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”Jag är som jag är, svårt att ändra på!” 

Deltagare i en grupp på ett konsultuppdrag 

* 

Jag passar inte in i samhället, så enkelt är det! 
Intagen inom Kriminalvården 

* 

Jag klarar inte av att tala inför andra, det går bara inte! 

Klient 

* 

Jag är så tråkig och ointressant, det är ingen som vill lyssna på mig! 

VD, Stort internationellt bolag 

* 

Jag kan inte lära mig repliker utantill! 

Teaterelev 

* 

Det är väl inte så viktigt vad jag tycker och gör? 

Medarbetare 

* 

Jag och Marie kommer aldrig att fungera ihop, så är det bara? 

Avdelningschef 

* 

Det är en så negativ atmosfär, det är som det är – det sitter i väggarna! 
Team, Internationellt företag 
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Abstract 

  
 
This paper is a qualitative, theory-based study with a phenomenological, hermeneutic approach and a 
didactic perspective. The aim of this study is to examine three educators experience of using both 
Drama in education (DP) and Neurolinguistic programming (NLP) in conjunction with each other, with 
the aim of changing limiting patterns in individuals and groups. The study examines the following 
research questions: 1. How does an educator describe their work, using the combination of DP and 
NLP, with the aim to change limiting patterns? 2. What similarities as well as differences do educators 
experience between the two methodologies DP and NLP? 3. Why did the educator choose this particular 
combination? 
As background there's a brief description of education from a historic point of view and the concept of 
DP and NLP are explained together with examples of comprehensive research in the field. Following 
this: learning as theory is presented from the perspective of neuroscience, DP and NLP. Finally the 
concept of "limiting" patterns is described in detail. 
Three educators, working with both methods in conjunction, were interviewed and these interviews were 
compiled, compared and analysed relative to the research questions and theory derived from 
neuroscience and brain research. 
The result showes that the educators who were interviewed experienced numerous benefits from using 
both the DP and NLP methods in conjunction with each other - thus achieving more effective results in 
changing limiting patterns in people's attitudes, behaviour and outlook. Whilst both methods have 
similarities and differences, it's noticeable that they bring very different elements to the process. DP is 
seen as a collective, open and interactive approach that, together with its creative educational aspect, is 
contributing with a dramatic frame for exploration and visualisation of a particular subject's underlying 
and dominant patterns. NLP – also frequently based on a dramatic frame - is focused on how these 
internal patterns are distributed neurologically throughout our senses. The educators believe that DP and 
NLP used in conjunction creates an effective collaborative formula for change of patterns. Furthermore, 
NLP offers insights on how the educational approach can be effectively deepened and reinforced. 
Finally, the study shows that the combination works equally well in both group and individual processes. 
 
Keywords: Drama in education (DP), Neurolinguistic programming (NLP), linguistics, experience-based 
learning, neuroscience, limiting patterns, personal development. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
 
Denna studie är en kvalitativ teorinära studie med en fenomenologisk, hermeneutisk ansats och ett 

didaktiskt perspektiv. Dess syfte är att undersöka tre pedagogers upplevelse av Dramapedagogik (DP) 

och Neurolingvistisk Programmering (NLP) i kombination, med avsikt att bryta begränsande mönster.  

Undersökningsfrågorna är: 1. Hur beskriver en pedagog sitt arbete att bryta begränsande mönster med 

kombinationen DP och NLP? 2. Vad upplever pedagogerna att det finns för likheter och skillnader 

mellan DP och NLP? 3. Varför har pedagogen valt denna kombination?  

I bakgrunden redogörs kortfattat för pedagogik ur ett historiskt perspektiv, begreppet DP och NLP 

beskrivs samt övergripande forskning inom områdena. Därefter redogörs för lärande inom DP, NLP 

samt ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Slutligen redogörs för begreppet ”begränsande mönster”. 

Intervjuer av tre pedagoger som arbetar med båda metoderna gjordes, sammanställdes och analyserades 

efter undersökningsfrågorna och teori hämtad från neurovetenskap och hjärnforskning.  

Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna upplever att det finns många fördelar med att kombinera 

DP och NLP i syfte att bryta begränsande mönster. De har både likheter och skillnader men framför allt 

tillför de helt olika saker. DP ses som en kollektiv, öppen och interaktiv metod som med sin gestaltande 

pedagogik tillför former för utforskande och synliggörande av underliggande och styrande mönster. 

NLP som också många gånger utgår från gestaltande former, är mer fokuserad på hur dessa interna 

mönster är ordnade neurologiskt via våra sinnen. Pedagogerna anser att DP och NLP är en effektiv 

kombination i ett förändringsarbete. Vidare kan NLP erbjuda insikter om hur det pedagogiska 

förhållningssättet kan förstärkas. Slutligen visar studien att kombinationen fungerar väl på såväl grupper 

som på individuella processer. 

