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Abstrakt 
 
 
Titel: För dramapedagogik – i tiden  
- Uppfattningar om dramapedagogikens utveckling i Sverige från 1970-talet genom fem 
kvalitativa intervjuer.  
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet dramapedagogik 
Författare: Janya Cambronero och Anna-Maria Matala 
Handledare: Maria Andrén, Birgitta Silfver 
Datum: 2012-01-07 
 
Syfte: Syftet är att ur ett sociokulturellt perspektiv belysa några dramapedagogers 
uppfattning om den svenska dramapedagogikens utveckling. 
 
Teori: Vi har utgått från Bourdieus system inom sociokultur med det svenska samhället som 
det sociala rum, inom vilket svensk dramapedagogik är ett eget fält med yrkesverksamma 
dramapedagoger som fältets agenter. 
 
Metod: Metoder som använts är mailintervjuer med fem dramapedagoger.  
 
Resultat och slutsats: Det som framkommit från intervjuerna är att dramapedagogiken fått 
höjd status, ett breddat arbetsfält samt till viss del förändrade definitioner om vad 
dramapedagogik är. Fler dramapedagoger jobbar nu som egna företagare inom 
verksamhetsområden som kan tyckas ligga långt från det fält där dramapedagogiken 
ursprungligen kom till i Sverige. 
 
 
Nyckelord: Dramapedagogik, dramapedagog, utveckling, status, Bourdieu, fält, habitus 
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1 Inledning 

Dramapedagogik etablerades i Sverige under 1970-talet. Det rör sig alltså om en 40-årig 

period där en pedagogisk metod etablerats till ett fält med många yrkesutövare.  

 

Inspiration till uppsatsen fick vi från den norske dramapedagogen Björn Rasmussens 

debattartikel från 2002, där han menar att den svenska dramapedagogiken stannat av i sin 

egen utveckling och fortfarande dröjer sig kvar vid de ideal som rådde under 1970-talet. Han 

tillägger dessutom att han fascineras över att unga människor idag som utbildar sig till 

dramapedagoger i Sverige anammar denna ”romantiska syn” på dramapedagogiken.1 

Anpassas inte dramapedagogiken idag till ungdomars behov? Janek Szatkowski säger i 

samma artikel att den svenska dramapedagogiken inte hänger med i den svenska 

samhällsutvecklingen på grund av ett för stort socialt engagemang, vilket hindrar möjligheter 

att arbeta med moderna uttrycksformer.  Saknas det inom svensk dramapedagogik 

förankring i konstnärliga uttrycksformer? Och är det sociala engagemanget något 

begränsande?  

 

Vi som författare är nyfikna på att se vad som hänt under åren som gått, och hur framför allt 

hur svenska yrkesutövare idag uppfattar den utveckling som skett. Det är möjligt att 

Rasmussen och Szatkowski kommer med relevant kritik, men också att de missat mycket av 

det som är unikt för den svenska dramapedagogiken.  

 
Så hur ser egentligen utvecklingen av dramapedagogiken ut? Vilka förändringar har skett 

sedan dramapedagogiken etablerades som en utbildning och började spridas över landet, och 

på vilka plan? Och hur uppfattas dessa förändringar av dramapedagogerna själva? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ur ett sociokulturellt perspektiv belysa några dramapedagogers uppfattning om 

den svenska dramapedagogikens utveckling. 

• Hur ser svenska dramapedagoger på utvecklingen av svensk dramapedagogik sedan 

1970?  
                                                
1 Edemo 2002 
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• Vilka är deras personliga erfarenheter och hur uppfattar de att det allmänt talas om 

dramapedagogikens utveckling?” 

 

1.2 Disposition 

Kapitel 1 Inledning: I detta kapitel ges läsarna en introduktion till ämnet. Här presenteras även 

syftet med uppsatsen. 

 

Kapitel 2 Bourdieus teori om fält och habitus: Här presenteras den teori vi utgår från, där fältet är 

svensk dramapedagogik. 

 

Kapitel 3 Bakgrund: I detta avsnitt presenteras en kortfattad bakgrund kring svensk 

dramapedagogik. 

 

Kapitel 4 Metod: Metodavsnittet ger läsaren kännedom om vilka metoder vi har valt för att 

besvara frågeställningarna vi ställer i syftet. 

 

Kapitel 5 Resultat: Här presenteras det empiriska materialet som har insamlats genom 

kvalitativa intervjuer med olika dramapedagoger.  

 

Kapitel 6 Analys och diskussion: I detta avsnitt görs en analys utav och diskuteras den empiriska 

informationen som insamlats tillsammans med den teoretiska informationen.  

 

Kapitel 7 Summering: Här sammanställs vårt arbete. Vi knyter an till syftet och sammanfattar 

de lärdomar och slutsatser vi har dragit med hjälp av det teoretiska och empiriska materialet. 
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2 Bourdieus teori om fält och habitus 

De frågeställningar som vi arbetar med är som tidigare nämnts:  

Hur ser svenska dramapedagoger på utvecklingen av svensk dramapedagogik sedan 1970? • Vilka 

är deras personliga erfarenheter och hur uppfattar de att det allmänt talas om dramapedagogikens 

utveckling?” 

 

2.1 Det sociala rummet 

Sociologen och kulturantrolpologen Pierre Bourdieu utvecklade ett system inom sociokultur. 

Istället för att tala om ”samhället” så talade han om det sociala rummet, i vilket det finns 

olika fält och habitus. Det sociala rummet kan sägas vara det svenska samhället, med de 

normer och regler som tycks känneteckna det.  

 

Men med undantag av de mindre differentierade samhällena /…/ ter sig alla samhällen 

som sociala rum, det vill säga som strukturer av skillnader som man inte kan förstå 

korrekt om man inte konstruerar den princip som grundar dessa skillnader i den 

objektiva världen.2 

 

Rummet är en mängd åtskilda och samtidigt existerande positioner.3 Dessa positioner står i 

relation till varandra, där varje position kan vara närmre eller längre ifrån en annan. I det 

sociala rummet är agenterna (grupperna) fördelade efter närheten till olika positioner. Två 

viktiga differentieringsprinciper styr positioneringen; ekonomiskt kapital och kulturellt 

kapital. Med ekonomiskt kapital menar Bourdieu materiella tillgångar såsom aktier, hus, reda 

pengar etc. Med kulturellt kapital menas kännedom om konst, litteratur, utbildning och 

språkbruk. 

 

Ju närmare agenterna befinner sig varandra på skalan kulturellt/ekonomiskt kapital, ju mer 

har de gemensamt. I sin bok La Distinction har Bourdieu ritat upp ett diagram, där kulturellt 

kapital dominerar vänster halva, ekonomiskt kapital dominerar höger halva, mycket av det 

totala kapitalet dominerar övre halvan och lite av det totala kapitalet dominerar den nedre 

                                                
2 Bourdieu 1994, s. 45 
3 Bourdieu 1994, s. 16 ff. 
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halvan. Han har sedan placerat ut olika idrotter och yrkesgrupper runt om i rummet, där till 

exempel kulturarbetare befinner sig långt ut på vänster halva, i den övre delen men inte högt 

upp i den. Konstnärer befinner sig längs till vänster, även de i den övre halvan, och 

jordbrukare längs till höger i den nedre halvan.  

 

 
 Fig. 1 Bourdieu (1984) 

Figuren visar hur Bourdieu ställer upp kulturellt och ekonomiskt kapital, och exempel på yrkesgrupper som 

platsar i olika delar av rummet.  

 

2.2 Fält 

Bourdieu talar om olika typer av fält – bland andra maktens fält, politiska fält och 

produktionsfält.4 Det dramapedagogiska fältet kan räknas till det sistnämnda – ett rum som 

är avgränsat genom värderingar och koder som satts upp av det egna fältet. 

Dramapedagogiken kan också ses som ett socialt fält, vilket innebär ett system mellan olika 

positioner i det sociala rummet, bestående av sociala relationer. Detta system upptas av 

antingen institutioner eller människor som kämpar för något som är gemensamt för dem. 

Inom det dramapedagogiska fältet kämpar man till exempel för att definiera 

                                                
4 Bourdieu 1992 s. 9 
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dramapedagogiken, ge den tyngd med hjälp av avhandlingar och annan forskning, samt 

sprida den genom yrkesutövarna.  

 

Det svenska dramapedagogiska fältet utgörs av olika aktörer; Västerbergs folkhögskola som 

driver Sveriges nu enda kvarvarande dramapedagogutbildning på folkhögskolenivå, 

Högskolan i Gävle som erbjuder fristående kurser i dramapedagogik, Stockholms universitet 

som erbjuder en masterskurs i ämnet samt de människor som arbetar som dramapedagoger 

inom skola, vård och andra platser. Nämnda aktörer agerar utifrån sina positioner, men hålls 

ändå samman i ett gemensamt fält med dramapedagogiken som gemensam nämnare.  

