaktiska bredd som dramapedagogiken erbjuder. Deltagarnas 

kunskap om verkligheten är centrala och översätts till verkliga, medmänskliga situationer som 

undersöks och utforskas med ageringens hjälp. Deltagarna är med och påverkar 

arbetsprocessens utformning och deras erfarenheter är en betydande del av innehållet och 

präglas av demokratiska värden. Denna demokratiska värdegrund, tillsammans med 

ageringen (Sternudds uttryck 2000), är följaktligen ständigt närvarande beståndsdelar i 

dramapedagogiken (a.a.). Nedan följer en sammanfattning av de fyra perspektiven. 

4.2 Konstpedagogiska perspektivet 

Inom detta perspektiv finns det, enligt Sternudd (2000), två mål. Att individerna i interaktion 

med andra, med hjälp av agering utvecklar sin personlighet, sin sociala samarbetsförmåga, 

samt kreativa uttrycksförmåga. Dels att deltagarna skapar en gemensam produkt, en 

föreställning. Teaterformen ses som det övergripande arbetssättet där övningar, 

improvisationer, rollspel och forumspel blir hjälptekniker. Deltagarna tvingas tolka innehållet 

då de ska agera utifrån det. I arbetet med en föreställning lär de sig arbetsprocessen samt att 

samarbeta mot ett gemensamt mål. Föreställningarna är berättelser om livet och i processen 

växer deltagarnas kunskaper om mänskliga problem i olika tider och situationer. I processen 

har de möjlighet att leva sig in i olika rollkaraktärer, samt att jobba med föreställningen 

utifrån roller som skådespelare, regissör, scenograf och dramaturg. Processen inbegriper 

många diskussioner som utvecklar konstnärliga och kommunikativa färdigheter samt en bred 

språklig kompetens. 

I arbetet med olika scener möter och reflekterar deltagarna över det budskap som innehållet och formen 

förmedlar. Det innebär i sig en reflexion över olika konkreta mänskliga situationer, även om impulsen är 

av konstnärlig litterär art (Sternudd 2000 s. 55) 

4.3 Personlighetsutvecklande perspektivet 
Inom det personlighetsutvecklande perspektivet undersöker man vardagssituationer samt 

analyserar och erhåller kunskap om olika mönster i mänsklig kommunikation. Här erövrar 



 15 

individerna redskap att förstå sig själva i relation till andra och därtill också förståelsen för 

dynamiska processer som sker på individ-, grupp- och samhällsnivå (a.a.). 

I detta perspektiv finns två tydliga mål. Det ena är att utveckla en medvetenhet om egna 

resurser och vad som sker mellan människor i olika sociala situationer för att kunna vara 

delaktig i ett demokratiskt samhälle. Det andra är att erövra verktyg för att förstå olika 

vardagssituationer. Här är rollspelsformen central där innehållet grundar sig på deltagarnas 

egna erfarenheter av vardagssituationer men även utifrån samhällsrelaterade texter som 

skildras genom agering. Allt som sker i denna dynamiska process utgör en grund för analys 

och reflektion. Utifrån denna grund utvecklas ett reflekterat och rationellt tänkande kring 

individens självuppfattning och omvärldsuppfattning, det som sker i kommunikationen mellan 

människor samt en förståelse för samhälleliga och historiska händelser. Det rationella 

tänkandet tränar förmågan att fatta beslut i komplicerade mänskliga situationer, förmågan att 

förstå sig själv i relation till andra samt förstå sambandet mellan olika dynamiska processer 

som sker på individ-, grupp- och samhällsnivå. 

Inom detta perspektiv är det centrala att varje individ ska kunna utveckla sina resurser så att hon kan vara 

aktivt delaktig i den demokratiska och samhälleliga processen. För att nå dit krävs det en frigörelse av de 

individuella resurserna och en förståelse för individen i relation till andra människor samt det omgivande 

samhället (Sternudd 2000 s. 67). 

4.4 Kritiskt frigörande perspektivet 

I detta perspektiv sker utgångspunkten utifrån verklighetstrogna fiktiva situationer utifrån 

deltagarnas egna erfarenheter. Här handlar det om att lyfta fram samhälleliga teman som 

deltagarna är berörda av samt få ageringens uttrycksmöjligheter som redskap. Ageringen sker 

utan publik och ses som ett socioanalytiskt rollspel som grundar sig i deltagarnas egna 

erfarenheter. Forumteater, socioanalytiska rollspel, forumspel är olika former som används 

inom detta perspektiv. Dessa bearbetas verbalt efteråt för att ord, reflektion och handling ska 

skapa en ny mening. I forumspel och forumteater är det en interaktion mellan skådespel och 

publik där publiken själva tar en aktiv roll för att påverka en situation i spelet. Den 

demokratiska fostranspotentialen synliggörs genom att deltagarna blir medvetna om 

maktrelationer och förtryck i samhällsstrukturer samt välja att hålla sig förtryckande eller inte. 

De blir även medvetna om sina egna möjligheter att undanröja förtryck i olika konkreta 

situationer samt se sin egen plats i samhället och hur ett solidariskt samhälle kan skapas. 
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Inom detta perspektiv är det betydelsefullt att de fiktiva situationer som bearbetas är verklighetstrogna och 

förankrade i deltagarnas egna erfarenheter. Det gör arbetet meningsfullt för deltagarna (Sternudd 2000 s. 

96). 

4.5 Holistiskt lärande perspektivet 
I detta perspektiv anses skapandet av kunskap vara då individen upplever problematiken på en 

subjektiv känslomässig nivå och ges redskap att bearbeta upplevelserna på kognitiv nivå.  

Varje problem, om det så handlar om ett matematiskt problem, innehåller en värdering, ett 

mänskligt dilemma och detta formuleras i mänskligt komplexa situationer som kan väcka 

känslor och tankar hos deltagarna. Formen för detta perspektiv är klassrumsspel och lärare i 

roll kombinerat med olika tekniker.  

Individerna blir delaktiga i en kollektiv och kommunikativ process där kunskap om 

verklighetens olika aspekter bearbetas utifrån gemensamma beslut och upplevelser. I 

processen utvecklas ett meta- tänkande grundad på både känslomässig och intellektuell 

förståelse. Individen erövrar verktyg för att förstå den universella, mänskliga meningen 

bakom problem av naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk art. Detta 

sammanfattar perspektivets demokratiska fostranspotential (Sternudd 2000). 

Att kunskap oavsett ämnesområde har en universell mänsklig dimension bidrar till en demokratisk fostran i 

samverkan med att arbetet i sig vilar på kollektivt beslutfattande (Sternudd 2000 s. 108). 

4.6 Social integration 
Om vi djupdyker i den sociala integrationens historia för att påvisa dess komplexitet och de 

dynamiska processer som ligger bakom dess skapande och upprätthållande i ett samhälle, 

hittar vi variationer på integrationsbegreppet. Dessa variationer som uppvisas i den 

sociologiska teorin samt deras teoretiska ansatser söker synliggöra principerna och 

mekanismerna bakom ett differentierat samhälles existens, sammanhållning och 

reproduktionsvillkor (Bunar 2001). 

David Lockwood (1962), redogör för två centrala begrepp gällande integration inom 

sociologin. Social integration och systemintegration.  

Social integration avser olika individer och gruppers förhållande till varandra dvs. dels 

kommunikations och umgängesmönster men även medverkan i gemensamma angelägenheter 

som exempelvis politik. 
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Systemintegrationen däremot syftar till att olika institutioner och strukturer i ett samhälle som 

exempelvis, arbets- och bostadsmarknad, utbildningsväsende osv. är överensstämmande och 

jobbar mot samma mål. 

