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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet lustfyllt lärande, som det upplevs av 

eleverna, i en dramapedagogisk föreställningsprocess. Undersökningen är fenomenologisk 

med fokus på elevernas emotionella upplevelse. Fenomenet lustfyllt lärande beskrivs 

utifrån tre aspekter: elevernas perspektiv, gruppens betydelse samt pedagogens betydelse. 

Metoden som används är fokusgrupp där fyra ungdomar, som både är elever och 

ungdomsledare på en kulturskola, deltagit. Det analyserade resultatet beskriver vad 

eleverna upplever som lustfyllt i arbetet mot en föreställning men visar också vilka 

utmaningar som finns samt vilka förutsättningar som krävs för att ett lustfyllt lärande ska 

infinna sig. Slutsatsen blir att huvudansvaret för det lustfyllda lärandet ligger hos 

pedagogen, men delas även av grupp och individ. Det som gör den dramapedagogiska 

föreställningsprocessen lustfylld för dessa elever är möjligheten att kliva in i en gränslös 

värld där de kan vara vem de vill. Dessutom ses olikheter i denna kontext som en positiv 

resurs och alla deltagare behövs då alla fyller en funktion, vilket skapar en känsla av 

meningsfullhet. 

Nyckelord:  Dramapedagogik, teaterpedagogik, lustfyllt lärande, fokussamtal, 

fokusgrupp, praxisnära forskning, fenomenologi 
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Inledning 

Drama förekommer i olika typer av frivilligundervisning, exempelvis inom kulturskolornas 

verksamhet och i olika amatörteaterföreningar. I studien Ung livsstil har det framkommit 

att den absolut viktigaste faktorn för dessa elever är att ha kul (Blomdahl, 2014). Som 

verksam pedagog stöter jag ofta på detta sätt att resonera även bland kollegor och andra 

som är verksamma inom området. Det viktigaste är att eleverna har kul. Samtidigt kan det 

även i dessa verksamheter finnas kursplaner och mer eller mindre uttalade krav på lärande. 

Dramapedagogik beskrivs ofta som en lustfylld form av lärande, vilket antyder att det är en 

metod som i sig skulle garantera att eleverna både har kul och lär sig på samma gång. Men 

är det verkligen alltid så? Min upplevelse är att långtifrån alla individer alltid upplever 

dramapedagogik som något lusfyllt. Jag är därför nyfiken på att ta reda på mer om vad det 

är som gör att elever upplever en viss typ av undervisning som just lustfylld.  

Dramapedagogik är en undervisningsform som sker i grupp. Detta komplicerar det hela 

ytterligare eftersom det inte är säkert att alla individer i gruppen har samma syn på vad de 

vill ha ut av processen. Pedagogen måste därför lyckas skapa en miljö som både främjar 

glädje för alla och driver processen framåt. Men vad innebär detta i praktiken? Det är vad 

jag vill undersöka närmre. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka fenomenet lustfyllt lärande, som det upplevs av eleverna, i en 

dramapedagogisk föreställningsprocess. Förhoppningen är att detta ska kunna tydliggöra 

vad som faktiskt menas med ett lustfyllt lärande. Detta bör i sin tur kunna leda till ett mer 

medvetet förhållningssätt kring det lustfyllda lärandet, istället för något som ibland bara tas 

för givet. Det lustfyllda lärandet kommer att undersökas utifrån tre olika aspekter: Elevens 

perspektiv, gruppens betydelse samt pedagogens betydelse. Utifrån detta har jag formulerat 

följande frågeställningar: 

 Vad innebär ett lustfyllt lärande för eleverna? 

 Hur påverkar samspelet i gruppen förutsättningarna för lustfyllt lärande? 

 Hur kan pedagogen påverka förutsättningarna för lustfyllt lärande i en 

föreställningsprocess? 
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Teoretisk bakgrund 

I denna del kommer jag att förklara vilken typ av forskning och teori jag kommer att 

använda mig av som grund i undersökningen. Avsnittet inleds med ett stycke om 

vetenskapsteori och vilken kunskapssyn undersökningen vilar på. Vidare följer en 

fördjupning i kunskapssynen och dess koppling till lärande samt hur relationen mellan 

glädje och lärande beskrivits i litteratur och tidigare forskning. Den sista delen av 

bakgrunden är en beskrivning av det dramapedagogiska fältet samt på vilket sätt 

undersökningen, som utförs i en teaterpedagogisk verksamhet, hör hemma i detta fält. 

Kunskapssyn och teoretisk ansats 

Det finns många som genom historien tagit sig an frågan om vad kunskap och vetande är. 

Olika filosofiska inriktningar har utvecklats till vetenskapliga förhållningssätt. Förenklat 

beskrivet har det skett en utveckling från kunskapsrealism, som är idén om att det finns en 

objektiv sanning som går att hitta och undersöka, till en relativisering av 

kunskapsbegreppet som innebär att det går att se sanning som något kontextuellt och 

subjektivt (Gustavsson 2000).  

Idag finns det inte en rådande syn på kunskap utan flera kunskapsfilosofiska inriktningar 

som tillämpas i olika grad inom olika vetenskapliga fält. Det är därför viktigt att forskare 

gör ett medvetet val av teoretisk ansats och dessutom redovisar detta öppet. Detta gör det 

möjligt att granska, inte bara undersökningens metoder och genomförande, utan också det 

synsätt som den grundar sig i. En tydlig redogörelse för forskningsansatsen gör det också 

möjligt att få in undersökningen i en vetenskaplig kontext genom att sätta den i relation till 

andra vetenskapliga undersökningar med samma ansats (Bengtsson 1999/2005). 

Den teoretiska ansatsen i den här undersökningen är fenomenologisk. Vad detta innebär 

beskrivs under nästa rubrik.  

Fenomenologi 

Fenomenologin grundades av Edmund Husserl och bygger på att kunskapen om vår 

verklighet formas i vårt medvetande. Utifrån vår uppfattning om verkligheten, agerar vi 

och kan därmed också förändra det som är utanför oss själva. Medvetandet och omvärlden 

är därmed direkt sammankopplade. Vår verklighetsuppfattning kan därför aldrig bli 

neutral, utan tolkas i medvetandet utifrån vårt perspektiv (Gustavsson, 2000). 

Fenomenologiska undersökningar har därför som mål att beskriva människors upplevelser 

av fenomenen och hitta essensen i dessa (Larsson, 1986).   
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Fenomenologin har sedan utvecklats i olika inriktningar. Men det finns vissa saker som är 

gemensamma och utgör huvuddragen. Dessa tänkte jag beskriva lite närmare. 

Ordet fenomen betyder ”det som visar sig”. För att något ska kunna visa sig måste det 

också finnas någon som detta visar sig för. ”Av den anledningen skulle vi kunna säga att 

de saker som avses i fenomenologin är sakerna som fenomen, dvs. så som de visar sig för 

någon” Bengtsson (1999/2005, s.12). Detta skapar ett beroende mellan subjekt och objekt. 

Inom fenomenologin räcker det alltså inte med att söka kunskap. Kunskapen måste också 

ha betydelse och mening för människans livsvärd. Wennberg och Hane (2005, s.35) 

beskriver detta på följande sätt: ”För att kunskap skall finnas så krävs det att någon vet 

något eller tar ställning till något.” Kunskapen ska därför utgå från det vardagliga livet och 

ha betydelse för detta (Gustavsson, 2000).  

Hur hänger då det här ihop med denna undersökning? Fenomenologi handlar om att skaffa 

sig kunskap om fenomen utifrån människors upplevelse av verkligheten. Fenomenet i det 

här fallet är lustfyllt lärande och det är elevers upplevelse av detta som ska undersökas. 

Vidare utgår undersökningen från den dramapedagogiska verksamheten och förhoppningen 

är att den kunskap som skapas, ska återgå dit och påverka den pedagogiska verkligheten i 

positiv riktning. 

Den fenomenologiska ansatsen får även konsekvenser för metodvalen. Detta beskrivs i 

uppsatsens metoddel. 

Lärande 

Det finns mycket forskning kring lärande och hur vi lär oss. Även här finns det olika 

inriktningar kopplat till kunskapssyn. Den här uppsatsen bygger på en 

socialkonstruktivistisk syn på lärande. Inom konstruktivismen räcker det inte med 

förmedling av kunskap till för att ett lärande ska uppstå. Eleven måste också bearbeta 

informationen och lägga den till sina egna erfarenheter och egen förförståelse. Först då gör 

eleven kunskapen till sin. Socialkonstruktivism går ytterligare ett steg då teorin säger att 

lärandet dessutom måste accepteras i det specifika sociala sammanhanget. Kunskapen 

uppstår alltså inte enbart inom den enskilda individen utan i kommunikationen mellan 

människor i en social grupp (Dysthe, 1996). Dewey (1916/1996) förklarar att de sociala 

relationerna och gruppens gemensamma mål utgör grunden till varför vi överhuvudtaget 

vill lära oss saker.  
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Dramapedagogik är en pedagogisk form som förutsätter deltagande i en social grupp 

(Erberth & Rasmusson, 2008). Därför är de socialkonstruktivistiska idéerna adekvata att 

använda som bas i den här undersökningen. 

Lustfyllt lärande 

Jag har nu redogjort vilken syn på lärande som ligger till grund för undersökningen. Men 

vad innebär då lustfyllt lärande? I följande del kommer jag först att definiera begreppet. 

Därefter följer en redogörelse för olika aspekter av lustfyllt lärande kopplat till teorier och 

forskning.  

Definition av begreppet lustfyllt lärande 

I Nordstedts svenska ordbok – en ordbok för alla (2003, s. 656) står följande definition av 

ordet lust: 

1. önskan att pröva något som man känner skulle skänka glädje eller tillfredställelse <SYN: håg, intresse> 

2. känsla av glädje och tillfredställelse 

Utifrån detta definierar jag ett lustfyllt lärande som ett lärande som stimulerar glädje, 

tillfredställelse och ett intresse för det som lärs ut.  

Granath (2003) skiljer tydligt på lust att lära och på motivation. Det kan finnas många 

saker som motiverar en elev att lära sig, exempelvis att få bra betyg, tillfredställa 

omgivningens krav eller att få bekräftelse. Detta innebär inte att lärandet i sig upplevs som 

tillfredställande eller glädjande, inte heller att det väcker ett intresse hos eleven eller en 

önskan att lära sig mer. På ett liknande sätt beskriver Giota (2003) en skillnad mellan inre 

och yttre motivation där den yttre motivationen främst handlar om att tillfredställa 

omgivningen medan den inre motivationen är en drivkraft att tillgodose sina egna behov. 

Hon förklarar även att det finns en koppling mellan just en inre motivation och 

prestationer. Vilket skulle kunna tolkas som att lust stärker lärandet. 

Utifrån detta bygger jag utgångspunkten att det lustfyllda lärandet förutsätter en positiv 

emotionell upplevelse hos eleven.  

Det sociala samspelet - balans mellan grupp och individ 

Som beskrivits under rubriken Lärande på sid 4 är gruppens dynamik en viktig faktor för 

lärandet enligt den socialkonstruktivistiska teorin. Innebär detta också att gruppens 

dynamik inverkar på individens möjligheter till ett lustfyllt lärande? Inom 

utvecklingspsykologisk teori förklaras det hur ungdomar har en biologisk drivkraft att söka 
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sig till sociala grupper som en del i sitt eget identitetssökande och frigörelsen från 

föräldrarna (Lalander & Johansson, 2007). Sociologin har liknande teorier kring hur vi 

evolutionärt utvecklats till att må bättre när vi gör saker tillsammans och känner samvaro 

med andra (Engdahl, 2009). Granaths (2003) syn på lustfyllt lärande är att den endast kan 

uppstå genom möten. Det är i mötet med andra som vi kan bli överraskade och upptäcka 

nya saker. Får vi inte stimulansen av andra blir vi istället uttråkade. Erberth & Rasmusson 

(2008) beskriver hur viktigt det är för eleverna att redan vid första lektionstillfället får säga 

något i gruppen då detta lägger grunden för att alla ska kunna, och våga, vara delaktiga. 

Spolin (1999) menar att en grupprelation inte kan existera om någon i gruppen dominerar 

på bekostnad av andra. Individen måste förstå att alla behövs i det konstnärliga arbetet och 

att även de starkaste individer är beroende av hela gruppen för att det konstnärliga arbetet 

över huvud taget ska fungera.  

Men vi har samtidigt ett behov av att utmärka oss själva som unika individer (Engdahl, 

2009). Det är en utmaning att möta dagens elever eftersom samhället blir alltmer 

individualistiskt och kraven på valfrihet ökar (Remfeldt, 2011). Aspelin (2010) menar att 

det krävs en optimal balans för att spänningsförhållandet mellan individ och grupp ska 

fungera som en positiv kraft. Vidare förklarar han att gruppen måste kunna ha en 

kommunikation där de förstår och respekterar varandra för att kunna skapa goda positiva 

relationer. En förutsättning för ett positivt samspel är att varje enskild individ tar ansvar för 

gruppen. Därför måste pedagogen också avkräva eleverna ansvar för både sin egen 

utveckling och sin roll i den sociala gemenskapen. Erberth & Rasmusson (2008) menar att 

en förståelse för vad detta innebär kan ske genom gemensamma reflektioner i grupp. 