 

Trots att ordet är så enkelt och till synes självklart, är Bourdieus ”fält” en komplex företeelse. 

Ett fält är, förutom ovan nämnda egenskaper, dessutom ett slags styrkefält som inverkar på 

de aktörer som träder in på det, men med olika konsekvenser beroende på de positioner 

agenterna inom fältet har.5 Inom det dramapedagogiska fältet kan detta exemplifieras av 

värderingar som ärvs genom utbildningen, som sedan får olika uttryck beroende på var 

agenten (dramapedagogen) senare utövar sitt yrke.  

 

Eva Österlind, lektor vid Stockholms Universitet och en av dramapedagogikens 

yrkesutövare, berättade i en artikel från 2009 om en forskningsöversikt hon gjort på 

dramapedagogisk forskning. Fokus låg på de doktorsavhandlingar som skrivits inom ämnet. 

Finansieringskraven på doktorandtjänsterna har förändrats, vilket påverkar forskning inom 

det pedagogiska yrkesområdet negativt – en pedagog utan yrkeserfarenhet har låg 

trovärdighet, och den låga finansieringen gör svårt att gå från yrkeslivet till de ekonomiska 

begränsningar en doktorandtjänst numera medför. Dramapedagogiken har länge varit ett fält 

som dominerats av praktiska utövare och få akademiker, speciellt på en högre nivå. Nu finns 

dock en doktorandtjänst inom dramapedagogik på Stockholms universitet, och en 

masterutbildning i ämnet.6 

 

                                                
5 Bourdieu et al. 2000 s. 336 
6 Österlind, 2009 
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2.3 Habitus 

Ett annat av Bourdieus centrala begrepp är habitus. Slår man upp ordet i 

nationalencyklopedin står det att habitus betyder "utseende", "(yttre) gestalt", "beskaffenhet", 

"tillstånd".7 

 

Termen är en benämning på ett system av överförbara och varaktiga dispositioner. Dessa 

integrerar individens tidigare erfarenheter och styr dennas sätt att välja, uppfatta, värdera och 

handla. Habitus används för att förklara skillnader såväl som likheter mellan individer, 

grupper och klasser. Habitus har formats av ens tidigare liv och formar ens framtida 

beteende. Skillnader i hur människor från olika samhällsklasser uppfattar en upplevelse beror 

på olika habitus.8 

 

Habitus bildas i det sociala rummet, och använder de egenskaper som finns i rummet till att 

omvandla dessa till en enhetlig livsstil.9 Olika individers habitus är beroende av den miljö 

som individen är omgiven av (de positioner som de står i förhållande till), vilket i sin tur 

leder till att individers habitus skiljer sig åt. Habitus kan förklara den enlighet i stil och 

praktik som förenar en enskild agent eller en klass av agenter inom ett fält. 

 

Då vi utgår från Bourdieus teorier i vår undersökning så ser vi dramapedagogiken som ett 

fält, det dramapedagogiska fältet, i ett socialt rum, det svenska samhället. Däremot är vi 

medvetna om att varje enskild dramapedagog har sin egen habitus, och sitt egna kapital i 

bagaget. Olika dramapedagoger kan således ha helt olika syn på dramapedagogikens 

utveckling utan att någon har mer rätt eller fel än någon annan. Det sociala rummet 

uppfattas ju till att börja med olika av olika individer beroende på vad man har i sitt eget 

bagage, och vilken ”positionering” man har inom rummet. Bara för att man tillhör samma 

fält behöver ju inte heller åsikterna vara sammanflätade med varandra, utan påverkas i hög 

grad av individens eget habitus. 

 
 
 
                                                
7 Nationalencyklopedin 
8 ibid 
9 Bourdieu, 1994, s. 18 ff. 
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3 Bakgrund 

Vi vill undersöka hur dramapedagoger idag ser på dramapedagogikens utveckling från 1970-

talet till idag – vilka personliga erfarenheter de har och hur de uppfattar att det allmänt talas 

om dramapedagogikens utveckling i Sverige. För att undvika förvirring och hjälpa läsaren att 

följa med i våra tankegångar börjar vi stycket med en grundläggande förklaring av olika 

definitioner av drama. Då vi undersöker dramapedagogers egna uppfattningar, vilket kan 

vara väldigt subjektivt, är det viktigt att vi som författare är överens vad vi menar med olika 

termer. Under dramapedagogutbildningen åren 2006-2008 fick vi lära oss att 

dramapedagogik är en metod där man genom teatrala metoder såsom drama utvecklas 

personligt tillsammans med andra i grupp. En stående intervjufråga som alltid frågas i 

samband med intagningen till dramapedagogik är just frågan vad som är skillnaden mellan 

drama och teater.  

 

Anders Järleby diskuterar i inledningen av sin bok Leka, berätta och improvisera. Övningar för 

drama och teater hur begreppen Drama och Teater ibland verkar som varandras motsatser. 

Drama är en metod där syftet är att ”medvetandegöra elevens mänskliga kreativitet”10 utan 

att detta ska leda till en teaterföreställning. Begreppet teater blir här enligt Järleby det direkt 

motsatta: det kreativa arbetet som leder mot en föreställning. Under 1970-talet fanns det 

dramapedagoger som ville särskilja drama från teater. Frigrupper runt om i landet och i 

grannländerna arbetade med samma dramatiska övningar men med olika mål; terapeutiska 

mål där det personliga och sociala utvecklandet stod i centrum, samhällskritiska mål där 

dramat behandlade politiska ställningar, ofta mot det marxistiska hållet, samt rent estetiska 

mål, det vill säga en föreställning för publik.11 En del dramapedagoger ansåg att drama och 

teater var två helt olika ämnen, att deras mål och syften särskilde sig från varandra. Teaterns 

fokus låg på att skapa en produkt, en teaterföreställning, medan dramats mål var mer 

fokuserat inåt, mot individens och gruppens personliga och sociala utveckling.   

 

                                                
10 Järleby 2003, s.5 
11 Rasmusson 2000 s. 132 f. 
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3.1 Drama, dramapedagogik, Pedagogiskt drama, begreppsförvirring?  

Korths-Aspegren och Sigrell försöker i sin artikel Drama, Pedagogiskt drama eller dramapedagogik 

från 1998 bena ut vad som är skillnaden mellan dessa begrepp. De frågar sig om begreppen i 

själva verket är olika benämningar på samma sak? Genom dramapedagogikens födelse som 

utbildning på folkhögskola blev begreppet dramapedagogik en specifik gren utav ämnet 

pedagogik. I och med att utbildning för dramapedagoger kom till ledde detta till att 

begreppet dramapedagogik också kom att innefatta en specifik och gemensam människosyn, 

samhällssyn och kunskapssyn. Dramapedagogik är ett förhållningssätt, inte bara en 

pedagogisk metod.12 Med begreppet Pedagogiskt drama menar Korths-Aspgren och Sigrell 

att det är ett samlingsnamn för olika pedagogiska tekniker och metoder som kan användas av 

vem som helst med pedagogisk bakgrund. Alltså inte bara dramapedagoger. Sternudd 

diskuterar i inledningen av sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran att ordet 

dramapedagogik innefattar en dubbelhet mellan det estetiska och pedagogiska. Det 

vanligaste begreppet är Drama menar Sternudd men hon väljer inte att använda sig utav det i 

sin avhandling då ordet Drama har en dubbelbetydelse av litterär text och teatralt uttryck.13 

Dramapedagogik är ett bättre begrepp menar hon, då begreppet är bredare och innefattar 

både den estetiska och pedagogiska värdegrunden och där processen är det grundläggande.  

 

3.2 Dramapedagogikens resa från världen till Sverige 

Om dramapedagogikens ”svenska födelse” och resan dit skulle det nog kunna skrivas 

åtskilliga avhandlingar. Detta är dock inte vårt syfte, vi vill ju undersöka hur dramapedagoger 

uppfattar den svenska dramapedagogikens utveckling. Vi nöjer oss med en kort beskrivning 

för att sätta den svenska dramapedagogiken i ett större sammanhang.  

 

Erberth och Rasmusson säger i inledningen av sin bok Undervisa i pedagogiskt drama att dramat 

funnits med i pedagogikens tjänst från medeltiden, då tidens kyrkor fostrade de icke 

läskunniga folket i Europa med hjälp av teatrala metoder. Under 1500-talet använde 

humanisterna sig av dramatiska dialoger för att underlätta språkstudierna i latin. Under 1700-

talet kom Jean Jacques Rousseau ut med sina teorier kring den fria uppfostran. Han menade 

att barn skulle uppmuntras till att vara spontana och lade stor vikt vid barnens lekar som 

                                                
12 Korths-Aspgren & Sigrell 1998 
13 Sternudd 2000 s. 32  
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grunden till ett självständigt tänkande.14 Rousseau är en av föregångarna till 

reformpedagogiken, vilken avsåg att sätta barnet i centrum15.  