Nyckelord: dramapedagogik, pedagogik, neurolingvistisk programmering (NLP), lingvistik, 

upplevelsebaserad lärande, neurovetenskap, begränsande mönster.
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Inledning  
 

Som dramapedagog har mitt arbete bland annat kommit att handla om förändringsarbete - 

att bryta begränsande mönster. Ett begränsande mönster kan vara förminskande tankar och 

självbilder, som gör att man inte når sina mål eller tar vara på sin potential. Begränsande 

tankar finns både hos individer och i grupper. Målgrupper har varit allt från ungdomar, 

vuxna, intagna inom Kriminalvården samt grupper på företag och i organisationer.  

Jag upplevde i samband med det att jag saknade förståelse för vad som händer inuti en 

människa och redskap för att påverka vissa beteenden. För att kunna nå större framgång i 

mina arbetsprocesser och i mitt förhållningssätt utbildade jag mig inom Neurolingvistisk 

Programmering – i denna uppsats hädanefter förkortat till NLP. NLP kan kort beskrivas 

som kunskap om hur vi genom nerverna och språket skapar mönster eller program som 

leder till olika beteenden. Mitt möte med NLP fick många frågor att klarna samtidigt som 

jag upplevde att Dramapedagogik, hädanefter förkortad till DP, och NLP hade stora 

likheter. Det ena förtydligade det andra i en växelverkan som jag tyckte var väldigt 

spännande och utvecklande. Personligen tycker jag att jag nått större framgång både i min 

pedagogik och mitt förhållningssätt genom mina kunskaper i NLP och genom att 

kombinera metoderna. Jag är i denna studie intresserad av att ta reda på hur andra 

pedagoger upplever det. Om och i så fall vad gör kombinationen DP och NLP 

verkningsfull i ett förändrings-arbete, i syfte att bryta begränsande mönster. Varför väljer de 

att kombinera metoderna? Hur gör de och vad bidrar respektive metod med enligt dem? 

Jag är intresserad av att ta reda på om mina egna tankegångar stämmer överens med andras 

i detta avseende. Min förhoppning är också att studien bidrar med kunskap till nytta för 

hela det dramapedagogiska fältet.  

Studien har en narrativ inramning. I början valdes några olika citat som jag stött på i olika 

arbetssituationer för att snabbt komma in i begreppet ”begränsande mönster”, eftersom det 

kan vara ett ovant begrepp. I slutet kommer en kort dialog för att återanknyta till början 

och till hur språket kan skapa begränsande mönster, skriven av en av NLP grundarna, 

Richard Bandler. 
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1  Syfte och Forskningsfråga 
 

Både DP och NLP är tvärvetenskapliga metoder som används inom många olika kontexter. 

Jag har varit nyfiken på att ta reda på vad det finns för likheter och skillnader mellan 

metoderna. Båda har svagt och spritt forskningsunderlag. Det finns ingen tidigare forskning 

på om och i så fall hur metoderna kan kombineras, varför detta är ett första steg att 

undersöka detta. Eftersom båda metoderna är breda har jag valt att avgränsa studien till att 

undersöka hur man kan bryta begränsande mönster genom att kombinera metoderna. 

Mina frågor är om och i så fall vad gör kombinationen DP och NLP verkningsfull i ett 

förändringsarbete, med avsikt att bryta begränsande mönster? Vad finns det för likheter 

och skillnader? Min förhoppning är också att studien bidrar med kunskap om DPs 

potential som metod inom fler kontexter och i kombination med andra verktyg i lärande 

och personlighetsutvecklande syfte.  

Det övergripande syftet är att undersöka tre pedagogers upplevelse av att arbeta med 

kombinationen DP och NLP, där avsikten är att bryta begränsande mönster.  

Undersökningsfrågorna är:  

1. Hur beskriver en pedagog sitt arbete att bryta begränsande mönster med 

kombinationen DP och NLP? 

2. Vad upplever pedagogerna att det finns för likheter och skillnader mellan DP och 

NLP?  

3. Varför har pedagogen valt denna kombination? 

 

 

2  Bakgrund 
 
I bakgrunden ges en kort summering av vårt pedagogiska arv för att förstå DP och NLP ur ett större 

sammanhang. Därefter beskrivs DP och NLP utifrån ett didaktiskt perspektiv samt forskning inom 

områdena. Då studien undersöker hur man bryter mönster och lär in nytt, presenteras teori inom 

hjärnforskning och neurovetenskap. Slutligen redogörs för begreppet ”begränsande mönster”. 
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2:1  Pedagogiskt perspektiv 

 

Ingen har präglat 1900-talets pedagogiska tänkande i Sverige som den amerikanske 

filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey1. Han flyttade pedagogikens centrum 

från då rådande etik och moral till den enskilde elevens behov och nytta (Svedborg & Zaar, 