Integration beskrivs även på olika nivåer. Ett exempel är på makro och mikronivån (Diaz 

1996). Makronivån berör integration på samhällsnivå och här kan urskiljas tre företeelser som 

har betydelse för ett utvecklat samhälle. De är även svåra att påverka på ett direkt sätt för den 

enskilde personen. Dessa är den administrativa och politiska makten, den ekonomiska makten 

och det civila samhället med dess nätverk av relationer. 

Det kan finnas kulturella samhälleliga egenskaper som underlättar eller försvårar integration. 

Som t.ex. kan det vara viktigt hur mycket kontakt individer och grupper haft historiskt sett 

med andra grupper. Om landet har koloniserats eller koloniserat kan ha stor inverkan på om 

människors attityder gentemot andra. Var samhället befinner sig ekonomiskt eller politiskt 

samt om landet haft en historia av homogenitet eller heterogenitet, dvs. om landet mestadel 

består av ursprungsbefolkning eller om det är blandat. Om samhället kan beskrivas som 

”synthetic” dvs. om det finns en tendens att assimilera nya fenomen eller ”eclectic” dvs. ett 

samhälle som tagit in nya fenomen som en del av det existerande samhället (Sander 1997). 

En integration på mikronivån innebär för den enskilde invandraren en personlig, partiell eller 

fullständig jämlikhet med infödda personer. Anledningen att vissa forskare anser att det finns 

en relevans i att diskutera integration ur båda nivåerna styrs av flera faktorer. Dels faktorer 

som handlar om omgivningen och huruvida den erbjuder möjligheter till integration eller reser 

murar som hindrar en sådan. Dels faktorer som rör individen och dennes motivation till 

integration, personliga resurser att klara en integration samt nivån på ”kostnader” denne kan 

tänkas betala för att uppnå integration (Diaz 1996). 

Enligt Eriksson (2002) menar flera forskare att den enskilde individen själv bör ansvara för 

integrationsprocessen och att staten endast kan skapa incitament. Detta synsätt har kritiserats 

som en stor fara i att lägga ansvaret på den enskilde individen. Man menar att människors 

attityder eller andra faktiska omständigheter utgör hinder och som oftast står utanför den 

enskilda immigrantens möjlighet att påverka (Eriksson 2002). 

Sociologen Aleksandra Ålund (1985) skriver om strukturell och kulturell integration. 

Strukturell integration avser den utsträckning den invandrade befolkningen har fått tillgång 

till sociala nätverk där förmedlingen av ekonomiska, politiska och sociala värden äger rum. 
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Dessa kan vara alltifrån vänskapskrets och blandade äktenskap till arbetsmarknad och 

politiska strukturer. Med kulturell integration menar hon å ena sidan den invandrade 

befolkningens anammande av majoritetssamhällets grundläggande normer och värderingar 

samt majoritetssamhällets förändring på grund av en öppenhet gentemot invandrarnas 

kulturer. 

Strukturell och kulturell integration ses som två sidor av samma mynt, en process som pågår 

parallellt i två dimensioner där utvecklingstakten är beroende på parternas villighet att 

acceptera förändringar. 

För att kunna göra en givande analys av integration, krävs att man har förståelse för 

komplexiteten i den sociala verkligheten, som är en stor del i integrationsprocessen (Diaz 

1997). Komplexiteten ligger i att det inte finns någon enhetlig social verklighet, det finns 

oerhört många faktorer som spelar in och som avgör hur den sociala verkligheten ser ut. För 

att ytterligare påvisa hur komplex och flerdimensionerat integrationsprocessen är har Diaz 

(1997) urskiljt sju olika dimensioner i integrationsprocessen; den ekonomiska, sociala, 

politiska, kommunikativa, familje-, boende och personliga integrationen. Då uppsatsen syftar 

till att fördjupa sig i den sociala har jag valt att koncentrera mig på den och inte gå djupare i 

de andra. 

De viktigaste komponenterna för en lyckad integrering är jämlikhet och deltagande i det 

samhälle som den personen befinner sig i. Diaz (1997) menar att integrationsprocessen kan 

delas upp i olika delar, och han har valt att kalla den första tiden i det nya landet primär 

integrationen. Det är här man bygger upp en grund för den långvariga och bestående 

integrationen, kallad sekundär integration. Exempel på faktorer som utgör en grund som man 

sedan kan bygga vidare på är språkkunskap, kompletterande utbildning och andra delar som 

kan ses som viktiga för ett fungerande samhällsdeltagande. 

För att konkret förstå vad Diaz (1997) integrationsteorin bygger på finns det tre viktiga 

teoretiska utgångspunkter. 

Integration handlar om samhällssammanhang, individuella resurser och handlingsutrymme. 

Integrationsprocessen är så pass komplex att den består av flera olika dimensioner. 

Förståelsen inför att den första tiden i det nya landet måste ses som en annan typ av 

integration (primär integration) för att den sker under annorlunda villkor jämfört med den 

långvariga och bestående integrationen som sker i ett senare skede (Gustavsson 2006). 
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I det svenska samhällssystemet finns det, enligt Diaz (1997), tre stycken källor som bör 

samarbeta för en lyckad integrationsprocess. Om man bortser från individuella resurser och 

motivation kan man urskilja följande källor: den politiska och administrativa makten som 

beslutar i olika regelsystem och fördelar olika resurser i samhället, marknaden i vid mening 

som handskas med de olika arbets- och näringslivsstrukturerna och det civila samhället som 

förutsätter att samhället, såsom organisationer, föreningar och människor skapar möjligheter 

för en samhörighet och delaktighet i samhället. Samtliga källor har ett stort ansvar för en 

lyckad integrering, dock anser Diaz (1997) att marknaden har ett större ansvar då deras 

grundprincip bygger på arbetsmarknaden. 

Diaz (1997) hävdar att den verkliga friheten för en person med utländsk bakgrund först 

uppfyller sig när individen kan språket och kan ta del av de olika delarna i samhället, såsom 

bostad, yrke eller utbildning. Innan dess så har en individen begränsad valfrihet på grund av 

de kompetenskrav som finns i samhället och individens resursbrist. Verklig valfrihet skapas 

inte enbart av lagstiftningar eller politiska insatser, lika viktigt är samspelet mellan den 

individuella motivationen och samhällets ansträngningar för att öppna dörrar och ge 

möjligheter till varje enskild individ på lika villkor. 

Personliga resurser är också viktigt vid integration, exempelvis utbildning och 

arbetslivserfarenhet är av stor betydelse. Något som även påverkar integrationsprocessen 

positivt är goda språkkunskaper och en strävan efter att lära sig det nya språket och kulturen.   

4.7 Utanförskap och innanförskap 
Den sociala integreringen handlar främst om relationer mellan olika grupper av människor. 

Dessa separata grupper består av olika normer, opinioner och attityder. Här är målsättningen 

att förändra normer, opinioner och attityder för att en ny folklig helhet ska uppstå. Denna 

process och helheten i sig själv är den sociala integrationen (Stigendal 2004). 

När det gäller samhället, som enligt sociologin är en tankekonstruktion utan någon enhetlig 

social verklighet, har jag utgått ifrån sociologiska teorier, i det här fallet, Mikael Stigendals 

teorier om utanförskap och innanförskap. Han utgår ifrån vad ett samhälle är dvs. definitionen 

av ett samhälle. Vad det är man blir exkluderad ifrån? Vad är utanförskapet och 

innanförskapet? Vad är det som gör att en människa känner sig delaktig i ett samhälle allstå 

innanför? Stigendal pratar om ett församhälleliggande. Han menar att samhället som vi 

känner till det, är i ständig förändring, som EU och EMU, globaliseringen av 

samhällsekonomin och den politiska makten.  
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Talet om samhället kan så lätt få oss att leta efter en helhet. Och denna helhet kanske inte längre finns. 