 

I USA utvecklade filosofen John Dewey (1859-1952) sin pedagogik som kallades den 

progressiva pedagogiken16 och som inspirerat till dagens dramapedagogik. 17 Dewey 

förknippas ofta till begreppet learning by doing, och begreppet är fortfarande levande inom det 

dramapedagogiska fältet. Dewey menade att grunden för undervisningen skulle ligga på 

barnets naturliga intresse för att undersöka, viljan att skapa och att uttrycka sig. Dewey lade 

stor vikt vid de praktiska och estetiska momenten i undervisningen.18 Senare i England 

utvecklade Dorothy Heathcote (f. 1926) sin teahcher in role teknik. Heathcote använde sig av 

dramatiska spel där läraren kom in i spelen som en ny rollfigur och ändrade förutsättningen 

för spelet. Eleverna blev här tvingade att tänka om och spela utifrån de nya 

förutsättningarna.19 Eleverna fick tänka inifrån problemet i stället för om det. För Heathcote 

var inte resultatet det viktiga utan processen och vägen till resultatet. Hur och varför något 

hände var viktigare än just vad som hände.  

 

Ordet process är också något som vi dramapedagoger som gått utbildningen på Västerbergs 

folkhögskola känner väl igen. Många av oss kan berätta erfarenheten om grupprocesser som 

gått upp och ner i takt med utbildningens gång. Inom det dramapedagogiska fältet är ordet 

grupprocess väletablerat som en företeelse i dramapedagogiskt arbete. Sternudd gör ett 

försök att beskriva de grundläggande dramapedagogiska dragen så här: 

 

Dramapedagogisk agering utförs av människor som tillsammans med andra skapar 
situationer som är fiktiva /…/ Den fiktiva situationen skapas både inom människan 
med hjälp av fantasin och får näring i den yttre verkligheten av att flera människor 
agerar tillsammans/…/ I den kollektiva kommunikationen möjliggörs reflexion, 
lärande och en undersökning av medmänskliga situationer, där innehåll och konstnärlig 
form samverkar för att skapa mening. Arbetet är gruppdynamiskt och processriktad i 
sin form.20 

                                                
14 Erberth & Rasmusson 1996, s. 19 
15 UR 2004 
16 ibid 
17 Erberth & Rasmusson 1996, s. 19 
18 ibid 
19 ibid, s. 22  
20 Sternudd 2000, s. 34 Med de grundläggande dragen inom dramapedagogiken menar Sternudd att ageringen är 
det centrala med tydliga konstnärliga och pedagogiska perspektiv som genomsyrar verksamheten.  
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Elsa Olenius (1900 – 1984) introducerade den moderna dramapedagogiken i Sverige. Hon 

inspirerades av metoder kring pedagogik och drama från bland annat USA. Genom att 

Olenius också medverkade som kursledare i såväl Danmark och Norge spred sig idéerna 

runt om i Norden. Olenius inspirerades av sin lärare Winnifred Ward (1884-1975) och hans 

metod Creative Dramatics där man genom dramatiska övningar, dans och sinnesträning 

levandegjorde litteratur. Olenius grundade det idag välkända Vår Teater i Sverige 1941.21 

  

Fler exempel på gruppdynamiska dramapedagogiska arbetssätt kom från Sydamerika där 

Augusto Boal utvecklade en metod som han kallade Forumteater. Rasmusson (2000) berättar 

att dramapedagoger i Sverige kom i kontakt med Augosto Boals metoder, de förtrycktas teater i 

mitten av 1970-talet. Boal var inspirerad av Freires ”pedagogik för förtyckta”.22 Till Sverige 

kom Boal under den senare delen av 1970-talet. Hans metoder väckte stor uppmärksamhet, 

inte minst genom experiment med en teknik kallad Osynlig Teater. Ute bland allmänheten 

gestaltades olika mer eller mindre provocerande spel. Människor visste inte om det var 

verklighet eller fiktion och reagerade således helt spontant. Syftet var att skapa debatt, 

diskussion och förändring.  Den politiska samhällsdebatten kom under början av 1970-talet 

att engagera många dramapedagoger. Rasmusson beskriver en experimenterande 

dramapedagogik som under 1970-talet kom att pröva och ta till sig olika metoder. Björn 

Magnér och Helena Olsson använde sig av rollspel med ungdomar på fritidsgårdar för att ge 

dem möjlighet att diskutera samlevnads- och samhällsfrågor. Arbetet grundade sig på 

ungdomarnas egna erfarenheter och åsikter om samhället runt omkring dem. Den så kallade 

socioanalytiska rollspelsmetoden blev känd över hela Sverige.23 Samhällsperspektivet i det 

dramapedagogiska arbetet var stort i hela landet.  Katrin Byréus utvecklade i Sverige år 2001, 

med inspiration av Augusto Boal, Björn Magnér och John Steinberg, en metod hon kallar 

forumspel.24  

 

Under dramapedagogutbildningen 2006-2008 på Västerbergsfolkhögskola kom vi i kontakt 

med ”trädboken” som vi kallade den. Boken heter Upplevelsens pedagogik (1978) och 

                                                
21 Erberth & Rasmusson 1996, s. 24 
22 Rasmusson 2000 s. 157 
23 Rasmusson 2000 s. 139 
24 Byréus 2004 s. 16 
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presenterar resultatet av diskussionerna i början av 1970-talet mellan dramapedagoger i 

Norden. Man ansåg att en utbildning av dramapedagoger i Norden behövdes. Behovet hade 

växt sig större i och med dramats ökade närvaro i läroplanerna samt flertalet frigrupper som 

spred sig runt om i landet. Dessutom fattades en gemensam pedagogik. De nya metoder som 

fanns att tillgå och som spridit sig till Sverige från bland annat England och USA togs inte 

vara då det inte fanns någon organiserad, gemensam grund för utbildning av 

dramapedagoger. Arbetet för att ta fram en utbildning skedde till en början experimentellt. I 

boken berättas om amatörteaterrådet som bjöd in arrangörer, lärarteam och andra 

kursdeltagare med erfarenheter från teater och dramaarbete till en kurs i Kungälv. 

Tillsammans skulle gruppen reflektera, dela med sig av sina erfarenheter och göra övningar 

för att tillsammans skapa en gemensam plattform för en organiserad utbildning av 

dramapedagoger i Sverige.25  Man ville skapa en pedagogik grundad på upplevelser av 

pedagogiken istället för pedagogiska teorier.26   

 

I Sverige förlades utbildningen för dramapedagoger på folkhögskolor. År 1974 startades 

utbildningar på Västerbergs folkhögskola i Storvik och på Ljungskile folkhögskola utanför 

Göteborg. År 1989 startade den tredje dramapedagogutbildningen på Edelviks folkhögskola 

utanför Skellefteå. 27 

 
År 1992 påbörjades ett arbete för att ge dramapedagogstuderande vid folkhögskolorna 

möjligheten att vidareutbilda sig på universitet och högskola.28  Man eftersträvade en 

akademisk examen.  

 

År 1997 ansökte de tre dramapedagogutbildningarna examensrätt för högskolestudier. Den 

gemensamma ansökan avslogs av högskoleverket med motiveringen att lärarkåren inom 

dramapedagogutbildningarna saknade vetenskaplig kompetens, det vill säga någon med 

doktorsexamen. Högskoleverket ansåg även att en kritisk och kreativ studiemiljö för en stabil 

verksamhet inte kunde fastställas.29 År 2005 hade ett samarbete upprättats med högskolan i 

                                                
25 Eksperiment med upplevelsens pedagogik, kontrusktiv gruppsamvaro och kollektivt skapande 1978 
26 Rasmusson 2000 s. 152 
27 Ansökan till högskoleverket 1997 s. 23, s.28, s.33 
28 Ansökan till Högskoleverket 1997 s. 20 
29 Ansökan till Högskoleverket 1997  
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Gävle och dramapedagogprogrammet på Västerbergsfolkhögskola. Vid den här tiden hade 

utbildningarna på Ljungskile och Edelviks folkhögskola redan lagts ned.  

