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Abstract

Uppsatsens syfte var att undersöka hur dramapedagogen ser på sin roll i 

skapandeprocessen samt hur denne resonerar kring och förhåller sig till budskapet i en 

föreställning som deltagarna skapar själva. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes 

med fyra auktoriserade dramapedagoger. Resultatet visade att alla dramapedagoger 

upplever att de har ansvar för helheten och publikfokuset men att de utgår ifrån 

elevernas idéer i skapandeprocessen. Förhållandet till budskapet i en föreställning var för 

tre av de fyra dramapedagogerna underordnat eller oviktigt, något som de inte 

reflekterat så mycket kring. En dramapedagog uttryckte, till skillnad från de andra, att 

det är viktigt att arbeta och reflektera med gruppen om föreställningens budskap. Alla 

dramapedagoger berättade dock att de närmar sig budskapet genom att ibland ställa 

frågor till deltagarna: Vad vill vi visa? Vad vill vi att publiken ska uppleva? Vad säger 

den här rollen?   

Nyckelord:  
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1 Inledning
Det är hösttermin och teaterarbetet är i full gång på en grundskola med musikalinriktning. 

Dramapedagogen har en teatergrupp för yngre elever som ska visa upp en föreställning för sina nära och 

kära samt andra elever på skolan, i slutet av terminen. Eleverna improviserar och skapar, en föreställning 

växer fram. Den handlar om att längta till eller absolut inte längta efter julafton. Gruppen arbetar 

tillsammans fram en röd tråd i berättelsen. Dramapedagogen sitter hemma på sin kammare och ska nu 

skriva ner berättelsen i ett manus som eleverna kan följa och träna efter, men hur ska det sluta? Ska det 

vara ett lyckligt slut, vad handlar julen om, ska alla samlas tillsammans på julafton, ska någon bli 

ensam, ska alla få paket, ska vi spela upp en traditionell julafton eller visa på alternativ? Vad vill vi visa 

egentligen?  

Jag som dramapedagaog har många gånger hamnat i liknande resonemang, där det 

ovanstående exemplet är en konkret skildring av en process som jag själv befunnit mig i. I 

sin avhandling skriver Wittrock (2011) om möjligheterna teatern har att vidga vyerna 

och främja mångfald, men att dessa möjligheter sällan utnyttjas utan istället spelas 

sådant upp som förstärker och rättfärdigar exkluderande traditioner och 

samhällsstrukturer. 

Min upplevelse är att man som dramapedagog ofta hamnar i sammanhang där man 

arbetar ensam i sin profession och förväntas hålla processen med deltagarna igång 

samtidigt som man kanske ställs inför många frågor och val. Dessa frågor och val finner 

jag svårt att hitta något skrivet om, oftast handlar det kanske om traditioner eller sådant 

som talas om som magkänsla, intuition eller tyst kunskap.  

Uppsatsen ska undersöka delar av den process en dramapedagog leder i en grupp som 
arbetar fram en föreställning utan givet manus. Undersökningen fokuserar på ansvaret 
och medvetenheten dramapedagogen anser sig ha under processens gång samt känner 

inför den färdiga föreställningens budskap. Definitionen av budskap i den här studien är 

den sammanlagda informationen som publiken uppfattar. Vad visas i slutändan upp för 

publik? Spelar det någon roll? Hur mycket bestämmer gruppen kontra 

dramapedagogen? Hur ser dramapedagogen på föreställningens budskap? Hur tänker 

dramapedagogen kring det? Vad gör dramapedagogen åt det och i så fall hur?  
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Önskan är att uppsatsen når de dramapedagoger som ställs inför liknande situationer 

och kan inspireras av att läsa hur andra tänker och agerar i motsvarande sammanhang. 

1.1 Vad är dramapedagogik?
Det finns många som har försökt förklara vad drama är, var dramapedagogik kommer 

ifrån och vad det innebär. Detta innebär att det finns många olika förklaringar och att 

ordet drama förekommer i en mängd olika sammanhang. I den här uppsatsen vill jag 

dels föra fram några olika resonemang kring drama, för att visa dess komplexitet, sedan 

tydliggöra med vilken utgångspunkt den här studien är gjord.  

Nedan söker Hägglund och Fredin (2011) klargöra både var drama förekommer, 

användningsområden, olika namn som tillskrivits drama samt vad någon kallas som är 

utbildad att leda och undervisa i drama. 

Drama är en verksamhet inom förskola, fritidshem och fritidsverksamhet. Det är ett ämne inom 

grundskola, folkhögskola, gymnasium och högskola. Drama är en metod inom många andra ämnen 

och används även inom terapi. Som ämne har drama många olika namn: skapande dramatik, 
dramatiskt skapande, dramatisk verksamhet, pedagogiskt dramatik, dramatik. Dramalärare eller dramapedagog 
kallas den som är utbildad för att leda dramagrupper och att undervisa i drama.  

	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 (Hägglund & Fredin 2011 s. 9)  

Rasmusen och Erberth (2008) skriver om ordet dramas ursprungliga betydelse - 

handling, och hur den hänger ihop med nuvarande definition av drama. Inom 

dramapedagogik är fortfarande handlingen, att göra, gestalta och agera centrala 

begrepp. 

Även leken har en central roll i Hägglunds senare beskrivning av drama. ”Leken är en 

grundbult och en drivkraft i barns utveckling, drama är ett sätt att använda lekens kraft 

pedagogiskt.” (Hägglund 2011 s. 22). 

Sternudd (2000) delade i sin tur in dramapedagogiken i fyra olika perspektiv och 

menade att beroende på vad man har som mål görs en begränsning i val av form och 

innehåll, på så sätt kan man nå en fördjupning i sin inriktning. Hennes indelning var: 
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• Konstpedagogiskt perspektiv som innebär konstnärlig uttrycksförmåga som utvecklar 

individen socialt och personligt, detta kan exempelvis ske i teaterarbete mot en 

föreställning. 

• Personlighetsutvecklande perspektiv med målsättning att skapa demokratiska individer som 

förstår gruppdynamiska aspekter, detta kan exempelvis uppnås i arbete med rollspel. 

• Kritiskt frigörande perspektiv som innebär att verka för ett solidariskt samhälle och stärka 

individernas frigörelse från förtryck. Detta kan uppnås i forumspel till exempel.  

• Hollistiskt lärande perspektiv med målet att nå en ökad insiktskunskap och förändra 

individernas attityder till olika problem. Detta kan ske i processdrama, eller andra 

sammanhang med lärare-i-roll.  

Lärare-i-roll innebär att läraren själv deltar i ett rollspel för att påverka innehåll eller 

riktning i spelet. Det är vanligt förekommande i undervisningssammanhang där 

rollspelet ska beröra ett särskilt ämne som deltagarna ska få fördjupad kunskap i 

(Rasmusson & Erberth, 2008). 

  

Grünbaum (2009) förklarar att drama kan hjälpa människor att bättre förstå sig själva 

och sin omgivning. ”Dramapedagogik förenklar knappast tillvaron men kan ge 

människor verktyg att se sig själva och förhålla sig till sin omvärld på nya 

sätt.” (Grünbaum 2009 s. 10). Hon fortsätter att i detalj beskriva hur dramapedagogik 

på olika sätt kan leda till personlig utveckling och fördjupad förståelse.  

Dramapedagogik kan bidra med att  

• utveckla förmågan att leva sig in i andras liv och bevekelsegrunder, att förstå andra människor 

inifrån genom att vara i roll 

• träna symboltänkande och utveckla uttrycksförmågan 

• stärka självkänsla och självförståelse genom samspel med andra i kreativa processer 

• skapa förståelse för hur vi påverkas av andra och påverkar varandra i vardagligt liv och 

konfliktsituationer i samhälleligt mikro- och makroperspektiv. 

	 	 	 	 	 	 	 	 (Grünbaum 2009 s. 10) 

Med tanke på hur olika dessa erkända dramaforskare, dramautbildare och 

dramaaktörer beskriver drama, är det inte alls konstigt att det kan tyckas svårt för en 

utomstående att förstå vad drama är. I dessa olika texter beskrivs drama både som en 

verksamhet, som ett skolämne, som en metod, som en typ av terapi, ordets ursprungliga 

betydelse och vad det säger om dagens betydelse, som verktyg och som ett sätt att nå 

personlig utveckling i grupp. Kanske var det på grund av dess komplexitet som Sternudd 
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(2000) försökte dela in begreppen i fyra olika perspektiv som kunde göra ämnet mer 

lättbegripligt och överblickbart. 

För enkelhetens skull hade jag nu kunnat avgränsa uppsatsen till att söka en djupare 

förståelse inom det konstpedagogiska perspektivet, men det är inte så enkelt. I den här 

studien vill jag ta reda på om och i så fall hur dramapedagoger tänker och gör för att 

arbeta personlighetsutvecklande och kritiskt frigörande inom ramen för ett 

föreställningsarbete. Jag ser inte dessa perspektiv (det konstpedagogiska perspektivet, det 

personlightesutvecklande perspektivet och det kritiskt frigörande perspektivet) som 

antingen/eller, utan som delar som går hand i hand och ibland överlappar varandra. 

1.2 Stockholms kulturskola - Vår Teater
I uppsatsen har jag använt mig av fyra informanter. Då samtliga arbetar eller har 

arbetat på Stockholms kulturskola, är det av vikt att även ge en kort bakgrund av dess 

verksamhet.  

Teaterdelen på Stockholms kulturskola är färgad av Vår Teater. I mitten på 90-talet slogs 

den kommunala musikskolan och Vår Teater ihop och bildade Stockholms kulturskola, 

sedan dess finns inte Vår Teater som rörelse kvar utan kulturskolan har tagit över all dess 

verksamhet. Verksamheten beskrivs enligt nedan på kulturskolans hemsida: 

Kulturskolans teaterverksamhet har sin grund i Vår Teater, vilket innebär att vi till stor del 

använder oss av Vår Teater-pedagogiken i våra kurser. Här ingår berättar- och teaterövningar, 

improvisation, scenframställning, manusarbete och föreställning. 

	 	 	 	 	 	 	 	 (Stockholms kulturskola 2014) 

Vår Teater bildades av barnbibliotekarien Elsa Olenius år 1942. Från början stod boken 

i centrum och många av barnens föreställningar var just dramatiserade böcker. Under 

tidens gång träffade Olenius flera, både svenska och utländska, pedagoger som fick 

henne att driva en utveckling av pedagogiken och upplägget i barnteaterverksamheten 

(Hägglund 2002). Så småningom blev lek, improvisation och pantomimer som på ett 

kravfritt och lustfyllt sätt skapade en annan typ av teaterform, allt mer central i Vår 

Teater. Elsa Olenius har lämnat efter sig en stark förvissning om att barn har samma rätt 

till kultur som vuxna. Hennes kollegor har genom sin egen och Vår Teaters utveckling 
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även påverkat insikterna om att processen som leder fram till föreställning är lika viktig 

som själva uppvisningen (Hägglund 2002). 

Sedan år 1982 har ingen pedagogisk ledare funnits som drivit utvecklingen av 

pedagogiken. Det kan tyckas både som en styrka att alla pedagoger tolkar, avgör och 

följer Vår Teater-pedaogiken på sitt suveräna sätt och som en nackdel att ingen 

sammanställer, för vidare och slår fast vad som är Vår Teater-pedagogik och inte 

(Hägglund 2002). 