1998). Reformen öppnade under 1900-talets senare årtionden upp för en mängd olika 

pedagoger och tankegångar, varibland Rudolf Steiners Waldorfpedagogik, Maria 

Montessori och Célestin Freinet. Waldorfpedagogiken hämtar sin inspiration ur en 

antroposofisk människosyn, att människans andliga utveckling står i centrum för 

skolundervisningens form och innehåll. Montessoripedagogiken baseras på psykologisk 

teoribildning som beskriver tänkandets utveckling och struktur. Freinetpedagogiken, 

arbetets pedagogik, bygger på en materialistisk2 människo- och samhällssyn. Genom ett 

aktivt förhållningssätt till det omgivande samhället och till kunskapen, får barnen erfarenhet 

vilket är basen för den dialektiska kunskapsprocessen3. Handens och hjärnans arbete 

värderas lika. En annan idéströmning kommer från den norditalienska staden Reggio 

Emilia och den italienska förskolläraren och barnpsykologen Malaguzzi4 som med sin 

pedagogik ville bryta med fascismens auktoritära dominans i en vision om att barn kan 

tänka och handla själva. Han strävade efter att bryta med den auktoritära traditionen och 

bygga ett samhälle grundat på en demokratisk och gemensam värdegrund förenad med 

medveten pedagogisk filosofi och ett medvetet vetenskapligt förhållningssätt (ibid. s. 10).  

Drama hamnade i läroplanen på 60-talet även om det tillsammans med övriga estetiska 

ämnen hade låg status. Under 70 talet blomstrade dock intresset för drama (Rasmusson, 

2000). I mitten av 1970-talet introducerades NLP i USA av John Grinder, professor i 

lingvistik och Richard Bandler, psykolog (0’Connor & Lages, 2004). Under 90-talet kom ett 

förnyat intresse för den mänskliga hjärnan och dess oanade möjligheter. Inom psykologin 

                                                 
1 John Dewey, 1859-1952, var en amerikansk filosof och pedagog som räknas till den filosofiska tradition som kallas 
pragmatism och som anser att mänskligt liv, kultur och förståelse av verkligheten är resultatet av en utveckling genom 
förvärvande, användning och anpassning. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/john-
dewey (hämtad 2016-05-26). 
2
 Materialism, (en bildning till senlatin materiaʹlis ’materiell’, ’världslig’), är en filosofisk åskådning enligt vilken materien är 

det enda verkliga. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/materialism (hämtad 2016-05-
26). 

3 Dialektik (av det grekiska uttrycket dialektikēʹ teʹchnē ’konsten att diskutera’), är en term med en rad skiftande 
innebörder. Gemensamt för alla dessa är att dialektiken grundläggande uppfattas som ett sätt att ställa argument mot 
argument för att därigenom komma vidare till nya insikter. Platon såg dialektiken som den högsta vetenskapen. 
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dialektik (hämtad 2016-05-26). 
4 Loris Malaguzzi, (1920–94), chef för barnomsorgen i staden Reggio nell’Emilia i Italien, som 1963 startade ett 
pedagogiskt projekt vid de 35 kommunala daghemmen med namnet Reggio Emilia. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reggio-emilia (hämtad 2016-05-26). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykolog
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagog
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växte den kognitiva riktningen sig stark. Inom didaktiken konstruerar eleverna själva sin 

personliga förståelse av undervisningen. Neuropsykologer och hjärnforskare blir 

auktoriteter i pedagogiska frågor. Dessa menar att undervisningen måste ta hänsyn till 

hjärnans sätt att arbete – inte tvärtom. Intelligens är inte heller ett entydigt begrepp. 

Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det 

finns ”multipla intelligenser”. Han menade att: ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan 

om hur du är intelligent.” Hans grundläggande tanke var att alla människor är intelligenta, men 

på olika sätt och att undervisningen skulle anpassas efter individen (Svedborg & Zaar, 

1998). Piaget5 utgick från en teori om att barns olika utvecklingsfaser skulle ligga som 

grund för utbildningen. Reformen har haft en stor påverkan på hur vi idag praktiskt 

utformat en individuell undervisning inom den obligatorsiska skolan. Den öppnade också 

upp intresset för vetenskapen inom pedagogiken (ibid.). 

Lärares kunskapsbas och professionella identitet har över det senaste århundradet 

genomgått en förändring som saknar motsvarighet i skolväsendets historia. Detta ställer 

helt nya krav på lärande och pedagogens roll (Rasmusson, 2000). 

2:2  Dramapedagogik 
 
I denna del definieras DP som genre, förhållningssätt samt översiktlig forskning inom området. 