Blidlöv (2011) förespråkar att pedagogen ska involvera eleverna i reflektioner redan när de 

är små. Då lär de sig både att utrycka sina egna känslor och upplevelser samt att lyssna på 

andra. Efter ett tag finner de glädje i reflektionstiden som sådan. 

Enligt Dewey (1916/1996) kommer eleven att ta fullt ansvar för gruppen först när 

delaktigheten nått en nivå där denne delar gruppens känslomässiga attityd. Gruppens 

framgångar och motgångar kopplas ihop med individens vilket skapar en önskan att arbeta 

för gruppens bästa. Det är också den här delaktigheten som är vägen till att skapa det 

samförstånd som krävs för att gruppen ska fungera optimalt. Erberth och Rasmusson 

(2008) förklarar att en grupp behöver gå igenom olika faser innan den kan komma till 

denna punkt av balans och samförstånd. Det startar med smekmånadsfasen, som kan vara 

osäker och trevande men som samtidigt ofta är fyllt av glädje och nyfikenhet. Allteftersom 



 

 7 

eleverna lär känna varandra uppstår friktioner och gruppen går in i konfliktfasen. Här 

måste pedagogen vara aktiv och se till att alla elever får en möjlighet att uttrycka sina 

känslor samt reda ut knutar och missförstånd. Pedagogen kan driva processen mot ett ökat 

samförstånd och en bättre kommunikation genom att lära eleverna att bli tydliga i sitt 

kroppsspråk och hur de ska tolka andras. I detta gäller också att skapa en förståelse för 

personers åsikter och sätt att tänka samt att olika personer utrycker sig på olika sätt. Det är 

viktigt att eleverna lär sig att dessa olikheter är något positivt och bidrar till den kreativa 

processen. Detta arbete leder förhoppningsvis in gruppen i det tillstånd av balans och 

samförstånd som är nödvändigt för det lustfyllda lärandet.  

Österlind (2011) förklarar att drama är en metod där allas delaktighet är central. Genom att 

stimulera fler olika förmågor underlättas detta och risken för att någon hamnar utanför 

minskar. 

Trygghet  

Dramapedagogiskt arbete kan ibland innebära att eleverna behöver kliva ut ur sin egen 

trygghetszon. Detta kan exempelvis handla om att visa olika känslor eller gestalta en utsatt 

position inför gruppen. Detta kan skapa en stark oro. Hägglund & Fredin (2008) pekar ut 

tre olika sorters oro i det dramapedagogiska sammanhanget: oro för att bli sedd och hörd, 

oro för beröring och oro för att förlora kontrollen. Men det går att vända denna oro till en 

positiv upplevelse av personlig utveckling och välbefinnande. Erberth & Rasmusson 

(2008) går så långt att de påstår att en viss oro främjar den kreativa processen. De hävdar 

att det till och med är nödvändigt för skapandet att lära sig hantera en viss oro. Först då kan 

individen bli trygg på riktigt och öppen för att ha roligt i den osäkerhet som en kreativ 

process innebär. 

För att kunna börja arbeta med individens känslor krävs att dessa tas på allvar av 

pedagogen, att gruppen är trygg och att alla visar respekt för varandra. Här kommer 

pedagogens lyhördhet in som ett nödvändigt redskap. Om inte pedagogen är lyhörd och ser 

hela gruppen och individerna i den kan ett försök att jobba bort någons rädslor bli direkt 

kontraproduktivt (Hägglund & Fredin, 2008). För att kunna vara detta krävs öppenhet och 

självreflektion hos pedagogen (Borseman, 2011). Johnstone (2007) förklarar att pedagogen 

måste skapa ett tillåtande klimat där eleverna inte behöver vara rädda för att göra fel eller 

misslyckas. Detta görs genom att pedagogen tar ansvar för elevernas utveckling och låter 

dem själva skapa fritt utan pekpinnar. Spolin (1999) är inne på samma linje när hon 
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förklarar hur pedagogen inte ska utgöra en auktoritet som eleverna ska försöka 

tillfredställa. Istället ska eleverna själva upptäcka glädjen i att frigöra sin kreativitet 

tillsammans med gruppen utan att någon dömer en. Det är inte heller meningsfullt att 

försöka döma eleverna eftersom det inte finns ett rätt eller fel sätt att lösa ett kreativt 

problem. Ett icke dömande klimat banar också för en positiv upplevelse av själva uppspelet 

eftersom scenskräck egentligen inte är något annat än rädslan att bli dömd. Grünbaum 

(2011) förespråkar också ett gruppklimat fritt från konkurrens, jämförelser och 

bedömningar. Istället ska alla prestationer ses som ett bidrag till den gemensamma 

processen. ”Av erfarenhet vet jag att i ett sådant klimat, utan bedömning av 

skådespelarprestation och utan fokus på skådespelarteknik, kan alla utveckla sin 

dramatiska förmåga och få glädje av att stå på scenen” Grünbaum (2011 s. 37). 

I en engelsk studie bland så kallade högriskungdomar beskrev deltagarna själva hur 

pedagogens förmåga att skapa god stämning var avgörande för att de skulle känna sig 

tillräckligt trygga för att våga delta aktivt (Orme, Salmon & Mages, 2007). Erberth & 

Rasmusson (2008) beskriver att kreativitet och känslolivet är starkt sammankopplade. 

Därför kan en enkel aktivitet som att brainstorma idéer främja både den kreativa processen 

och den emotionella upplevelsen. De poängterar också, likt Grünbaum och Spolin, att 

reflektioner kring övningar inte får handla om bra eller dåligt.  

Något som visat sig skapa positiva relationer mellan pedagog och elev inom 

dramapedagogiska verksamheter är att klimatet blir mindre hierarkiskt i jämförelse med 

traditionella undervisningsmetoder. Eftersom dramapedagogiken bygger på en gemensam 

nyfikenhet och ett ömsesidigt lärande, ökar elevernas tro på sig själva vilket också gör att 

både välbefinnandet och engagemanget ökar. I en studie beskrev deltagarna hur de, i det 

dramapedagogiska projektet, upplevde att de för första gången blev bemötta med respekt 

och lyssnades till (Orme, Salmon & Mages, 2007). Viktigt att påpeka i sammanhanget är 

att dramapedagogik i sig inte medför ett mindre hierarkiskt klimat. Johnstone (2007) 

förklarar att det egentligen inte är metoderna i sig som är avgörande för hur eleverna ska 

uppleva en pedagogisk situation utan pedagogens attityd. Alla grupper är dessutom olika 

och en metod som fungerar bra med en grupp, kanske inte fungerar alls i en annan. Det är 

upp till pedagogen att känna in gruppens behov (von Schantz, 2011). Men den 

dramapedagogiska formen bygger på gemensamma aktiviteter i en kreativ grupprocess 

(Erberth & Rasmusson, 2008). Det medför goda förutsättningar för pedagogen att skapa ett 

positivt klimat.  
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Vidare beskriver Erberth & Rasmussen (2008) hur struktur och stabilitet i arbetet hjälper, 

framför allt nybörjare, att finna trygghet i den dramapedagogiska situationen. Även ett 

lekfullt förhållningssätt bidrar till att dämpa oro. Pedagogen kan exempelvis arbeta med 

olika typer av kontakt- och samarbetsövningar där gruppen får träna på att komma nära och 

lita på varandra. Blidlöv (2011) förespråkar också ramar och struktur som en viktig trygg 

bas som i sin tur gör det möjligt att föra in överraskningsmoment. 

Personliga utmaningar och gemensamma mål 

En annan viktig aspekt för lärande är utmaningen. Gustavsson (2000, s. 20) beskriver 

spänningen mellan utmaningen och glädjen i lärandet: ”Förvärvande av kunskap förutsätter 

aktivitet och ibland hårt arbete, men samtidigt kan mödosamt vunna insikter vara 

människans största glädje”. Med andra ord kan en läroprocess som kräver högre 

ansträngning innebära en högre grad av lustfyllt lärande. Dysthe (1996) kommer till 

slutsatsen att höga förväntningar på eleverna också leder till högre resultat. Men 

förväntningarna måste upplevas som möjliga att uppnå av eleverna. En förutsättning för att 

kunna höja förväntningarna utan att kraven upplevs som orimliga, är att eleverna känner 

sig respekterade och lyssnade till. Då ökar deras självkänsla och tro på att de kan möta de 

utmaningar som ställs inför dem. Dysthe tar också hjälp av Vygotskijs (1978) begrepp 

”den nära utvecklingszonen”, vilken används för att beskriva avståndet mellan den 

kunskapsnivå där eleven nu befinner sig och kan nå själv, och den nivå vilken är möjlig för 

eleven att uppnå med pedagogens stöd. Vad som är den nära utvecklingszonen förändras 

hela tiden allteftersom kunskapsnivån höjs. Vilka förväntningar som är lagom höga 

bestäms i det sociala samspelet mellan pedagog och elev. Remfeldt (2011) förklarar att 

uppgifter kan anpassas för att matcha individens kapacitet även i en föreställningsprocess, 

exempelvis genom rollfördelning. 

Dewey (1916/1996) menade att det krävs ett gemensamt mål i den sociala gruppen för att 

skapa engagemang och motivation till lärande. I dramapedagogisk kontext är kanske det 

tydligaste exemplet på detta föreställningsprocessen. En amerikansk studie (Rossi, 2000) 

visar hur arbetet med en operaföreställning skapade ett sammanhang som både pedagog, 

elever och föräldrar kunde samlas omkring. Sammanhållningen ökade och eleverna 

uppskattade att få göra allt ”på riktigt”. Detta ökade engagemanget och en vilja att lära 

mer. I Nicholsons (2003) undersökning av en föreställningsprocess på en skola i 

Storbritannien hade eleverna en gemensam önskan om ett bra resultat eftersom detta kunde 

stärka skolans rykte. Detta ökade det individuella ansvarstagandet i gruppen. Törnquist 
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(2011) beskriver hur det tydliga mål som en föreställning är skapar meningsfullhet och en 

drivkraft i lärandet. Det stärker också sammanhållningen eftersom processen kräver 

samarbete och varje individ utgör en viktig funktion. Eleverna får känna sig betydelsefulla. 

Intresse och engagemang 

Ett gemensamt mål kan alltså öka engagemanget. Detta är något som krävs för att eleverna 

ska vara beredda att ta sig an en utmanande läroprocess. För ett äkta engagemang, eller 

inre motivation som Giota (2003) uttrycker det (se sid 5 i denna uppsats),  krävs ett 

uppriktigt intresse för innehållet i undervisningen. Eleverna kan inte bara ha ett gemensamt 

mål utan också se meningen med att sträva mot detta. Denna meningsfullhet måste också 

sträcka sig bortom strävan att passa in i den sociala gruppen (Dysthe, 1996. Dewey, 

1916/1997). I en föreställningsprocess är alla beroende av varandra. Därför försvårar 

omotiverade elever med hög frånvaro för hela gruppen. Ett bristande engagemang påverkar 

inte enbart den enskilda individen (Remfeldt, 2011). 

Vad kan då en pedagog göra för att skapa ett äkta intresse och engagemang hos eleverna? 

Aspelin (2010) förklarar att pedagogens eget engagemang i eleverna och deras utveckling 

har stor betydelse för både gruppen och individen. Eleverna behöver känna att pedagogen 

inte bara tror på dem utan att pedagogen också bryr sig om dem. Även Dysthe (1996) 

betonar hur pedagogen, genom att visa intresse för elevernas tankar och åsikter, inte bara 

stärker elevernas självförtroende utan också deras engagemang. Hög delaktighet från 

eleverna är hennes rekommendation. Hägglund & Fredin (2008) är också inne på att 

pedagogens eget engagemang är avgörande för att väcka elevernas. De menar att 

pedagogen tydligt ska visa en positiv inställning till de övningar som presenteras. Vidare 

förklarar de att pedagogen på samma sätt ska undvika att visa eventuella egna 

tveksamheter till en övning. Då sprids direkt en tveksamhet och negativ stämning i 

gruppen. Går inte detta är det bättre att göra något annat. Spolin (1999) står för samma 

hållning och påstår att pedagogen aldrig får visa sig uttråkad eller trött, då den energin 

sprider sig vidare till eleverna. Blidlöv (2011) beskriver hur hennes elever känner glädje, 

nyfikenhet och mod att pröva nya saker, när hon som pedagog visar engagemang genom 

att ge kommentarer, uppmuntra och ställa frågor. Även Westin (2006) betonar vikten av 

engagemang. Som en del i detta måste ledaren (i hennes fall regissören), själv tända på den 

idé eller det projekt som ska genomföras. Annars kommer det bli mycket svårt att motivera 

resten av gruppen, speciellt i processens tyngre perioder, som enligt henne alltid kommer 

dyka upp. Detta påstående innebär också att det skulle vara omöjligt att få alla att känna 
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glädje hela tiden under en process. Däremot går det att underlätta och förkorta de tyngre 

perioderna och på så sätt skapa en positiv upplevelse av processen som helhet. 

Eleverna i Nicholsons (2003) studie berättar hur viktigt det var för dem när pjäsens 

författare kom till teatern och visade att han brydde sig om deras arbete och engagerade sig 

i processen.  