Dagens samhälle kanske bara delvis existerar. Kanske bara som tendens. Kanske är det inte längre hela 

samhällen som existerar utan samhällsliknande sammanhang. Och för att vi ska få syn på dessa 

sammanhang räcker det inte med nationalencyklopedins definition (Stigendal 2004 s. 35). 

Därför hjälper begreppet församhälleliggande, oss att förstå betydelsen av motsägelser, 

ofullständighet komplexitet och tillfällighet som stöd för en fokusering på 

samhällstendenserna snarare än slutgiltiga helheter. 

Han menar att församhälleliggande kräver integration, både systemintegration och 

socialintegration i ett ömsesidigt beroende. Systemintegrationen bygger på den sociala 

integrationen. Detta kan exempelvis uppnås genom resultat av allmänna val, 

folkomröstningar, årsmötet i en intresseförening eller i en företagsstyrelse.  

Social integration bygger också på systemintegration. Exempelvis kan det vara svårt att, i ett 

samhälle med stora löneskillnader, skapa ömsesidig förståelse och en gemensam vilja. 

Social integration har som sin kärna att skapa gemensam förståelse och en känsla av 

tillhörighet en vi-känsla. Utanförskapets orsaker kan vara många. Bristande vilja för att man 

har för lite att säga till om, kanske förstår man inte varandra eller så litar man inte på 

varandra. Utanförskap kan också bero på avsiktlig utestängning t.ex. mobbning eller kanske 

en oförmåga att klara av innanförskapets villkor på grund av exempelvis dålig hälsa, bristande 

utbildning, språksvårigheter.  

Stigendal menar också att innanförskapets villkor inte ständigt behöver vara så uttalade och 

kan ha byggts in i strukturerna och försvåra en delaktighet för människor med t.ex. annan 

hudfärg. Det kan då kallas strukturell rasism eller allmänt, strukturell selektivitet. 

Om den sociala integrationens kärna är att skapa en känsla av tillhörighet, hur har 

dramapedagogiken bidragit till detta? 

5. Metod 

Då mitt syfte är att kartlägga systematisera och problematisera dialogen i forskning om hur 

drama kan användas, eller har använts i integrationssyfte så har jag i mitt tillvägagångssätt 

valt att prioritera att främst undersöka tidigare forskning inom området. Metoden är en 

litteraturstudie med en kvalitativ ansats som vilar på utvalda begrepp som ingår i en 
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integrationsprocess. Med den kvalitativa ansatsen kan vi, genom olika sätt att samla in 

information, dels få en djupare förståelse av det problemkomplex vi studerar, dels beskriva 

helheten av det sammanhang som detta inryms i (Holme & Solvang 1997). 

En helhetsanalysmetod har även använts för att analysera och göra jämförelser mellan det 

empiriska materialet och teorin (Holme & Solvang 1997). 

5.1 Sökprocess 
Att skapa en överblick över det som skrivits om dramapedagogikens roll i 

integrationssammanhang är en svår process om man inte vet hur man ska söka och få fram de 

vetenskapliga artiklarna som skrivits. Därför bokade jag tid med en bibliotekarie på Gävle 

Högskola och fick guidning och hjälp . För att få ett mer exakt resultat föreslog bibliotekarien 

två databasförteckningar som de bästa alternativen. Dessa är ERIC (EBSCOhost) och 

”Academic Search Elite” där ”drama in education” finns med som begrepp.  

ERIC (EBSCOhost) innehåller referenser och abstrakt till tidskrifter samt böcker, 

avhandlingar och rapporter inom pedagogik samt ingår länkar till mer än 100 000 fria 

fulltextdokument utgivna från 1993 och framåt. 

Länkar finns till flera fulltextdatabaser med tidskriftsartiklar. 

Tidsomfång från 1966 och framåt (http://www.hig.se). 

”Academic Search Elite” innehåller referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom 

många ämnesområden. Totalt täcks 3500 tidskrifter, varav 2000 är i fulltext och 1500 är 

vetenskapligt fackgranskade. Innehåller begreppet ”drama in education” som sökbart 

alternativ. Tidsomfång från 1985 och framåt (http://www.hig.se). 

Sökningen avgränsas till dessa två sökbara databasförteckningar då de innehåller ett stort 

utbud av artiklar. Sökandet har begränsats till vetenskapliga artiklar (academic journals) som 

är vetenskapligt granskade (Peer reviewed eller Scholarly). Ordet drama har används för så 

innehållsrik sökning som möjligt, då drama finns med oavsett om det är ”drama in education” 

”process drama”, psykodrama osv. 

Då sökningen sker på engelska finns inte vissa begrepp som alternativ. T.ex. blir termen 

social integration inte sökbar i ERIC (EBSCOhost), då den enda artikeln som framkommer 

handlar om integration och funktionshinder. ”Racial integration” finns däremot att välja på 

samt ”racial segregation” . Dessa begrepp blir användbara alternativ.  När det gäller 

mångkultur finns termen multikulturell pedagogik d.v.s. ”multiculural education”. Samma 
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procedur infinner sig vad gäller interkulturell kompetens som blir intercultural 

communication.  

Vad gäller mina val av ord att utgå ifrån när det gäller en integrationsprocess har jag gjort det 

lätt för mig med att utgå ifrån en relativ vanlig tanketråd. Med facit i hand var det bra då det 

hela har varit ganska komplicerat att sätta sig in i ändå. Men jag hade kunnat söka på andra 

ord och få ett annat resultat. Exempelvis var ord som ethnicity, race, mainstream culture, 

cross-cultural education tänkbara alternativ. Under vägen drog jag slutsatsen att resultatet jag 

fick fram räckte till för uppsatsen. 

En annan aspekt gällande valet av databasförteckningar är sökningarnas tillförlitlighet. Jag 

uppfattade ERIC (EBSCOhost) som tillförlitlig i fråga om reliabilitet då sökningarna visade 

sig vara desamma oavsett hur många gånger jag sökte. Dock visade det sig vara olika resultat 

i antal artiklar när det gäller Academic Search Elite vilket har betydelse för mitt resultat.  

Detta kan bero på tidsskillnaden och att vissa servrar ligger ner beroende på när på dygnet 

sökningen sker. Jag valde dock att utgå ifrån resultatet jag fick vid min första sökning.  

Resultatet av sökningar på ERIC (EBSCOhost) samt Academic Search Elite kan ses i 

tabellform som bilaga i slutet av uppsatsen. 

6. Resultat 
Sammanlagt undersöks 23 artiklar. Genom att studera artiklarnas abstrakt, systematiseras och 

problematiseras resultatet. För att underlätta systematiseringen kategoriseras artiklarna i 

tabellform och beskrivs under två rubriker, Kunskapsobjekt och Studieobjekt. Det som 

forskningen vill veta något om i artikeln, står under rubriken Kunskapsobjekt och den 

verksamhet som studeras under rubriken Studieobjekt. Övervägande delen av artiklarna 

beskriver drama som metod i integrationsprocesser. Efter en noggrann studie av abstrakten 

blir det tydligt att dessa kan delas in i fyra olika kategorirubriker utifrån fyra tydliga teman 

som framstår. Dessa är drama för att främja mångfald, multikulturell och interkulturell 

kompetens, drama som resurs för språkinlärning, drama och teaterprocesser med syfte att 

medvetandegöra kulturella identiteter samt spegla vårt samhälle.  