1.3 Budskap
I denna uppsats är budskap ett centralt begrepp. Nationalencyklopedin beskriver ordet 

budskap enligt följande: ”innehåll i (visst) meddelande särsk. av mer omfattande el. 

betydelsefullt slag {→bud 2, innebörd}: glädjebudskap; de hade olika meningar om 

pjäsens egentliga ~; dubbla ~…” (Nationalencyklopedin 2015). Min definitionen av 

budskap i den här studien är den sammanlagda informationen som publiken uppfattar. 

Publiken lägger samman vad som spelas med hur det spelas. Handling, repliker, 

kroppsspråk, gester och inlevelse hos deltagarna utgör en grund i vad publiken i 

slutändan uppfattar. Ett annat ord för budskap är sensmoral. I en föreställning kan det 

innebära att det finns en moralisk slutpoäng som då genomsyrar det som publiken 

uppfattar.  

Thornberg (2006) skriver om budskap som en del av värdepedagogik i skolans vardag. 

Han skriver om olika sorters budskap inom ramen för värdepedagogik, sådan som är 

tydlig för elever såväl som lärare och sådan som finns i det fördolda. ”Detta innebär att 

värdepedagogik kan vara uttalad och tydlig men även outtalad, oreflekterad och mer 

eller mindre osynlig.” (Thornberg 2006 s. 45). 

1.4 Tidigare forskning
När det kommer till tidigare forskning om budskap i förhållande till teater har jag hittat 

tre verk som angränsar till det som den här uppsatsen vill undersöka. En av dessa är en 

C-uppsats om den skapande processen i ett föreställningsarbete, från start till att 

föreställningen är klar att visa upp. Jag har valt att ta med den, trots att det är en C-

uppsats, för att den ligger mycket nära det som den här undersökningen berör. De andra 
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är avhandlingar, en skriven om pedagogiska överväganden i konkreta situationer och en 

skriven om teaterns förmåga att vidga vyer och få nya perspektiv på mångfaldsfrågor 

genom dess konstform. 

1.4.1 Från ingen idé till färdig föreställning
Det har tidigare skrivits en C-uppsats i dramapedagogik som synliggjort den skapande 

processen (Andrén & Peterson 2010). Författarna genomförde ett fokussamtal med 

dramapedagoger som arbetat eller just då arbetade på kulturskola. I studien 

identifierades kategorier eller faser som har betydelse för föreställningsprocessen. De 

kartlade följande nio kategorier: brainstorming, improvisationer, budskap/läsart, 

uppbyggnad, rollarbete, repetitionsarbete, tid för avslut, gruppen och pedagogen. När 

det kommer till kategorin budskap framkom tydligt att det fanns problematik kring att 

arbeta med budskap, eleverna ville helst jobba praktiskt och har svårt att se helheten 

förrän det är dags för föreställning, i slutet av processen. ”Det känns krångligt, 

moraliserande och pretentiöst att prata budskap.” (Andrén och Peterson 2010 s. 26). 

Kategorin pedagogen handlar om pedagogens ansvar för helheten och känslan av 

otillräcklighet som ibland infinner sig. De är även eniga om att de som pedagoger tar 

olika roller i olika grupper, beroende på hur de upplever gruppen. Det framkom också 

att man ibland som ledare känner sig ensam i att vara den enda som har helhetssynen.  

Efter att fokussamtalet genomförts, tolkats och analyserats skriver författarna i sin 

diskussion om den skapande processen: ”Under denna arbetsgång pågår både den 

individuella processen och grupprocessen som kräver närvaro och olika pedagogiska 

överväganden från dramapedagogens sida.” (Andrén och Peterson 2010 s. 36).  

1.4.2 Det pedagogiska övervägandet
År 2008 skrevs en avhandling om pedagogiska överväganden med målsättning att belysa 

den övervägda handlingen med önskan om att överbygga klyftan mellan teori och 

praktik (Andrén 2008). Författarens bakgrund handlade då bland annat om en tid som 

adjunkt i ämnet pedagogik på högskolan. Hon upplevde att man som lärare på 

högskolan kunde lägga upp undervisningen med stor frihet, vilket ställer lärarna inför 

många val. Målen var tydliga men vägen dit formbar, vilket i sin tur då innebar 

utrymme för överväganden om hur man konkret la upp undervisningen. När frågan 

lyftes bland kollegorna avfärdades den ofta som ytlig tipsförmedling, de borde väl 

kommit längre än så? Författaren ställde sig frågande till detta, då hon såg att sättet att 
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lägga upp undervisningen på, inte i så stor utsträckning samspelade med kursinnehåll 

och kurslitteratur (Andrén 2008).  

Författaren kom i sin studie att genomföra fokussamtal med studenter på en, för henne  

sedan tidigare känd, ”elevstyrd” utbildning. Avhandlingen kom en bit in i arbetet att ta 

en annan riktning än vad intentionen var, då informanterna snarare använde 

fokussamtalen till en utbildningsutvärdering, än till ett medforskande samtal om 

pedagogiska överväganden. Det Andrén (2008) ändock kom fram till i sitt arbete var att 

för att göra pedagogiska överväganden behöver man känna ansvar i sammanhanget, 

vara en aktiv aktör. Eftersom studien gjorts med elever som upplevt att lärarna var de 

som hade ansvaret var det svårt att närmre undersöka det pedagogiska övervägandet.   

1.4.3 Säg inte mötesplats! Teater och integration i ord och handling
Wittrock (2011) skrev en avhandling med utgångspunkt teater och integration. Hon 

undersökte olika multikulturella teaterprojekt och vad de fick för effekt för att förebygga 

främlingsfientlighet. Wittrock skriver:   

Teatervärldens förhållande till mångkultur är ambivalent. Å ena sidan anses teater vara en 

föredömlig konstform när det gäller att representera och arbeta med mångfald. Å andra sidan 

kritiseras teatern för att reproducera exkluderande normsystem.  

	 	 	 	 	 	 	 	 (Wittrock 2011 s. 9) 

Om budskap skriver hon att: ”Eftersom teatern alltid kommunicerar något bortom sig 

säger teaterns konstnärliga val något om, inte bara teatern, utan om samhället i sin 

helhet.” (Wittrock 2011 s. 244). Hon kommer i sin studie fram till att teater kan vara en 

viktig länk mellan politiker och folket. Teatern bidrar dock ofta tvärtom till att 

upprätthålla traditioner och strukturer i samhället och använder då inte sin 

förändringspotential till fullo (Wittrock 2011).  

Efter att ha tagit del av de här verken med utgångspunkt både i dramapedagogik, 

pedagogik och teater, vill jag i den här uppsatsen ta reda på hur dramapedagoger tänker 

och gör i förhållande till budskap i sitt teaterskapande tillsammans med deltagarna i sina 

olika grupper. 
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2 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att se närmre på hur dramapedagogen förhåller sig till 

budskapet i en föreställning som deltagarna är med och skapar från grunden.  

Anledningen till att undersökningen görs är i sin tur att sammanställa samlad kunskap i 

detta område. Många dramapedagoger arbetar i sådana här skapandeprocesser årligen, 

men i dagsläget finns inte mycket skrivet sedan tidigare.  

Jag hoppas att den här undersökningen både kan spegla tankar som många 

dramapedagoger själva har, samt inspirera dramapedagoger och 

dramapedagogstudenter att prova en annan ingång i någon av de kommande 

skapandeprocesser de leder. Kanske kan det i förlängningen även bidra till en ökad 

förståelse för sitt eget arbete i den här formen av föreställningsarbete. 

2.1 Frågeställning
I den här uppsatsen ligger tyngdpunkten på hur dramapedagogen förhåller sig till 

budskapet i en föreställning som deltagarna skapar tillsammans, utan något färdigt 

manus. För att få en tydlig bild av det, behöver jag först ta reda på hur de generellt 

förhåller sig till dessa skapandeprocesser. 

2.1.1 Forskningsfrågor:

• Hur ser dramapedagogen på sin egen roll i deltagarnas skapandeprocess, inför en 

föreställning deltagarna sätter upp tillsammans, utan att utgå ifrån något färdigt 

manus? 

• Vilket ansvar ser sig dramapedagogen ha för budskapet i en föreställning som 

deltagarna skapar tillsammans, från grunden? 
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3 Metod
I metodkapitlet redogörs för uppsatsens teoretiska ansats, vilket metodval som gjorts, 

samt hur data är insamlat och analyserat. I kapitlet finns även ett stycke om urvalet av 

informanter. 

3.1 Teoretisk ansats
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är hermeneutisk fenomenologisk, då den söker 

synliggöra hur dramapedagogen tänker om, upplever och beskriver sin egen roll i deltagarnas 

skapandeprocess. Fenomen betyder det som visar sig och fenomenologin beskriver 

följaktligen det som visar sig (Rosenqvist & Andrén 2006). I fenomenologin är 

människans subjektiva upplevelse central, då forskaren försöker förstå hur den enskilda 

själv upplever det. För att förstå det, behöver forskaren ordentligt sätta sig in i individens 

situation (Dalen 2015). Eftersom jag försöker få förståelse för den enskilda 

dramapedagogens bild av hur hen tänker och arbetar under processens gång samt vilket 

ansvar hen anser sig ha inför den färdiga föreställningens budskap, blir fenomenologin 

en lämplig utgångspunkt. Det blir även tydligt varför jag först vill få en förståelse för 

arbetet med skapandeprocessen innan jag närmar mig frågorna om budskap, då jag 

strävar efter att först få en insikt i dramapedagogens situation. I resultatdelen söker jag 

att redovisa en företeelse så som den upplevs.   

När jag analyserat materialet är det gjort genom tolkning i flera steg. Det första steget 

innebär att jag försökt skapa mig en helhetsbild över det empiriska materialet, genom att 

bearbeta intervjuerna var för sig i sin helhet. I det andra steget har jag sökt mönster i de 

olika intervjuerna och redovisat dem enligt samma struktur. I den tredje 

tolkningsomgången jämfördes tolkningarna med mönster som tidigare forskning 

synliggjort. I det sista steget har jag återvänt till undersökningens frågeställningar med 

fördjupad förståelse och har sökt hitta eventuella slutsatser för hela undersökningen 

(Rosenqvist & Andrén 2006).   

Rosenqvist och Andrén (2006) styrker att både fenomenologi och hermeneutik kan ingå 

i samma undersökning: 
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Man kan till exempel beskriva en företeelse så som den upplevs… Sedan bearbetas och tolkas 

intervjupersonens samtliga utsagor (delar) och därefter tolkas dessa mot övriga personers utsagor 

(helhet). 