En annan aspekt som är relevant i sammanhanget är frivillighet. Hägglund (2011) upplevde 

att obligatorisk dramaundervisning i skolor kan vara problematiskt då det hos en del elever 

redan från början kan finnas ett motstånd. I dessa grupper är det extra viktigt att släppa 

fram leken och se till att alla blir trygga i gruppen. Den typen av undervisning som sker på 

fritiden borde alltså ha ett försprång då eleverna (förhoppningsvis) väljer att delta i 

undervisningen utifrån ett eget intresse. 

Rolltagande 

En central del av dramapedagogiskt arbete är att gestalta olika typer av roller. I Orme, 

Salmon och Mages (2007) studie berättade de deltagande ungdomarna, framför allt 

flickorna, hur de känt sig stärkta av att ha gå i roll och vara någon annan. Rollen fungerade 

som ett skydd vilket gav deltagarna trygghet att utrycka sig på ett sätt de inte skulle ha 

vågat göra som sig själva. I Nicholssons (2003) studie framgår att elever som annars haft 

svårt att ta plats i gruppen nu fick andra möjligheter att göra detta genom sin roll. Eleverna 

själva beskrev det också som betydelsefullt att de hade möjlighet att påverka hur deras 

roller skulle framställas genom att exempelvis kunna ändra i repliker. Spolin (1999) 

beskriver hur känslan av att gå i roll kan vara som en semester från det egna jaget. Detta 

skapar en frihet från vardagens stress och problem och tillåter eleven att vara helt 

närvarande i nuet. 

Engdahl (2009) beskriver rolltagande ur ett sociologiskt perspektiv. I vår vardag växlar vi 

mellan olika roller beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i. När barn leker 

rollekar är detta en form av social träning för att kunna skilja på dessa olika roller. Så 

småningom lär vi oss att använda social kommunikation för att förmedla den bild av oss 

själva som vi finner mest lämplig i sammanhanget. Förmågan att hantera denna typ av 

rolltagande är alltså helt nödvändig i vårt sociala samspel med andra människor. 
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Frihet och styrning i den kreativa processen 

Ett annat sätt att öka det lustfyllda lärandet är att bjuda in eleverna att själva delta i det 

kreativa arbetet eftersom den känsla som uppstår när en individ får en idé eller kommer till 

insikt är befrielse och glädje. För att eleverna ska känna sig fria att göra detta krävs att 

pedagogen visar tillit till individernas förmåga att skapa (Erberth & Rasmusson, 2008). 

Hägglund (2011) har gjort iakttagelsen att barn som var fria att skapa scener som de själva 

ville göra blev nöjdare, samtidigt som resultatet blev bättre. Han förklarar att detta handlar 

om att visa förtroende för att eleverna klarar av att vara medskapare i processen. För att 

eleverna ska kunna känna sig fria att skapa en produktion som de kan stå för och vara 

nöjda med, får inte pedagogen tvinga på dem sina egna konstnärliga ambitioner. Elevernas 

eget uttryck ska stå i fokus (Remfeldt, 2011). Törnquist (2011) beskriver, i likhet med vad 

som tagits upp i på sid 8 i denna uppsats, hur relationen mellan pedagog och elever 

fördjupas i en föreställningsprocess eftersom man skapar kunskap tillsammans, snarare än 

att pedagogen förmedlar kunskap som något fast och färdigt.  

Men eleverna behöver också ramar i skapandet. Berggraf Säbö (2011) menar att eleverna 

inte kan låtas styra den kreativa processen helt själva då detta kan leda till att vissa elever 

tar över på andras bekostnad. Törnquist (2011) förklarar hur pedagogen måste hitta en 

balans där eleverna får ta ansvar utan att bli övergivna. 

Det innebär att ge elever en chans att ”äga” sin produkt, vilket inte är detsamma som 

att lämna dem att klara sig själva. Tvärtom är det så att eleverna lär sig en form av 

undersökande arbetssätt som bland annat innebär att fånga upp och ta vara på de 

resurser som finns. Alla deltagare bidrar med sitt kunnande, såväl lärare som elever. 

Törnquist (2011, s.156) 

Dramapedagogik eller teaterpedagogik? 

Då undersökningen kommer att äga rum i en teaterpedagogisk verksamhet är det viktigt att 

förtydliga på vilket sätt den hör hemma i ett dramapedagogiskt forskningsfält.  

Dramapedagogik är i Sverige ett förhållandevis litet forskningsfält (Österlind, 2008). Men 

det finns ändå dem som försökt definiera dramapedagogiken i hela sin bredd.  

Grünbaum (2011, s. 40) försöker fånga dramapedagogikens essens genom följande 

beskrivning: ”Kärnan i dramapedagogiken kan sägas vara att utveckla inlevelse i och 

empati för andra och sig själv genom roll- och perspektivbyten samt att ge utrymme för 

intuition, spontanitet och kreativitet.” Denna förklaring rymmer flera aspekter av 
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dramapedagogiken, men lyckas inte riktigt fånga upp hela den bredd och komplexitet som 

inbegriper dramabegreppet.  

Den definition som jag stött på mest inom svensk dramapedagogisk forskning och även i 

det kollegiala samtalet, är Sternudds (2000). Sternudd delar in dramapedagogiken i fyra 

olika perspektiv: Personlighetsutvecklande, Kritiskt frigörande, Holistiskt lärande och 

konstpedagogiskt. Indelningen bygger på hur dramapedagogiska inriktningar formar den 

pedagogiska verksamheten utifrån syftet med undervisningen. Sternudds indelning är 

tydlig och täcker in det mesta. Men det går ändå att hitta några brister. Dels kan den här 

typen av teoretisk indelning bli knepig i vissa pedagogiska praktiker då olika perspektiv 

oftast går in i varandra. Det är också långt ifrån alltid som det går att sortera in en 

verksamhet eller ens ett projekt i ett av dessa perspektiv. Detta blir tydligt för den som 

tittar på teatern och den teaterpedagogiska verksamheten. 

Martha Westin (2006) pekar på några viktiga komponenter för att definiera ordet teater. 

Det måste innehålla en gestaltning, det måste finnas aktörer, alltså någon som genomför 

gestaltningen och det ska spelas upp inför publik. Publiken ska dessutom få uppleva 

gestaltningen ”här och nu”. En videoinspelning kan exempelvis enligt denna definition inte 

räknas som teater. Vidare beskriver hon att en av de stora skillnaderna mellan teater och 

drama är att teatern är till för publiken, medans det inom drama är deltagarnas upplevelse 

och utveckling som är i fokus. 

Den teaterverksamhet inom kulturskolan som jag kommer att undersöka har fokus på att 

producera föreställningar inför publik. Men samtidigt finns det också en kursplan där 

deltagarnas lärande och utveckling är i fokus på ett sätt som rimmar väl med Sternudds 

(2000) definition av det konstpedagogiska perspektivet. Syftet med föreställningarna är 

inte i första hand att tillfredställa publiken, utan eleverna som står på scen. Den 

teaterpedagogiska verksamheten är med andra ord både en teaterverksamhet och en 

dramapedagogisk verksamhet på samma gång.  
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Metod 

I den här delen kommer jag att redogöra för olika överväganden som lett fram till val av 

undersökningsmetod och val av informanter. Sedan följer en redogörelse för studiens 

genomförande. Avslutningsvis finns ett stycke om analysmetod.  

Val av undersökningsmetod 

Som tidigare beskrivits är syftet att undersöka fenomenet lustfyllt lärande, som det upplevs 

av elever i en föreställningsprocess. Detta utesluter direkt olika kvantitativa metoder. 

Emotionella upplevelser är så pass komplexa att de kräver en metod som kan hitta dess 

olika bottnar och kvaliteter. Att skapa en så mångfasetterad och rättvis bild som möjligt 

genom kvalitativ forskning är dessutom vad som går i linje med den fenomenologiska 

ansatsen. I övrigt har ansatsen inte några krav på metod förutom att den ska anpassas till 

den verklighet som undersöks. (Bengtsson, 1999/2005). Fenomenologi har beskrivits 

närmre i denna uppsatsens teoridel på sidan 3-4. 

Jag valde att genomföra en gruppintervju i form av ett fokussamtal. I litteraturen används 

både begreppen fokusgrupp och fokussamtal. Jag har valt att använda ordet fokusgrupp när 

jag skriver om metoden generellt eller om gruppen som deltar i samtalen. Termen 

fokussamtal används för att benämna det samtal som sker i fokusgruppen.  

Jag anser att valet av fokusgrupp som metod går i linje med den socialkonstruktivistiska 

teorin att kunskap uppstår i det sociala samspelet. En grupp skulle alltså enligt denna teori 

lättare hitta ny kunskap kring ämnet än en enskild individ som reflekterar själv. Repstad 

(2007) menar att detta är en möjlighet men att det också finns risker i att gruppens dynamik 

påverkar resultatet. Exempelvis kan vissa ha svårare att vara ärliga i grupp än i enrum. 

Samtidigt förklarar Wennberg & Hane (2005) att även det som gruppen inte vill eller kan 

tala om berättar något om deras verklighet och kan därför ha ett värde i sig.  

Den kritik som finns gentemot att endast använda samtal som metod är att detta inte räcker 

för att skapa en tillräckligt rik bild av livsvärlden. Det optimala utifrån detta perspektiv 

vore att kombinera samtal med en djupgående etnografisk undersökning (Bengtsson 

1999/2005). Detta hade dock inte varit praktisk möjligt i ett arbete på den här nivån. Då jag 

dessutom träffar dessa ungdomar regelbundet och vistas dagligen i den pedagogiska 

miljön, tror jag mig kunna sätta in mig i deras livsvärd på ett adekvat sätt även utan 

omfattande observationsstudier.   
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Val av informanter 

Då det jag velat undersöka är elevernas syn på lustfyllt lärande i dramaprocessen var det 

ganska självklart att välja en studie där eleverna stod i fokus, snarare än pedagoger eller 

andra ”experter” på området. Giota (2003) hävdar att pedagoger bör fråga eleverna om 

deras egna syften och motivation med att lära sig men att detta sker alltför sällan i skolans 

värld. Jag valde att gå till min egen arbetsplats och eleverna där.  

Det finns fördelar och nackdelar med att forska i den egna verksamheten. Den kanske 

tydligaste fördelen är den rent praktiska. Jag känner både personal och elever samtidigt 

som jag är hemmastad i lokalerna. Samtidigt kan det finnas en problematik i att forska på 

den egna verksamheten då det är lätt att bli hemmablind och därmed missa vissa möjliga 

tolkningar av materialet (Wibeck, 2000/2010). Jag har ändå bedömt att fördelarna 

överväger nackdelarna i det här fallet. 

Då återstod frågan vilka elever jag skulle välja ut. I verksamheten finns ca 400 barn i 

åldrarna 7-20 år. Hade detta varit en större undersökning med möjlighet att genomföra fler 

fokussamtal hade en variant varit att ha en grupp per årskurs och på så sätt få en tydligare 

bild av likheter och skillnader mellan olika åldrar. Då detta inte var praktiskt möjligt och 

inte heller det huvudsakliga syftet med undersökningen var det enda rimliga alternativet att 

endast ha en grupp med elever. Att skapa en grupp som är förhållandevis homogen, 

framför allt när det kommer till kunskapsnivå, är att föredra (Wibeck, 2000/2010. 

Wennberg & Hane, 2005). Att ha en grupp med alltför stor ålderskillnad mellan eleverna 

var därför inte aktuellt då deltagarna redan från början skulle ha olika förutsättningar att 

delta i samtalet.  

Valet föll på teaterns ungdomsledare. Att jobba med ungdomar skulle ge mig bättre 

förutsättningar att möta eleverna på samma nivå än om jag valt en yngre åldersgrupp. 

Förhoppningen har också varit att ungdomarna lättare ska kunna ställa om och se mig som 

forskare och inte som deras teaterpedagog. Ungdomsledarna har dessutom genomgått en 

kortare utbildning i teaterpedagogiskt ledarskap. De fungerar som hjälp i grupper med 

yngre barn med en teaterpedagog som handledare. Detta gör att de har ett unikt perspektiv 

och en insikt i den pedagogiska verkligheten som andra teaterelever saknar. Detta 

perspektiv har varit tänkt att bidra till mer fruktbara diskussioner och en möjlighet att lyfta 

samtalet från att enbart handla om den egna erfarenheten till att beröra ämnet på en mer 
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generell nivå. Dessa elever visar också, genom sitt engagemang, ett större intresse för 

verksamheten vilket borde innebära en större motivation till att delta. 

Faran med att använda en grupp där alla är ganska lika är att de riskerar att hamna i ett 

grupptänkande där avvikande åsikter inte kommer fram (Wibeck, 2000/2010). En annan 

risk är att eleverna, genom att de varit en del av verksamheten och utbildats av mig och 

mina kollegor, redan är färgade av vårt sätt att tänka kring dessa frågor. Jag har gjort 

bedömningen att fördelarna överväger nackdelarna och att dessa risker till viss del gått att 

reducera genom att jag varit medveten om dem innan undersökningen genomfördes. Därför 

har jag kunnat vara uppmärksam på tecken till slentrianmässigt grupptänkande i samtalet 

och, om nödvändigt, utmana gruppen med motfrågor och ifrågasättande. Jag kan även sätta 

den här undersökningen i relation till tidigare forskning och därmed se i vilken 

utsträckning dessa överensstämmer. 