I resultatdelen görs en beskrivning av dessa fyra teman som framstår. Resultatet svarar också 

på frågeställningarna om vilka teman som finns, hur dialogen ser ut inom forskningsfältet 
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drama och integration samt vad forskningen anser om dramapedagogikens betydelse i 

integrationsprocesser . 

6.1 Drama som metod för att främja mångkulturalism och interkulturell kompetens 

Författare/ År/Land Artikelnamn Kunskapsobjekt Studieobjekt 

Baer L. Allison 

Glasgow N. Jaqueline  

2010 USA 

Negotiating Understanding 

through the young adult 

literature of Muslim cultures 

 

Hur uppnå tolerans för andra 

och förståelse för muslimska 

kulturer efter 11e september  

ur ett globalt perspektiv 

Artikeln omfattar två 

erfarenhetsbaserade 

utbildningsstrategier: ett 

sokratiskt seminarium och ett 

seminarium med 

processdrama. 

 

Cousins, Heather 

2000 USA 

Uppholding mainstram culture: 

the tradition of the american 

highschool play  

Ifrågasättandet av 

mainstream/konventionell 

teater och fördelarna med 

multikulturell teater. 

 

Den amerikanska 

”highschoolföreställningens” 

betydelse som mainstream 

teater kontra multikulturell 

teater 

Fleming, Mike  

2006 USA 
Justifying the arts: Drama and 

Intercultural education
 

Undersökandet av frågan om 

att Rättfärdiga konstens 

betydelse i utbildning
 

Drama och interkulturell 

kompetens diskuteras 
 

Gay, Geneva 

Hanley, Mary Stone  

1999 USA  

Multicultural Empowerment in 

Middle School Social Studies 

through Drama Pedagogy 

 

Mångkulturell kompetens 

(multiculural empowerment) 

kan införlivas i 

samhällskunskapsämnet  

Presenterar och diskuterar 

information om 

dramapedagogikens roll i 

sammanhanget 
Goldstein, Tara 

 2007 Kanada 

Educating World Teachers for 

cosmopolitan classrooms and 

schools  

Betydelsen av Interkulturellt 

kapital i mångfaldens skola 

En pjäs: Sattelite Kids 

 

Hertz-Lazarowitz, Rachel 

Zelniker, Tamar 

Azaiza, Faisal 

2010 Israel 

Theoretical framework for 

Cooperative Participatory 

Action reasearch (CPAR) in a 

multicultural campus: the social 

drama model 

 

Social rättvisa och 

mångkulturalism på universitet  

Forskarseminarium om det 

teoretiska ramverket för 

CPAR- modell för 

kunskapsobjektet. 

 

Shelton Rankie Nancy, 

McDermott Morna 2010 USA 

Using literature and drama to 

understand social justice 

 

Om lärarstudenters 

medvetenhet om sin egen roll 

när det gäller mångfald, rättvisa 

och maktrelationer 

En serie dramaworkshops om 

ämnet 

 

Rich D. Marc 

Cargile, Castelan, Aaron 2004 

USA 

Beyond the breach: 

transforming White identities in 

the classroom  

Hur man främjar 

multikulturalism i klassrum 

”Vit identitet”- omvandling 

Konflikt som uppstod i ett 

klassrum angående ras/etnicitet 

genom kulturantropologisten 

Victor Turners begrepp av 

socialdrama som teoretisk 

struktur 
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Av tjugotre artiklar handlar majoriteten (åtta stycken) om hur drama som metod kan främja 

mångkultur, interkulturell kompetens, social rättvisa samt medvetandegöra maktrelationer och 

finna tolerans och en djupare förståelse för oss själva och andra. I majoriteten av dessa artiklar 

sker undersökningen i en skol och utbildningskontext där man använder klassrum, 

lärarutbildning och universitet som studieobjekt. Här diskuteras och utforskas en annan syn på 

pedagogik och lärarutbildning som rör sig bortom nationsgränser och tar hänsyn till vår tids 

kosmopolitiska och transkulturella kontext och förutsättningar för elever och lärare i dagens 

skolor (Goldstein 2007). I en alltmer mångkulturell värld ses ett interkulturellt pedagogiskt 

synsätt som nödvändigt.  

Detta reflekteras exempelvis i artikeln Educating world teachers for cosmopolitan classrooms 

and schools (Goldstein 2007) där man svarar på frågan vad det skulle kunna betyda att utbilda 

”världs lärare” för ”värlsmedborgarklasser” (cosmopolitan classrooms) och skolor. Artikeln 

börjar utifrån idén att lärare behöver bygga upp ett interkulturellt kapital som står för kunskap 

och förutsättningar för interkulturellt utbyte i undervisning och utbildning. Författaren 

undersöker vad interkulturellt kapital kan betyda genom en analys av en föreställning vid 

namn ”Sattelite kids”. Pjäsen har fokus på makt, identitet och interkulturell konflikt i en 

kanadensisk kosmopolitisk skola. Artikeln diskuterar också hur projektet vad gäller att bygga 

upp interkulturell kapital skiljer sig från det multikulturella utbildningsprojektet som varit 

dominant i den västländska lärarutbildningen genom 70- 80 och 90 talet.  

Samma tanke om att utbilda framtida lärare återfinns i artikeln Using literature and drama to 

understand social justice (Shelton och McDermott 2010). Här uppmuntras lärarstuderande att 

kritiskt granska sina egna tolkningar av ord och bilder som används att bygga upp 

tankestrukturer kring mångfald, rättvisa, demokrati och maktrelationer. Artikeln undersöker 

en serie workshops som kombinerar barnlitteratur och drama för att hjälpa dessa framtida 

lärare att förstå sin roll gällande ojämställdhet, förtryck, samt att erkänna sin roll i större 

sociala strukturer.  

En liknande kritisk diskussion debatteras när det gäller Den amerikanska ”highschool- 

föreställningens” betydelse som mainstream/konventionell teater kontra den multikulturella 

teaterns betydelse där författaren anser att amerikanska elever inte får en tillräcklig bred 

dramaundervisning till skillnad från exempelvis elever i England. Här förtydligas 

dramapedagogikens betydelse i utbildning. 
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Mainstream culture is also upheld when the schoolplay does not reflect the values and experiences of the 

multicultural society in wich we live. Therefore, this article examines the benefits of multiculturaltheatre, 

not only from the perspective of the huge influx of immigrants and minorities in American schools but 

from the perspective that all students benefit from a well- rounded drama education (Cousins 2000). 

Begreppet ”multicultural empowement” diskuteras i artikeln Multicultural Empowerment in 

Middle School Social Studies through Drama Pedagogy (Gay 1999) som undersöker hur 

mångkulturell kompetens (multiculural empowerment) kan införlivas i 

samhällskunskapsämnen under högstadieåren med hjälp av dramapedagogik. Under dessa år 

upplever studerande radikala övergångar och passerar många olika gränser i att vara 

intellektuella, sociala, känslomässiga, moraliska, fysiska, etniska och kulturella. Som tonåring 

experimenterar man med nya möjligheter och handlingsalternativ som ibland är spännande, 

ibland oroande. Exempelvis, är krav från det konventionella samhället inte alltid 

överrensstämmande med etniska kulturer och samhällen. Familjens förväntningar kan 

kollidera med kamraters förväntningar. Författaren menar att bejakande av etnicitet, kultur, 

ras och kön är avgörande för att maximera elevers personliga, sociala och samhälleliga 

utveckling. Mångkulturell kompetensutbildning genom samhällskunskapen är då ett sätt att 

hjälpa elever få de färdigheter som krävs för att navigera bland dessa utmaningar. I artikelns 

slutsats framhävs dramapedagogikens betydelse då man menar att dramapedagogik är 

essentiell i fråga om att förbättra framgången för sociala studier och mångkulturell utbildning 

i högstadieskolor. 