	 	 	 	 	 	 	 (Rosenqvist & Andrén 2006 s. 32) 

3.2 Metodval
I förberedelserna inför uppsatsarbetet har framför allt två tänkbara insamlingsmetoder 
varit centrala. Dessa har varit fokussamtal och intervju. Fokussamtal är att föredra då 

flera personer tillsammans söker svar på en gemensam fråga eller problemställning och 

inspirerar varandra för att nå det. ”I ett fokussamtal är det meningen att 

gruppmedlemmarna ska påverka varandra till att reflektera fritt om en fråga (begrepp, 

fenomen med mera) som du i förväg konstruerat åt gruppen.” (Rosenqvist & Andrén 

2006 s. 76). Eftersom studien har ett tydligt intresse av att få inblick i hur olika, 

rutinerade dramapedagoger tänker och handlar i den enskilda teaterprocessen 

oberoende av hur någon annan gör, verkar inte fokussamtal optimalt. Intervjuer 

framstår som ett mer aktuellt alternativ. ”Om det handlar om hur människor tänker 

eller vilka föreställningar, uppfattningar eller åsikter de har passar det att 

intervjua…” (Rosenqvist och Andrén 2006 s. 71). I önskan om att få ta del av flera 

personers upplevelser och tankar styrker Trost (2010) intervju som uppsatsens val av 

metod när han skriver:  
Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och 

på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man 
efter det att alla intervjuer är utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket 
man med tur och hårt arbete kan finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster 
och mycket annat. 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 (Trost 2010 s. 25) 

3.2.1 Halvstrukturerad intervju
Det finns olika former när det kommer till intervju som forskningsmetod. Formen 

halvstrukturerad intervju har jag funnit bäst lämpad, i ett sammanhang där stor vikt 

läggs på den enskilda dramapedagogens egna berättelse, bakgrund och erfarenhet, med 

önskan om att beröra vissa förutbestämda ämnen för att finna svar på 

forskningsfrågorna. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den halvstrukturerade 

intervjun som att den liknar ett vardagssamtal men är som professionell intervju varken 
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ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär. Vanligen finns vissa teman och eventuellt 

förslag till frågor som utgångspunkt i den halvstrukturerade intervjun.	  
	 	 	 	 	 	 	  

I intervjuerna använde jag ett öppet förhållningssätt med möjlighet att ställa följdfrågor 

allt eftersom intervjun pågick. Som utgångspunkt har jag haft med mig några förslag till 

intervjufrågor. I bilaga 1 finns intervjuernas utgångsfrågor. 

3.2.2 Bearbetning av intervjuer
För att bearbeta intervjuerna användes anteckningar under intervjuernas gång, 

minnesanteckningar och bandspelare. ”Intervjun skrivs vanligen ut, och den utskrivna 

texten och bandinspelningen utgör sedan det material som blir föremål för 

analys.” (Kvale & Brinkmann 2014 s. 45). Intervjuanteckningarna renskrevs och 

bandinspelningen användes sedan som komplement till det redan skrivna. 

Ljudinspelningarna avlyssnades i efterhand, en gång i sin helhet och vissa partier flera 

gånger, detta för att eventuellt lägga till, förtydliga eller justera något i de renskrivna 

intervjuanteckningarna. Den sammanställda texten blev då överblickbar och kunde 

användas som underlag för resultat och analys.   

I resultatet har jag sedan, i försök att göra materialet överskådligt, omstrukturerat 

utsagorna sa att alla intervjuer följer samma mönster. ”Detta gör att alla intervjudata får 

samma struktur och blir lättare att analysera.” (Trost 2010 s. 150). Utgångspunkten i den 

nya strukturen har då varit forskningsfrågorna, hellre än mina förslag till intervjufrågor.   

3.3 Urval
I försök att göra ett vetenskapligt urval av informanter skickades en förfrågan till RADs, 

Riksorganisationen auktoriserade dramapedagogers, styrelse. Min förhoppning var att 

de skulle ha en mer övergripande syn och förslag på vilka dramapedagoger som var 

lämpliga att tillfråga. Tyvärr fick jag ingen sådan respons. I stället kontaktade jag 

Stockholms kulturskola, jag efterfrågade även där någon som hade en övergripande 

uppfattning om deras drama- och teaterverksamheten och som i sin tur skulle kunna 

föreslå mig passande dramapedagoger för mitt undersökningsområde. Till slut fick jag 

svar av en koordinator som hjälpte mig vidare i sökandet efter lämpliga 

dramapedagoger att intervjua. I slutändan fick jag tag på två informanter från 

koordinatorn och två av en egen kontakt, som själv arbetat på kulturskolan länge, 
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samtliga informanter arbetar eller har arbetat på Stockholms kulturskola. Se hur mina 

sökkriterier formulerades i bilaga 2-4.  

  

Visionen var att intervjua auktoriserade dramapedagoger med minst ett par års 

erfarenhet av teaterarbete i någon form där egna föreställningar förekommer. 

Anledningen till visionen om auktorisation av RAD fanns, är att då är de redan erkända 

dramapedagoger enligt någon av de sedan tidigare framtagna fyra kriterier. 

”Dramapedagoger som är auktoriserade av RAD har en gedigen utbildning bakom 

sig…” (Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger, 2010). I bilaga 5 finns de 

fyra kategorierna som RAD använder sig av för att godkänna auktorisation. 

Ett annat skäl till att jag sökt efter RADade dramapedagoger är för att undvika att 

hamna i en situation där jag själv behöver ta ställning till vem som är tillräckligt 

kvalificerad och vem som inte är det.  

3.4 Etiskt övervägande
I arbetet med intervjuerna har jag delgivit informanterna anledningen till varför jag vill 

intervjua dem. Jag har både skrivit till de i förväg och inlett varje intervju med att 

berätta att jag studerade dramapedagogik på Högskolan i Gävle och jag höll på att 

skriva en C-uppsats i ämnet. Informanterna har fått kännedom om att deltagandet är 

anonymt och att de kan avbryta det när helst de vill. Då intervjuerna var 

halvstrukturerade har inga färdiga frågeformuleringar skickats i förväg, däremot har 

forskningsområdet varit känt för informanterna. Samtliga informanter har tillfrågats och 

givit samtycke till bandinspelning innan detta genomfördes. Eftersom alla informanter 

resonerat, pratat om och angett Stockholms kulturskola i sina intervjusvar har jag inte 

sökt göra dess arbetsplats anonym. Jag bedömer tvärt om att det har hög relevans för 

studiens innehåll samt gör bedömningen att arbetsplatsen är så pass stor, med många 

olika filialer och stadsdelar att det ändock inte går att härleda resultatet till den enskilda 

dramapedagogen. 

De namn som används är påhittade för att värna dramapedagogernas anonymitet i 

uppsatsen. Rosenqvist och Andrén (2006) skriver angående informanternas benämning: 

”Man kan kalla dem intervjuperson 1, intervjuperson 2, och så vidare. Det är dock mer 
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angenämt att läsa en resultatbearbetning och -redovisning om intervjupersonerna ges 

påhittade men riktiga namn.” (Rosenqvist och Andrén 2006 s. 62).   

4 Resultat
Resultatet kommer att redovisas i fyra delar, en för varje dramapedagog. Delarna  

redovisas per dramapedagog för att läsaren ska få en helhetsbild då svaren ibland hänger 

ihop med varandra. I delarna finns både sammanfattande text och delar av de 

bearbetade intervjuerna redovisade. Intervjusvaren är bearbetade för att lämpa sig i 

skrift, kortare citat finns med i den löpande texten, markerade med citationstecken, 

medan längre citat är skrivna som blockcitat. Citaten finns med för bibehålla det 

personliga och nära som framkommer genom intervjuer, samt för att undvika att endast 

ha förenklingar och generaliseringar kvar av den insamlade datan. Visionen är att 

sammanfattande text och citat ska berika varandra och låta läsaren både följa med på 

djupet och få en mer överskådlig bild.  

4.1 Informanterna
 I det här stycket finns en redogörelse för hur jag benämner informanterna i arbetet med 

uppsatsen.  

Jag har valt namnen Gabriella, Alexandra, Mårten och Vera, dessa namn motsvarar de 

riktiga namn som dramapedagogerna hade, med utgångspunkt i de tecken namnen ger i 

förhållande till kön och etnisk bakgrund. 

4.2 Gabriella
Gabriella berättar om vilket sätt hon först kommit i kontakt med teaterprocesser där 

deltagarna skapar historien själva. Hon spelade själv i Vår Teater som ungdom och då 

var det ”så man gjorde”. När hon sedan, efter dramapedagogutbildningen, själv började 

arbeta på Vår Teater, gjorde hon det tillsammans med en annan pedagog som förde in 

henne i arbetssättet. ”Sedan har jag fortsatt på samma sätt, utan ett egentligen reflektera 

så mycket mer över det” berättar hon. ”Vi jobbar så här, det är en tradition från Vår 

Teater som någonstans lever kvar, att man ska utgå från deras idéer.” 

�15



4.2.1 Synen på sin egen roll i processen
Vi börjar ofta utifrån rollerna säger Gabriella. ”Ni kan vara precis vad som helst, vilka 

skulle ni vilja spela?” Sedan brukar de utgå ifrån dessa roller och på olika sätt 

improvisera om var de bor, vilka som träffas, vad de gör på dagarna? Utifrån det 

kommer ofta många förslag och idéer upp som kan passa i en föreställning. ”Sedan ska 

de flätas ihop till en historia, och det gör ju ofta jag, eller ja, tillsammans med dem 

förstås, så att alla får vara med ungefär lika mycket.” 

Gabriella funderar och resonerar utifrån vad hon leder och vad hon lämnar över till 

gruppen: 

Gabriella: Det är väldigt sällan som jag bestämmer hur det ska vara, för de är ju med hela tiden, 

med sina idéer. Det är svårt att beskriva vad jag gör och vad de gör, det är så olika i olika grupper. 

En del behöver att jag kommer med förslag, särskilt om vi får ont om tid till exempel, då kan jag 

komma med ett förslag på hur det ska börja och så får de jobba vidare därifrån.  

Gabriella berättar att hon är den som har publikperspektivet med sig, det tänker inte 

eleverna så mycket på, inte när de är små i alla fall. ”Sedan blir det mycket tid som läggs 

på grupprocessen, att skapa ett tryggt klimat, lära de hur och när man kommenterar 

varandra, det är en jätteviktig del, det är det största fokuset.” Hon lägger även till att 

hennes roll förstås är att se till att ingen far illa.  

Till sist säger hon att hon även försöker få eleverna att bredda sig, tänka nytt och 

annorlunda, spela något de inte spelat förut, så att de utvecklas. ”Det är klart jag styr ju 

mycket, jag styr mycket, det gör jag ju, säkert, utifrån deras behov” fortsätter hon 

resonerande med sig själv. Hon berättar att hon försöker fördela utrymme mellan 

eleverna, stärka dem som inte tar så mycket plats och tona ner dem som ska synas hela 

tiden. Efter ett tag när hon haft grupperna ser de det själva också, vems tur det är att ta 

plats, vem som inte synts så mycket än eller liknande. 

4.2.2 Tankar om budskapet
När jag ställer frågan om hur Gabriella tänker kring föreställningens budskap blir hon 

tyst en stund, sedan skakar hon på huvudet. Hon låter mig följa med i hennes tankar: 
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Gabriella: Det struntar jag i, höll jag på att säga, ja alltså om man jobbar med… nej, det pratar vi 

ganska lite om. Det är i så fall med de äldre, men mer om vi tar ett färdigt material skulle jag vilja 

säga, men med de små barnen nej… 

Med de små barnen då hittar de bara på en saga, då känns inte budskapet så viktigt, ”då 

handlar det mer om fantasi…”, fortsätter hon. Hon börjar aldrig utifrån budskap, 

kanske pratar vi lite om ”hur vill vi att publiken ska uppfatta det?” Fokus ligger på att det 

ska vara en bra historia som är kul att titta på.  ”Jag behöver i stort sett aldrig censurera 

eller ta bort något ur föreställningarna, de får göra nästan vad de vill.”  