Fortsättningsvis i uppsatsen kommer jag att kalla mina informanter för deltagare. Detta 

eftersom jag vill betona deras funktion som deltagare i ett ömsesidigt samtal. 

Beskrivning av verksamheten 

Undersökningen ägde rum i teaterverksamheten på en kulturskola norr om Stockholm. 

Verksamheten består framför allt av ämneskurser i teater på fritiden för barn och ungdomar 

i åldrarna 7-20 år. Gruppstorleken varierar mellan 10-16 elever och så gott som samtliga 

grupper arbetar mot någon form av teaterföreställning. Då det i första hand rör sig om 

fritidsverksamhet är det eleverna själva (ibland på initiativ av deras föräldrar) som väljer 

att delta i verksamheten efter skoltid.  

Beskrivning av ungdomsledarutbildningen 

Ungdomar över 13 år som är eller har varit elever i verksamheten kan ansöka om att få bli 

ungdomsledare. Detta innebär att de får en kortare utbildning under en dag i ledarskap. 

Sedan blir de tilldelade en barngrupp där de fungerar som hjälpledare tillsammans med en 

teaterpedagog under en eller flera terminer. En ungdomsledare kan exempelvis hålla i 

uppvärmning eller arbeta tillsammans med ett mindre antal elever när de är uppdelade i 

smågrupper. Teaterpedagogen ger ungdomsledaren kontinuerlig feedback och tips kring 

olika situationer som kan uppstå i den pedagogiska processen. I slutet av läsåret får 

ungdomsledaren ett intyg som kan användas vid exempelvis jobbansökningar. 



 

 17 

Förberedelser 

Första steget i undersökningen var att ta kontakt med ungdomsledarna för att få ihop en 

fokusgrupp. Jag mailade ut till de föräldrar vars ungdomar är eller har varit ungdomsledare 

i verksamheten det senaste året. Jag valde att inte ta med de ungdomsledare som ännu inte 

hunnit gå ledarskapsutbildningen. Då jag har träffat samtliga ungdomsledare och är lärare 

för de flesta gjorde jag ingen närmre presentation av vem jag är utan nöjde mig med att 

beskriva min utbildning, syftet med undersökningen samt när och hur den var tänkt att 

genomföras. Jag fick snabbt svar från tre personer. Efter att ha pratat runt med de 

ungdomar jag träffat på teatern lyckades jag få med ytterligare två stycken. Tyvärr fick jag 

ett avhopp i sista minuten vilket innebar att det i slutändan var fyra ungdomsledare som 

deltog i samtalet. Wibeck (2000/2010) rekommenderar ett antal på fyra till sex deltagare i 

fokusgruppen för bästa gruppdynamiska förutsättningar. Då mina fyra deltagare var inom 

detta spann gjorde jag inga ytterligare försök att hitta en ersättare. 

Samtliga deltagare och deras föräldrar fick skriftlig information om studien, dess syfte och 

vad som förväntades av deltagarna. Jag var också noga med att få skriftligt samtycke från 

alla där de aktivt kunnat intyga att de är införstådda med vad det hela handlar om, samt att 

de deltar frivilligt. I informationen framgick även i vilken utsträckning deltagarna kunde 

vara anonyma samt hur och var uppsatsen kommer att publiceras. 

Andrén (2008) påpekar vikten av att deltagarna blir tydligt informerade om syftet med 

studien och undersökningens frågeställningar. Wibeck (2000/2010) menar dock att det 

finns en risk att ett alltför snävt fokus på huvudfrågan styr samtalet på ett sätt som gör att 

man missar vissa aspekter. Jag valde att lösa detta genom att tydligt förklara syftet, men 

inte gå in närmre på mina exakta frågeställningar. Istället för färdiga frågor eller teman, 

gav jag deltagarna i uppgift att inför samtalet ha tänkt ut något från deras senaste 

föreställningsprocess, där de själva var elever, som de funnit särskilt lustfyllt. Det kunde 

röra sig om en särskild övning, en situation, ett arbetssätt eller något annat som ingick i 

processen. Deras berättelser var sedan tänkta att fungera som utgångspunkt i samtalet. 

Genomförande 

Maria Andrén (2014) använder fokusgrupper på ett sätt som skiljer sig något från hur det 

beskrivs i mycket metodlitteratur. Hon gör deltagarna till medforskare genom att ta med 

sin forskningsfråga till gruppen och tillsammans med dem söka kunskap. I den här formen 

blir det mindre intressant vad varje enskild individ tycker och tänker utan hur gruppen 
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resonerar tillsammans. Jag finner därför denna metod lämplig då ett gemensamt samtal 

öppnar upp för möjligheten lyfta diskussionen om upplevelsen av lustfyllt lärande till en 

högre nivå. Metoden har också etiska fördelar då deltagarna blir delaktiga på ett annat sätt. 

De får följa processen och har större kontroll över resultatet. Detta speglas i att 

dokumentationen av studien genomförs öppet i form av så kallade väggtidningar. Dessa 

fungerar som en slags fältanteckningar, men som redovisas på öppet på en vägg under 

samtalets gång. Då kan deltagarna hela tiden följa vad som dokumenteras och även själva 

komplettera eller förtydliga sina eller andras utsagor. Att det som sägs blir visuellt för alla 

underlättar även möjligheten att backa till tidigare samtalsämnen om behovet uppstår. 

Detta arbete fungerar dessutom som ett första steg i analysen av materialet. Ett exempel på 

hur dessa väggtidningar såg ut finns med i bilaga 1. 

Wibeck (2000/2010) hävdar att enbart anteckningsbaserade analyser oftast inte lämpar sig 

för forskningsändamål då analysen riskerar att bli godtycklig. Öppna anteckningar blir ett 

sätt att motverka denna godtycklighet. Jag valde ändå att komplettera dokumentationen 

med en ljudinspelning. Detta eftersom jag ville försäkra mig om att inte missa något 

viktigt. Även om jag gick igenom alla anteckningar direkt efteråt, kan minnet lätt svika. Då 

är det bra att ha en mer exakt dokumentation att kunna gå tillbaka till. Dessutom gav det 

mig möjlighet att använda direkta citat i min resultatredovisning. 

Fokussamtalet ägde rum en söndagseftermiddag i en mindre konferenslokal på teatern. Jag 

var där innan och ställde i ordning rummet, kontrollerade inspelningsutrustningen och såg 

till att det fanns fungerande papper och pennor för väggdokumentationen.  

När det var dags för samtalet samlades vi alla i rummet och jag berättade lite kort om hur 

jag tänkt mig upplägget för samtalet och informerade än en gång om att detta var något helt 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avsluta samtalet. Min plan var att hålla låg 

profil och inte delta aktivt i samtalet mer än nödvändigt utan istället fungera som 

sekreterare och föra anteckningar på väggen. Jag uppmanade deltagarna att i första hand 

prata med varandra och inte med mig. För att hålla ett så öppet och fritt samtal som möjligt 

valde jag att inte ha med mig någon intervjuguide utan litade på att samtalet skulle formas 

på ett bra sätt utifrån deltagarnas berättelser. Jag hade däremot med mig mina 

frågeställningar för att kunna stämma av att vi berört dessa under samtalets gång.  

Samtalet artade sig så att det blev uppdelat i två pass. Under det första, som varade i cirka 

en timme, berättade deltagarna i tur och ordning sina berättelser. Utifrån varje berättelse 
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diskuterades liknande erfarenheter och vad som gjorde att just dessa ansågs lustfyllda. 

Ibland behövde jag kliva in och hjälpa samtalet på traven genom att exempelvis fråga 

deltagare som inte talat så mycket om vad de tyckte, eller genom att ställa följdfrågor och 

motfrågor. När ett ämne verkade uttömt frågade jag om någon hade något mer att tillägga. 

Om inte, gick vi vidare till nästa persons berättelse.  

När vi gått varvet runt tog vi en kort paus och hämtade fika. Sedan startade vi pass två. Jag 

tog en mer aktiv roll och gick igenom dokumentationen på väggen tillsammans med 

deltagarna. Ibland uppstod behov av förtydliganden från deltagarnas sida. Det gav också 

mig en möjlighet att be deltagarna utveckla någon del som jag funnit intressant men som 

inte fått så mycket utrymme i det inledande samtalet. Passet varade i ca 40 minuter och 

mitt intryck var att både jag och deltagarna var nöjda efteråt. Jag avslutade med att tacka så 

mycket för deras deltagande och förklara att de var välkomna att höra av sig om de kom på 

något som de ville lägga till eller förtydliga i efterhand. 

Analysmetod 

Jag har valt att göra en innehållsanalys (Wibeck 2000/2010) av mitt material. Utifrån mina 

forskningsfrågor har jag bedömt det som mest relevant att titta på vad som sagts i samtalet 

och hur detta kan kopplas till frågorna. 

Jag började med att sammanställa mitt material till ett referat från fokussamtalet. Detta 

gjorde jag genom att först gå igenom anteckningarna från väggtidningarna och renskriva 

dessa. Sedan lyssnade jag igenom ljudinspelningarna och kompletterade med ytterligare 

information. Referatet är inte en exakt återgivelse eller transkription av samtalet utan kan 

bäst beskrivas som en beskrivande analys (ibid). 

Jag har sedan arbetat med referatet som underlag och kategoriserat innehållet i olika teman. 

Dessa teman har i sin tur kopplats till undersökningens frågeställningar. 

Reliabilitet/tillförlitlighet och validitet/relevans 

Reliabilitet och validitet är två termer som traditionellt använts för att avgöra om en 

undersökning kan klassas som vetenskaplig. Reliabilitet innebär att undersökningen 

genomförs på ett korrekt sätt och att det därmed ska kunna gå att genomföra en ny 

undersökning på samma sätt och få samma resultat. Validitet är att man undersöker det 

som man utger sig för att undersöka (Wennberg & Hane, 2005). 
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Dessa termer kommer från kvantitativa studier och är inte lika applicerbara på kvalitativ 

forskning (Thurén, 2007). Wennberg & Hane (2005) har därför valt att istället använda 

termerna tillförlitlighet och relevans. Deras definition av tillförlitlighet innebär att 

fokussamtalet redovisas på ett korrekt sätt och stämmer överens med vad deltagarna i 

samtalet velat förmedla. Relevans definierar dem som att innehållet i undersökningen 

måste ha betydelse i ett större sammanhang, och inte enbart för deltagarna i samtalet. 

Fokussamtalet har haft som syfte att få fram deltagarnas personliga upplevelser. Det finns 

alltså inget innehåll eller resultat som kan eller ska mätas. Att tala om reliabilitet i det 

avseendet är därmed inte adekvat för den här undersökningen. Det som däremot går att 

fundera över är huruvida jag, genom min medverkan i samtalet, på något sätt påverkat 

resultatet. Att min närvaro har påverkat samtalet är oundvikligt. Deltagarna har en relation 

till mig sen tidigare och det är möjligt att de hade uttryckt sig på ett annat sätt med en 

annan moderator. Men jag anser att jag inte sitter i samma maktförhållande till dem som 

exempelvis en lärare som utfärdar betyg. Ungdomsledare får visserligen intyg som de kan 

använda vid exempelvis jobbansökningar, men dessa är standardiserade och inget som jag i 

egenskap av pedagog kunnat påverka eftersom jag inte var handledare för någon av de 

ungdomar som deltog i undersökningen. Min upplevelse av samtalet var dessutom sådan 

att deltagarna kunde vara öppna och ärliga då de vid flera tillfällen ifrågasatte både mina 

och varandras påståenden. 

Jag ville ändå försöka tona ner min egen roll genom att inte styra samtalet på något annat 

sätt än med följdfrågor i syfte att fördjupa och att skapa utrymme för alla deltagare att 

komma till tals, samt med motfrågor när jag upplevde att det fanns ett behov av detta. 

Eftersom vi dessutom gick igenom samtalet tillsammans fanns det stora möjligheter för 

deltagarna att förtydliga, korrigera och komplettera sina uttalanden. Jag skulle därför 

bedöma tillförlitligheten som relativt hög. 

Vad gäller validiteten, finns det en tydlig koppling mellan syfte, forskningsfrågor och det 

samtal som ägde rum. Detta blir tydligt i undersökningens resultatdel och diskussionsdel. 

Relevansen bedömer jag också som hög då många av de teman som kommit upp i samtalet, 

på olika sätt beskrivs i litteratur och tidigare forskning, vilket innebär att det är teman som 

intresserar fler. Samtidigt tillför undersökningen ett perspektiv som inte är vanligt 

förekommande, nämligen elevens egna upplevelser.  
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Resultat 

I följande del redovisas uppsatsens resultat utifrån frågeställningarna. Ett mer fördjupat 

samtal om resultatet och hur detta kan tolkas i förhållande till teori och forskning återfinns 

i uppsatsens tolkningsdel och diskussionsdel. 

Vad innebär ett lustfyllt lärande för eleverna? 

I den här delen redovisas de uttalanden där deltagarna på olika sätt talar om vad som är 

lustfyllt eller vad som gör att något blir lustfyllt i föreställningsprocessen och lärandet. I 

termen lustfyllt har jag valt att lägga ord som beskriver en positiv emotionell upplevelse, 

exempelvis roligt, kul, spännande samt att gilla eller tycka om något. 

Rolltagande 

Vid flera tillfällen under samtalet kommer deltagarna in på rolltagande och tjusningen i att 

få kliva ur sig själv och ”vara” någon annan.  