 

2012 finns det två dramapedagogutbildningar i Sverige. Dramapedagogutbildningen på 

Västerbergs folkhögskola samt Dramapedagogprogrammet på Högskolan i Gävle.30 

 

I våra grannländer Norge och Danmark utbildas dramapedagoger på högskolor och 

universitet. 31 Det finns ingen direkt liknande dramapedagogutbildning i någon av länderna 

på samma sätt som det är i Sverige. I Norge kan man på Högskolan i Oslo läsa en bachelor i 

ämnet drama. Utbildningen är 3-årig och ger studenterna behörighet att undervisa inom 

amatörteater samt kulturskola. För att undervisa inom den vanliga skolsektorn behövs 

komplettering i praktisk pedagogik. 32 I Danmark finns en 3,5-årig pedagogutbildning på 8 

olika universitet där drama kan väljas som en inriktning. Utbildningen är ingen 

lärarutbildning utan en pedagogutbildning för arbete med människor där man väljer 

fördjupningsområde inom tre arbetsfält. Barn och unga, människor med 

funktionsnedsättningar eller människor med sociala problem33 I såväl Danmark som Norge 

finns det möjlighet att läsa ämnet drama upp till en masterexamen. 34  
 

3.3 Den svenska dramapedagogiken blir kritiserad  

Den norske dramapedagogen och forskaren Björn Rasmussen både kritiserar och hyllar den 

svenska dramapedagogiken i en debattartikel från 2002. Han hävdar att den svenska 

dramapedagogiken fortfarande håller kvar vid 1970-talets kollektivistiska tankeströmmar och 

att anledningen till detta är socialdemokraternas starka fäste under lång tid i Sverige. Svensk 

dramapedagogik, enligt Rasmusson, kommer från den så kallade reformpedagogiken och har 

fötts ur en önskan att rädda människor från att förstöras av ett känslokallt samhälle. Man 

ansåg att om man bara lade den rätta grunden för en människas utveckling och samhällets 

utveckling, så skulle allt bara bli bättre. I och med postmodernismens frammarsch slutade 

man tro på ”människans inneboende essens och alltings naturgivna framåtskridande”. Detta 

                                                
30 studentum.se 
31 Vi har tittat på programkataloger från högskolor och universitet i Norge och Danmark.  
32 Programkatalog högskolan i Oslo 
33 studentum.dk  
34 Programkataloger via studentum.dk och studentum.no 
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ledde till mer flexibla tolkningar av identitet och konstnärliga uttryck. Svensk 

dramapedagogik anammade inte dessa nya tankegångar utan har stått kvar i 1970-talets 

tankesätt, anser Rasmussen.  

 

Det är förstås bra på många sätt att stå fast vid gamla ideal från sjuttiotalet när världen 
förändras. Men det har också ett pris att inte följa med i tiden, man kan bli isolerad i en 
omvärld som har gått vidare och då tappar man i status och inflytande.35 

 

Janek Szatkowski är forskare och undervisar i dramapedagogik på universitetet i Århus, 

Danmark. Szatkowski är imponerad av det målmedvetna sociala engagemanget i svensk 

dramapedagogik. Han tillägger dock i samma artikel att det finns möjligheter att utnyttja som 

Sverige går miste om i den postmoderna tiden, genom att inte hänga med i utvecklingen. 

Han hävdar att det kan ha inneburit en avgränsning gentemot det konstnärliga.  

 
Jag tvivlar på att nya medier och nya konstnärliga uttrycksformer inryms i den svenska 
dramapedagogiken, så som den formuleras och bedrivs av folkhögskolan. Att arbeta 
med postmoderna uttrycksformer som till exempel performancekonst, ser han som en 
del av ett socialt och identitetspolitiskt projekt som den svenska dramapedagogiken 
missar. Det handlar om att ge unga människor möjligheter att orientera sig i ett 
postmodernt samhälle.36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35 Edemo, 2002 
36 ibid 
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4 Metod 

Här presenteras de metoder vi har valt att använda i vår undersökning, samt en kort diskussion om varför 

valda metoder har använts. 

 

4.1 Vetenskapliga ansatser 

Fenomenografin behandlar människors upplevelser och uppfattningar om något.37 Det 

handlar inte om att fastställa om detta något är sant eller falskt utan målet är att beskriva 

olika sätt att uppfatta omvärlden.  

 

En fenomenografisk ansats bygger på förutsättningen att det finns händelser, fenomen, som 

har olika betydelser för människor. Intresset ligger i att samla dessa olika uppfattningar och 

se variationerna i dem, vilken relation de har till varandra, i vilka sammanhang de ingår och 

vilka skillnader som går att hitta. Fenomenografen vill kartlägga uppfattningar för att 

beskriva en företeelse, ett fenomen. Det som studeras är fenomen så som de uppfattas av 

människor. Med uppfattning menas ”människans grundläggande förståelse av något”.38 

Uppsatsen handlar om dramapedagogikens utveckling och dramapedagogers egna 

uppfattningar kring detta. Alltså, hur dramapedagoger själva ser på den utveckling av 

dramapedagogik som skett sedan 1970-talet, och om diskursen har ändrats sedan dess. 

 

Den fenomenografiska ansatsen har framför allt använts inom pedagogisk forskning. Stefan 

Larsson, till exempel, beskriver tre stora grupper av pedagogiska frågeställningar; den första 

är fackdidaktiska studier som undersöker elevers uppfattningar av innehållet, kunskapen, 

som de tagit till sig i skolan.39 Den andra är allmänpedagogiska studier där man vill 

undersöka vilka förutsättningar till lärande eller undervisning som finns hos elever och lärare. 

Den tredje gruppen vill undersöka vilken effekt en utbildning har på elever. Självklart finns 

det även fenomenografiska studier utanför den pedagogiska världen, till vilken vår 

undersökning kommer att tillhöra. 

 

                                                
37 Lepp, 1998, s. 81 ff 
38 Lepp 1998 s. 84 
39 Larsson 1986 
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Fenomenografiska studier hör till den kvalitativa forskningen som handlar om gestaltning av 

något.40 Vilken metod som används som datainsamling varierar mellan observationer, 

intervjuer och skriftligt material. Intervju, menar Larsson, är den dominerande 

datainsamlingsmetoden inom fenomenografin då den sammanfaller väl med syftet att få fatt 

människors uppfattningar om fenomen. Det är även den metoden vi använt då vi sökt svar 

på våra frågor. 

 

En annan vedertagen forskningsansats som ofta används inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen är fenomenologi. Fenomenologin handlar om synsätt, tankesätt och arbetssätt 

om fenomen. Slagorden eller utgångspunkten inom fenomenologin är gå till sakerna själva.41 

Principen om att gå till sakerna själva är att man ska gå tillbaka till tingens natur, den minsta 

gemensamma nämnaren; denna ger oss kunskapen om vad tinget kan vara för något. 

Kunskap får vi genom ett förutsättningslöst uppfattande av omvärlden där vår intuition och 

uppfattningar leder våra tankar till kunskap.  

 

Principen delar även fenomenet i dess existens och dess väsen. Fenomenets väsen handlar 

om det som man inte kan förändra i fenomenet, som gör det till det den är. Existensen gör 

fenomenet speciellt, men detta går att ändra utan att fenomenet i sig förstörs.42 Vi ger ett 

eget exempel för att förtydliga: 

 

Bredvid mig på en stol sitter min pappas katt. Katter kan se ut på olika sätt. Just den här 

katten är grå/svart randig, har ett litet ansikte och bruna till nästan svarta ögon. Allt detta är 

det speciella som denna katt har. Vad är det minsta som krävs att katten fortsätter att vara en 

katt? Vad är kattens väsen? Kanske att den har fyra ben, spetsiga öron, en svans, morrhår 

etc. Som i spelet Pictonary går det ut på att snabbt rita ord som andra ska gissa. Där gäller 

det verkligen att snabbt hitta på den minsta gemensamma nämnaren för att den andra ska 

kunna gissa det rätta ordet – i fenomenologin vill man hitta just dessa beståndsdelar som 

utgör ett tings väsen. 

 

                                                
40 Larsson 1986  
41 Bjurwill 1995, s. 42 
42 ibid 
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Fenomenologisk forskningsmetod sker genom tankeexperiment, diskussioner och 

reflektioner. Fenomenologen börjar med att först uppleva ett fenomen, här bearbetas 

erfarenheter och uppfattningar kring fenomenet. Vidare fortsätter man in på vilka tankar 

man har kring fenomenet, för att sedan slutligen beskriva fenomenet genom ord. När man 

fått klart för sig vad fenomenet är – de yttre ramarna – börjar fenomenologen nu gå djupare 

in i fenomenet för att hitta dess väsen. Vad är den minsta gemensamma nämnaren för detta 

fenomen? Hur är fenomenet uppbyggt? Fenomenologin vill inte tolka omvärlden, inte 

berätta någon absolut sanning. Här finns kunskaperna hos oss själva i våra upplevelser av 

världen.43  

 

Vi finner vår egen forskningsansats någonstans mitt emellan fenomenografin och 

fenomenologin. Vårt syfte är inte att kartlägga eller att beskriva dramapedagogikens väsen. 

Däremot vi vill ta reda på olika uppfattningar. Med hjälp av de uppfattningar vi får tag i vill 

vi beskriva den utveckling som skett. Det är inte uppfattningarna i sig vi är ute efter, utan 

vad dessa uppfattningar berättar om utvecklingen inom dramapedagogik i Sverige.  