2:2:1  Drama som begrepp 

Begreppen drama och teater kommer från grekiskan. Theatron betyder att se och drama 

kommer från ordet dran, som betyder att göra. Enligt Svensk Etymologisk ordbok (1957), 

beskrivs ordet drama som handling, teater som skådebana och thea som åskådande, åsyn, 

skådespel (Öfverström, 2006). Öfverström skriver vidare att orden drama och teater ofta 

används som metoder i lärandet men poängterar ordens olika betydelse. Hon skriver att 

teater används för hela produktionen medan drama refererar till ”play”, och att vi utifrån 

ett etymologiskt6 perspektiv kan förstå teater som det som ”är sett ”medan drama står för 

vad som ”är gjort”. Hon skriver vidare att drama också refererar till skådespel, litteratur 

                                                 
5
 Jean Piaget (1896 - 1980) var en schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog. Han framstår som 1900-talets mest 

betydande utvecklingspsykolog. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jean-piaget 
(hämtad 2016-05-26). 
6
 Etymologi, benämning på den gren av den historiska språkvetenskapen som behandlar ordens ursprung, härledning och 

historia, varvid deras släktskapsförhållanden samt form- och betydelseutveckling belyses. Termen kan även användas om 
ett enskilt ords härledning. Etymologi var ursprungligen ’läran om det sanna’, varmed man menade att ett reellt samband 
existerade mellan orden och de ting som dessa betecknade, med andra ord att orden avspeglade tingens sanna väsen. 
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etymologi (hämtad 2016-05-26). 
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och termer som är dramatiska. Dramatik ses mer som en verbal aspekt av teatern medan 

teater är någonting visuellt (ibid.). 

Way (1967) beskriver hur viktigt det är att öva för att bli skicklig i alla slag av mänskliga 

aktiviteter och menar att den grundläggande definitionen på drama är ”att öva sig att leva”. 

Han skiljer mellan teater och drama och menar att teater handlar om kommunikation 

mellan skådespelare och publik medan drama handlar om deltagarnas upplevelser. Han 

säger vidare att drama som all annan undervisning handlar om många, men teater kan man 

spela med några få. Även Bolton (1984) gör skillnad mellan teater och drama och menar att 

i drama är upplevelsen att vara och teatern är upplevelsen att beskriva genom att 

kommunicera en händelse till någon.  

Startpunkten för vad vi idag menar med DP kan sättas till början av 1900-talet, i 

skärningspunkten mellan reformpedagogik7 och barnteater menar Anita Grünbaum (2008). 

Grünbaum beskriver vidare hur utvecklingen skett i vågor och med en explosionsartad fart 

på 1970-talet i många länder – inte minst i Sverige. DP har därefter hittat sina influenser 

inom många olika områden och fortsatt att utvecklas inom många olika inriktningar och i 

olika riktningar. Många har försökt att definiera och kategorisera drama. Sternudd (2000) 

beskriver DP som ett komplext ämne med rötter i både humanistiska och 

samhällsvetenskapliga traditioner: inom pedagogik, sociologi, teater, religion och estetik. 

Vidare menar hon att ett sätt att synliggöra grunddragen är att definiera kärnan i DP. Hon 

refererar till Szatkowski (1979) som definierade denna kärna med begreppen 

agering/uppträdelsefunktion: ”Men det handlar inte bara om att uppträda, deltagarna går in 

i en fysisk och psykisk framställning av en fiktiv situation som grundar sig i en 

överenskommelse om roller, rum, tid och bakgrund.” (Sternudd, 2000, s. 32).  

Grünbaum beskriver i en intervju kärnan i dramapedagogik som: 

Kärnan i drama som metod är att man agerar tillsammans, man bearbetar det man gjort och 
man drar slutsatser av det. Utifrån denna grundläggande metod finns det flera inriktningar. 
Oavsett inriktning finns den grundläggande metoden med, men med olika proportioner och 
olika strukturer för arbetet (Sternudd, 2000, s.74). 

 

                                                 
7 Reformpedagogik är en samlingsterm för reformer av mål, medel och metoder inom undervisning och uppfostran. 
Utgångspunkt är individens och gruppens behov, med inlärning i naturliga livssituationer, ett maximum av spontanitet 
och kommunikation och ett minimum av dominans och formalism, allt enligt principen om frihet under ansvar. Reform-
pedagogiken inrymmer aktivitetspedagogik och arbetsskola men avser vanligen i större utsträckning än dessa även yttre 
organisatoriska avvikelser från den vanliga schemabundna skolan. Exempel på sådana avvikelser är samverkan skola–
samhälle, flexibel tidsanvändning, ämnesövergripande lärokurser, varierande elevgrupper, årskurslös undervisning och 
individuella studieprogram. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reformpedagogik 
(hämtad 2016-05-26). 
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Sternudd (2000) jämför också med Lepps (1998) mer utvidgade definition, att de centrala 

komponenterna i drama är: 
 

… ett pedagogiskt ledarskap, en grupp i samspel, en fiktiv skapande handling och 

pedagogiska mål…. med en helhetssyn på individen och med fokus på integrering av känsla – 

tanke – handling i en utvecklande process (Lepp, 1998, s. 76, kursivt i originaltext). 
 