Drama requires that students practice skills of community, participation, cooperation, collaboration, 

problem solving, and decision making. When used to teach ethnic and cultural diversity, drama provides a 

safe arena in which highly complex and potentially problematic issues can be examined in depth. Drama 

also empowers students on several other levels, they come to honor their creativity; they learn in a way 

that is compatible with the personal presentation styles of many adolescents; they are in change of their 

own learning; and they collaborate and participate in a communal event (Gay 1999). 

I Theoretical framework for Cooperative Participatory Action reasearch (CPAR) in a 

multicultural campus: the social drama model (Hertz-Lazarowitz Zelniker Azaiza 2010) 

beskrivs ett långvarigt forskarseminarium, startad 2001 av Hertz Lazarowits vid University of 

Haifa (UH). Målet med seminariet är att engagera studenter i en meningsfull, experimentell 

och kooperativ- interaktiv lärandemiljö, baserad på ämnen relevanta för deras individuella 

utveckling och att förbereda dem för ett liv i ett växande mångkulturellt samhälle.  Forskarnas 

mål är att skapa en modell för inlärning, undervisning och aktivitet för att åstadkomma en 

medvetenhet och möjliggöra förändring inom universitetsramar så att det blir en plats där 
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rättvisa, jämlikhet och bekräftande av de olika kulturella grupperna på campus finns. 

Modellen bygger på dramapedagogiska metoder.  

En artikel som skiljer sig från de andra i sitt kunskapsobjekt är Justifying the arts: Drama and 

intercultural education (Fleming 2006). Till skillnad från de andra diskuteras här ett 

rättfärdigande av konstens betydelse i utbildningssammanhang. Diskussionen lyfter speciellt 

dramapedagogikens roll i interkulturell pedagogik.  

6.2 Kulturell identitet genom drama och teaterprocesser 
Författare/År/Land Artikelnamn Kunskapsobjekt Studieobjekt 

Aita, Sean 

2010 England 

Performing England: language 

and culture in performativ praxis 

Vad är ”Engelskhet”? TILL (Theater in language 

learning) som modell för 

andraspråksinlärning 

Cerovecki, Ivana 

Erven van Eugène 

Poelman, Linda 

Vuyk, Kees 

2010 Nederländerna 

”To be Dutch or not to be 

Turkish, that is the question”, or 

how to measure the reception of 

a community- based play about 

living between cultures- The 

Netherlands 

 

Vad en samfundsbaserad/ 

intressegruppsbaserad 

teaterprojekt har för påverkan på 

sina åskådare, både turkiska och 

icketurkiska. Den mäter 

identifikationsprocessen. 

 

Åskådare, både turkiska och 

icke turkiska om hur de 

påverkas av teaterpjäsen 

Jeffers, Alison 

2007 England 

Half- hearted promises or 

wrapping ourselves in the flag: 

two approaches to the pedagogy 

of citizenship  

Relationen till medborgarskap 

och olika idéer om nation, 

nationalitet och samhörighet. 

 

Två olika modeller av 

medborgarskapsceremonier 

Den första påträffades i 

Manchester och hade en 

epistemologisk (filosofisk 

kunskapsteori) vinkling på 

medborgarskap medan den 

andra var i en lärande situation 

med dramastudenter och hade en 

mer ontologisk(läran om det 

varandes väsen) vinkling till 

medborgarskap.  

Kranz, Peter L. 

Lund, Nick L. 

Ramirez, Sylvia Z. 

2007 USA 

 The use of psykodrama action 

teqniques in a racerelations class 

Elevers sanna värderingar om 

etnicitet och ras 

 

Psykodramatekniker i 

akademiskt sammanhang där 

”race relations” diskuteras 

 

Lev-Aladgem, Shulamith 

2008 Israel 

Between home and homeland: 

facilitating theater with 

Ethiopian youth- Tel Aviv 

 

Att undersöka hur etiopiska 

invandrare i Israel kan använda 

teater för sina egna behov. 

 

Teater projekt. Processen från 

skivprocessen till föreställning 

samt mottagandet av 

föreställningen. 

 

Rivière, Dominique 

2005 Kanada 

Identities and intersectionalities: 

performance, power and the 

possibilities for multicultural 

education  

Hur kan dramapedagogik 

användas för att underlätta en 

annan förståelse för social 

identitet för att på så vis fostra 

Dramaklass årskurs nio, elevers 

identitetsformande processer 
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en kritisk syn på multikulturell 

läroplan och policy initiativ? 

 

Rivière, Dominique 

2008 Kanada 

Whiteness in/ and education 

Canada  

Kulturell identitet i 

mångkulturell läroplanspolicy 

Studera sociala identiteter 

genom en årskurs nioklass med 

15 dramastudenter genom en 

föreställning,  

 

 

Temat som följer innehåller sju artiklar. Det handlar om medborgarskap, nation, nationalitet 

och samhörighet samt frågor som berör människors kulturella och sociala identiteter. Vad är 

att vara engelsk? Hur får man reda på människors egentliga åsikter om etnicitet och ras? Hur 

upplever man sin identitet som minoritet i en majoritetskultur samt den kulturella identiteten i 

mångkulturell läroplanspolicy? Dessa är några av de frågor som på olika sätt diskuteras och 

undersöks i artiklarna. 

I artikeln Half- hearted promises or wrapping ourselves in the flag: two approaches to the 

pedagogy of citizenship behöver nya brittiska medborgare bevisa sitt engagemang till sitt nya 

adopterade nation genom obligatoriska medborgarskapstester eller ceremonier. Detta är dock 

ingenting som den befintliga majoritetsbefolkningen behöver göra för att få sina 

medborgarskap. Dessa olika relationer till medborgarskap skapar olika idéer om nation, 

nationalitet och att höra hemma/samhörighet. Artikeln undersöker två vinklar av 

medborgarföreställningar/ ceremonier som studeras ur ett artistiskt perspektiv. Den första 

påträffades i Manchester och har en epistemologisk (filosofisk kunskapsteori) vinkling på 

medborgarskap medan den andra återfinns i en lärande situation med dramastudenter och har 

en mer ontologisk (läran om det varandes väsen) vinkling till medborgarskap. 

Examining these two models of the pedagogy of citizenship through the lens of performance allows for a 

more subtle and complex understanding of current disourses of citizenship and belonging (Jeffers 

2007). 

En annan fråga om identitet är vad det innebär att känna samhörighet med det nya landet. I det 

här fallet undersöks betydelsen av ”Engelskhet” (Englishness) och vad det står för genom de 

kulturella slutsatserna av att använda ”Theater in language learning” TILL. En modell för 

”applied theater” i andraspråksinlärning. Metoden innebär att undersöka förändringar i 

dramaturgisk fokus åtagen av Vienna´s english theater över en 25- års period och deras effekt 

på studenters uppfattning om vad ”Engelskhet” innebär (Aita 2010). 
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Genom att undersöka författandet, strukturen och språkliga aspekter från dessa arbeten 

kommer författaren fram till slutsatsen att TILL modellen står för en vision av England som 

är både utförd och genomförd och har varit dikterad av motivations, utbildnings och sociala 

agendan.  

En artikel syftar till att undersöka studenters sanna värderingar om etnicitet och ras. Detta 

görs genom en ”race relations” kurs på universitet där psykodramatekniker används. 