 

Utifrån vår teori om Bourdieus fält och habitus, skulle en rent fenomenografisk ansats 

kartlägga de uppfattningar som olika dramapedagoger har om fältet utifrån sina habitus. Vi 

söker inte någon absolut sanning, utan söker få fatt i uppfattningar kring dramapedagogisk 

utveckling. Genom olika habitus är det naturligt att åsikterna kan gå isär, men det finns även 

många gemensamma nämnare då det handlar om människor som verkar inom samma fält. 

Vi arbetar på ett induktivt sätt, svaren går inte att förutse utan kommer till oss från de olika 

dramapedagoger som besvarat våra frågor. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

För att belysa hur dramapedagogikens utveckling i vårt land ses av dess utövare, har vi valt 

att intervjua fem yrkesverksamma dramapedagoger. Frågorna berörde arbetsfält, 

dramapedagogikens utveckling samt vad som kan ha påverkat denna utveckling (bilaga 1). 

Genom intervjuerna blir olika uppfattningar tydliga och vi som forskare kan enkelt ställa 

följdfrågor och försäkra oss om att vi förstått intervjupersonen rätt. Kvalitativa intervjuer har 

                                                
43 Bjurwill 1995, s. 43 ff. 
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enligt Holme och Solvang (1997) sin styrka i att de styrs mindre av forskaren själv och mer 

av dem som blir intervjuade.44 Därför lämpar de sig väl i induktiva forskningssammanhang. 

Det ger den intervjuade möjlighet att i stor utsträckning själv styra samtalet, och att 

presentera sin förståelse för de frågor som ställs. Allting hålls inom ramen för det tema som 

undersöks, i detta fall dramapedagogikens utveckling i Sverige, och den som blir intervjuad 

kan själv gå in på djupet och förklara svar och företeelser utifrån sina egna perspektiv och 

erfarenheter.45 Pål Repstad nämner ”the actors point of view”, det vill säga, den intervjuades 

egen verklighetsuppfattning som en av fördelarna för kvalitativa intervjuer – man söker 

fånga och återge den intervjuades tankesätt så lojalt som möjligt.46 Med utgångspunkt från 

detta, försöker man skapa sig en djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse 

man studerar. Forskaren försöker på så sätt se det fenomen han eller hon studerar inifrån.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi har gjort intervjuerna som mailintervjuer. Fördelarna med denna metod är många; 

intervjupersonerna kan i lugn och ro läsa och besvara frågorna i egen takt och ingen speciell 

tid behöver avdelas för ändamålet. Dessutom kan de själva läsa igenom sina svar och 

försäkra sig om att de uttrycker sin åsikt klart och tydligt. Dessutom behöver inte alla frågor 

besvaras vid ett och samma tillfälle, vilket ger de intervjuade möjligheter att utveckla sina 

svar så mycket de kan och vill. Den första delen av intervjun frågar om generella saker, 

såsom arbetsplats och antal år i branschen. Den andra delen behandlar dramapedagogikens 

utveckling så som intervjupersonerna uppfattar den, och den tredje delen frågar efter 

faktorer som kan ha drivit denna utveckling. Vi har letat efter övergripande teman bland 

svaren från intervjupersonerna. Dessa teman har sedan bearbetats mot den teori och 

bakgrund som beskrivits i kapitel 2 och 3. Detta för att skapa oss en bild om hur den 

svenska dramapedagogiken utvecklats i Sverige, och hur denna utveckling uppfattats av dem 

vi intervjuat. 

 

                                                
44 Holme och Solvang, 1997, s. 99 ff. 
45 Holme och Solvang, 1997. s. 92 
46 Repstad, 1999, s.12 
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4.4 Urval och etiska överväganden 

Dem vi intervjuat är Anita Grünbaum som startade dramapedagogutbildningen på 

Västerbergs Folkhögskola, Nina Meijer som bland annat arbetar som lärare vid 

dramapedagogutbildningen idag, Maria Flink som har ett eget företag där dramapedagogiska 

metoder används på företag, Anna-Karin Kask som i huvudsak jobbar på ett kulturcentrum 

samt Ylva Schönfelt som jobbar som teaterlärare på estetiska programmet. Vi har valt att 

nämna personerna vid namn då deras bakgrund och sammanhang kan vara av betydelse då 

resultatet presenteras. Till exempel har Anita Grünbaum arbetat med dramapedagogik sedan 

slutet av 1960-talet, vilket gör det intressant att ta del av hennes perspektiv på utvecklingen 

av dramapedagogik. Nina Meijers perspektiv bli intressant då hon dels har arbetet med 

dramapedagogik inom folkhögskola och har en gedigen erfarenhet som egen företagare. 

Maria Flink arbetar främst mot näringslivet vilket ger oss en bild av hur dramapedagoger kan 

utnyttja sin kompetens utanför den pedagogiska världen. Schönfeldt och Kask som båda 

jobbar mot ungdomar ger oss en bra inblick i hur dramapedagogiken omsätts i det praktiska 

arbetet med ungdomar idag.  

 

De etiska överväganden vi gjort är att inte presentera de företag som våra intervjupersoner är 

involverade i av hänsyn till deras kollegor och kunder. Vi har däremot valt att namnge alla 

dem vi intervjuat, efter att ha bett dem om tillstånd. Vi anser att då den dramapedagogiska 

yrkeskåren i Sverige är ganska liten, kunde den som ville lätt räkna ut vilka vi intervjuat och 

då kan vi lika gärna avslöja namnen eftersom vi redan hade tillåtelse att göra det.  

 

4.5 Metoddiskussion 

Vi utgick i våra intervjufrågor från att en utveckling har skett inom dramapedagogiken. Detta 

på grund av att vi, efter att ha bekantat oss på dramapedagogikens historia, hävdar att 

utveckling har skett. Frågan är hur. 

 

Vi som författare anser att vi har haft stor nytta av att vara två. Detta har dels hjälpt oss att 

se saker från olika håll, och dels gett oss möjligheten att ha givande diskussioner.  
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5 Resultat 

Nedan redovisas de resultat vi fått från intervjuerna, både i form av hur dramapedagoger själva definierar 

dramapedagogik och hur de ser på den utveckling som skett. För att belysa vad de olika dramapedagogerna 

säger kommer vi att illustrera deras synpunkter med citat. Utifrån de teman vi fann presenterar vi den 

information som framkom genom intervjuerna. Ibland sammanfattar vi svaren och ibland förklarar vi med 

direkta citat.  

 

5.1 Höjd status 

Ett av de teman som framträtt är att dramapedagogikens status har höjts.  

 
Maria Flink upplever att dramapedagogikens status höjts sedan hon utbildade sig i början av 

1990-talet. Flink menar att bland annat de doktorsavhandlingar som skrivits i ämnet bidragit 

till att stärka dramapedagogiken. Nina Meijer anser att det faktum att 

dramapedagogutbildningen blivit en högskoleutbildning med ett större forskningsintresse har 

varit positivt för utvecklingen av dramapedagogiken. Hon anser även att Sternudds 

avhandling (2000) var ett viktigt bidrag till förståelsen av vad dramapedagoger gör. Här får 

hon bifall från Ylva Shönfeldt, som menar att Sternudds avhandling samt Dramapedagogik 

C-kursen båda hjälpt till att höja statusen. Anna-Karin Kask påpekar också hon att det 

faktum att dramapedagogik blivit ett högskoleprogram stärker dramapedagogik som 

profession. 

 

Anita Grünbaum anser att folkhögskolornas yrkesutbildning inom dramapedagogik har varit 

viktig för utveckling och förankring av ämnet. Under 1970-och 80-talen fanns det så kallade 

”yrk-kurser” vilka bidrog till att lärare fick kunskap om och intresse för att använda 

dramapedagogik i skolan. Grünbaum förklarar vidare att under 1980-talet började dessa 

kurser läggas ned, vilket bromsade utvecklingen. Man gav dock inte upp, utan fortsatte 

kämpa för att höja dramapedagogikens status. Under 1990-talet gjordes nya försök att höja 

statusen genom att samverka med de universitet/högskolor som låg i närheten av 

folkhögskolorna som hade dramapedagogutbildningar. Dock ledde bristen på doktorerade 

lärare till avslag. Detta till trots anser Grünbaum att dramapedagogiken har vuxit i betydelse, 

mycket tack vare engagerade dramapedagoger som drivit på. De problem som uppstått i 
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skolan under de senaste två decennierna har också öppnat upp ögonen hos många för 

behovet av alternativa undervisningsmetoder. Att forskning har vuxit fram inom 

dramapedagogik har även lett till att dramapedagogiken har etablerats på högskolan, vilket 

ger status och mer ”tyngd” bakom utbildningen, avslutar Grünbaum. 

 

Meijer nämner även att ordet ”flum” som ibland användes för att beskriva 

dramapedagogiken idag inte används längre. 