Vidare jämför Sternudd olika perspektiv som definierats inom DP men lyfter slutligen fram 

fyra perspektiv som teoretisk konstruktion även om dessa flyter in i och överlappar 

varandra: det konstpedagogiska perspektivet, det personlighetsutvecklande perspektivet, det 

kritiska frigörande samt det holistiska perspektivet (Sternudd, 2000).  

2:2:2  Dramapedagogiska förhållningssätt: 

 
Dramapedagogiska förhållningssätt är ett område som är lika komplext som det är viktigt 

att reflektera kring eftersom det är föränderligt över tid skriver Jenny Momquist (2008). 

Östern (2000) fokuseras på den filosofiska aspekten och menar att en pedagogisk grundsyn 

bygger på en rad filosofiska problemställningar, som hur vi ser på individen och individens 

plats i samhället, hur vi ser på fostran och samhällsutveckling. Ekstrand & Janzon (1995) 

tar upp önskvärda egenskaper hos pedagogen och nämner bland dessa att: våga vara sig 

själv, respektera andra, ha empati och en positiv grundinställning, skapa ett tillåtande 

klimat, ta ansvar för de normer och vanor som tillåts utvecklas i gruppen, söka efter 

lösningar istället för problem samt känna sig själv och sina egna fel och brister. De tar 

också upp vikten av att vara observant och lyhörd. Öhrn-Baruch (1986) anser att det är 

viktigt med en bejakande inställning som skapar initiativ, att ge ramar för att skapa trygghet 

samt att hjälpa barnen till koncentration. Dessutom ska dramapedagogen stå i bakgrunden 

och vara lyhörd och följsam men därmed inte passiv utan personligt engagerad. Byréus 

(1990) tycker att det är viktigt att alla deltagare ska få uppleva hur unika de är som 

individer, hur mycket värdefullt de har att bidra med och hur vi tillsammans kan hitta vägar 

att bryta förtryck. Hägglund och Fredin (1995) anser att dramapedagogen framför allt är 

ansvarig för vad som händer i gruppen. De menar att pedagogen ska visa med ord, tonfall 

och kroppsspråk att man gillar övningarna man gör med gruppen. Man ska också delta i 

övningarna av samma anledning men då är det viktigt att behålla ledaransvaret och 

överblicken. Way (1978) tycker att pedagogens huvudsakliga uppgift är att kunna lyssna, ta 

vara på synpunkter och låta deltagarna utveckla möjligheter utan att behöva jämföra vem 

som är ”bra” eller ”bäst”. Var och en ska kunna känna att alla kan – på sitt sätt och i sin 

egen takt.  
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Om betydelsen av pedagogens närvaro och kontakt skriver Rita Nordström-Lytz (2013). 

Hon talar om närvarons betydelse utifrån Martin Bubers8 tankegångar. Där kontrasteras 

mötet med icke-mötet i begreppen närvaron och bortvändheten. För mötets tillblivelse och 

för närvaron mellan läraren och eleven ses tid och tillit som väsentliga ingredienser. Hon 

tar också upp begreppet förbundenhet som en startpunkt i människans existens. Lotta Jons 

(2008) menar att såväl orsaker som verkningar knutna till lärarens och elevens 

mellanhavanden uppstår i det ontologiska9 mellanrummet. Konsekvensen av denna 

förflyttning blir enligt Jons en förändrad lärarroll som inte rör sig om att diagnosticera, 

utveckla och bedöma resultat utan om att samtala äkta och tjäna, kärleksfullt leda, 

provocera och våga. 

2:2:3  Forskning inom Dramapedagogik 

 

Forskning om drama- och teaterpedagogik är en relativt ny företeelse i Sverige, skriver Eva 

Österlind (2008). Hon berättar att den första doktorsavhandlingen lades fram först 1975 

och att det därefter bara kom två till under tjugo år. Sedan publicerades det däremot sju 

avhandlingar på sju år. Hon kommer i sin undersökning fram till att dramaforskning inte 

har något egen plats, att den består av några spridda forskningsunderlag. Frågan hon ställer 

sig blir då om dessa försvagar eller förstärker dramats autonomi.  

Östern (2000) nämner Wilkinson som har definierat tre generationer av dramaforskare med 

olika profiler. Första generationen definierade inte sig själva som forskare utan som 

konstnärer och pedagoger, andra generationen ser sig själva som positivistiskt10 inriktade 

och den tredje generationen från och med 90-talet utgår från forskningsfrågan - Hur kan 

DP vara av betydelse för livet generellt? Samhällsutvecklingen, synen på pedagogik och på 

hur man ser på människan är komponenter som formger DP som genre i en ständigt 

levande process beskriver Östern (ibid.). 