Meja: Jag tycker det är skoj med teatern att, jag behöver inte vara mig själv liksom. Jag 

kan vara någon annan.  

Meja berättade om arbetet med en specifik scen som hon tyckte var extra kul. 

Moderator: Vad tror du det var i själva scenen som gjorde att den var rolig att göra? 

Meja: Att jag fick vara så elak. 

Skratt  

Stella: Ja jo men det kanske är att man får göra något man inte är van med och gör 

normalt. 

Meja: Det var väldigt roligt. 

Meja förklarar vidare att hon verkligen gillar att spela någon som är olik henne själv och 

gärna väljer sådana roller. Exempelvis har hon fått kommentarer i skolan för att hon alltid 

väljer att spela kille. Liv spinner vidare på detta och nämner hennes senaste föreställning 

där de allra flesta spelade det motsatta könet. Hon tyckte det var otroligt kul och häftigt.  

De föredrar alla att spela den typ av scener som ligger långt ifrån vardagen. Det skapar 

större möjligheter att utveckla den egna karaktären och det egna skådespeleriet. Det är 

roligare än att göra mer alldagliga situationer. De ser också alldagliga scener som svårare 

då det inte går att spela ut och överdriva på samma sätt. De är överens om att en av de stora 
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tjusningarna med teatern är att den skapar en möjlighet att få uttrycka känslor på ett sätt 

som inte är möjligt i deras vardag. Karaktären blir en sköld att gömma sig bakom vilket 

skapar möjligheter att släppa på kontrollen.  

Liv: Sen jag började med teater, så har jag alltid tänkt såhär: Jo men när jag väl står på 

scen, framför alla, då är det ju inte en själv utan då är det ju ens karaktär. 

Stella och Meja instämmer. 

Liv: Så då kan man inte göra fel. 

Stella: Nej. 

Liv: Men sen… det är ändå lite såhär, när man då inte är på scen eller har en 

föreställning, då är det lite som, är man sin karaktär eller är man sig själv när man 

sitter och läser repliker och liksom, repar? Då kan det ändå bli lite jobbigt det här 

om man skulle säga nånting fel för då kan man inte bara: ”Nej det var inte jag. Det 

var min karaktär.”  

Stella berättar att hon tidigare mest spelat karaktärer som varit nära henne och tycker 

därför att det är kul att nu få göra en karaktär som är olik henne själv. Samtidigt har hon 

varit lite rädd för att ta det steget då hon blivit trygg i det bekanta och är orolig att det ska 

bli fel nu när hon provar något nytt. 

Liv däremot menar att det är just det som är så bra med teater, att det inte finns något rätt 

eller fel sätt att spela en roll utan bara olika tolkningsmöjligheter.  

Liv: Jag tycker nästan att det roligaste med teatern är att, det finns liksom inga gränser. 

Det är typ såhär: ”Gör vad du vill. Det är helt okej.” /…/ Det är som med 

improvisationsgrejer och det där, fantasin har inga gränser och det där, det tycker 

jag är skitkul. Det är liksom, det finns inga fel. Det finns bara olika. 

Lusten i att skapa och utveckla en egen karaktär hänger också ihop med den rent fysiska 

förvandlingen. De beskriver alla hur mycket de tycker om att få på kostym och smink och 

de hävdar att alla elever oavsett ålder älskar att vara i kostymförrådet och prova kläder. 

Liv: Det är kul också med det här, kostymer och grejer, hur man kan förvandla en person 

liksom.  

Stella: Alltså att få prova kläder… 
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Liv: Ja. 

Stella: Föreställningsdagen när man blir sminkad. Alltså det… 

Liv: Det var det bästa på allt. 

Stella: Ja det är så kul. 

Elevdemokrati 

Ibland gör grupperna pjäser som eleverna improviserat fram utifrån karaktärer som de 

själva har skapat. Stella tycker att det är kul att få komma på en karaktär helt själv. Meja 

tycker att det är coolt och intressant att se hur det går att skapa en enhetlig historia utifrån 

karaktärer som är helt olika och skapats individuellt. 

I arbetet mot en föreställning är deltagarna överens om att eleverna själva måste få vara 

med och bestämma vad de ska spela för roll. Men de ser samtidigt en motsättning i detta då 

det krävs att man kliver ut ur sin egen bekvämlighetszon för att utvecklas. Stella förklarar 

att det också känns bättre för varje gång man gör något som till en början kan kännas lite 

obekvämt.  

Hur man kan göra för att utmana eleverna samtidigt som man ger dem möjlighet att själva 

bestämma berörs under rubriken: ”Hur kan pedagogen påverka förutsättningarna för 

lustfyllt lärande?” på sidan 30. 

Att utvecklas som individ, tillsammans med andra 

Deltagarna tar upp flera saker som på olika sätt berör det faktum att arbetet med en 

teaterföreställning är en gruppaktivitet och att detta i sig är något som bidrar till ett lustfyllt 

lärande. Liv menar att den stora vitsen med teater är just att göra en pjäs tillsammans.  

Liv: Men det är ju som jag har sagt att alla behövs.  

De andra instämmer. 

Liv: Det finns ju ståupp-komiker som är en på scen och gör en hel föreställning, men det 

går ju inte direkt att ta ett manus och göra det helt själv.  

Stella: Nej precis. 

Liv: Det går ju men… 

Meja: Ja det går men… 



 

 24 

Liv: Det blir ju inte samma grej. Det blir ju helt olika grejer liksom. 

Meja: Det blir ju roligare att jobba med andra också än att bara jobba själv. 

Arbetet i grupp skapar möjlighet att inspireras av varandra. Liv tar upp som exempel när 

hennes grupp var med på en teaterfestival där de fick möjlighet att se en annan grupp 

framföra samma pjäs som dem. Hon tyckte detta var kul och inspirerande. Dels var det en 

möjlighet att se hennes egen roll ”in action” vilket gav en tydligare uppfattning om 

karaktären, dels var det givande och spännande att se olika tolkningar. Att se andra kan 

också vara ett sätt att upptäcka roller som hon inte själv först tänkt att hon skulle kunna 

spela. Stella håller med om att det vore kul att se hur det går att tolka samma roll, scen eller 

pjäs på olika sätt.  

De är alla överens om att gruppen måste fungera för att teaterprocessen ska bli rolig för 

alla. Vad detta innebär tar jag upp i den del som berör samspelet i gruppen. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att hitta två olika sätt som deltagarna talar om lustfyllt lärande.  

De talar om arbetsformen och verksamheten som lustfylld i sig själv. Teatern erbjuder en 

möjlighet att kliva in i en annan gränslös värld där det inte finns några rätt och fel och där 

du kan vara vem du vill. De får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra vilket är 

roligare än att jobba själv. De får en chans att inspireras av varandra och lära sig hur olika 

personers kreativa idéer skapar en helhet. 

De talar också om olika förutsättningar för att processen ska bli lustfylld. De vill ha 

möjlighet att spela karaktärer och scener som inte är för alldagliga och svåra. De vill känna 

sig fria från prestationskrav och vara del av en grupp med ett positivt klimat där de kan 

utvecklas både tillsammans och som individer. 

Hur påverkar samspelet i gruppen förutsättningarna för lustfyllt lärande? 

Deltagarna har på olika sätt uttryckt att gruppen är viktig för att eleverna ska uppleva 

lärandeprocessen som lustfylld. Deltagarna ägnade ganska stor del av samtalet åt att tala 

om detta. 

Trygghet och social gemenskap 

Deltagarna uttrycker att en stark social sammanhållning i gruppen där alla är kompisar är 

viktig för att kunna ha kul på teatern. Meja känner att det också oftast är så, framför allt om 
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man jämför med hur det är i skolan. Här är stämningen mer avslappnad och alla skrattar 

tillsammans. Meja tror att detta beror på att alla som kommer till teatern vill vara där.  

Flera av dem berättar om hur de gärna kommit tidigare till teatern för att hinna prata av sig 

med sina kompisar i förväg.  

Meja: Förra året, då var vi några som var här, kanske en och en halv timme innan, så satt 

vi och pratade och då liksom, blev vi ju mycket närmare än nu. För nu är alla 

såhär… tio minuter innan så är det inte ovanligt om det är två personer här. 

Stella: mm… 

Meja: Så det tror jag, det märks ganska stor skillnad. 

Stella: Men jag tror också, den tiden innan, för förra året så kom jag alltid lite sent för jag 

slutade sent. Och då hann man inte prata innan. Och då kanske man behövde prata 

på lektionen lite.  

/…/ 

Liv: Men jag kommer ihåg det också. När jag precis hade börjat, så var det alltid några 

som satt där lite innan, ja en halvtimme innan. Och då var det såhär, ja men om jag 

också åker dit, då kan man sitta där och prata lite, för det var alltid så roligt. 

De anser att det är viktigt att det sociala får utrymme även i ett föreställningsarbete då detta 

är en stor del i skapandet av god stämning. Stella menar att det bidrar till att fler väljer att 

prioritera teatern vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för att komma framåt i 

processen. 

My tar upp hur arbetet med olika samarbetsövningar varit viktiga för henne. 

My:  Dels gynnar det mig som person, då har jag lättare att lita på personerna i gruppen. 

Men sen tycker jag att det verkar rätt bra mer generellt för då vågar man liksom 

mer med varandra. Man är inte rädd för att, liksom, ta på varandra ifall ens 

karaktärer ska interagera och så. 

Stella:  Jo men det är ju bra, som en lära känna grej också. Just när man rör varandra och 

man måste prata med varandra, så blir det att man lär känna varandra. Man 

skrattar och har lite kul. Det är alltid bra. 
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Övningarna skapar trygghet i gruppen och individerna lär sig att lita på varandra. Den 

ökade tryggheten skapar också bättre förutsättningar för konstnärlig utveckling, då det 

hjälper alla i gruppen att våga interagera med varandra och röra vid varandra. 

Stella varnar för att det kan finnas en baksida med att gruppen blir för stark. Den riskerar 

då att bli sluten vilket skapar svårigheter för nya elever att komma in i gemenskapen. Den 

som är ny, hamnar lätt utanför och glöms bort. Ett sätt att lösa ett sådant problem kan vara 

att med jämna mellanrum röra om i grupperna och låta elever byta grupp. De har alla 

erfarenhet av att byta från en grupp till en annan. De ser både fördelar och nackdelar med 

gruppbyten. My, som börjat på teatern som tonåring, ser bytet som något utvecklande och 

har inte haft några problem med att flytta på sig. De andra, som alla gått på teatern sen de 

var väldigt små, tycker att det generellt är bättre att få vara i en grupp som följs åt.  

Liv: Jag tycker om att följa en grupp länge. Så att man liksom kan växa tillsammans. 

Och så kan man skapa band och sådär. Så har man ju minnen och man blir ju 

liksom… känner man varandra länge, då blir det lättare att göra saker. För då 

känner man varann. Så när jag var tolv, eller när det blev såhär, tretton plus-

grupper, så ville jag egentligen inte byta. Jag tror att jag blev kvar i den gruppen ett 

extra år, för jag ville vara kvar i den här gruppen som jag känner mig trygg i. /…/ 

My: Vi är verkligen motsatser. 

Men i slutändan har Meja och Liv varit nöjda med sina gruppbyten, även om Meja tyckte 

det var tråkigt precis när hon bytte eftersom det innebar ett uppbrott från en social grupp 

hon varit en del av under väldigt många år. En avgörande faktor för om bytet ska bli en 

positiv upplevelse är att man får en bra start i den nya gruppen och snabbt kommer in i 

gemenskapen. Det är en förutsättning för att kunna trivas och må bra. 

Gruppdynamik och gruppnormer 

Deltagarna tar upp hur dynamiken i gruppen kan påverka både den emotionella 

upplevelsen och lärandet. 

Mycket av undervisningen är upplagd så att eleverna får arbeta själva med scener i mindre 

grupper. Deltagarna upplever att det ibland under dessa tillfällen sker att elever som är mer 

framåt tar plats på bekostnad av andra. Ibland är detta inget problem för stämningen i 

gruppen då vissa trivs med att bara följa med och låta någon annan styra. Men oftast kan 

detta hänga ihop med vilken status eleverna har i gruppen och förstärka hierarkier. Stella 
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förklarar hur vissa elever får en position där de anses vara bättre och därför ges mer 

utrymme av de andra. Vissa är också väldigt snabba med att komma på idéer vilket gör att 

de som behöver mer tid att tänka inte hinner med och därför inte blir delaktiga. De är 

överens om att detta kan påverka både det sociala samspelet och det konstnärliga arbetet, 

negtivt. Gruppen kan missa bra idéer. My tar ett exempel från skolan där de skulle göra en 

liknande uppgift. 

My: De här personerna som är lite mer tysta, de fick liksom, bara hänga på. De hade 

inte mycket att säga till om. Det var bara att le och nicka och hålla med. Medans de 

mer dominerande fick bestämma allting. /…/ och jag sa ifrån. /…/ Och det slutade 

med att dem blev irriterade på mig. För att jag inte gav med mig. 

För att motverka den här typen av problem anser deltagarna att alla elever måste lära sig att 

både ta plats och ge plats åt varandra. Först då blir det roligt för alla. 