Gabriella: Oftast när de små barnen hittar på så blir det ganska traditionellt, det ska vara någon 

som är elak, antingen stryker den elaka med eller så blir den snäll och så dansar alla i slutet. 

Ungefär så ser nästan alltid de yngre barens pjäser ut. Så slutar det med disco, det älskar de. Där 

finns det ju ändå något typ av budskap i det, men det pratar vi inte om, i och med att de har hittat 

på den historien så har de ju redan det tänket. 

Det är viktigare att de är överens om handlingen och hur det ska sluta, än exakt hur 

slutet blir.  

Gabriella: Det är spännande med budskap, men jag har aldrig egentligen tänkt på det, jag kan 

ibland ställa frågor för att bredda deras perspektiv, men sen är det de som bestämmer. Om vi har 

svårt att enas om slutet brukar vi rösta om det eller spela upp två olika slut. 

Jag ställer frågan om huruvida Gabriella, när hon lägger ihop pusslet med alla scener 

och i vilken ordning de ska komma, hur det ska sluta och så vidare, tänker något på 

budskap då? Hon ler och svarar snabbt: 

Gabriella: Nej det gör jag nog inte, vad roligt, nej, jag undrar om någon någonsin… nej det gör jag 

inte, inte medvetet i alla fall… Jag kanske har varit lite aningslös sådär, men det är aldrig någon 

som gått på mig och frågat efter något uppspel. 

Hon fortsätter att resonera. ”Sedan finns det väl alltid ett budskap, en historia växer ju 

fram av en anledning. Berättelsen påverkas ju jättemycket av aktuella händelser.” Hon 

berättar om en tid då hon arbetade i en annan stadsdel än nu, där började många av 

historierna med att föräldrarna gick hemifrån och lämnade barnen ensamma och om 

vad som sedan hände på kvällarna när ingen vuxen var hemma. Då kom det sedan 

också fram att det var vanligt att eleverna var hemma mycket själva på kvällarna, på 

riktigt. ”Allting sån´t, som finns runtomkring påverkar ju innehållet.”  
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Allteftersom intervjun går berättar hon om olika sätt som säkert har med budskap och 

göra, ”varför man gillar en historia hör ju så klart ihop med handlingen och det har ju 

förmodligen även med budskapet att göra”. Hon kommer dock tillbaka till att det blir 

mer centralt när eleverna blir äldre och kanske utgår ifrån en färdig text. Med de små 

barnen då blir fokuset naturligt något annat, de har ju aldrig stått på en scen förut. Då 

blir fokus på grundläggande saker som hur man går på och av en scen till exempel och 

då blir allt annat oväsentligt. ”Jag tycker att det är en fantastisk bedrift av 15 stycken 

sexåringar att klara av att spela upp, och då är det nog.” De går från att leka framför 

publiken till att spela teater, från de är små till de blir större, och då utvecklar de sitt 

fokus beroende på hur långt gruppen kommit. 

Avslutningsvis menar Gabriella att det inte går att komma ifrån, med de äldre har vi 

oftast längre processer och längre lektioner och då finns mer tid att stanna upp, tänka, 

fundera, vrida och vända, diskutera. Med de yngre har vi bara 45 minuter och då vill de 

mest bara ”göra, göra, göra” så då finns det inte så mycket utrymme för prat och 

diskussion. ”Om jag ibland börjar med att prata lite, då blir de otåliga och vill komma 

igång.”   

4.3 Alexandra
Alexandra berättar att hon själv gick i en ”Vår Teater-lik” verksamhet i en mindre stad 

när hon var liten. De fick hitta på egna roller och historier att spela upp. Det var så hon 

kom i kontakt med den typen av skapandeprocess. Hon berättar att kunskapen sedan 

förstärktes när hon gick dramapedagogutbildningen då teaterblocket på utbildningen till 

och med hette ”från idé till föreställning”. När hon sedan började jobba var hon väldigt 

inställd på den sortens teaterarbete, historien skulle komma ifrån deltagarna själva. Nu 

rör hon sig mer med lite olika former av teaterskapande, beroende på sammanhang och 

hur lång processen är. 

4.3.1 Synen på sin egen roll i processen
”Ibland börjar vi utifrån rollerna, ibland utifrån historien, det är det de som bestämmer, 

sedan improviserar vi därifrån”, även genre eller tema kan bli utgångspunkt berättar 

Alexandra. Min roll går från dramapedagogen stegvis över till regissören under arbetets 

gång. I början är det viktigt att se till att alla ska komma till tals, skapa ett klimat där de 

�18



säger ja till allt. Alexandra uttrycker att det är viktigt att allas idéer ska provas. När de 

gjort det börjar de sedan sålla bland det material de skapat genom idéerna. De försöker 

tillsammans hitta vad som passar ihop och komma fram till vad det är för historia de vill 

berätta. 

Alexandra beskriver tydligt tre faser där hon förhåller sig olika i förhållande till gruppen, 

som hon ibland till och med målar upp för eleverna så att det ska bli tydligt för dem 

varför hon beteter sig olika. Att gå från att säga ja till allt, till att i slutskedet säga nej till 

alla nya idéer, kan bli hårt eller svårt för eleverna att förstå. Därför försöker hon tidigt 

förmedla dessa faser till gruppen.  

Alexandra: Den första fasen kallar jag inventeringsfasen i den handlar det om att säga ja till allt, 

etablera ett tryggt klimat samt få igång gruppen att improvisera och testa idéer. För mig handlar 

det också om att hitta vad som är aktuellt och spännande för eleverna. 

Alexandra beskriver även det som fasen hon är ”mest” dramapedagog. ”I fas två kommer 

dramaturgen in”, då handlar det om att börja sålla idéerna, lägga pusslet om vilka scener 

som passar ihop, i vilken ordning scenerna ska komma? Hur ska det sluta?  

Alexandra: Här brukar jag även föra konsensus på tal, vi ska inte rösta fram den bästa idéen, utan 

vi ska samarbeta för att hitta ett sätt så att alla kan bli ganska nöjda. Det brukar funka bra, de 

köper det och det brukar infinna sig ett lugn när jag säger så.   

Det är viktigt att arbetet är angeläget för alla, hävdar Alexandra, hellre sätta ihop två 

idéer som kan fungera i samma historia än att vara tvungen att välja bort det som för 

någon är viktigt att ha med. Sedan blir nästa uppgift att göra historien intressant för 

publiken. Att ha med oss publikögat, exempelvis ställa oss frågan vad leder den här 

scenen till? ”Jag ställer ofta frågor i försök att hitta svar som leder berättelsen framåt, så 

att det blir en bra historia med början, vändpunkt och slut.” I den här fasen handlar det 

även om att få till saker sceniskt, hur går de in och ut från scenen till exempel? ”Jag 

bestämmer mer och mer ju längre i arbetet vi kommer.” Alexandra fortsätter ”Den 

tredje fasen är repetitionsfasen, då handlar det om att skruva åt det sceniska uttrycket.” I 

den fasen handlar det om att hålla sig till det de kommit överens om och endast göra 

små justeringar. ”Regissören träder fram och vill hjälpa eleverna att förtydliga och 

förstärka scener,  jobba med karaktärsarbete.” 
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Jag frågar Alexandra hur hon har kommit fram till den här fördelningen:  

Alexandra: Det har nog kommit med tiden. Men en gång blev en grupp nästan lite arg på mig. De 

förstod inte varför jag gick från att säga ja till allt, till nej till allt. Vi hade väl två veckor kvar till 

föreställning och jag upplevde att vi inte hade utrymme att ändra massa saker eller komma med 

nya idéer nu. Då kände jag att jag behövde rita upp och förklara för dem, berätta vad det är jag 

gör och hur jag förhåller mig till de olika faserna. Det blev bra och de tog till sig det, till och med så 

att de fortsatte och referera till dessa faser senare, i ett annat föreställningsarbete. Det gjorde så att 

de kunde följa processens helhet på ett annat sätt.  

Alexandra säger att hon tänker på det mer och mer, att hon vill medvetandegöra 

eleverna om vad vi håller på med.  

Alexandra: Jag har kommit på mig själv om att göra massa saker på olika sätt, som jag tänker för 

mig själv, som jag inte har kommunicerat till gruppen. Nu strävar jag efter att så långt det är 

möjligt delge gruppen mina val, tankar eller förhållningssätt så att de också har en chans att bilda 

sig en helhetsbild.   

Efter att Alexandra förklarat om hennes roller i de olika faserna framhäver hon ändå 

tydligt att ”det är alltid viktigare att träna elevernas skaparförmåga, kreativitet och 

förmåga att arbeta i grupp, än att de lär sig ren teaterkunskap, i alla fall på Stockholms 

kulturskola”.   

4.3.2 Tankar om budskapet
När jag ställer frågan om hur Alexandra tänker kring föreställningens budskap, blir hon 

först tyst. Sedan undrar hon hur jag menar. Jag ställer följdfrågor som; om hon tänker 

något kring historiens budskap eller sensmoral. Hon svarar att pjäsen inte behöver ha 

något budskap, men att hon ibland ställer frågan; ”vad tycker ni att det här berättar?”  

Alexandra: Ibland behöver man ställa den frågan ändå, för att göra berättelsen tydligare, när det 

finns för många sidospår. Då dealar jag lite med mig själv, konstnären kontra pedagogen, ibland 

rensar vi sidospåren och ibland låter jag dem vara kvar, beroende på gruppen. Om det är yngre 

elever som inte är så vana låter jag sidospåren vara kvar. 

Hon berättar att det skulle kunna hända att hon påverkar budskapet, men då mest 

genom att ställa frågor till gruppen. Alexandra återkommer till frågan, ”vad tycker du 

att det här handlar om?” Hon skulle så klart kunna sätta stopp för något, om det var 

något hon verkligen inte stod för, men det har hittills aldrig hänt.  
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Alexandra: Men det är klart när det kommer till att förlöjliga andra människor, då ifrågasätter jag 

mer. Det har hänt ett elever vill spela ”bög” eller ”CP” i tron om att det är några knäppa typer. Då 

brukar jag ställa frågor som; vet ni vad det är? Vi stannar upp och pratar om det, jag bemöter med 

information och sedan är det inte så kul eller spännande längre. Det ser jag som mitt ansvar som 

pedagog, man ska inte förlöjliga andra människor. 

Generellt sett, menar Alexandra, så arbetar de inte så mycket utifrån budskap, däremot 

försöker hon få in publikperspektivet ganska tidigt i processen. ”Då pratar vi om hur vi 

tror att en publik uppfattar det som händer.” Det kan ju gå hand i hand med budskap. 

Ibland bjuder hon dessutom in en testpublik mitt under processens gång, för att väcka 

funderingar om och förståelse för publikperspektivet tidigare i arbetet. 