Östern tar också upp flera aspekter som beskriver de utmaningar som forskning inom DP 

står inför idag. Dels har det vara svårt att precisera DP som genre då den snarare kan 

                                                 
8 Martin Buber (1878 – 1965) var en israelisk religionsfilosof och professor i religions-vetenskap och judisk etik i 
Frankfurt 1930–33 samt från 1938 professor i socialfilosofi vid hebreiska universitetet i Jerusalem. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/martin-buber (hämtad 2016-05-26). 
9 Ontologi - läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man 
behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon 
del av) verkligheten. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ontologi (hämtad 2016-05-
26). 
10 Positivism är benämning på olika filosofiska riktningar som strävat efter att grunda tänkandet på "fakta", det vill säga 
kunskap som baseras på sinneserfarenhet. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/positivism (hämtad 2016-05-26). 
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beskrivas som en hybrid, gränsöverskridande och tvärvetenskaplig. Dessutom menar hon 

att genrebegreppets förhållande till dramaforskningen töjs ytterligare då drama som praxis 

betonar fiktion och drama som forskning betonar sak. Hon menar vidare att eftersom 

forskningen inte kan aspirera på en absolut sanning så har forskningens strävan främst varit 

att utvinna ny kunskap. Frågeställningen är Vad är kunskap? Var kan vi få kunskap? Hur 

kan vi få kunskap inom drama? Andra frågeställningar inom dramapedagogisk forskning är: 

Vad karaktäriserar den konstnärliga processen? Hur kan man verbalisera den? Vad är det 

man lär sig i dramaprocesser? (ibid.). 

Slutsatsen, enligt Östern är att DP har en otydlig roll som egenart på grund av dess 

gränsöverskridande karaktär på många olika plan, men att man ändå kommit en bra bit på 

väg i ambitionen att förtydliga DP som egenart och som lärandesform. Även om drama-

pedagogisk forskning haft ett spretigt förflutet med många utmaningar så indikerar den i 

nuläget en tydlig vilja till teoriutveckling inom det konstpedagogiska paradigmet. DP är en 

forskningsdisciplin under utveckling menar Östern (ibid). Österlind (2008) lyfter fram att 

DP både är populär och respekterad, då den används aktivt inom många olika områden i 

Sverige, även om det saknas sammanhängande forskning.  

2:3 Neurolingvistisk Programmering - NLP 

 
I denna del definieras NLP, därefter beskrivs pedagogiskt förhållningsätt, hur forskningen sett ut inom 

området inklusive kritik och de utmaningar som den står inför. NLP ses inte alltid som en metod utan 

mer som ett filter, ett förhållningssätt, en uppsättning modeller och tekniker som kan användas inom vilket 

område som helst. För enkelhetens skull kommer dock NLP i denna uppsats att beskrivas som en metod. 

 

2:3:1 NLP som begrepp 

 

 

Figur1: NLP. Källa: http://svenalextrygg.se/nlp-2 
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NLP är en förkortning av Neurolingvistisk Programmering. Inom området studeras tre 

områden, vilka gett NLP dess namn: neurologi – hjärnan och hur vi tänker, lingvistik – hur 

vi använder språk och hur det påverkar oss, samt programmering – hur vi ordnar våra 

handlingar för att uppnå våra mål (O’Connor & Lages, 2004).  

NLP startades i mitten av 1970-talet i USA av John Grinder, professor i lingvistik och 

Richard Bandler, psykolog. De började studera framstående kommunikatörer och skapade 

modeller av deras färdigheter. Metoderna kunde sedan läras ut så att andra kunde få samma 

resultat. Inom NLP studeras hur vi strukturerar våra interna subjektiva upplevelser, dvs. 

hur vi tänker om våra värderingar och övertygelser, hur vi skapar våra emotionella tillstånd 

och vår inre värld och ger den mening, utifrån vår upplevelse (0’Connor & Lages, 2004).  

NLP kan också ses som ett holistiskt förhållningssätt som inbegriper tankar, känslor och 

fysik enligt ett av NLPs grundantaganden att kropp, känsla och sinne är ett system. Sättet 

att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att använda kroppen påverkar hur vi 

tänker och så vidare. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat 

(Bandler, 1985). 

Grinder (1975), grundare och lingvistiker, berättar hur individen genom språket skapar inre 

”representationer” som representerar våra erfarenheter och som i sin tur styr våra 

upplevelser och beteenden. Han talar om en ytstruktur bestående av ord, kropp och röst – 

hur vi kommunicerar det vi upplever samt en djupstruktur som innefattar själva 

grundupplevelsen. När vi kommunicerar så återger vi inte hela grundupplevelsen i detalj 

utan informationen är generaliserad, förvrängd och information är utelämnad. 