 

Det var inte ovanligt på 1970-80-talet att i samband med att dramapedagogik också nämnde att 

det var ”flummigt”, idag hör jag ytterst sällan, att de jag möter i mitt arbete, uttrycker sig så för de 

vet vad dramapedagog syftar till (Meijer 2009). 

 

5.2 Expanderat arbetsfält 

Intervjupersonerna tog upp att verksamhetsområdet för dramapedagoger har vidgats. 

 

Grünbaum anser att den samhällsförändring som skedde efter 1970-talet har inneburit en 

utveckling av den kunskap som förvaltats inom ämnesområdet, vilket har gjort att den 

yrkesmässiga kompetensen ökat. Detta har i sin tur bidragit till etablering av 

dramapedagogik, både som ett ämne och som ett yrke.  

 

Dramapedagogik har visat sig vara ett användbart instrument i de mest skiftande sammanhang, 

vilket också hjälpt till att sprida intresse (Grünbaum 2009). 

 

På frågan vilken som är den största skillnaden mellan dramapedagogik på 1970-talet och 

idag, svarar Grünbaum att dramapedagogiken har en mycket större spännvidd nu. Dessutom 

är dramapedagogiken förankrad i samhället på ett sätt som det inte var då. Att 

dramapedagoger är bra på det de gör är en faktor som lett till denna utveckling menar 

Meijer. Ett bra rykte sprider ringar på vattnet och fler upptäcker dramapedagogikens 

potential i arbetet inom skola, andra utbildningar och arbetsgrupper ute i samhället.  

 

I samhället sker en breddning av var dramapedagoger arbetar och vad de arbetar med för mål och 

metoder. Det är inte bara drama och teaterfokus för barn och ungdom och amatörteater som är en 
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dramapedagogs arbetsmarknad, utan även lagutveckling, presentationsteknik och 

kommunikationsutbildningar ingår i en dramapedagogs kompetens, vilket fler börjar upptäcka och 

uppskatta enligt vad jag ser (Flink 2009). 

 

Grünbaum säger att i och med att dramapedagogiken blivit mer känd, bland annat genom 

filmer och böcker, har intresset för det ökat. Hon anser även att respekten för 

dramapedagogik har ökat, vilket har gjort att arbetsmarknaden för dramapedagoger 

förändrats och att dramapedagoger efterfrågas i allt fler sammanhang. 

 

2000-talet är dramapedagogiken på väg mot ett mer gränsöverskridande arbete. Den är banbrytande, 

fungerar som frambringare av möten mellan människor, kulturer, yrkesgrupper… (Schönfeldt 2010) 

 

5.3 Definition 

Grünbaum föredrar att skilja mellan drama och teater men menar att dessa är två 

kunskapsfält som har mycket gemensamt med rötter i barns rollek, teater som ritual och 

kulturella uttryck.  

 

För att arbetet med teater ska kunna rubriceras som dramapedagogiskt, med mina mått mätt, 

krävs emellertid en likartad pedagogisk grundhållning som i drama och en processorienterad 

arbetsform. Drama och teater sammanfaller, när en grupp elever, amatörer eller professionella 

aktörer genom idéutveckling och improvisationer tillsammans skapar en föreställning 

(Grünbaum 2009). 

 

I Meijers definition av dramapedagogiken definieras mångsidighet och att det är en 

konstnärlig metod. Pedagogiken inrymmer flera olika metoder och tekniker och kan 

användas till många olika syften.  

 

Man aktiverar människan både mentalt och fysiskt och använder sig av lustfyllda moment som 

lek, gruppdynamiska övningar, sinnesträning, rörelse, bild och form samt många olika teatrala 

uttrycksmedel som bland annat: statyer, rollspel, improvisation, pantomim, processdrama, 

forumspel, forumteater. Reflektion ingår arbetet /… / Det ger en social kunskapsbildning och 
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ökar medvetenheten om det samhälle man lever i och stimulerar människan till engagemang och 

delaktighet i samhället såväl i smått som stort (Meijer 2009) 

 

Meijer betonar att dramapedagogik är en demokratisk arbetsmetod där allas lika värde 

oavsett ålder, kön, etnicitet och handikapp är en grundsten i det dramapedagogiska 

förhållningssättet.  

 

Flink definierar dramapedagogiken utifrån att det är en pedagogik med både drama- och 

teaterövningar med ett syfte att deltagarna ges möjligheten till att förbättra och träna 

mellanmänsklig kommunikation och att stärka sin självkänsla. Arbetet kan också syfta till att 

framföra teaterpjäser för publik. Hon anser att dramapedagogiken på 1970-talet generellt sett 

var mer fokuserat på personlig utveckling. Drama var ”finare” än teater och fokus låg 

definitivt på processen, i större utsträckning än vad hon upplever att det gör idag. Flink 

hänvisar till Sternudd, som menar att man kan arbeta olika beroende på gruppens mål och 

syfte, och fortfarande kalla sig dramapedagog. Gränsdragningen mellan drama och teater var 

tidigare mycket tydlig, och teater verkade vara långt ifrån dramapedagogiken med dess fokus 

på gruppen och gruppens utveckling. Kask talar om de olika bakgrunder som kan sägas ligga 

till grund för de idag rådande förhållningssätten.  

 

Dramapedagogik för mig är både en pedagogisk metod och en konstnärlig uttrycksform /…/Enligt A. 

Lindvåg, som skrivit doktorsavhandling om Olenius och Vår teater, så leder ordet ”drama” till engelska 

pedagoger och ”teater” till amerikanska pedagoger. /…/  Där det ibland hos vissa ansågs ”fult” eller 

”opedagogiskt” att låta barn ”spela upp” teater för publik. Och till idag, då jag kan se att de som ”bottnar” 

i den amerikanska har ett förhållningssätt där de förenar drama och teater, och där de anser att barn visst 

kan ”spela upp” för en publik. (Kask 2010) 

 

Ylva Schönfeldt, som gick dramapedagogutbildningen på Edelviks folkhögskola 1995-1997, 

sammanfattar sin syn och definition på dramapedagogik, och ger samtidigt med en liten 

personlig historisk tillbakablick genom följande citat: 

 

När jag gick dramapedagogutbildningen var skillnaden mellan teater och drama kristallklar för mig. 

Idag tycker jag att de flyter samman allt mer. (Schönfeldt 2010) 
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5.4 Andra skillnader mellan då och nu 

Meijer anser att dramapedagoger genom åren utvecklat en tydligare ledarprofil. Vetskapen 

om vad dramapedagoger är och gör har blivit mer välkänd, och arbetsfältet för 

dramapedagoger har breddats. Detta leder till att fler intresserar sig för att anställa 

dramapedagoger. Dramapedagogiken för 30 till 40 år sedan var mer gruppfokuserad än vad 

den är idag. Gruppen fick själva ansvara för grupprocesser och konflikter inom gruppen och 

därmed blev ledarskapet otydligt. Tonvikten låg på sinnesträning och gruppdynamik. Idag 

har ledarrollen blivit tydligare och kunskapen i hur man arbetar med konflikthantering och 

kommunikation har blivit större, avslutar hon. 

 

Enligt Grünbaum fick 1970-tals andan ge vika för mer individualistiska intressen i och med 

tjänstesamhällets intåg. 

 

Under 70-talet las en grund för dramautveckling. Den bromsades en hel del under 80-talet då 

samhällsandan blev mycket mera individualistisk och ett konsumistiskt livsideal avlöste 70-talets 

mer tydligt solidariska livsstil (Grünbaum 2009). 

 

Kask berättar att hon och några kollegor under några år frilansade och hade egen firma och 

Flink ser det faktum att dramapedagogik börjat användas inom näringslivet som något 

positivt. Schönfeldt har hållit kurser i bland annat presentationsteknik och ledarskap.  

 

Under 90-talet började drama nå vuxengrupper på ett tydligare sätt. Framförallt tänker jag då på min 

egen erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling, ledarskap och presentationsteknik.  

(Schönfeldt 2010) 

 

Meijer upplever att fler dramapedagoger idag jämfört mot några år sedan har startat upp 

enskilda firmor. 

 

Jag möter hos mina uppdragsgivare att de har positiva erfarenheter av att ha haft dramapedagoger 

anställda eller på uppdrag och att det i sin tur har skapat en efterfrågan och det sker inom ett 
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breddat område i samhället. Man uttrycker att det är dramapedagoger med den sortens kvalité 

man söker (Meijer 2009) 

 

Kask tar upp influenser från både Storbritannien och USA som påverkat den svenska 

dramapedagogiken. Olika bakgrunder som främjar olika saker, till exempel fokus på gruppen 

där man inte jobbar mot publikföreställningar för att det anses opedagogiskt, till andra som 

menar att det visst inte är opedagogiskt att låta barn spela inför publik. Kask menar att det 

beror på den bakgrund och ”uppfostran” man har, vilken av dessa två traditioner man 

tillhör. Hon tycker även att utbildningsnivån bland yrkesutövande dramapedagoger 

förbättras, vilket ju påverkar både hur vi talar om dramapedagogik samt hur det används.  