4.4 Mårten
Mårten berättar om att han kom i kontakt med teater när han var i 16-årsåldern då han 

gick en kortare barnteaterledarkurs, som han sedan hade användning av då han 

arbetade på förskola. Först efter det, började han själv spela amatörteater. Han fick på 

den vägen reda på dramapedagogutbildningen och sökte den som 30-åring. När han var 

klar med utbildningen ringde han runt till alla Vår Teater i Stockholm och presenterade 

sig som nyutexaminerad dramapedagog som vill jobba med teater. Sedan dess har han 

jobbat i Vår Teater som senare kom att ingå i Stockholms kulturskola. Nu arbetar han 

inte bara med skapandeprocesser där deltagarna gör sin egen pjäs utan ställer sig frågan 

varje gång: ”Var är gruppen? Ska vi skriva eget? Ska vi ta ett färdigt manus? Det är ju 

också en demokratisk process, att komma fram till vilket manus vi ska ta, då vi kan jobba 

väldigt dramapedagogiskt i det, utan att det blir publikt.”   

4.4.1 Synen på sin egen roll i processen
Mårten är tydlig med att han alltid ser sig själv som en del av varje grupp han leder. ”Jag 

börjar ett nytt läsår med att försöka hitta nyckeln till varje grupp, det kan ju ha 

förändrats mycket över sommaren.” 

Mårten beskriver sig själv som drivande i processen, som sammankallande, han talar om 

det som någon form av koordinatorroll. Han kommer med övningar och upplägg som 

ger gruppen chans att skapa och väcker deras inspiration. Han försöker planera 

övningar som passar till processen. Han samlar gruppernas material och idéer och 

ställer också ofta frågor om dem. ”Vad ska historien handla om? Hur kommer vi 
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vidare?” Han tar ansvar för dramaturgin, har publiksynen, ser till att berättelsen har en 

början, mitten och slut, en regisserande roll. Han kommer med förslag om hur de ska 

jobba vidare, ”det här behöver vi öva på nu”. 

Han berättar att han ofta reflekterar med gruppen och försöker vara prestigelös när de 

uttrycker vad de tänker, tycker eller vill och att det ”i slutändan är viktigt att eleverna 

står för det de gör, och då måste man stanna upp och tänka ibland”. 

Mårten: Om de är vuxna går jag på djupet ganska fort, vad vill ni ha sagt med det här? Sedan 

skapar jag ett antal övningar att komma igång med utifrån temat vi bestämt, sedan jobbar de i 

mindre grupper där de ofta improviserar efter något av mig givet perspektiv. På så sätt bildas massa 

tänkbart material till en föreställning, till slut utkristalliserar sig någon slags röd tråd. När vi hittat 

den brukar vi stanna upp och prata om den så att vi är överens om den. Sedan går vi vidare i mer 

praktiska frågor vilket material ska vi använda och vad ska vi få in mer?  

Med de yngre barnen, upp till 9-10 år börjar han ofta utifrån dramalekar och 

sagodraman och då kan det ibland bli saker som händer i lekarna eller sagodramana 

som de sedan bygger vidare på. ”Även med de yngre ställer jag frågan, när de kommit 

med olika förslag, bilder eller liknande, vad ser ni i den här idén, hur tolkar ni den?” 

”Temat och innehållet i pjäsen brukar jag låta grupperna bestämma, men jag skulle ju 

inte släppa fram vad som helst.” berättar Mårten. I det fallet tar han hänsyn både till 

vad historien säger men också kvalitén i scenarbetet. 

Mårten förklarar det till slut som att han har tre roller, i den första fasen tar han rollen 

som ”inspiratör till vad det ska bli”, i den andra rollen blir han ”inspiratör till vad det 

ska innehålla” och i den sista fasen har han fokuset, ”nu ska det bli som vi har bestämt”. 

Jag frågar honom hur han kommit fram till fördelning i sina olika roller. Han svarar att 

han kommer fram till vad han ska leda och vad gruppen klarar av att ta ansvar för 

genom att försöka vara öppen, lyhörd och ha en prestigelös inställning och hela tiden 

ställa frågan: ”Vad tycker ni? Hur ser det ut, vill ni det här?” Han försöker känna av och 

kolla av hur gruppen förhåller sig till det de gör.  

4.4.2 Tankar om budskapet
När jag ställer Mårten frågan om hur han ser på föreställningens budskap svarar han 

direkt. ”Man ska stå för det man gör, det är jätteviktigt. Man säger alltid något från 
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scenen, så då är det lika bra att göra det medvetet.” Han berättar om att han vill börja 

tala om budskapet tidigt i arbetet, i samband med att de väljer pjäser eller när de 

bestämmer sig för en påhittad historia. Att då tänka; ”vad säger vi med det här?” För 

Mårten gäller det här sättet att arbeta oavsett om de skriver en egen text eller om de tar 

en befintlig. 

Mårten: Jag gör säkert bedömningar som går efter mina värderingar, men det är ju för att jag 

tycker de är bra. Jag hamnar väldigt sällan i konflikt om det i grupperna utan ofta har ”teaterfolk” 

och teaterelever ganska liknande syn med schysta värderingar. 

Han märker att sättet och tänka sätter sig i grupperna när när han följt samma grupp ett 

tag. Då kan de själva uttrycka ”men om vi gör så här… då säger vi ju egentligen att…” 

Det kan dock bli extra tydligt om han tar över en grupp som någon annan pedagog haft 

tidigare, ”för det är väldigt olika hur vi pedagoger tänker kring detta”. Många grupper 

är inte vana att jobba efter budskap alls, säger han. 

Mårten: Det finns en gammal tradition på Vår Teater att alla ska få spela önskeroll, hitta på pjäsen 

utifrån önskeroller och alla ska vara med lika mycket. Jag tycker inte det funkar helt ut, det ska till 

något mer. Det blir varken bra teater, utmaning för eleverna och är inte så demokratiskt heller att 

alltid få det man vill.  

Eleverna kan exempelvis vara vana att rösta och att, det är det som gäller, men han är 

tydlig med att ”nej vi ska inte rösta, det är inte alltid demokratiskt att rösta, vi pratar 

istället”. 

Mårten berättar om att han har varit med om situationer där han har varit tvungen att 

gå in och sätta stopp. Han har då en tid tillåtit diskussionen och viljan från eleverna och 

då ändrat idé och låtit de improvisera utifrån deras nya önskemål.  

Mårten: I den situationen blev resultatet oavsett ingång alltid samma sak. De spelade upp 

improvisation efter improvisation efter improvisation och det blev alltid arketypiska ”nördar” och 

”tuffa gänget”. Vi pratade om det som: Jag tycker inte att det finns några nördar eller vad står tuffa 

gänget för? Men det fortsatte i samma stil och det de spelade fram var mer eller mindre att man får 

skylla sig själv om man blir mobbad.  

Till slut fick han gå in och säga nej. ”Nu har vi prövat det här och vi ska inte jobba 

vidare med det”. Gruppen blev mycket lugnare när han gjorde det, då många inte känt 
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sig bekväma i de tidigare improvisationerna men inte vågat säga emot. ”För några var 

det så klart surt, de förstod vad jag menade, men de tyckte inte att det var fel.”   

Generellt sett tycker Mårten att det är väldigt viktigt att väcka frågan om budskap tidigt. 

Skapa övningar att reflektera kring och ställa oss frågan ”vad vill vi?” Oftast kan de gå 

på elevernas önskemål men han skulle inte ställa upp på vad som helst. Han nämner 

otänkbara exempel som rasistiskt budskap, fel genustänk och teman som att man får 

skylla sig själv om man är mobbad. Det skulle han inte kunna stå för. 

4.5 Vera
Formen att jobba fram egna föreställningar efter barnens önskemål blev Vera inskolad i 

när hon började jobba på Stockholms kulturskola, eller egentligen under en av hennes 

längre praktikperioder som hon gjorde där när hon gick på dramapedagogutbildningen. 

Hon berättar att hon hade ”Gabriella” som handledare under praktiken. ”Det är så 

man gör här på Vår Teater.” Hon berättar att hon tycker att arbetssättet är genialt, att 

utgå från barnen själva.  

Vera: Det är också svårt att hitta manus som har 12-14 roller där alla säger ungefär lika mycket. 

Det är roligt när eleverna skapar själva. Man kan skriva roller som verkligen passar för varje 

persons utveckling., utifrån alla och inte bara två personer som fick uppdraget att spela huvudroller.  

4.5.1 Synen på sin egen roll i processen
Vera berättar att det är hennes uppgift att se till att komma igång, fråga de vad de vill, 

om de vill spela upp, och i så fall vilken roll de vill spela eller i vilken form? Sedan skapar 

de improvisationer från de rollerna, då blandar hon rollerna huller om buller och frågar 

var de skulle kunna träffas, så får de improvisera. Improvisationerna brukar vara ganska 

fria i vad det ska bli. ”Sen börjar jag plocka vad som skulle kunna passa i en 

föreställning, ibland om de är vana ser de det väldigt tydligt själva.” 

Vera: Jag sätter ihop alla scenerna så att de passar i en historia, jag lägger det pusslet och gör ett 

förslag på ett stolpmanus. Lite olika mycket styrt beroende på grupp. Jag försöker känna in vart det 

drar och komma med förslag om vad vi kan bygga vidare på. 

Hon låter de välja roller, hur de rollerna ska vara och bete sig, vilka egenskaper de har. 

De styr också vad som händer i deras improviserade scener. ”Ibland tar det lång tid för 
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dem att komma överens och då måste jag vara inne och bestämma mer för att vi ska 

komma framåt.” Ibland växer formen fram först, framför allt i grupper som har varit 

med ett tag. Då skapar de roller som passar till den formen de vill spela. 

Hon ser det som sin roll att finnas där och ha hela överblicken. Se till att alla hänger 

med och får sin del av kakan, se till att det faktiskt blir en pjäs. Att alla känner sig trygga, 

trygga i gruppen och trygga på scen. Försöka sammanlänka deras olika idéer.  

Hennes roll är även att göra det scensikt. ”Eleverna tänker oftast utifrån film och tv. Då 

blir det min uppgift att förstå deras idéer och få det att funka på scenen.” Vera funderar 

lite ”Jag har också till uppdrag att se till att alla får vara med och får sin plats. Jämna ut 

rollerna så att det blir rättvist.” 

Vera: Till sist lägger jag pusslet med alla scener i en ordning så att det finns någon röd tråd i 

historien och ger ibland förslag om extra scener om det krävs för att länka samman handlingen. Jag 

blandar det de gjort med egna förslag. 

Jag undrar över fördelningen som hon gjort, i vad hon leder och det barnen gör själva. 

Vera resonerar om att det har nog växt fram med tiden. När hon hittat sätt som funkat 

har hon fortsatt med det.  

Vera: Sen gäller det för mig att hitta balans i vad man vill och vad man kan. Jag brottas en del med 

det. Ofta vill jag fortfarande mycket mer än vad vi har resurser till, både i tid och förutsättningar. 

När jag kom från utbildningen så fanns ett så tydligt fokus på gruppen, på processen, att alla skulle 

vara trygga med varandra, och ha ett tryggt klimat, så vips har halva terminen gått och så ska vi 

visst visa upp något också. Vi har ju bara vår enda timme i veckan och de kommer ju hit för att de 

vill spela teater och kan nästan bli lite sura när de tycker att vi bara leker…  

Vera fortsätter och berättar att i och med den tidspressen, kan det ibland bli så att hon 

leder processen mer när det kommer till teaterarbetet, för att de måste komma vidare 

för att kunna visa upp något sedan. ”Det brukar funka bra, men jag märker att deras 

idéer ibland inte får lika mycket utrymme.” Samtidigt tycker de att det är roligt att 

komma framåt och när de själva kan se pjäsen mer tydligt.  
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Vera: Jag hjälper dem att sätta ramarna, ibland mer, ibland mindre. Ibland har de jättetydliga idéer 

och då är det ju bara att köra och ibland kommer de inte på något och då får jag gå in och försöka 

lyssna in dem och sen köra på ”så här gör vi”. 