Metamodellen, en grundmodell inom NLP, som beskriver hur vi kan förstå denna sortering 

och hur vi genom en uppsättning av frågor kan nå bortom ytstruktur ner i djupstruktur, för 

att skapa förändring. (Grinder & Bandler, 1975). 

Tosey & Mathison (2008) skriver att NLP visat sig vara svårt att definiera kortfattat. Dilts 

(1980) beskriver NLP som "en studie av strukturen för subjektiva upplevelser", dvs. hur vi sorterar 

våra minnen via våra fem sinnen. Detta understödjer en metodologisk identitet enligt Tosey 

och Mathison (2008).  I själva verket beskrevs ursprungligen NLP som en metod (Bandler 

& Grinder, 1975a, s. 6), vars syfte var att undersöka exemplarisk kommunikation, inte att 

skapa en praxis. Ur epistemologisk11 dimension beskriver Tosey & Mathison (2010) att 

                                                 
11

 Epistemologi (av grekiska epistēʹmē ’kunskap’, ’vetande’ och efterleden -logiʹa ’-lära’, av loʹgos ’ord’), detsamma som 
kunskapsteori. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/epistemologi (hämtad 2016-05-26). 
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NLP har åtagit sig en cybernetisk12 ståndpunkt över hur processer av perception och 

konceptualisering är uppbyggda och hur de fungerar. Detta perspektiv betonar bland annat 

den potentiella påverkan av lärarens språkmönster. Utifrån en metodologisk dimension kan 

sägas att NLP ursprungligen var en metod som kallades "modellering” (Dilts, 1998a; 

Gordon & Dawes, 2005). I NLP är ”modellering” en kärnprocess som genererar olika 

modeller och verktyg genom att undersöka språkmönster, beteenden, tankesekvenser och 

inre bilder hos exponenten utifrån ett givet syfte (Jackson, 2012). Bandler beskriver 

modellering som ett sätt att bryta ner och strukturera information för att kunna gör det ngn 

annan gör: ”If somebody can do something, we want to model that behavior, and our 

models are of subjective experience. What does she do inside her head that I can learn to 

do?”. (Brandon, 1985, s. 14). 

Tosey och Mathison (2008) menar att de metoder som används inom NLP, kan erbjuda 

nya tankesätt i fenomenologiska13 forskningsmetoder. Hon säger vidare att om 

fenomenografi delar en önskan att belysa elevernas perceptuella världar (Prosser & 

Trigwell, 1999), så ger NLP en detaljerad uppskattning av strukturen av en sådan 

erfarenhet, genom sin särskilda betoning på interna representationer och bildspråk, inom 

NLP kallade "submodaliteter”. Submodaliteterna gör fina distinktioner av kvaliteterna i 

sådana representationer (Tosey & Mathison, 2008).  

Vidare beskriver Tosey & Mathison också NLP utifrån en teknisk dimension. Detta 

eftersom NLP erbjuder ett brett utbud av tekniker och praktiska ramar. Dessa verktyg kan 

användas i praktiskt taget alla aspekter av lärande och undervisning; självförvaltning, 

presentationsteknik, studieteknik, klassrumshantering, undervisningsmodeller etc. (ibid.). 

Några tekniker är: 

 Modellering: grundteknik för att kopiera mästerskap - en huvudmodell inom NLP. 

Liknande inom DP är att anta annan roll, att uppleva utifrån ett annat perspektiv. 

Under denna modell ligger ett antal andra tekniker och verktyg (Bandler & Grinder, 

1979). 

                                                 
12 Cybernetik: vetenskapen om styrning, kommunikation och kontroll (Svenska Akademins ordbok, SAOL, 2016). 
13 Fenomenologi (av fenomen och den grekiska efterleden -logiʹ a ’-lära’, ’-vetenskap’, av loʹ gos ’ord’), läran om det som 
visar sig för medvetandet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fenomenologi (hämtad 
2016-05-26). 
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 Metamodellen är en förklaringsmodell som beskriver hur upplevelser är 

organiserade genom de fem sinnena och språket i ett s.k. program eller mönster 

samt hur dessa mönster kan brytas genom frågeteknik (ibid.). 

 Tekniker som bygger på principen om förankring. Det innebär att man förstärker 

ett specifikt tillstånd genom att utnyttja kopplingen mellan en erfarenhet, ord, 

visuella bilder, beröring, och/eller fysiska platser (ibid.). 

 Omramning: både som process och teknik – med syfte att bryta begränsande 

mönster och skapa nya perspektiv och möjligheter. 