 

/…/ fler dramapedagoger idag har ”gedignare” utbildning. /…/ Klart att varje tid har sin diskurs, så det 

kan ju naturligtvis påverka. Jag tror fortfarande på att det handlar mer om vilken tradition (den 

amerikanska eller engelska, författarens anm.) inom dramapedagogiken man anser sig tillhöra – medvetet 

eller ej. Och jag anser att utbildning är viktigt även inom dramapedagogik – vilket förr verkade vara lite si 

och så med. (Kask 2010) 

 

Schönfeldt påpekar att det estetiska programmets införande på gymnasieskolor medfört att 

många dramapedagoger börjat arbeta som teaterlärare, och ämnet teater/drama har fått 

större betydelse inom gymnasiet. Dessutom har definitionen förändrats lite i och med detta. 

Vidare resonerar Schönfeldt utifrån sina egna erfarenheter kring dramapedagogikens 

utveckling 

 

Det är förmodligen långt fler /…/ dramapedagoger som arbetar som teaterlärare inom gymnasieskolan. 

Vad jag menar med detta är att många dramapedagoger nu arbetar med teater som mål. 

Dramapedagogiken är en utmärkt metod, men målet har blivit ett annat. Det påverkar 

dramapedagogiken, tror jag. /…/ förknippar jag 70-talet med Child Drama och Creative Dramatics, 

båda riktade mot barngrupper. 80-talet står för mer frigörande drama, forumspel och processdrama. 

Under 90-talet började drama nå vuxengrupper på ett tydligare sätt. Framförallt tänker jag då på min 

egen erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling, ledarskap och presentationsteknik. 2000-talet är 

dramapedagogiken på väg mot ett mer gränsöverskridande arbete. Den är banbrytande, fungerar som 

frambringare av möten mellan människor, kulturer, yrkesgrupper… (Schönfeldt 2010) 
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6 Analys och diskussion utifrån Bourdieus begrepp 

I detta avsnitt presenterar vi de resultat vi fått genom empirin, och återkopplar dessa till den teori och den 

dramapedagogiska utvecklingen som presenterats tidigare. Genom analysen kommer vi fram till en 

diskussion om dramapedagogikens utveckling och de konsekvenser detta medför. 

 
Att dramapedagogiken i Sverige har genomgått någon form av utveckling råder det ingen 

tvekan om. Vi har nedan försökt ge en bild av hur denna utveckling ser ut. 

 

6.1 Höjd Status 

En tydlig utveckling kan ses i den höjda status yrket genomgått. I och med att utbildningen 

2005 kom att ges som en högskoleutbildning fick yrket ett ökat akademiskt värde. Det är 

numera även möjligt att ta en magisterexamen vid Stockholms Universitet. Det så kallade 

flummet har försvunnit – detta bekräftas av Nina Meijers svar i intervjun, där hon menar att 

hon ytterst sällan hör ordet i dramapedagogiska sammanhang. Kask menar att 

utbildningskravet för dramapedagoger var lägre förr, nu finns det tydliga riktlinjer vad 

utbildningen ska innehålla och många tar en kandidat inom dramapedagogik.  

 

Eftersom utbildningen har fått ett tyngre akademiskt värde (genom att det har blivit ett 

högskoleprogram) så står det nära till hands att anta att dramapedagogik som fält fått en 

högre positionering i det sociala rummet. Som vi såg i figur 1 ligger universitetslärare högt 

upp i vänster halva. Genom högskoleutbildningar och att flera dramapedagoger faktiskt 

doktorerat i ämnet har tillgången på universitetslärare i dramapedagogik ökat, och fältet har 

blivit ett universitetsämne från att från förut ”enbart” ha varit ett ämne för folkhögskolan. 

Att många dramapedagoger har en kandidatexamen hjälper också till att ge yrkesgruppen en 

högre positionering i det svenska samhället. 

 

6.2 Expanderat arbetsfält 

Arbetsfälten där dramapedagoger syns har expanderat, och dramapedagogisk kompetens 

efterfrågas både inom näringsliv och inom statlig förvaltning. Efterfrågan på specifika 

kunskaper ökat. Grünbaum menar att dramapedagogikens mångsidighet har bidragit till att 

den fått en ökad spännvidd och blivit mer förankrad i samhället än det var på 1970-talet. Fler 
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upptäcker dramapedagogikens potential i arbetet inom utbildningsväsendet och 

arbetsgrupper ute i samhället, enligt Meijer. Den ökade efterfrågan är en trolig faktor som 

spelat in då många dramapedagoger bestämt sig för att bli egna företagare. 

Dramapedagogiken har även fått fler perspektiv, det handlar inte längre om att arbeta med 

enbart barn eller enbart inom skola. Dramapedagoger kan enligt Flink arbeta med 

lagutveckling, presentationsteknik och kompetensutvecklingar, vilket är efterfrågat på många 

arbetsplatser.  

 

Då arbetsfälten expanderar utvidgas ju också dramapedagogiken som fält. Olika agenter 

positionerar sig inom olika delar av samhällslivet, men hålls fortfarande ihop utav det faktum 

att alla ingår i det dramapedagogiska fältet. Som tidigare nämns är det inte enbart agenterna 

som påverkar fältet, utan fältet påverkar även dem. Detta kan skönjas genom den relativa 

samstämmighet som råder vad gäller definitionen på dramapedagogik – även om 

definitionerna kan skilja sig åt något så råder det ingen tvekan om att alla har ungefär samma 

uppfattning om vad som är dramapedagogik.  

 

6.3 Definition 

Vi kan inte se en direkt utveckling av hur dramapedagoger definierar vad dramapedagogik är. 

Fortfarande görs en viss skillnad mellan drama och teater trots att dramapedagoger nämner 

att dramapedagogik har konstnärliga och teatrala inslag, och vissa anser att de båda fälten 

närmat sig varandra. Under 1970-talet fick dramapedagoger i Sverige en egen utbildning och 

vissa framstående svenska dramapedagoger ville skilja drama från teater. Detta sitter kvar än 

idag, då våra egna upplevelser av dramapedagogutbildningen är liknande – man till och med 

frågar på intagningsintervjun om den ansökande vet vad skillnaden mellan drama och teater 

är. Till viss del kan detta nog ha att göra med det dramapedagogiska fältet – det är avgränsat 

av de värderingar som rådde då dramapedagogiken grundades i Sverige, och samma 

värderingar råder än i dag.  Det är ju bland annat de värderingar som definierar ett fält som 

gör det till just ett fält. Fokus ligger i mångt och mycket på grupprocessen och individens 

utveckling i gruppen. Intervjupersonernas bakgrunder i arbetet med dramapedagogik kan 

tolkas som faktorer som bidrar till att de beskriver dramapedagogik på olika sätt. Grünbaum 

som ju jobbat länge med att definiera dramapedagogik och varit med och utveckla 

dramapedagogutbildningen skiljer mellan drama och teater. Flink gör ingen skillnad mellan 
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drama och teater. En trolig förklarning kan vara Flinks bakgrund som egen företagare där 

hon sammanbinder dessa ämnen i sitt arbete ute i näringslivet. Meijer, som dels arbetar som 

lärare på dramapedagogutbildningen och dels som egen företagare kan sägas kombinera 

Grünbaums och Flinks syn på dramapedagogiken. Hon anser att dramapedagogikens 

metoder är till viss del är både konstnärliga och teatrala. Schönfeldt upplever att gränsen 

mellan drama och teater suddas ut allt mer – inte minst genom att många dramapedagoger 

numera arbetar som teaterlärare. Kask menar att skillnaden mellan hur man ser på drama 

respektive teater ligger i den tradition man kommer ifrån, det vill säga ens egna habitus. 

Habitus är som sagt ett system av överförbara och varaktiga dispositioner, som integrerar en 

individs tidigare erfarenheter och styr individens sätt att bland annat uppfatta och värdera.  

 

6.4 Andra skillnader mellan då och nu 

På 1970-talet låg dramapedagogiskt fokus på sinnesträning och gruppdynamik, enligt Meijer. 

En tydlig ledarroll saknades, alla skulle vara på mer eller mindre samma nivå. Idag är 

ledarrollen tydlig inom dramapedagogiken. Inom dramapedagogiken skedde en form av 

motreaktion mot den gruppfokusering som varit under 1970-talet, och ledarrollen 

framträdde tydligare och fick ökad betydelse. 