Eftersom det är viktigt att få vara en del i den sociala gemenskapen skapas det olika 

normer inom gruppen gällande exempelvis ambitionsnivå.  

Stella: Jag tror att man lätt glider med. Om nån är lite såhär, slapp, då glider man med. 

Men vill man lite själv, alltså, om flera vill, då blir det ju mycket högre nivå. 

Om normen blir snackig och flamsig glider lätt hela gruppen in i det mönstret. Detta kan 

leda till att sådant som dålig närvaro lätt sprider sig. Men om normen är mer seriös, i 

kombination med en stark lojalitet mot gruppen, skapas en drivkraft som underlättar 

processen. Stella och Meja tar upp fördjupningsgruppen, där samtliga av samtalets 

deltagare nu går, som ett exempel. Där är de flesta mer fokuserade på lärandet. Det medför 

en positiv inspiration att omge sig med andra som kan och vill mycket. Det skapas 

förebilder i den egna gruppen. 

Ibland krockar olika ambitioner i samma grupp. Detta kan leda till sociala slitningar.  

Meja: Så var det lite halvt i min förra grupp. För då var det såhär: Halva gänget ville 

verkligen satsa på teatern och göra en bra föreställning. Och så var det en annan 

halva som var lite såhär ”Ja men vi kanske kommer, varannan vecka, eller var 

tredje.” Då blev det väldigt trögt att göra en pjäs för alla var med i så många olika 

scener. 
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När Liv gick i en grupp som hon tyckte var alldeles för flamsig slutade det med att hon 

valde att hoppa av teatern. En termin senare dök det upp en möjlighet för henne att börja i 

en annan grupp som passade hennes ambitionsnivå bättre. 

Jämförelse och prestation 

En av Stellas favoritövningar är när alla går omkring i rummet och jobbar individuellt med 

sin karaktär utifrån förutsättningar som pedagogen ger. Liv tycker att det som gör den här 

övningen lustfylld är att den tillåter en att få jobba med sig själv, samtidigt som alla är 

tillsammans i gruppen och gör samma sak.  

Liv: Då är det inte lika på en gång att man får veta vad alla andra tycker och tänker, för 

man tänker liksom inte högt under den där. Och då får man tänka för sig själv. ”Ja 

men hur är min karaktär?” Och då blir det ju mer att man gör det efter sina egna 

kunskaper, efter sin egen nivå. /…/ och då blir det att, när man går runt sådär tyst, 

så gör man ju det för sig själv. Och då blir det inget sådär att man jämför sig. Och 

då blir det såhär, ens egna väg till framgång. Det är ingen som är på där ”Nej men 

såhär och såhär ska det vara.” utan man går vägen själv.  

Meja: För annars blir det så lätt att man blir påverkad av vad alla andra tänker. Men om 

man jobbar själv får man verkligen ta sina egna idéer. 

De diskuterar vidare hur jämförelser med andra i gruppen påverkar självkänslan. De 

kopplar tydligt ihop detta med egna och andras krav på att prestera. De är överens om att 

prestationskrav i grunden är något positivt då det sporrar en att bli bättre. Men för höga 

krav kan leda till att man låser sig och inte kan prestera alls. Stella har flera gånger känt 

tvivel på sin egen förmåga sedan hon började i fördjupningsgrupp. Hon är orolig för att 

inte platsa och rädd för att göra fel. 

Liv: Men det kan jag känna också med sådana här övningar, som när man skulle hitta 

typ en känsla till sin karaktär, och folk hade en jättelång bakgrund till varför och 

hur dem tänkte, och jag… 

Stella: Åh det var så jobbigt. /…/ Och alla skulle gå i en ring och alla sa så jättefina, så bra 

saker och jag bara, jag kom inte på någon replik riktigt men jag kom på en och han 

sa ju den en gång så jag tog den. 

De skrattar 

Stella: Det kändes jättejobbigt. Jag kände mig så dålig. 
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Hon förklarar vidare att det inte i första hand är uttalade krav från pedagogen som är 

problematiska utan upplevelsen av outtalade förväntningar i gruppen. Liv tror att den typen 

av förväntningar oftast handlar om hjärnspöken man skapar själv.  

Liv: Det kan ju till och med vara så att man ligger på samma nivå, bara att man inte ser 

det själv. 

Tvärtom ser hon teatern som en plats där alla får vara med, oavsett nivå, till skillnad från 

hur det ser ut inom vissa lagidrotter där det kan vara helt omöjligt att börja som nybörjare 

när du är lite äldre, eller där du måste förtjäna din plats i laget.  

De är överens om att det är viktigt att påminna sig själv om att alla är olika. 

Liv: Men alla är ju bra på olika saker. Ingen kan vara bäst på allt. Alla har sina egna 

förmågor. 

Stella: Ja. 

De tycker också det är viktigt att inte döma varandra. Om ingen dömer en försvinner den 

negativa pressen.  

Alla behövs 

Liv har en teori som innebär att arbetet mot en teaterföreställning är en form som i sig 

främjar god sammanhållning i gruppen. Varje individ har en funktion i 

föreställningsarbetet vilket innebär att gruppen förlorar på att stöta ut enskilda individer. 

Oavsett om man har en stor eller liten roll behövs alla i arbetet på scen. Det innebär också 

att ingen kan hålla sig helt utanför gruppen.  

Liv: På teatern, då gör man ju olika scener. Och en roll, den är ju inte ensam i varenda 

scen, utan den har ju alltid nån som den måste agera mot. Och då blir det ju av sig 

själv att man är i grupper. 

Stella:  Man lär känna varandra… 

Liv:  Precis… och om man är lite utfryst i gruppen annars, så måste man ju samarbeta 

där. Och så är det ju inte direkt i skolan, för där är det ju ens egna ansvar att få bra 

betyg. Du behöver inte någon annan. 
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Alla måste helt enkelt hjälpas åt för att det ska bli något, vilket skiljer sig från hur det är i 

skolan. Där behöver du ingen annan för att komma framåt och därför kan en person 

fortsätta vara utanför utan att gruppen blir lidande. 

My är inne på samma spår och tror att det faktum att alla har något att bidra med i 

produktionen hjälper till att synliggöra om någon hamnar utanför. Stella håller med och 

förklarar att det märks direkt om någon inte deltar. Då är gruppen inte ”hel”. Hon anser att 

det också är individens ansvar att delta aktivt för att det inte ska bli tråkig stämning. På 

samma sätt kan inte heller en individ sno åt sig all plats i rampljuset utan alla måste få en 

chans. Liv håller med om att individen måste vara flexibel och se till gruppens bästa.  

Liv: Man måste ju verkligen vara flexibel. För om någon hoppar av, man måste ju kunna 

lösa det. Det blir ju svårt om någon bara: ”Nej jag ska vara den här karaktären. 

Punkt. Jag tänker inte vara någon annan.” 

Sammanfattning 

Deltagarna upplever det som viktigt både för lärandet och för lusten att det finns en social 

gemenskap i gruppen. En starkt social gemenskap skapar trygghet och motiverar eleverna 

att jobba framåt, samtidigt som de kan ha kul tillsammans. Men det är viktigt att gruppen 

inte sluter sig utan fortsätter vara öppen för att släppa in nya elever. 

Deltagarna resonerar kring fördelar och nackdelar med att röra om i grupper och låta elever 

byta grupp. Fördelarna är att detta kan motverka slutna gruppgemenskaper och bidra till ny 

inspiration och utveckling hos individen. Men om gruppen får hålla ihop under en längre 

tid skapas en större trygghet och social gemenskap vilket främjar det lustfyllda lärandet. 

Eftersom eleverna har en drivkraft att vara en del av den sociala gemenskapen kommer 

eleverna anpassa sig till de normer som skapas i gruppen. Om normen blir att prioritera 

teatern och jobba framåt tillsammans är det också vad de flesta kommer vilja göra och 

uppleva som mest lustfyllt, medan andra normer kan få motsatt effekt. 

Att arbeta mot en föreställning är en form som i sig främjar social gemenskap då alla har 

en funktion. Alla får känna sig behövda vilket motverkar utanförskap. Men när eleverna 

skapar självständigt i mindre grupper kan det hända att alla elever inte får vara med och 

bestämma vilket påverkar både stämningen och skapandeprocessen negativt. Därför 

behöver eleverna lära sig att både ta och ge plats. 
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Arbetet i grupp kan innebära att eleverna börjar jämföra sig med varandra. Detta kan vara 

inspirerande, men också leda till prestationsångest. Det är därför skönt för eleverna att få 

göra övningar där de får jobba mer individuellt för att hitta sitt eget uttryck. Det är också 

viktigt att eleverna inte börjar bedöma varandra utan förstår att olika personer är bra på 

olika saker. 

Hur kan pedagogen påverka förutsättningarna för lustfyllt lärande i en 

föreställningsprocess? 

Här finns de uttalanden där deltagarna nämnt pedagogens funktion eller pratat om hur de 

själva försöker agera när de är ungdomsledare. 

Att balansera styrning och medbestämmande 

Uppsatsen har tidigare berört hur viktigt det är för eleverna att själva får vara med och 

styra innehållet i föreställningarna och att de får vara delaktiga i rollfördelningen.  

Stella: Jag tror att det är viktigt för många, speciellt barn i min grupp, man märker att det 

är väldigt viktigt för dem att de får en roll de tycker om, annars blir de jätteledsna. 

Och jag tror att det är så, även fast man är större. Man vill ju göra något som man 

tycker är kul och vill jobba med.  

Meja: Man vill ju inte vara en karaktär som man känner sig obekväm i. 

Stella: Mm… Fast det kan också vara bra att vara obekväm. Så man utvecklas. 

Meja: Ja, men… 

My: Det instämmer jag med. 

Meja: Ja men det får ju inte vara så att: ”Den här karaktären funkar inte alls”. Det finns 

ju en gräns. 

De erkänner att de tänker olika när det är elever och när de är ungdomsledare. Som elever 

är det oerhört viktigt för dem att få bestämma vad de ska spela. Men de låter inte barnen i 

de grupper där de är ungdomsledare, göra detsamma. Liv berättar att hon först nu som 

ungdomsledare förstått hur mycket pedagogen faktiskt behöver styra. Stella tycker framför 

allt att det är viktigt att jobba med de elever som envisas och ”måste” få sin vilja igenom. 

De behöver lära sig att man ibland måste kunna ha tråkigt för att det ska bli roligt sen. Det 

gäller att vara lyhörd för var gränsen går och hur mycket man kan utmana en elev. 
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Ett sätt att styra eleverna utan att kväva lusten och kreativiteten, är att lyfta fram positiva 

alternativ framför att förbjuda eleverna att göra på ett visst sätt. Att säga nej leder lätt till 

motstånd i gruppen. De talar om hur de istället försöker ”sälja in” vissa roller eller idéer.  

Liv: Man får ju presentera det på ett sånt sätt att de tar emot det. Man får visa alla bra 

sidorna på det och inte ta med dem negativa sakerna. 

Meja: Liksom lägga fram förslag på ett positivt sätt. 

My: Vi gjorde så i min förra ungdomsledargrupp. Då tänkte hon som var lärare att dem 

skulle göra ett vintertema på sin föreställning i och med att det närmade sig jul. Och 

hon hade som förslag att dem skulle göra ”A christmas carol”. Men hon sa inte det 

till dem på direkten. Utan först lät hon dem sitta och brainstorma. Sen liksom sålde 

hon och jag in idén om att man skulle köra ”A christmas carol”. Så berättade man 

det väldigt såhär, sagolikt och då tyckte dem att det verkade jätteintressant och då 

ville dem köra den, och glömde bort sina egna idéer. 

Det är också viktigt att jobba för att eleverna ska se och ta ansvar för helheten. De försöker 

lära eleverna detta genom att prata om vad som passar ihop med historien som ska berättas. 

För att nå ett gemensamt mål går det inte att alla kör sitt eget race.  

Att skapa förutsättningar för socialt samspel och en god sammanhållning 

Deltagarna är överens om att det är viktigt att som pedagog ha förståelse för elevernas 

behov av att umgås socialt och skapa utrymme för detta i planeringen. Stella tror att det är 

lätt att glömma bort. Hon refererar till sig själv och hur hon som ungdomsledare ofta säger 

till pratiga elever att fokusera på uppgiften istället. 

De tycker också att det är pedagogens ansvar att vara uppmärksam på gruppen och styra 

arbetet så att alla får möjlighet att ta plats och vara delaktiga.  

Liv: När man är yngre så blir det mer att, man ser inte det stora hela än.  

De andra instämmer. 

My: Det är ju mer oskyldigt. 

De andra instämmer. 

My: De tänker inte på att det kanske blir så att man lämnar några utanför. Men då 

tycker jag att, då kan man som ungdomsledare, om man sitter och lyssnar på dem, 
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då kan man ju ge dem som är tystare en chans att prata. Om man märker att de som 

är mer dominerande… 

Liv: Ja 

Stella: Ja precis 

My: Om man märker att de har lugnat ner sig lite, då kan man fråga ”Men vad tycker 

ni? Gillar ni de här idéerna? Har ni något eget förslag?” 

Stella: Det behövs någon som styr upp det hela.  

Som ungdomsledare försöker de peppa barnen att lära känna nya personer och inte bara 

vara med samma kompisar. Stella poängterar hur viktigt det är att säga ifrån om man 

märker att någon säger något dumt eller skämtar på ett sätt som kan uppfattas som elakt. 