Hon berättar att många av hennes ställningstaganden förutom gruppen handlar om tid.  

4.5.2 Tankar om budskapet
I början när jag ställer frågan om hur Vera ser på budskapet i föreställningen svarar hon 

att det är underordnat. ”Det viktiga är att de får spela teater, att de har roligt innan, 

medan och efter föreställningen. Att de känner att det är kul och att de utvecklas. Att de 

får stå där och uppleva att stå på scenen.” Hon funderar en stund. 

Vera: Sen får det ju förstås inte bli någon propaganda. Jag ställer ibland frågan hur ska det sluta? 

Jag tänker kanske lite på sensmoralen då, men det är lite olika var den frågan kommer och var 

grupperna är i processen när vi pratar om slutet. Ibland har de tydliga önskemål om att alla ska bli 

vänner på slutet eller så och då finns det ju något budskap i det. 

Vera berättar att hon tycker att budskapet blir viktigare när de kommer upp i tonåren, 

men då arbetar de oftare med ett färdigt manus. Då försöker de själva reflektera kring 

handlingen och hur de vill visa upp den. 

”Jag påverkar budskapet, det är klart jag gör, ibland smyger jag in fler frågor beroende 

på gruppen och deras improvisationer, kanske inte alltid medvetet.” Vad de får och kan 

göra i sina roller, små saker apropå deras idé.  Till exempel kan hon säga ”men nu har ju 

de jobbat så hårt, så tycker ni inte att det här ska hända?”. Hon försöker kanske komma 

med lösningar som har moralisk bakgrund. Vera berättar att hon även försöker utmana; 

”ska alla verkligen bli sams? Måste det bli ett lyckligt slut?”. 

Hon fortsätter att fundera och resonera högt : 

Vera: Teknikerna sa här för någon vecka sedan att det var så tydligt genustänk i mina grupper, 

något som jag själv inte reflekterat över. Men det är klart, jag är ju väldigt tydlig med att alla figurer 

kan göra allting och kan vara hur som helst, oavsett för hur det brukar vara. Och att inga roller har 

färdiga ramar. Det är ju teaterns största möjlighet att prova på att vara någon annan och hitta på 

dess egenskaper. Jag brukar utmana eleverna att gå utanför deras första ramar och det är klart att 

det säkert får en viss innebörd, men inte som jag då tänker så mycket på förrän någon annan ser 

det och berättar det. Teknikerna har ju också en annan roll än vad jag har, där de kan jämföra, de 
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ser ju olika grupper och föreställningar. Jag ser ju mest mina egna grupper, då de andra grupperna 

har föreställningar samtidigt som jag jobbar. 

När Vera lägger pusslet med alla scener som ska bli en historia tänker hon ingenting på 

budskap säger hon. ”Jag försöker nog mest bara få ihop det, så att alla ska få vara med 

och ha bra scener, men det är klart att det kan färgas av mina egna värderingar, särskilt 

när jag kommer med egna förslag.”  

Kommer det upp rollfigurer som eleverna vill spela som kan tänkas vara på gränsen som 

t.ex. Hitler försöker hon ändå prata om det en stund. ”Vem var Hitler? Vem är han för 

dig? Vad är det du vill spela?” så får de sätta ord på det.  

Vera: Teatern är ett bra ställe att testa gränser och prova på att spela sin fiende till exempel. Sen 

ska man så klart stå för det man gör och i sin tur måste ju jag stå för vad vi visar. Märker jag att 

någon är ute och vinglar på mina gränser under vägens gång, så är jag ju där och petar och styr, 

särskilt om det är något som inte känns okej. Det handlar ju om förhållningssätt mot andra, men 

det har ju också med det fostrande uppdrag vi har i verksamheten att göra, ibland går ju det hand i 

hand med teatern tycker jag.   

I slutet av intervjun utbrister Vera att hon är nog med och styr budskapen mer än vad 

hon själv vet, ”nu när hon funderar på det”. 

5 Analys och diskussion
I analysdelen sammanställs mönster, gemensamma nämnare och olikheter mellan de 

olika dramapedagogernas svar i intervjuerna. I resultatdelen har jag haft en 

fenomenologisk utgångspunkt då jag försökt återge dramapedagogens egen bild och 

upplevelse, utan att lägga in egna värderingar eller komma med egna slutsatser i texten. 

I analys och diskussion övergår jag till att ha ett mer hermeneutiskt synsätt, då jag tolkar, 

speglar och jämför empirin både mot varandra och mot tidigare forskning. I det här 

kapitlet redovisas även uppslag till vidare forskning samt resultat- och metoddiskussion.  

5.1 Tematisk indelning 
I nedanstående indelning görs en djupare tolkning utifrån de mönster som visat sig i den 

tidigare bearbetningen, sedan jämförs tolkningarna med mönster som tidigare forskning 

visat. I uppsatsen redovisas en del material som bidrar till en samlad helhetsbild av 
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dramapedagogens roll och tillvägagångssätt i förhållande till budskap i deltagarnas 

föreställning. Exempel på det kan vara redogörelser för hur deras skapandeprocesser 

börjar och successivt tar form efter arbetets gång. I det här kapitlet är 

tolkningsområdena begränsade till det som hjälper oss att behandla forskningsfrågorna.  

5.1.1 Utbildningsbakgrund
Alla dramapedagoger i undersökningen har gjort sin dramapedagogutbildning på 

folkhögskola, antingen på Västerbergs folkhögskola eller Ljungskile folkhögskola. Det 

innebär att deras utbildningsbakgrund bör vara än mer likartad än vad 

Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger kräver, då alla hör till kriterie A (se 

förteckning av dessa kriterier i bilaga 5). Kunskap och områden som är eller har varit 

centrala i utbildningen borde rimligtvis någon av dramapedagogerna komma ihåg, 

arbeta efter eller gjort en egen modell av.  

En viktig sak att komma ihåg när man läser resultat- och analysdelen är att Vera har 

haft Gabriella som handledare under sin praktikperiod på dramapedagogutbildningen. 

Jag tänker att om man sedan har valt att arbeta på samma arbetsplats som sin 

handledare, talar det för att man är nöjd med praktikperioden, som handledaren är en 

stor del av. Att Gabriellas och Veras svar i stor utsträckning liknar varandra kan i och 

med det ha en förklaring. 

5.1.2 Teaterbakgrund i förhållande till budskap
Samtliga dramapedagoger nämner Vår Teater när de berättar om sin egen ingång till att 

arbeta fram föreställningar utan utgångsmanus. Antingen att de själva deltagit i sådan 

som unga, eller refererar fortfarande till verksamheten som ”det är så vi jobbar på Vår 

Teater” eller att man själv sökt upp Vår Teater efter utbildningen för att man ville arbeta 

med teater. 

Tre av dramapedagogerna har själva spelat teater som barn eller ungdom. En började 

med teater genom att gå en barnteaterledarkurs som 16- åring och började först i vuxen 

ålder att spela teater själv. Samma dramapedagog som började med teater genom ett 

ledarfokus, är den enda som uttrycker att det är viktigt att arbeta med budskap. Kan 

ingången till teater och den egna erfarenheten ha färgat den egna rollen som 

dramapedagog? Kan det vara så att de positiva bilder dramapedagogen har efter att 

själv spela teater som barn, lever kvar och att denne nu är ute efter att återskapa dessa 
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för nya barn och i samband med det inte reflekterar över nya infallsvinklar eller 

utgångspunkter? Kan det i sin tur vara så att om man närmat sig teater genom ett 

ledarperspektiv, har ett mer analytiskt förhållningssätt och problematiserar frågor mer? 

Kanske känner ett större ansvar för andra frågor en den lustfyllda processen? Har 

utbildningsbakgrunden och de egna erfarenheterna inte alls någon relevans, när allt 

kommer omkring är det personlighet och värderingar som styr?   

5.1.3 Dramapedagogens roll i processen
Vad man har för roll i processen hör för mig ihop med vad man tar ansvar för eller vad 

man ser sig själv ha ansvar över. Alla dramapedagoger säger sig ha ansvar för 

helhetsbilden, ibland tillsammans med eleverna. Ofta har deltagarna svårt att se 

helhetsbilden och då blir det dramapedagogens uppgift att vägleda dem att se. 

Detsamma gällande helhetsbilden kommer Peterson och Andrén (2010) fram till i sin C-

uppsats under rubriken pedagogen.  

Två av dramapedagogerna har en tydlig bild av att de tar olika roller under processens 

gång, en strävar efter att alltid kommunicera det till sina grupper, för att hjälpa dem att 

bland annat få en bättre helhetsbild. Helhetsbilden kommer ofta på tal i samband med 

publikfokus, att göra en bra historia, att spela sceniskt eller att sammanlänka idéer. Tre 

av dramapedagogerna kallar sig själv för regissör i någon del av arbetet, den fjärde 

pratar om samma saker som de andra menar hör ihop med regissörrollen, utan att kalla 

sig för regissör.  Jag tänker att det som dramapedagogerna upplever är deras roll eller 

upplever sig ha ansvar för är i linje med det Andrén (2008) skriver. Om att det krävs att 

man känner ansvar, för att man ska gå in och ta en roll som gör pedagogiska val. Det vill 

säga att om man inte ser sig ha ansvar över något, så görs helt enkelt inga pedagogiska 

överväganden över detsamma. 

Alla dramapedagoger uttrycker på ett eller annat sätt att det är viktigt att få eleverna 

trygga, tre pratar om det som något som gäller gruppen. ”En viktig uppgift är att få 

eleverna trygga.” En pratar mer om det som att det är viktigt att eleverna är trygga med 

det som ska spelas och kan stå för vad de gör tillsammans.  Jag gör inte bedömningen, 

efter intervjuerna att någon tycker att det är oviktigt att jobba med trygghet i grupperna, 

även om det uttalas på lite olika sätt.    
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Gabriella och Vera nämner att en viktig roll de har är att jämna ut rollerna, så att alla 

får ungefär lika mycket plats i föreställningen. Alexandra talar inte om det alls, ur ett 

föreställningsperspektiv, däremot ska allas idéer prövas i ett startskede och deltagarna ska 

sedan vara överens om hur de går vidare med föreställningen. Mårten uttrycker 

missnöje kring föreställningar där alla alltid ska vara med lika mycket. ”Det blir ofta inte 

några bra historier.” Det jämnar ut sig med tiden om storleken på rollerna är olika, att 

arbeta och resonera kring det, är en viktig demokratisk process i sig, menar han. 

Sternudd (2000) delade in dramapedagogiken i fyra olika perspektiv där det 

personlighetsutvecklande perspektivet hade som målsättning att skapa demokratiska 

individer som förstår gruppdynamiska aspekter. Som exempel på hur man jobbar med 

det angav hon rollspel. När Mårten beskriver hur han försöker få in detta perspektiv i 

föreställningsarbetet, visar han på exempel hur han arbetar parallellt med det 

konstpedagogiska och personlighetsutveckande perspektivet. De andra tre 

dramapedagogerna uttalar på sätt om processens gång som jag tolkar som att det 

konstpedagogiska perspektivet får ta störst plats i verksamheten och i och med det får till 

exempel budskapet i föreställningen en underordnad roll. Exempelvis beskriver 

Gabriella att det finns så många andra basala saker att jobba med i barngrupperna som 

hur de ska gå på och av scenen och att gå från att leka framför publik till att spela teater 

och att det i arbetet blir allt annat oväsentligt.    