 

En annan uppfattning är att grunden för den dramapedagogiska utvecklingen lades under 

1970-talet, men denna bromsades under 1980-talet då samhällsandan blev mer 

individualistisk.  Dock anser inte de flesta av våra intervjupersoner att utvecklingen stannat – 

tvärtom har den befästs genom olika läroanstalter och att dramapedagogiken blivit ett 

akademiskt ämne. Eget företagande tycks vara en vanlig företeelse bland dramapedagoger 

idag – fyra av de fem intervjuade uppger att de haft egna företag, antingen vid sidan om 

andra anställningar eller på heltid. Huruvida detta beror på den förändring i samhällsandan 

som Grünbaum talar om låter vi vara osagt, men det är inte otänkbart att detta har påverkat 

dramapedagogers syn på det egna arbetet och arbetsformen.  

 

6.5 Diskussion 

Björn Rasmussen har gett svensk dramapedagogik beröm för att fortfarande hålla kvar vid 

de tankeströmningar som rådde under 1970-talet, med den solidariska grund det innebar. 

Dock finns det en risk med detta, och det är att dramapedagogiken kan bli isolerad i en 
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omvärld som gått vidare, vilket kan leda till tappat status och inflytande. Att statusen skulle 

ha sänkts går stick i stäv med resultatet från våra intervjupersoner; där är uppfattningen den 

motsatta. Genom intåget på högskolor har dramapedagogiken befästs på ett sätt som den 

inte gjort för trettio år sedan.  

 

Så huruvida statusen egentligen har höjts eller inte är svårt att svara på. Inom den 

dramapedagogiska världen är det tydligt att statusförändring skett – men denna förändring 

behöver inte vara lika tydlig för gemene man. Konstnärliga uttryckssätt tenderar att 

uppmärksammas mer än en specifik yrkesgrupp egen diskurs, och därför finns det risk att 

Rasmussen får rätt i sina farhågor. Hur stor plats det dramapedagogiska fältet har i rummet 

det svenska samhället hade varit en intressant fråga för att kunna belysa hur pass mycket de 

förändringar som skett uppfattas av fält utanför det dramapedagogiska.  

 

Janek Szatkowski menar att unga människor som kommer i kontakt med svensk 

dramadramapedagogik inte ges möjligheten att orientera sig i ett postmodernt samhälle. Att 

arbeta med andra uttryckssätt menar Szatkowski är en del av sociala och identitetspolitiska 

projekt som de svenska dramapedagogerna missar. De dramapedagoger vi intervjuat säger 

dock att ett av dramapedagogikens syften är att utveckla människor, både som individer och 

medmänniskor som i den lilla gruppen och i samhället. En anledning till att nya konstnärliga 

uttryckssätt inom dramapedagogiken kanske inte utvecklas så mycket i Sverige som i andra 

länder kan vara att dessa (det vill säga de konstnärliga uttryckssätten) bör innefatta 

dramapedagogiska kriterier. Fokus ligger alltså på att ha ett processinriktat arbetssätt, att 

metoden bör ha en demokratisk samverkan mellan ledare och deltagare och att reflektion av 

upplevelser skall behandlas med inslag av gestaltning. På så sätt riskerar det ”konstnärliga 

nya” att hamna i skymundan och i förlängningen stelna. Viljan att ledsaga unga människor i 

tiden finns, men Szatkowski kan ha en poäng i att nyskapandet och framtagandet av nya 

uttryckssätt får ge vika för mer etablerade normer inom den svenska dramapedagogiken. 

 

Dramapedagoger idag verkar vara duktiga på att implementera sitt yrkeskunnande inom olika 

delar i samhället. Detta kan vara till stor fördel för dramapedagogiken som helhet – dels 

sprids kunskapen om yrket och dess effekter, dels breddar dramapedagoger vägen för 

kommande kollegor. Ökad kunskap (och utövare med högre utbildning) leder till att 
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positioneringen förbättras inom det sociala rummet, det vill säga Sverige. Även fältet i sig, 

alltså svensk dramapedagogik, tjänar på expandering. Österlind som skrivit om 

dramapedagogisk forskning säger att det finns mycket forskning kvar att göra inom det 

dramapedagogiska fältet men på grund av att drama inte är ett eget ämne och att det finns få 

doktorandtjänster för dramapedagogiska forskare i Sverige går den här utvecklingen 

långsamt. Ju fler institutioner och människor som arbetar inom fältet, ju fler åsikter och 

värderingar kan tillåtas få utrymme i fältet. Detta kan kanske i sin tur leda till en ökad 

förståelse och ett större intresse – det blir helt enkelt lättare att komma i kontakt med 

dramapedagogik. Om fler doktorerar ökar det dessutom styrkan i fältet – och möjliggör att 

andra delar av rummet uppmärksammas på dramapedagogiken. 
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7 Summering 

Syftet är att ur ett sociokulturellt perspektiv belysa några dramapedagogers uppfattning om 

den svenska dramapedagogikens utveckling. 

För att besvara vårt syfte har vi utgått från frågeställningarna: 

 

• Hur ser svenska dramapedagoger på utvecklingen av svensk dramapedagogik sedan 

1970?  

• Vilka är deras personliga erfarenheter och hur uppfattar de att det allmänt talas om 

dramapedagogikens utveckling?” 

 

De dramapedagoger vi varit i kontakt med upplever att dramapedagogiken har utvecklat en 

bredd vad gäller arbetsmetoder och arbetsfält. Många människor har valt att vidareutbilda sig 

efter gymnasiet, antingen via folkhögskola eller högskola. Sedan 2005 har 

dramapedagogutbildningen blivit en högskoleutbildning, vilket allmänt bland 

dramapedagoger anses ha gett utbildningen mer status. Dessutom har de 

verksamhetsområden dramapedagoger verkat inom breddats tack vare att 

dramapedagogikens mångsidighet upptäckts i större utsträckning. Arbetsfältet för 

dramapedagoger innefattar idag mycket mer än verksamhet i skola och verksamhet med 

barn. De dramapedagogiska perspektiven har vidgats till att innefatta mer än verksamhet 

med barn, vilket har gjort sitt till för att expandera arbetsfältet. Det finns idag fler fasta 

tjänster för dramapedagoger än vad det fanns för 30-40 år sedan.  

 

Definitionen på dramapedagogik gör än idag ofta en åtskillnad mellan drama och teater, även 

om vissa anser att den börjar suddas ut. Detta märks bland annat tydligt vid intagningen till 

dramapedagogprogrammet, där frågan om man vet skillnaden mellan drama och teater ställs. 

Dock anser många av våra intervjupersoner att gränsen mellan drama och teater fortfarande 

existerar, men den börjar suddas ut i många sammanhang, inte minst då många 

dramapedagoger arbetar som teaterlärare.  
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De intervjuade uppfattar att ledarrollen har stärkts genom åren, och kunskapen i hur man 

arbetar med kommunikation och konflikthantering har blivit större. Just kommunikation och 

konflikthantering har blivit en vanlig spetskompetens bland svenska dramapedagoger. Många 

ger kurser i dessa ämnen samt i presentationsteknik och ledarskap, och kopplingen till 

näringslivet är för majoriteten av de intervjuade dramapedagogerna en självklar del av 

yrkesutövandet.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Vi har genom vår undersökning märkt att det är i det närmaste omöjligt att hitta statistik 

över dramapedagoger, var de arbetar och i vilka anställningsformer de arbetar i. Det finns 

risk att sådan statistik måste komma från dramapedagogiskt håll, då det är en så pass liten 

arbetsgrupp att SCB inte uppmärksammar den.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor  
 

1. Hur skulle du definiera dramapedagogik? 

2. När utbildade du dig till dramapedagog? 

3. Hur många år har du arbetat som verksam dramapedagog? 

4. Var har du arbetat med dramapedagogik?( T. ex, inom kulturskola, skola, 

egenföretagare m.m) 

5. Hur har dramapedagogiken förändras/utvecklats (som du ser det) från att du gjorde 

din utbildning till idag? 

6. På vilket sätt kan man se denna utveckling? 

7. Vilka faktorer har spelat roll för denna utveckling? 

8. Finns det några speciella händelser som har varit viktiga för dramapedagogikens 

utveckling?(nämn gärna årtal om det finns) 

9. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan dramapedagogiken idag mot vad 

den var för 30-40 år sedan? 

10.  Övrigt (något annat som du vill tillägga, reflektioner) 

 

Syftet med vår uppsats är att belysa hur dramapedagogikens utveckling i vårt land påverkats 

av den sociokulturella utvecklingen i Sverige sedan 1970 talet, och hur denna utveckling ses 

av dramapedagoger. 

 

Vi vill gärna att du svarar så utförligt som möjligt på frågorna, hellre långa svar än korta. 

Kontakta oss gärna om det uppstår några oklarheter kring frågorna.  

 

am.matala@gmail.com, 070 – 665 49 64 

janyac@yahoo.com, 070 – 892 06 22 
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