Att möta elevers olikheter 

Avslutningsvis lyfter deltagarna än en gång fram att alla är olika. Olika individer tycker att 

olika saker är olika roliga, och reagerar också olika på krav. Vad individen gillar förändras 

också över tid. Pedagogen bör därför variera undervisningen för att det ska passa så många 

olika personligheter som möjligt. Det går inte att få alla att tycka om allt men med större 

variation erbjuds fler elever något som just dem gillar. 

Sammanfattning 

Deltagarna berättar att en pedagog bör lyssna på elevernas önskemål i den konstnärliga 

processen. Denne bör samtidigt vara lyhörd för när eleverna behöver mer styrning för att 

arbetet ska gå framåt och individen kunna utvecklas. Deltagarna förespråkar ett mjukt 

ledarskap där styrningen sker genom att sälja in positiva alternativ framför tvång.  

Pedagogen har också ansvar för att skapa förutsättningar som bidrar till en positiv social 

gemenskap. Detta görs genom att avsätta tid för de sociala delarna och inte enbart fokusera 

på den konstnärliga processen. Pedagogen bör också verka för att alla får möjlighet att vara 

delaktiga i processen och lär sig ta gemensamt ansvar för helheten. Pedagogen ska tydligt 

visa vilka sociala beteenden som inte är okej och säga ifrån om någon inte är schysst. 

Pedagogen bör variera sin undervisning så att alla olika individer känner att det finns något 

som de tycker är roligt i innehållet.  
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Tolkning 

I denna del kommer jag att tolka deltagarnas uttalanden i förhållande till litteratur och 

forskning. Jag kommer även i viss utsträckning att tillföra mina egna erfarenheter 

Vad innebär ett lustfyllt lärande för eleverna? 

Deltagarna talar om arbetsformen och verksamheten som lustfylld i sig själv. Det är inte 

speciellt förvånande eller revolutionerande med tanke på att detta är ungdomar som själva 

valt teater som fritidsintresse och som dessutom engagerar sig extra genom att vara 

ungdomsledare. Det som däremot blir intressant är när de börjar diskutera vad i det är i 

verksamheten de upplever som lustfyllt, och hur detta kan skilja sig mellan olika elever. 

Rolltagande 

Deltgarna beskriver hur teatern skapar möjlighet att kliva in i en annan, gränslös värld där 

det inte finns några rätt och fel och där du kan vara vem du vill. Detta är något som enligt 

Spolin (1999) skapar en frihetskänsla. Tidigare forskning (Orme, Salmon och Mages, 

2007) visar också hur deltagare kan uppleva sig stärkta av att gå i roll. Det deltagarna 

beskriver går alltså i linje med litteratur och tidigare forskning. Engdahl (2009) beskriver 

hur vi på olika sätt använder oss av rolltagande i vårt dagliga sociala liv. Vi anpassar vårt 

beteende till de sociala normer som gäller för varje specifik situation. Att gå i roll blir 

alltså en form av social träning där vi kan testa olika beteenden i en trygg miljö. Detta är 

vad små barn gör när de leker rollekar. Deltagarna i den här undersökningen är tonåringar 

och befinner sig även dem i en period av identitetsskapande. I denna process kan det 

skapas väldigt stränga sociala koder och normer kring vad som är okej och inte (Lalander 

& Johansson, 2007). Teatern blir då en fristad där eleverna kan komma ifrån vardagens 

krav på hur en ska vara och istället testa nya identiteter utan att omgivningen dömer en. 

Det blir alltså både en möjlighet att få prova på att vara någon annan, men samtidigt ett 

tillfälle att få vara sig själv och utforska sidor av sig själv som annars inte får utrymme. 

Att utvecklas som individ – tillsammans med andra 

I den teaterpedagogiska verksamheten får eleverna möjlighet att utvecklas tillsammans 

med andra vilket de själva uppger som roligare än att jobba själv. De får en chans att 

inspireras av varandra och lära sig hur olika personers kreativa idéer skapar en helhet. 

Dessa utsagor går i linje med idéerna om det socialkonstruktivistiska lärandet där den 

sociala gruppen blir en stark drivkraft. Granaths (2003) teori att ett lustfyllt lärande endast 

kan uppstå i mötet med andra stämmer också väl inpå detta. Detta är samtidigt något som 
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går att säga om alla pedagogiska verksamheter som innehåller någon form av 

gruppaktivitet. Men finns förutsättningar i teater- och dramapedagogiska verksamheter 

som skiljer sig från andra i hur dessa möten ska leder ett lustfyllt lärande? Deltagarna 

uppger att de vill vara en del av en grupp med ett positivt klimat där de kan utvecklas både 

tillsammans och som individer. Hur de upplever att verksamheten lever upp till detta 

kommer jag att ta upp längre fram i denna tolkningsdel. 

Jämförelse och prestationskrav när alla är olika 

Deltagarna vill känna sig fria från negativ press i form av yttre krav. Men de känner också 

att de behöver utmanas för att utvecklas och bli bättre. De diskuterar kring hur detta 

fungerar på teatern. De talar exempelvis om hur det inte finns några rätt och fel i hur en 

roll kan spelas. Det gör att det inte heller går att jämföra sig med varandra på ett sätt som 

blir negativt laddat. Istället blir olikheterna en inspiration där eleverna kan upptäcka nya 

uttryck och nya vägar. Eftersom jag arbetar i den här verksamheten, vet jag att 

pedagogerna arbetar mycket efter idén att elever inte ska kommentera och bedöma 

varandra utifrån termer som bra och dåligt, och att inte heller pedagogen ska göra detta. 

Detta verkar också vara ett väl etablerat tänk inom drama- och teaterpedagogik då flera 

ledande pedagoger tar upp detta som en viktig aspekt (Spolin, 1999. Johnstone, 2007. 

Grünbaum, 2011. Erberth & Rasmusson, 2008). Utifrån hur deltagarna pratar kring det här 

verkar det som att de fått med sig detta tänk. Men det innebär inte att de är immuna mot att 

ändå jämföra sig med andra vilket ibland kan leda till negativa känslor. Jag kommer att 

beröra detta ytterligare när uppsatsen nu kommer in på den forskningsfråga som berör 

samspelet i gruppen. 

Hur påverkar samspelet i gruppen förutsättningarna för lustfyllt lärande? 

Deltagarna upplever det som viktigt både för lärandet och för lusten att det finns en social 

gemenskap i gruppen. En starkt social gemenskap skapar trygghet och motiverar eleverna 

att jobba framåt, samtidigt som de kan ha kul tillsammans. Som tidigare nämnts går detta 

helt i linje med en socialkonstruktivistisk syn på lärande och även med den 

dramapedagogiska forskning och litteratur som jag tagit upp i denna uppsats. Men vad 

innebär detta för eleverna? 

Alla behövs – men delaktighet förutsätter trygghet 

Deltagarna beskriver hur arbetet mot en föreställning är en form som i sig främjar social 

gemenskap eftersom alla har en funktion. Detta är precis vad Törnquist (2011) också 
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påstår. När alla får känna sig behövda motverkas utanförskap. Att få känna sig behövd 

skapar den känsla av meningsfullhet i arbetet som både Dewey (1916/1997) och Dysthe 

(1996) uppger är en nödvändighet för ett äkta engagemang. Eleverna i Rossis (2000) och 

Nicholssons (2003) studier beskriver detta utifrån sina erfarenheter av 

föreställningsprocesser, inte olikt deltagarna i den här undersökningen. 

Men det faktum att alla i gruppen är beroende av varandra skapar också en sårbarhet. 

Därför behöver gruppen känna en trygghet i att individen finns där för gruppen på samma 

sätt som gruppen finns där för individen. Deltagarna uppger några exempel på problem 

som kan uppstå när detta inte fungerar. Det kan uppstå praktiska problem i repetitionerna 

om vissa elever inte prioriterar att närvara på teatern. Något som även Remfeldt (2011) tar 

upp som en utmaning för pedagogen. Det kan även uppstå konflikter kring elever som inte 

kan se till helheten utan kräver en viss plats i föreställningen, oavsett om detta fungerar 

med vad resten av gruppen tänkt. Aspelin (2010) beskriver hur eleven måste avkrävas 

ansvar för helheten. Detta är inte samma sak som de prestationskrav eleverna ibland kan 

uppleva som hämmande, eller att eleverna skulle behöva ta ansvar för vad deras karaktärer 

gör på scen, vilka bland andra Johnstone (2007) menar inte är förenliga med ett lustfyllt 

lärande. Detta handlar istället om ett socialt ansvar som är nödvändigt för att gruppen ska 

fungera på ett bra sätt. Dewey (1916/1997) menar att detta i sin tur förutsätter att individen 

känner sig delaktig i gruppgemenskapen. 

Men för att alla ska känna att de kan ta plats och vara delaktiga behöver både gruppen och 

individen känna sig trygga. Stella nämner exempelvis risken med att en grupp kan bli för 

sluten och inte släppa in nya elever. Min erfarenhet är att detta hänger mycket ihop med 

hur trygg gruppen är. I en grupp där alla känner sig trygga blir inte en ny person ett hot mot 

gruppen utan ett välkommet tillskott. Det är i grupper där det exempelvis uppstått inbördes 

grupperingar istället för att gruppen är en hel enhet som det kan bli tufft för en nykomling 

att hitta sin plats. Trygghet har också visat sig vara ett viktigt ledord i mycket av den 

litteratur och forskning som nämnts i denna uppsats. 

Under arbetets gång är det däremot långt ifrån säkert att gruppen hinner blir så pass trygg 

och att alla individer blir så pass ansvarstagande att pedagogen kan släppa dem helt fria. 

Erberth & Rasmusson (2008) pekar ut ett antal faser som gruppen först måste ta sig 

igenom innan den kan uppnå balans och trygghet. Deltagarna berättar hur det kan hända att 

alla elever inte får vara delaktiga när de får skapa självständigt i mindre grupper. Den 
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typen av obalans i gruppdynamiken omöjliggör ett positivt gruppklimat (Spolin, 1999). 

Därför behöver eleverna lära sig att både ta och ge plats. Detta berörs också i den teori jag 

tidigare nämnt. Jag fördjupa detta resonemang under den del som berör pedagogens roll. 

Deltagarna resonerar kring fördelar och nackdelar med att röra om i grupper och låta elever 

byta grupp. Detta är ett resonemang som jag inte hittat någon som tagit upp i den litteratur 

och forskning jag gått igenom. Jag har tolkat detta som att denna problematik är väldigt 

specifik för den här verksamheten där det har flyttats runt en del bland eleverna de senaste 

åren, delvis på grund av omorganisering i åldersgrupperna. Deltagarna i den här gruppen 

har alla berörts av dessa förändringar. Då blir det naturligt för dem att ta upp detta som en 

del i deras upplevelse av verksamheten i stort. Men i en annan verksamhet som har ett 

annat system kanske detta inte ens skulle ha nämnts. Kanske inte ens om det varit ett annat 

urval av deltagare från samma verksamhet. Jag gör därför bedömningen att det inte går att 

dra några egentliga slutsatser kring detta utifrån vad som sagts i just den här gruppen. 

Undantaget är deltagarnas påstående att en positiv start i en ny grupp är avgörande för hur 

eleven upplever processen och sin plats i gruppen. Detta kan kopplas till Erberth & 

Rasmussons (2008) beskrivning av hur alla deltagare snabbt behöver komma in i gruppen 

och våga ta plats. 

Gruppnormer 

Engdahl (2009) och Lalander & Johansson (2007) beskriver hur vi har en stark biologisk 

drivkraft att vara en del av sociala gemenskaper. Deltagarna i den här undersökningen 

verkar inte utgöra något undantag och de beskriver sociala beteenden i grupperna som 

stämmer överens med detta. Eleverna anpassar sig gärna till de normer som skapas i 

gruppen. Om normen blir att prioritera teatern och jobba framåt tillsammans är det också 

vad de flesta kommer vilja göra och uppleva som mest lustfyllt, medan andra normer kan 

få motsatt effekt. Vilka normer som blir de dominerande är en kombination av gruppens 

egen dynamik och pedagogens agerande. Pedagogen har huvudansvaret och sätter 

standarden för vad som är okej och inte. Men när deltagarna talade om detta fenomen var 

det ingen som tog upp pedagogens roll. De diskuterade endast utifrån de andra eleverna i 

gruppen. Det skulle kunna vara en indikation om att lojaliteten med gruppen är starkare än 

lojaliteten med pedagogen. Detta kan i sin tur hänga ihop med att de andra eleverna i 

många fall utgör en del av individens sociala nätverk även utanför verksamheten, till 

skillnad från pedagogen som ”bara” är elevernas pedagog. Individen har alltså mer socialt 

kapital att hämta hos kompisarna i gruppen och söker i första hand sina sympatier där. 
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Tid för individen som ett sätt att skapa trygghet och minska negativ jämförelse 

Att arbeta mycket i grupp innebär att eleverna kan börja jämföra sig med varandra. Jag har 

tidigare nämnt hur skapandet av ett klimat där eleverna inte känner sig bedömda utan ser 

varandras olikheter som en tillgång, bidrar till att minska den negativa pressen. Men ibland 

behöver eleverna ändå få en paus från den ständiga exponering som en 

föreställningsprocess ofta innebär. Deltagarna ger uttryck för detta när de tar upp hur skönt 

det är att få göra övningar där man får jobba mer individuellt för att hitta sitt eget uttryck. 