Gällande den samlade bilden av vad dramapedagogerna ser som sin roll i 

skapandeprocessen, finns det en tydlig enighet i att ha huvudansvar för helheten. Alla 

uttrycker även på ett eller annat sätt att tryggheten är viktig. När det kommer till 

metoder, val, detaljer och principer går meningarna isär och alla gör följaktligen inte 

lika i de sammanhangen. 

5.1.4 Tankar och tillvägagångssätt i förhållande till budskap
När det kommer till tankar om att arbeta medvetet om budskapet i en föreställning så 

svarar alla utom en att det är oviktigt att jobba med budskap, att det finns andra saker 

som står i centrum. Vera och Gabriella känner sig dessutom begränsade av tiden. 

Andrén och Peterson (2010) skriver i sin uppsats om budskap som något det är 

problematiskt att arbeta med: ”Det kan kännas krångligt, moraliserande och pretentiöst 

att prata budskap.” (Andrén och Peterson 2010 s. 26). Om det nu är så att 

dramapedagogen har många trådar att dra i kanske hen helt enkelt känner sig tvungen 

att lägga de svåra samtalen om budskap åt sidan? 
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De som först svarade att budskapet var oviktigt, resonerar med mig och med sig själva ju 

längre in i intervjun vi kommer. De kommer på saker som de eller gruppen gör som de 

tycker kan ha med budskap att göra, även om de inte reflekterat om det som budskap 

tidigare. Exempel på sådana saker kan vara anledningen till varför man gillar en 

historia, egna moraliska förslag och lösningar som kan föra föreställningen vidare eller 

var de lägger tyngdpunkten när de presenterar en övning för deltagarna. Thornborg 

(2006) beskriver begreppet värdepedagogik i sin avhandling och skriver då om olika 

sorters budskap, de som är tydliga och kända för de inblandade och de som inte är det, 

utan snarare undermedvetna. I det här sammanhanget innebär det utifrån hans teori att 

man skulle kunna spela fram ett budskap på scen, undermedvetet, utan medveten 

reflektion och att det är lika mycket budskap med det, om än oreflekterat. Att 

dramapedagogerna först svarar att de inte arbetar med budskap för att sedan, när de 

tänker efter delge att ”jo, om man tänker så.. eller ja, men det har ju kanske med 

budskap att göra” är ett sätt att tolka att det någonstans görs val, som har med budskap 

att göra, men att de ofta är undermedvetna.   

Vera och Gabriella tycker att budskapet kan bli en möjlig ingång till att bearbeta ett 

färdigt manus med de äldre grupperna, då reflekterar eleverna själva över det och då 

blir det naturligt att prata om det, dessutom finns det ofta mer tid för samtal med de 

äldre grupperna, då de oftast har längre lektioner. 

Mårten skiljer sig från de andra dramapedagogerna då han själv börjar prata om 

budskap och att det är viktigt att stå för vad man gör, innan jag själv hinner närma mig 

de frågorna i intervjun. Han tycker att det är viktigt att vara medveten om vilket 

budskap man vill spela fram men att det också är viktigt vilket budskap man i slutändan 

spelar fram. Mårtens tankar och förhållande till budskap liknar det Wittrock (2011) 

skriver om att man alltid säger något från scenen, inte bara om teatern i sig, utan om 

samhällsfrågor i stort. Mårten berättar att han blandar praktiska övningar med samtal 

och reflektion och att eleverna efter ett tag lär sig att själv ställa dessa frågor, även när de 

är hyfsat små. Han försöker föra budskapet på tal redan i början av processen, då de 

väljer vilket material de ska jobba vidare med oavsett om det är eget eller taget. Han 

berättar att han för den här sortens samtal både med de yngre och de äldre grupperna. 

Att han i de äldsta grupperna går på djupet tidigt i processen, medan han får känna av 

mer var gruppen befinner sig med de yngre och för frågorna på tal i samband med 
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någon praktisk övning som sagodrama eller någon dramalek. Han berättar även om 

gånger då han har varit tvungen att gå in och säga ifrån, i förhållande till budskap och 

att man inte ska vara rädd att ta ansvar över det. De ska spela något som de står för, 

men han vill också stå för det de spelar. Alexandra och Vera uttalar sig likadant i sitt 

resonemang om budskap, att de vill stå för det som görs.  

Mårten tar avstånd i från att alltid rösta fram beslut i en grupp och försöker lära 

eleverna att ”vi pratar istället”, att tillsammans bli överens om saker kan hjälpa gruppen 

att gemensamt se budskapet i olika scenarion. Även Alexandra väljer bort röstning i 

grupperna och talar med eleverna om konsensus, hennes anledning verkar dock inte ha 

med budskap att göra, utan snarare att alla ska vara ganska nöjda med historien och sin 

roll i den. Gabriella berättar tvärtom om att de brukar rösta om de inte kan komma 

överens om slutet, alternativt spela två slut, så får publiken välja. 

Alla dramapedagogerna berättar att de närmar sig frågor om budskap, eller svårare 

frågor som de tycker ligger på gränsen, exempelvis vilken roll eleverna väljer att spela, 

med att ställa frågor och följdfrågor till eleven eller gruppen om det. ”Vad säger det här 

publiken? Vad vill vi visa? Vad innebär den här rollen för dig? Vet du vad Hitler, bög 

eller CP innebär?” Det tycks dock inte alltid vara medvetet att det skulle handla om 

budskap, men när jag ställer frågan till informanterna svarar de i stil med, ”jag skulle 

nog ställa en fråga” och så ger de exempel på något som hänt och hur de hanterat det 

genom att ställa frågor. Detsamma skriver Andrén och Peterson om i sin uppsats: ”De 

kan ha svårt att förstå hur viktigt det är att ha ett budskap i pjäsen. Genom att 

omformulera det till att fråga vad de vill att publiken ska minnas av föreställningen kan 

man få fler att förstå och engagera sig.” (Andrén och Peterson 2010 s. 26). 

5.2 Vidare forskning
I det här kapitlet finns förslag på nya ingångar till studier som skulle kunna komplettera 

den här uppsatsen och det som sedan tidigare skrivits i ämnet. 

5.2.1 Budskapets existens i dramapedagogutbildningen
Att tre av fyra av dramapedagogerna inte har något medvetet eller uttalat 

tillvägagångssätt att arbeta med budskap, sätter jag i förhållande till att jag har svårt att 

hitta något skrivet om och forskat på i ämnet. Även dokumentationen kring Vår Teater-
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pedagogiken saknar konkret innehåll vad det gäller metod eller tillvägagångssätt, då 

inställningen var att: ”den goda pedagogen följer inte någon metod eller några riktlinjer 

slaviskt. Hon eller han anpassar sig efter gruppen och situationen.” (Hägglund 2002 s. 

109). Jag ställer mig även frågan hur det ser ut på dramapedagogutbildningen, 

behandlas frågan där? 

Det skulle vara spännande att vidare undersöka hur och om dramapedagogutbildningen 

behandlar förhållandet till och arbetet kring budskap i ett teaterarbete som slutar med 

föreställning. 

5.2.2 Att metvetet arbeta med budskap i ett föreställningsarbete
En annan vidareutveckling i ämnet skulle kunna vara att söka upp dramapedagoger som 

medvetet arbetar med budskap i föreställningsarbetet och kartlägga deras metoder för 

sådana. Det skulle även vara intressant att föra ihop dramapedagoger som inte säger sig 

reflektera över budskap i sitt arbete, i ett fokussamtal för att sedan följa dess resonemang 

om det, i mötet med varandra. Skulle de i stöd av de andra kunna sätta ord på och få 

förståelse för sitt eget outtalade förhållningssätt?   

5.2.3 Tid för reflektion 
En sista tanke som slår mig, handlar om möjlighet att reflektera. För det handlar inte 

bara om förmåga att kunna reflektera, utan också om att ha tid att göra det, både själv, 

med grupperna och tillsammans med sina kollegor.  Några av dramapedagogerna talar 

om tid som en brist, att det är svårt att hinna med allt man vill, att de ibland bara träffar 

grupperna 45 minuter i veckan och då måste prioritera.  

Att vi lever i en resultatinriktad samtid med hög arbetsbelastning på många 

arbetsområden, vad har det för inverkan på reflektionen? För pedagoger handlar det 

inte sällan om många och stora elevgrupper och planeringstid som inte räcker till. Vad 

innebär det i längden att inte hinna stanna upp och reflektera över det man gör? Vad får 

det för konsekvenser för det man gör, vad sänder det ut för budskap oavsett på scen eller 

inte? Tar man i sin tur ansvar för det eller hinner man inte ens reflektera över att man 

borde ta ansvar för det? Kanske är det bara min upplevelse och min bild av samtiden, 

men det vore intressant att fortsätta studera dessa frågeställningar vidare.   
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5.3 Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen återvänder jag till undersökningens frågeställning och söker hitta 

eventuella slutsatser för hela undersökningen. Är forskningsfrågorna besvarade? 

Forskningsfrågor: 

• Hur ser dramapedagogen på sin egen roll i deltagarnas skapandeprocess, inför en 

föreställning deltagarna sätter upp tillsammans, utan att utgå ifrån något färdigt 

manus? 

• Vilket ansvar ser sig dramapedagogen ha för budskapet i en föreställning som 

deltagarna skapar tillsammans, från grunden? 

Frågeställningarna är väl behandlade. Frågan om budskap, dock med utgångspunkt att 

de flesta av mina informanter inte ser sig arbeta utifrån budskap. Vissa saker har ändå 

framkommit som jag bedömer stå i förhållande till budskap. Som att de möter 

deltagarna med frågor om handling, vad ska publiken uppleva, eller vad betyder din roll 

för dig? En av dramapedagogerna hade ett väl utvecklat arbete med budskap i sina 

teaterprocesser och dessa har lyfts fram ur flera perspektiv. Även ansvaret för budskapet 

har behandlats, då det i slutändan är svårt att ta ansvar för något som man tänker att 

man inte jobbar med. Det är dock tydligt att alla dramapedagoger ser sig ha ansvar över 

helheten och någonstans där finns väl budskapet med, det resonerar även informanterna 

sig fram till.  

Frågan om vilken roll dramapedagogerna ser sig ha i processen är också återgiven. En 

del dramapedagoger ser sig ha olika roller under processens gång och försöker 

medvetandegöra sina gruppdeltagare om dessa. Andra beskriver sin roll för att verka för 

gruppens trygga klimat, glädje, utveckling och samarbetsförmåga samtidigt som man ska 

hålla igång själva teaterarbetet och att det är olika hur mycket de kan vara av varje roll 

beroende på var gruppen befinner sig i sin utveckling.     