Väsentliga delar av dessa tekniker inkluderar att utvärdera och kritisk granska sina 

individuella och personliga övertygelser. I halvklass, där ocensurerat spontanitet betonas. 

Eleverna uppmuntrades att tala i första person, ta ansvar för sina egna ord, berätta sina egna 

historier och erfarenheter och tala utan krav på politisk korrekthet. Dessa möten fokuserar på 

att ta bort lager av känslomässiga försvar så att studenterna noggrant får undersöka heta frågor 

vad gäller rasfördomar. 

Två artiklar (Rivière 2005, 2008) behandlar ämnet dramapedagogik i samband med 

multikulturell läroplanspolicy. Den första handlar om hur dramapedagogik användas för att 

underlätta en annan förståelse för social identitet för att fostra en kritisk syn på multikulturell 

läroplan och policy initiativ. Författarens syfte är att ta reda på huruvida skolan som social 

institution påverkar elevers identitetsformande processer. Författaren hävdar att sättet som 

elever deltar i en dramaundervisning ger oss förståelse för identitetsformande processer och 

att detta i sin tur ger oss verktyg att närma oss multikulturell pedagogik. 

Den andra, skriven några år senare behandlar kulturell identitet i mångkulturell policy i 

läroplanen. Artikeln diskuterar författarens interaktion med läraren i vars klassrum hon gjorde 

sin doktorsforskning. Projektet handlade om att använda dramapedagogik för att göra sig en 

föreställning om kulturell identitet i mångkulturell läroplanspolicy. 

Hon studerar 15 nioklassare dramastudenter och deras lärare. Hon observerar studenternas 

föreställningar i och utanför deras roll, genom köns, sexualitets, ras och etniska identiteter. 

Hon använder en ”föreställnings” lins för att analysera relationer mellan deras fiktiva 

identiteter och deras egna identiteter. Hon visar hur just i denna klass verkade dessa relationer 

förstärkas mer än ifrågasätta de hegemoniska konstruktionerna vad gäller social identitet och 

identifikation. Hon misstänker att detta har att göra med lärarens pedagogiska praktik och 

inriktning när det gäller multikulturalism och etnokulturella skillnader. Hon reflekterar över 

hur ”vitheten”, som hon menar ligger gömd i pedagogiken tenderar föreviga institutionell 

rasism i skolan. 
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6.3 Drama som resurs för språkinlärning 
Författare/År/Land Artikelnamn Kunskapsobjekt Studieobjekt 

Anderson, Jim 

Yu-Chiao , Chung 

2011 England 

Finding a voice: arts-based 

creativity in the community 

languages classroom.  

Vad konstenbaserad kreativitet 

kan bidra med i 

andraspråksinlärning 

Fyra skolor i London (två med 

mestadels studenter med 

engelsk etnisk bakgrund och 

två blandade) över tre terminer 

Cunico, Sonia 

2005 England 

Teaching Language and 

Intercultural Competence 

through Drama: Some 

Suggestions for a Neglected 

Resource 

Dramapedagogik som en icke 

utnyttjad resurs vad gäller 

undervisning i främmande 

språk 

 

 

Etnografisk metod som föreslås 

av Byram och Fleming (1998) 

och föreslår praktiska exempel 

på hur drama kan främja 

interkulturell medvetenhet och 

en känslighet för känslor, 

stämningar, attityder och 

identiteter som uttrycks i 

språket man läser. 

 

 

Iannone, Carol 

2009 USA 

Reading literature: Decline and 

fall?  

Bra litteraturs relevans för 

läskunnighet. Man anser att 

uppskattning för poesi, 

skönlitteratur och drama fallit 

genom golvet. 

Litteraturens betydelse 

diskuteras 

Rothwell, Julia 

2011 Australien 

Bodies and language: process 

drama and intercultural 

language learning in a beginner 

language classroom 

 

 

Hur drama och dess 

kinestetiska element kan bidra 

till bättre resultat inom 

språkinlärning. 

Dramapedagogikens roll i 

språkinlärning 

Videoinspelningar och 

intervjuer med elever 

Sanders A, Linda 

2009 USA 

Multicultural litterature in 

performance  

 

Muntlig presentation genom 

processdrama 

Examinerande lärarstudenter 

under en endags kurs 

 

 

 

Fem artiklar visar ett annat tema där forskningen behandlar ett växande intresse för drama 

som metod i utvecklandet av elevers kreativa förmåga vad gäller språkinlärning. Forskningen 

undersöker vad konstbaserad kreativitet som historieberättande, konstverk, dans, drama och 

multimedia kan bidra med i lärande och undervisning av lokala andraspråk. Den nämner 

andraspråksinlärning såväl som inlärning av främmande språk. Litteraturens betydelse för 

uppskattning av poesi, skönlitteratur och drama diskuteras. I en artikel undersöker och 

betonas dramaämnet som en outnyttjad resurs i språkinlärningssammanhang (Cunico 2005). 
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Nedanför beskriver författaren dramas potential att utforska det subtila och interkulturella i 

språk. 

Drama also offers ample opportunities to explore nuances of the foreign culture as well as conflict 

situations and emotions which are seldom encountered in textbook dialogues and material, thus opening 

up to the students a world which is often denied to them in the foreign language classroom (Cunico 

2005).  

Kinestetiken i processdrama dvs. dramas kroppsliga inslag, agering och övningar, ses som ett 

hjälpmedel för interkulturell språkinlärning. Genom intervjuer och frågeformulär 

framkommer elevernas behov av kroppslig kommunikation som en del i den autentiska 

multimodala interaktionen vad gäller interkulturell läs och skriv kunnighet. I artikeln Bodies 

and language: process drama and intercultural language learning in a beginner language 

classroom (Rothwell 2011) argumenterar författaren för en medveten integration av kinestetik 

i språkinlärning. 

She argues that a more conscious integration of the kinaesthetic mode into the additional language 

classroom can stimulate, scaffold and authenticate the verbal participation of beginner learners 

(Rothwell 2011).  

6.4 Drama- ett sätt att spegla och engagera samhället 
Författare/År/Land Artikelnamn Kunskapsobjekt Studieobjekt 

Fritz, Elzette 

Henning, Elizabeth 

Swart, Estelle 

2008 Sydafrika 

When all the school became a 

stage: young children enacting a 

community´s fear and sese of 

loss 

 

Förhållandet mellan vita och 

svarta i Sydafrika. Den snabba 

samhällsutvecklingen och hur 

den reflekteras  

En sydafrikansk skola och deras 

försök att begripliggöra den 

snabba samhällsutveckling 

genom skolföreställningar 

 

Kelly, Jennifer R. 

2010 Kanada 

Engaging community: exploring 

the African- Canadian 

experience through dialog and 

Script Writing  

 

Forskningen vill öka förståelsen 

hur forskare och föreningar kan 

jobba gemensamt med vuxna.  

 

Teaterpjäs baserad på underlag 

av muntliga intervjuer med 

människor från Karibien som 

kom till Alberta på 60 och 70 talet 

 

 

I två artiklar finns den snabba samhällsutvecklingen och hur forskare kan samarbeta med 
föreningar eller samfund för vuxna, som kunskapsobjekt. 