Detta skulle kunna vara en spegling av att vi lever i ett samhälle med ett starkt individfokus 

(Remfeldt 2011). Men jag ser en starkare koppling till den tidigare diskussionen om 

trygghet. När individen får en möjlighet att undersöka inåt för att hitta sitt personliga 

uttryck blir eleven också mer säker på sig själv och sina idéer i förhållande till gruppen. 

Detta skapar också det utrymme som kan behövas för de elever som är lite mer 

eftertänksamma och behöver tid att kunna ta plats i det kreativa arbetet. Risken är annars, 

som deltagarna nämnt, att de elever som är mer snabba i tanken tar över. 

Hur kan pedagogen påverka förutsättningarna för lustfyllt lärande i en 

föreställningsprocess? 

Här ställer jag deltagarnas syn på hur en pedagog bör agera för att skapa ett lustfyllt 

lärande mot rådande teorier och forskning. 

Att balansera lärarstyrning och medbestämmande 

Deltagarna berättar att en pedagog bör lyssna på gruppen och individers önskemål i den 

konstnärliga processen. Detta stämmer väl överens med vad bland andra Hägglund (2011) 

beskriver när han talar om vikten av att släppa lös elevernas egen kreativitet och lita på 

deras eget skapande. Det blir också en större glädje för eleverna när de lyckas slutföra 

projektet, om de kan känna att de fått ta ansvar för stora delar av processen. Jag skulle även 

vilja lägga in aspekten om rolltagande och att få vara någon annan. Engdahl (2009) ser 

detta som en möjlighet för individen att utforska känslor och sociala roller som denne inte 

har tillgång till i sitt vardagliga liv. Detta kan innebära att en begränsning av elevens 

möjligheter att skapa eller välja sin roll förtar den positiva känslan av rolltagandet. Att ge 

friare tyglar innebär också att visa förtroende och tillit till eleverna (Erberth & Rasmusson, 

2008). Detta skulle kunna kopplas till Deweys (1916/1997) och Dysthes (1996) teorier om 

att höga förväntningar leder till bättre resultat. Att som pedagog visa ett förtroende för 

gruppen blir en form av bekräftelse som stärker självkänslan hos eleverna vilket hjälper 

dem att våga mer och på så sätt utvecklas.  
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Men total frihet kan skapa obalans i gruppdynamiken (Bergraf Säbö, 2011). Pedagogen bör 

vara lyhörd för när eleverna behöver mer kontroll och styrning för att arbetet ska gå framåt 

och individen kunna utvecklas. Eleverna får inte överges (Törnquist, 2011). De behöver 

struktur för att kunna känna trygghet att släppa lös sin kreativitet (Blidlöv, 2011). 

Deltagarna förklarar att elever kan ha svårt att se helheten, både utifrån ett konstnärligt 

perspektiv och utifrån att alla i gruppen ska få utrymme. Där behöver pedagogen, på ett 

tydligt sätt, förklara vikten av att alla jobbar tillsammans och har en gemensam bild av 

målet. Det gemensamma målet blir därmed en bild som pedagogen kan använda sig av för 

att samla gruppen i processen. För att få med alla på tåget förespråkar deltagarna ett mjukt 

ledarskap där styrningen sker genom att sälja in positiva alternativ. Då kan pedagogen 

behålla kontrollen utan att kväva lusten och kreativiteten. Detta förespråkas i stora delar av 

litteraturen (Johnstone, 2007. Spolin, 1999. Erberth & Rasmusson, 2008. Grünbaum, 2011) 

och i de studier (Rossi, 2000. Orme, Salmon & Mages, 2007) där eleverna beskriver den 

positiva upplevelsen av en mindre hierarkisk pedagogik. Både pedagog och elever bidrar 

med sitt kunnande, utifrån sina förutsättningar (Törnquist, 2011) 

Att skapa förutsättningar för socialt samspel och god sammanhållning 

Undersökningen visar att pedagogen har ett ansvar för att skapa förutsättningar som bidrar 

till en positiv social gemenskap. Detta görs enligt deltagarna i undersökningen genom att 

avsätta tid för de sociala delarna och inte enbart fokusera på den konstnärliga processen. 

Erberth & Rasmussen (2008) hur en pedagog bör arbeta medvetet med olika övningar och 

reflektion för att leda gruppen till balans och trygghet. Hägglund & Fredin (2008) betonar 

vikten av pedagogens lyhördhet inför elevens behov i den här processen och Borseman 

(2011) förespråkar självreflektion hos pedagogen. Aspelin (2010) talar samtidigt om 

individens ansvar för samspelet i gruppen. Deltagarna nämner också detta och kommer 

fram till att ansvar för gruppen är något som individerna behöver lära sig. Att individen tar 

ansvar blir med andra ord indirekt pedagogens ansvar eftersom pedagogen måste förse 

individen med de verktyg och den förståelse som behövs.  

Deltagarna har en del förslag på hur pedagogen aktivt kan arbeta med dessa frågor. 

Pedagogen ska tydligt visa vilka sociala beteenden som inte är okej och säga ifrån om 

någon inte är schysst. My tar upp samarbetsövningar som ett tydligt exempel på hur det 

rent praktiskt går till när en grupp ska stärkas och bli trygg. Något som också tas upp i 

mycket av den dramapedagogiska litteratur som förekommer i den här uppsatsen 

exempelvis hos Hägglund & Fredin (2008) samt Erberth & Rasmusson (2008). 
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Att möta elevers olikheter 

Flera gånger under samtalet nämns människors olikheter. Deltagarna talar framför allt om 

detta som en tillgång. Det berikar den konstnärliga processen och minskar risken för 

negativa prestationskrav eftersom olika personer är bra på olika saker. Denna positiva syn 

på elevers olikheter är något som startar hos pedagogen. Pedagogen måste nämligen välja 

att förhålla sig till det faktum att alla är olika (von Scantz, 2011). Samtidigt kräver 

processen att alla arbetar tillsammans för att den konstnärliga processen går framåt. 

Friheten i det egna kreativa skapandet är ett sätt som låter eleverna undersöka och utveckla 

sitt eget utryck. Spolin (1999), Johnstone (2007)  och flera andra som tidigare nämnts 

lägger mycket vikt vid pedagogen som skapare av ett tillåtande klimat fritt från bedömning 

och konkurrens. Ett sådant klimat underlättar för individen att kunna vara sig själv, 

samtidigt som gruppen ser att detta är normen som skapas i den dramapedagogiska 

kontexten, att olikheter är en positiv tillgång. 

Ett annat sätt som pedagogen kan använda sig av för att möta elevers olikheter är att 

variera sin undervisning. Deltagarna menar att det skapar möjlighet för alla individer att 

hitta något som de tycker är roligt i innehållet. Österlind (2011) lägger också fram detta 

som ett argument för dramapedagogiska metoder, då dessa i sig innehåller variation. Det 

finns också forskning som visar på hur elever upplever dramapedagogisk undervisning 

som ett positivt avbrott från mer traditionell undervisning (Orme, Salmon & Mages, 2007). 

Det finns även en del forskning kring det här med lärstilar men då detta inte är vad jag 

velat undersöka faller detta utanför undersökningens avgränsningar. 
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Diskussion 

Här kommer jag att sammanfatta vad jag kommit fram till i undersökningen och försöka 

lyfta dess relevans i ett större perspektiv. Metoddiskussionen har inget eget avsnitt då 

metoden diskuterats löpande i uppsatsens metoddel. 

En frizon utan gränser 

I undersökningen beskrivs teaterverksamheten som en plats där eleverna tillåts kliva in i en 

värld utan gränser. Det finns inga rätt och fel. Allt är möjligt. När detta kombineras med en 

social miljö fri från konkurrens och dömande, skapas en känsla av befrielse. Det ger 

utrymme för eleverna att utveckla sig själva, både som sociala individer och i sitt 

konstnärliga skapande. Detta står i skarp kontrast till hur det ser ut i skolan, med sina 

formativa bedömningssystem där mål och resultat är viktigare än processer och 

upplevelser. Deltagarna i undersökningen beskriver också den teaterpedagogiska 

verksamheten som betydligt mer lustfylld än både skolan och idrottsverksamheter, där 

tävling och konkurrens är ett naturligt inslag. 

En trygg social gemenskap 

Undersökningen visar hur viktig den sociala aspekten är i en föreställningsprocess. 

Stämningen i gruppen påverkar både individernas emotionella upplevelse, men också 

förutsättningarna för lärandet i processen. Här har undersökningen kunnat hitta två ledord 

som utgör stommen i ett positivt gruppklimat. 

 Trygghet – Deltagarna ska känna sig trygga att delta i gruppen utifrån sina 

förutsättningar. Gruppen behöver också känna sig trygg med att individerna tar sitt 

ansvar för gruppens bästa. 

 Delaktighet – Alla elever behövs i processen för att den ska fungera på ett bra sätt 

och därmed kunna bli lustfylld. Därför måste pedagogen ansvara för att alla elever 

får utrymme att delta och dessutom de verktyg som behövs för att göra det. 

Detta är på inget vis nytt och revolutionerande utan går helt i linje med den forskning som 

redan finns. Men det är ändå intressant hur stor tyngd deltagarna i undersökningen lägger 

på den sociala biten då de påstår att detta måste få utrymme på lektionerna, samtidigt som 

de nämner att detta lätt glöms bort. Jag håller med dem om att det är lätt hänt i en 

föreställningsprocess, eftersom arbetet är tydligt målinriktat. Det är därför viktigt att 
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verksamma pedagoger ständigt påminner sig själva om att ha detta i åtanke, inte bara i det 

första stadiet när gruppen lär känna varandra, utan i hela processen. 

Alla är olika. Alla behövs. 

Undersökningen indikerar att en föreställningsprocess i sig gynnar lustfyllt lärande 

eftersom den stärker den sociala gemenskapen. Alla får känna sig behövda eftersom alla 

har en viktig funktion. Detta blir också tydligt för hela gruppen som blir mer mån om att 

alla ska bli delaktiga eftersom det är direkt negativt för gruppen om en individ lämnas 

utanför. Det är samma tankesätt som för de tre musketörerna: ”En för alla. Alla för en.” Att 

få vara del i en sådan gemenskap, samtidigt som individen tillåts vara sig själv och hitta sitt 

eget uttryck, är något unikt för dramapedagogik. Inom skolan sker all bedömning 

individuellt, även när eleverna arbetar med grupparbeten. Inom lagidrott arbetar alla 

visserligen tillsammans, men där får individen inte samma utlopp för den individuella 

kreativiteten och uttrycket. Denna unika egenskap borde vara möjlig att undersöka mer och 

utveckla, för att uppnå ett ännu mer lustfyllt lärande. 

Sammanfattning 

Undersökningen visar att det finns något i påståendet att dramapedagogik främjar ett 

lustfyllt lärande. Men det förutsätter att vissa kriterier uppfylls. Det måste finnas en 

demokratisk balans där eleverna upplever konstnärlig frihet, samtidigt som pedagogen 

ansvarar för att alla får utrymme och för att processen går framåt. Pedagogen behöver 

också vara lyhörd kring hur mycket olika elever kan utmanas för att utvecklas. Pedagogen 

har alltid ett huvudansvar, men gruppen och individen delar också detta ansvar för att 

skapa en trygg miljö där alla får vara sig själva och som är fri från konkurrens och 

dömande attityder. Om dessa kriterier uppfylls skapas en trygghet hos både gruppen och 

individen som möjliggör för den dramapedagogiska verksamheten att bli en gränslös plats 

där endast fantasin sätter gränserna och där alla behövs, för att alla är olika. 

Förslag på vidare forskning 

Den här undersökningen visar att det går att vetenskapligt undersöka och definiera lustfyllt 

lärande utifrån elevernas upplevelser. Undersökningens resultat stämmer också väl överens 

med tidigare forskning vilket indikerar på att undersökningen är trovärdig. Det går 

samtidigt inte att dra några generella slutsatser eftersom det bara rör sig om utsagor från 

fyra individer i en förhållandevis homogen grupp. 
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Men det finns en hel del i undersökningen som jag bedömer som intressant att titta vidare 

på. Det finns vissa aspekter som kommit fram och som jag inte kunnat hitta så mycket 

forskning kring. Jag har redan tagit upp hur det ömsesidiga beroendet i 

föreställningsprocessen påverkar både gruppklimatet och lärandet. Detta är något som 

deltagarna betonade väldigt starkt och det ger mig en känsla av att det finns betydligt mer 

att hämta där om man gräver lite djupare. Andra delar som med fördel kan undersökas i 

fördjupande studier är den emotionella upplevelsen av att gå i roll samt hur bemötandet av 

elevers olikheter påverkar både gruppens samspel, men också det lustfyllda lärandet. 

Ytterligare en aspekt som inte fått utrymme i denna undersökning är hur elever i olika 

åldrar och sociala grupper uppfattar lustfyllt lärande. Det vore därför intressant att 

genomföra en större, jämförande studie med fler grupper för att se om det eventuellt kan 

växa fram en mer komplex bild av fenomenet lustfyllt lärande.  
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En del av väggtidningen som jag använde mig av under fokussamtalet. 

 

  

 