5.4 Metoddiskussion
I den här delen diskuteras eventuella brister samt hur undersökningen skulle kunna bli 

än mer tillförlitlig. I den avslutande delen granskar jag kritiskt min egen roll i 

undersökningen. 
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I försök att göra urvalsprocessen mer vetenskaplig, ville jag gå utanför mina egna 

kontaktytor för att hitta lämpliga informanter att intervjua. Jag försökte gå via RADs 

styrelse utan framgång och sedan via en koordinator på Stockholms kulturskola, först 

RAD då jag bedömer att de har ett bredare kontaktnät som styrelse i rörelsen än vad jag 

som enskild dramapedagog har. Det blev följaktligen en snävare ram för urvalet av 

informanterna, då jag sedan vände mig till en kulturskolerörelse istället. Min 

utgångspunkt var inte att precisera arbetsområdet mer än att dramapedagogerna skulle 

arbeta med skapandeprocesser som slutar i form av föreställning för en publik. Samtidigt 

bedömde jag att Stockholms kulturskola är så pass stor att det bör finnas olika ingångar 

till att närma sig uppdraget trots att det utgår från kulturskoleverksamhet. Jag tror dock 

att jag skulle få en än större bredd i svaren om jag exempelvis hade hittat fyra 

dramapedagoger som arbetat med skapandeprocesser i helt olika verksamhetsformer.  

Efter de resultat jag nått i den här undersökningen är jag nöjd med intervju som 

metodval då det påvisar validiteten i arbetet (Rosenqvist och Andrén 2006). Eftersom 

studien har haft ett tydligt intresse av att få inblick i hur olika, rutinerade 

dramapedagoger tänker och handlar i den enskilda teaterprocessen oberoende av hur 

någon annan gör. Att sedan komplettera intervjuerna med deltagande observationer hos 

de olika dramapedagogerna hade gjort undersökningen än mer djupgående. Kanske 

hade jag kunnat ta fasta mer på den outtalade och till och med oreflekterade förmågan 

att förhålla sig till budskap då. Ett annat sätt att samla in olika slags material, skulle 

kunna vara att be dramapedagogerna att anteckna sina reflektioner kring budskap 

under skapandeprocessens gång i någon form av loggbok. Eventuellt skulle de även 

kunna komplettera intervjun med skriftliga brev någon vecka efter intervjun, med 

innehåll: det här har jag tänkt på sedan intervjun. Då intervjun kan sätta igång tankar 

och väcka frågor som informaterna tidigare inte tänkt. 

En sista intressant ingång skulle kunna vara att med hjälp av de senaste föreställningar 

de arbetat fram, analysera budskapet och hur de förhöll sig till eller påverkade det, som 

en efterhandsreflektion med distans. Under rubriken vidare forskning har jag även 

skrivit om möjligheten att komplettera den här studien med foukussamtal med 

dramapedagoger utvalda just för att de har ett uttalat förhållningssätt till budskap.   
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Att göra halvstrukturerade intervjuer lägger, enligt min mening, ett utökat ansvar för 

skickligheten hos den som intervjuar. Då man inte enbart utgår ifrån färdigformulerade 

intervjufrågor utan med hjälpa av några frågeområden, sin lyhördhet inför informanten 

samt förmåga att hålla flera trådar i huvudet samtidigt, ska leda intervjun framåt. Jag 

tror även att halvstrukturerade intervjuer ibland kan färgas en del av intervjuaren, lite 

som att man är medforskande och håller ett angeläget samtal. Ju mer erfaren man är 

desto bättre intervjuer håller man, skulle jag gissa. Jag höll fyra intervjuer under arbetets 

gång och jag kände själv att jag utvecklade tydligare strategier för varje intervju jag höll. 

Säkert kan det innebära att data som den första informanten hade, kunde gå förlorad 

för att jag inte var lika säker i situationen då, jämfört med min sista intervju.  

Jag tänker också på, särskilt ett tillfälle i en av intervjuerna, där jag nästan ifrågasatte det 

informanten sa. Jag kände att de slutsatser hon själv drog inte var kongruenta med det 

hon tidigare sagt och ifrågasatte det, hon funderade då ett tag och kom fram till att det 

kanske jag hade rätt i, när hon tänkte efter, bara att hon inte tänkt på det så. Efteråt 

grämde jag mig för det, får man ens göra så när man intervjuar? Samtidigt öppnade det 

upp för nya svar som jag annars hade gått miste om. Jag tänker att så länge jag är 

medveten om det, när jag i slutändan drar mina slutsatser och gör mina tolkningar 

kanske det inte får allt för stor betydelse.  

Att jag valt att inte transkribera intervjuerna i sin helhet utan istället valt 

intervjuanteckningar, minnesanteckningar och bandinspelning som komplement, ger 

säkert en större felkälla än om jag skulle transkriberat allt material. Samtidigt var det ett 

medvetet val, hellre gjorde jag som jag beskrivit och kunde ha fyra intervjuer inom 

ramen för uppsatsarbetet, än att lägga så pass mycket tid på transkribering att jag var 

tvungen att dra ner på antalet intervjuer. Det är dock värt att ha i åtanke.  

När det kommer till reliabilitet har jag sökt att noggrant återge mina val under arbetets 

gång, exempelvis val av metod, val av sorts intervju, urval av informanter, antal 

informanter, tillvägagångssätt för att hitta dessa och bearbetning av data. Att jag gjort 

aktiva val samt sakligt redovisat dessa stärker reliabiliteten i studien, att jag inte 

transkriberat alla intervjuerna i sin helhet skulle dock kunna ses som att reliabiliteten 

minskar något (Halkier 2010). Å andra sidan har aldrig min utgångspunkt varit att 

återge någon absolut sanning i förhållande till frågeställningarna, utan snarare visa på 

olika exempel av ställningstaganden och förhållande till ansvar. 
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En sista utvärdering jag gör kring arbetet är att jag, för att jag ville följa informanternas 

resonemang och få deras uppriktiga respons på frågorna samt genomförde 

halvstrukturerade intervjuer, inte skickade ut mina frågeställningar innan intervjun. 

Kanske hade jag fått mer utvecklade och analyserade svar om jag skickat ut frågorna i 

förväg? Det är svårt att avgöra i efterhand, då det bara går att göra på det ena eller 

andra sättet och det då blir svårt att jämföra huruvida tillvägagångssättet var 

framgångsrikt eller bristfälligt.   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Bilaga 1

Intervjuernas utgångsfrågor 

Dessa frågor användes som bas i de halvstrukturerade intervjuerna. Alla intervjuer 

berörde frågornas områden, dock inte alltid i kronologisk ordning. 

1		 	 Kan du berätta om din ingång till att jobba fram föreställningar utan  

	 	 	 utgångsmanus? 

2		 a, 	 Vilka delar av processen leder du? 

	 	 b, 	 Vilka delar av processen lämnar du till gruppen att leda? 

	 	 c, 	 Hur har du kommit/kommer du fram till den fördelningen?  

	 	 d, 	 Hur ser du på din roll i skapandeprocessen? 

3		 a, 	 Hur tänker du kring slutproduktens ”budskap/sensmoral/	 	

	 	 	 andemening”? 

	 	 b,	 Hur påverkar du slutproduktens ”budskap/sensmoral/andemening”? 
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Bilaga 2

Första kontakten 

Hej! 

Mitt namn är Erika Broo och jag skriver just nu en kandidatuppsats i dramapedagogik 

vid Högskolan i Gävle. Jag söker någon som har en övergripande koll över 

teaterverksamheten och dess pedagoger på Stockholms kulturskola. Jag hoppas att en 

sådan person kan guida mig vidare till potentiella informanter för min uppsats. 

Tusen tack för hjälpen! 

Varma hälsningar Erika Broo 
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Bilaga 3

Förtydligande om sökkriterier 

Hej X! 

Tack för ditt svar. 

Jag söker RADade dramapedagoger som har stor erfarenhet av att leda teater-/

dramagrupper till föreställning, utan att utgå ifrån något färdigt manus. Det kan vara 

inom skola/fritidshem/gymnasium/kulturskola/amatörteater eller liknande, 

verksamheten är inte det viktigaste så länge deltagarna är med och bygger upp 

föreställningen och att den sedan visas upp för en publik. 

Tror du att du känner till några som skulle kunna tänka sig att delta vid en intervju för 

min C-uppsats? 

Stort tack så länge! 

Varma hälsningar Erika Broo 
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Bilaga 4

Förfrågan till den enskilda dramapedagogen 

Hej Y! 

Jag har fått dina kontaktuppgifter av XX och hoppas att det är okej att jag mailar dig. 

Mitt namn är Erika Broo och jag är dramapedaog på en grundskolan i Vallentuna 

samtidigt som jag läser Dramapedagogik C vid Högskolan i Gävle. Under vårterminen 

gör jag nu mitt uppsatsarbete.  

Jag söker RADade dramapedagoger som har stor erfarenhet av att leda teater-/

dramagrupper till föreställning, utan att utgå ifrån något färdigt manus. Det kan vara 

inom skola/fritidshem/gymnasium/kulturskola/amatörteater eller liknande, 

verksamheten är inte det viktigaste så länge deltagarna är med och bygger upp 

föreställningen och att den sedan visas upp för en publik. 

Jag hoppas i slutändan hitta 3-4 personer med ovanstående bakgrund som kan tänka sig 

att låta mig intervjua dem angående den pedagogiska skapandeprocessen där deltagarna 

är med och bygger upp en föreställning utan utgångsmanus för att sedan sluta i en 

teaterföreställning. 

Jag skulle vara otroligt glad och tacksam om du skulle vara fortsatt intresserad av att 

delta i en intervju? 

Du förbinder dig inte till någonting, utan har rätt att hoppa av när du vill. Alla 

deltagande kommer givetvis att vara anonyma i uppsatsen. 

Stort tack så länge! 

Varma hälsningar Erika Broo 
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Bilaga 5

Nedan finns ett utdrag av de fyra kategorierna som Riksorganisationen auktoriserade 

dramapedagoger, RAD, använder sig av för att godkänna auktorisation. 

Kriterie A 

Genomgått 2-årig yrkesutbildning till dramapedagog, 120 hp, vid folkhögskola och erhållit 

undervisning ca: 1700 uvt samt praktik ca: 300 uvt. 

Kriterie B 

Genomgått annan pedagogisk/socialpedagogisk yrkesutbildning på högskolenivå samt 

högskolekurser i dramapedagogik (pedagogiskt drama, dramakommunikation, äldre yrkesinriktade 

kurser i dramatik eller motsvarande) minst 60 hp samt därefter arbetat minst 300 dokumenterade 

undervisningstimmar som dramapedagog. 

Kriterie C 

Genomgått 2- eller 3-årig teaterpedagogutbildning vid folkhögskola/högskola samt högskolekurser 

i dramapedagogik (pedagogiskt drama, dramakommunikation, äldre yrkesinriktade kurser i 

dramatik eller motsvarande) minst 60 hp samt därefter arbetat minst 300 dokumenterade 

undervisningstimmar som dramapedagog. 

Kriterie D 

Genomgått annan jämförbar dramapedagogisk utbildning i utlandet eller Sverige. Utbildningen 

ska ha reell kompetens som motsvarar högskolekurser i dramapedagogik, teater och pedagogik 

(pedagogiskt drama, dramakommunikation eller andra relevanta kurser i drama, teater och 

pedagogik) minst 120 hp varav minst 60 hp i dramapedagogik samt därefter minst 300 

dokumenterade undervisningstimmar som dramapedagog. 

	 	 	 	  

	 	 	 	 	 (Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger, 2010)
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