I den första artikeln där studieobjektet finns i Sydafrika, forskas det om förhållandet mellan 

vita och svarta i Sydafrika, den snabba samhällsutvecklingen och hur den reflekteras. Artikeln 

ger en etnografisk inblick i hur man i en sydafrikansk medelklass förortsskola, genom att 

spegla samtiden söker begripliggöra ett samhälle i snabb social förändring. Detta görs genom 



 31 

skolpjäser under två år. Tonen och stilen i pjäserna reflekterar en föreställning om skolans 

diskurs. En diskurs om rädsla och förtvivlan att förlora sin sociala status sitt språk och 

levnadssätt där föreställningarna syftar till att inge hopp. Idag är skolan, som förut var enbart 

för vita, fortfarande dominerad av vita elever, då svarta barns föräldrar föredrar engelska 

skolor. På ytan verkar skolan fortfarande vara en tillflyktsort för de som var rädda att förlora 

sin sociala status sitt språk och levnadssätt. Artikelns slutsats är att detta inte har bidragit till 

någon slags läkande efter att studien ägt rum. Denna artikel skiljer sig väsentligt från alla 

andra artiklar då målet inte är att bejaka eller omfamna det nya utan snarare bevara en kultur 

som, enligt studieobjektet, håller på att förloras. 

Den andra artikeln har som mål att öka förståelsen för hur forskare och vuxensamfund kan 

samarbeta. Den illustrerar sambandet mellan teori och praktik i samhälls och universitets 

kontext. Artikeln vidgar vår förståelse av olika sätt där forskning och konstbaserade 

aktiviteter används som kunskapsbas när man arbetar med vuxna i organisationer/ 

intressegrupper. Den undersöker särskild en process i vilken man skriver en teaterpjäs baserad 

på underlag som fötts fram genom muntliga intervjuer med människor från Karibien som kom 

till Alberta under 60 och 70 – talet. Processen resulterade i frambringandet av ny kunskap 

gällande Afrikansk-Kanadensiska samfund/ föreningar i Alberta. 

6.5 Övrigt 
En sista artikel som faller utanför ramarna för dessa fyra teman och därför inte finns med i 

någon tabell, är Scenes at the Top Down Under: drama in higher education in Australia 

(O´Toole 2002). Det som framgår av abstraktet är att det är en beskrivande artikel som 

behandlar dramautbildningens status i Australiens tertiära skolor. Den föreslår att drama och 

andra estetlärare inte ska vara någon annans kärnverksamhet, varken när det gäller läroplan 

eller annan organisationsstruktur i tertiära skolor och menar att dramaämnet är en frisk fläkt i 

högre utbildning. 

7. Sammanfattning av resultat 
Med syftet att utifrån resultatet tydliggöra svaren på mina frågeställningar följer här en 

sammanfattning. 

I resultatdelen framgår tydligt vilka teman som framkommit av de 23 artiklarna som i min 

undersökning visar en del av forskningsfältet gällande drama och integration. Därför tänker 

jag fokusera på att sammanfatta mina två övriga frågor. 
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Hur dialogen ser ut inom forskningsfältet gällande drama och integration samt vad den 

vetenskapliga forskningen säger  om dramapedagogikens roll i integrationsprocesser. 

Dialogen beskriver hur drama används som metod i integrationsprocesser. Dramapedagogiken 

används för att främja mångkulturalism och interkulturell kompetens och kulturell identitet. 

Dramapedagogik används som resurs för språkinlärning samt för att spegla samhället.  

Exempelvis undersöker och framhäver Cousins (2000) fördelarna med multikulturell teater 

dels p.g.a. det stora inflödet av invandrare och minoritetsgrupper i amerikanska skolor men 

framförallt för att alla elever drar, enligt Cousins, fördel av en bred dramaundervisning. 

Studenter övar, med hjälp av dramapedagogik färdigheter i delaktighet, samarbete, 

problemlösning och beslutsfattande (Gay 1999) . När dramapedagogiken används i lärandet 

av etnisk och kulturell mångfald utgör den en säker arena där dessa komplexa och 

problematiska frågor kan undersökas på djupet (a.a.). 

När det gäller främjande av kulturell identitet genom drama och teaterprocesser möjliggörs en 

mer subtil och komplex förståelse av diskursen gällande medborgarskap och tillhörighet 

genom dramapedagogik (Jeffers 2007).  

Psykodramatekniker används i syfte att främja interkulturell identitet  för att utvärdera och 

kritiskt granska elevers individuella och personliga övertygelser i fråga om rasfördomar 

(Kranz, Lund, Ramirez 2007). 

Rivière (2005, 2008)  hävdar att sättet som elever deltar i en dramaundervisning ger oss 

förståelse för identitetsformande processer och att detta i sin tur ger oss verktyg att närma oss 

multikulturell pedagogik.  

Dramaämnet ses som en outnyttjad resurs i språkinlärningssammanhang. Cunico (2005) 

menar att drama erbjuder stora möjligheter att utforska nyanserna i främmande språkkulturer. 

Genom att göra språkinlärningen mer verklig genom känslor, konfliktsituationer eller genom 

kroppsspråket, öppnar dramapedagogiken en värld för eleverna som ofta nekas dem i dessa 

sammanhang (a.a.). Genom kinestetiken i drama dvs. dramas kroppsliga inslag, agering och 

övningar kan man stimulera och autentisera språkinlärningen (Rothwell 2011). 

8. Analys och reflektion av resultat 
Analys innebär att urskilja de enskilda delarna i en helhet samt att undersöka de enskilda 

delarnas relationer till varandra och eventuellt till helheten. Med detta menas att kategorisera 

insamlad empiri i syfte att beskriva det man kommit fram till. (Andersen 1998)  
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Analysen av resultatet bygger på en helhetsanalysmetod där jämförelser görs gällande det 

empiriska materialet och teorin. Här får vi vår teoretiska uppfattning bekräftad eller blir 

tvingade att omformulera den. (Holme & Solvagn 1997) 

Genom helhetsanalysmetoden har det framkommit två övergripande teman som binder ihop 

dialogen mellan integration och dramapedagogik. 

8.1 Integration i utbildningskontext via dramapedagogik 
Begreppet demokrati inbegriper betydelsen att makten i en stat eller samhälle utgår ifrån dess 

medborgare genom bland annat allmänna och fria val, förtroendevalda representanter osv. 

Vilka är då staten och vad är ett samhälle och vad är invandraren egentligen utanför eller 

innanför? 

Både Diaz (1997) och Stigendal (2004) menar att komplexiteten ligger i att det inte finns 

någon enhetlig social verklighet och att det finns oerhört många faktorer som spelar in och 

avgör hur den sociala verkligheten ser ut. Stigendal menar att vi ska fokusera på 

samhällstendenserna snarare än slutgiltiga helheter. Den tanken verkar finnas inom 

forskningen också genom att man vill få mer kunskap om hur man skapar tolerans för andra 

kulturer, betydelsen av interkulturellt kapital och multikulturell kompetens (multiculural 

empowerment) i mångfaldens skola. Bel Habib (1997) skriver att integration består av 

ömsesidiga förändringsprocesser genom vilka individer eller grupp med skild kulturell, 

språklig, religiös eller etnisk bakgrund möter och bildar nya helheter. Här betonas de 

gemensamma värderingarnas betydelse och vikt och att dessa främst förmedlas genom skolan. 

Artikeln Using litterature and drama to understand social justice (Shelton, McDermott 2010) 

behandlar lärarstudenters medvetenhet om sin roll när det gäller mångfald, rättvisa och 

maktrelationer. Den visar en tendens där man redan i lärarutbildningar vill medvetandegöra 

ett globalt samhällsperspektiv med hjälp av dramapedagogik. Detta stämmer väl med teorin 

där samma tankar återfinns i Sternudds (2000) avhandling. Där beskrivs dramapedagogikens 

kritiskt frigörande perspektiv där man exempelvis använder Forumteater, socioanalytiska 

rollspel och forumspel för att främja ett kritiskt tänkande. 

Interkulturell kompetens verkar ha gjort sitt intåg i pedagogisk forskningen och verkar ha 

sprungit om den mångkulturella kompetensen. Goldstein (2007) diskuterar i artikeln 

Educating World Teachers for cosmopolitan classrooms and schools hur projektet vad gäller 

att bygga upp interkulturell kapital skiljer sig från det multikulturella utbildningsprojektet 

som varit dominant i den västländska lärarutbildningen genom 70- 80 och 90 talet. Skillnaden 
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enligt Lahdenperä (2007) ligger i att i interkulturalism ingår ett berikande mellan olika 

kulturer medan i mångkulturalism kan många olika kulturer leva sida vid sida utan att 

integrera med varandra. Lahdenperä (2007) skriver också att en interkulturell process 

möjliggör en ”konfliktfri samexistens” genom goda interkulturella relationer och utvecklar en 

kritisk kulturell medvetenhet så kallad ”interkulturell sensibilitet.” Hur kan man då genom 

drama skapa goda interkulturella relationer? Cunico (2005) hävdar i sin artikel att drama är en 

underutnyttjad resurs i vad gäller främmande språks undervisning för att främja interkulturell 

kompetens. Cunico skriver att drama erbjuder stora möjligheter att utforska nyanserna i 

främmande kulturer samt konfliktsituationer och känslor som sällan förekommer i läroböcker, 

dialoger och material, vilket öppnar upp en värld för elever som ofta nekas dem i 

undervisningen. I Stenudds (2005) alla perspektiv kan man utforska dessa nyanser på olika 

sätt. I det personlighetsutvecklande perspektivet exempelvis betonas vikten av att förstå sig 

själv i relation till andra. Ett av målen är att utveckla en medvetenhet om egna resurser samt 

förstå sambandet mellan olika dynamiska processer som sker på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Här är rollspelsformen central och innehållet grundar sig på deltagarnas egna 

erfarenheter av vardagssituationer men även utifrån samhällsrelaterade texter som skildras 

genom agering. 

8.2 Integration i samhällskontext via drama och teaterprocesser 
Förutom integrationen i skol och utbildningskontext ser vi också hur drama kan spela en 

betydelseful roll vad gäller integration i samhällskontext. Ordet communitybased- theatre 

används flitigt i artiklarna. Genom exempelvis ifrågasättandet av 

”highschoolföreställningarna” och deras betydelse för konventionell teater kontra 

multikulturell teater (Cousins 2000) och atikeln ”To be Dutch or not to be Turkish, that is the 

question”(Cerovecki, van Erven , Kees, Poelman, Vuyk,  2010) söker man forska i 

identifikationsprocesser och samhörighet med den kultur man lever i.  

Diaz (1997) menar att integration är en process i vilken invandraren uppnår en partiell eller 

fullständig jämlikhet med infödda individer vad gäller deltagandet i olika typer av sociala 

relationer som arbetsliv, boendeförhållanden och politik. Känslan av jämlikhet kan bli 

starkare när människor känner sig delaktiga och kan påverka sin situation. Ålund och 

Schierup (1987) menar att graden av sammanhållning inom en etnisk grupp genom sociala 

nätverk och etniska organisationer har stor betydelse för integrationen genom extern och 

intern integration. Sådana organisationer är viktiga för att de för en kamp för kulturell 
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pluralism och lika möjligheter som gynnar ökad integration i samhället och av en ökad etnisk 

medvetenhet som växer ur interaktionen med majoritetskulturen.  

Den formen av integration har framkommit i artiklarna genom communitybased theatre. 

Sternudd (2000) skriver om likande teaterprocesser i det konstpedagogiska perspektivet. Här 

skapar deltagarna en gemensam produkt- en föreställning. Dessa är berättelser om livet och i 

processen växer deltagarnas och åskådarnas kunskaper om mänskliga problem i olika tider 

och situationer. 

8.3 Övriga reflektioner 

En reflektion jag gör vid undersökningen av artiklarna är att ordet ”race” som i ras samt 

”white identity” och ”whiteness” förekommer i tre artiklar. ”Race” används i artikeln där 

kunskapsobjektet var elevers egentliga åsikter om etnicitet och ras (Kranz, Lund & Ramirez 

2007). ”White identity” i artikeln som behandlar hur man främjar multikulturalism i klassrum 

där man pratar om ”Vit identitets”- omvandling (Rich & Cargile 2004) samt ”whiteness” som 

behandlar kulturell identitet i läroplanspolicy (Rivière 2008). Två av artiklarna är från USA 

och en från Kanada. Jag reflekterar över att olika länder har olika syn på integration och även 

att integrationen kan vara olika beroende på landets historia (Eriksson 2002). Desamma gäller 

artikeln från Sydafrika (Fritz, Henning & Swart 2008) som handlar om bevarandet av den 

sociala statusen, språket och levnadssättet för vita medborgare. 

9. Diskussion 
Under arbetets gång har jag reflekterat över att ett djupliggande syfte med uppsatsen också är, 

som i Flemmings (2006) fall, att rättfärdiga konstens betydelse i olika sammanhang och i det 

här fallet dramapedagogikens i integrationssammanhang. Det slår mig hur forskning gång på 

gång visar hur viktigt det är med kreativa processer i olika sammanhang men att det av olika 

anledningar, främst ekonomiska oftast, förbises i verkligheten. Dock kan jag ha fel i mitt 

antagande. En fortsättning på detta arbete skulle därför kunna vara att undersöka hur 

verkligheten ser ut och hur man ute på fält arbetar med dramapedagogik i 

integrationsprocesser. Exempelvis skulle man kunna använda sig av informanter på olika 

kulturskolor i mångkulturella områden som Angered och Rosengård för att få fram 

information om hur verklighetens dialog ser ut i Sverige.  
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*Artikeln handlade om funktionshinder och integration i samhället alltså är den inte relevant för denna studie 

Artikelsök i Academic Search Elite 

BEGREPP ANTAL TRÄFFAR TIDSOMFÅNG 

DRAMA IN EDUCATION (DIE) 159 1985- 2011 

SOCIAL INTEGRATION  1377 1977- 2012 

DIE + SOCIAL INTEGRATION 0  

DIE + IMMIGRANTS 0 2004- 2010 

DIE + MULTICULTURAL EDUCATION 9 VARAV TVÅ REDAN FRAMTAGNA = 7 1999- 2011 

DIE + SEGREGATION 0  

DIE + CULTURE 1 * 1986- 2010 

INTERCULTURAL EDUCATION  

 

0  

TOTALT 6 BEGREPP + DRAMA 7 ARTIKLAR 1985- 2012 

*Artikeln handlar om kultur och drama inom vården, alltså är den inte relevant för denna studie 

 

BEGREPP ANTAL TRÄFFAR TIDSOMFÅNG 

DRAMA  503 1985- 2012 

SOCIAL INTEGRATION  628 1977- 2012 

DRAMA+ SOCIAL INTEGRATION 1 (* EJ RELEVANT)  

DRAMA + IMMIGRANTS 5 2007- 2010 

DRAMA + MULTICULTURAL EDUCATION 8 VARAV TVÅ REDAN FRAMTAGNA= 6 2000- 2010 

DRAMA + RACIAL SEGREGATION 1 2008 

DRAMA + CULTURE 1 2010- 2011 

DRAMA + INTERCULTURAL COMMUNICATION 5 VARAV TVÅ REDAN FRAMTAGNA= 3 2002- 2011 

TOTALT: 6 BEGREPP+ DRAMA TOTALT: 16 ARTIKLAR 1994- 2012 