2:3:2 Pedagogiska förhållningssätt 

 

I NLP så ses det pedagogiska förhållningssättet som en del av metoden då det är den som i 

första hand tränas, pedagogens förmåga. I utbildningen ingår träning i centrering, att skapa 

kontakt – s.k. rapport genom icke verbal och verbal matchning, kalibrering – avstämning, 

samtligt för att skapa och bibehålla god kontakt.  Pedagogen tränar sig att lyssna på olika 

nivåer utan att väva in sig själv som filter och ställa kraftfulla frågor på olika nivåer. Med 

kraftfull menas en fråga som ger information och/eller öppnar upp till ny insikt. Stor vikt 

läggs vid utförarens förhållningssätt vad gäller ordval, kroppsspråk, röst och ekologisk 

avstämning. Ekologi innebär att man innan en förändring görs försäkrar sig om att den 

berikar livet för den coachade, att den inte skadar klienten, klientens omgivning eller 

planeten i stort. För att säkerställa kvalitet, professionalism och etik finns den 

internationella organisationen, International NLP Trainers Association (www.inlpta.se). 

Richard Bandler, en av grundarna inom NLP beskriver tekniken som ett förhållningssätt till 

människor och lärande: ”Basically we’re developing ways to teach people how to use their 

own brains” (Bandler, 1985, s. 7).  

2:3:3 Forskning inom NLP 

Inom den akademiska världen är NLP ett nytt område. Inledningsvis har mycket av 

forskningen handlat om att undersöka effekten av NLP inom det psykoterapeutiska 

området. Mycket återstår att göra för den som vill vara med och bryta ny akademisk mark, 

inte bara inom psykoterapi utan också inom ledarskap, påverkan, personlig utveckling, 

prestationspsykologi och coaching kopplat till NLP-metoder (NLP.se, 2011). 

http://www.inlpta.se/
http://nlp.se/nlpforskning.html
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Att det finns dåligt med forskningsunderlag inom NLP bekräftar också Jane Mathison, 

först i välden med att disputera i NLP år 2004. Tosey & Mathison (2008) skriver att NLP 

har uppnått en stor popularitet som förhållningsätt och metod [approach] inom kommu-

nikation, lärande och personlig utveckling. Att det verkar användas allmänt i utbildning, 

men att det ändå är ett ämne det nästan är tyst om i den akademiska världen. Det kan 

därför vara svårt att få en välgrundad uppfattning om NLP bland alla påståenden och 

kommersiella intressen där den utövas. Vidare säger de att tidiga publikationer har en 

psykoterapeutisk inriktning eftersom de gjordes på Fritz Perls, grundaren av gestaltterapi, 

Virginia Satir, familjeterapeut, och Milton Erickson, en hypnosterapeut (Tosey & Mathison, 

2008).  

Det finns några spridda undersökningar om hur NLP använts i olika syfte; bland annat i 

jobbsökning, i arbete med klaustrofobi, inom terapi, drogbehandling etcetera. Sommaren 

2010 hölls världens andra NLP-forskningskonferens, på University of Cardiff i Wales 

huvudstad Cardiff. Konferensen samlade ett 70-tal deltagare, främst från USA och Europa 

men även från Sydamerika, Asien och Australien (NLP.se, 2011). 

Mathison beskriver i en artikel (NLP.se, 2008) att upptäckten av spegelneuroner 

förmodligen ger oss en av det senaste årtiondets viktigaste pusselbitar för att förstå den 

informationshantering som vår neurologi utför. Spegelneuroner kallas en specifik grupp av 

neuroner som avfyras både när en handling utförs och när den observeras. Hon skriver 

vidare att upptäkten av spegel-neuroner ger en biologisk förklaring till varför NLP-verktyg 

som t.ex. modellering, beteendegeneratorn, som-om, matchning m.fl. fungerar så väl som 

de gör. En av de mest intressanta aspekterna relevanta för NLP-området är att det finns 

bevis för att spegel-neuroner är inblandade i vårt språk. Forskarna har upptäckt att 

meningar relaterade till handlingar avfyrar spegelneuroner kopplade till innehållet i 

meningen. Att lyssna på fotsteg eller ord som ”gå” och ”springa” följdes av aktivitet i de 

områden som är ansvariga för att skapa benrörelser. Det ger en förklaring till kopplingen 

mellan neurologin och lingvistiken (språket). Forskarna menar att vi förstår en handling 

eftersom motor-representationen av den handlingen aktiveras i våra hjärnor. Spegel-

neuroner aktiveras oavsett om handlingen observerades visuellt eller bara hördes. Mathison 

skriver att forskarna också har upptäckt att spegelneuroner påverkar våra känslor och att 

människor som observerar t.ex. känslor av lycka eller upplever dem själva aktiverar samma 

mönster i hjärnaktivitet.  

http://nlp.se/nlpforskning.html
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Bo Göran Sjöberg (2006), legitimerad psykolog, utbildad psykoterapeut, Master Trainer i 

NLP och grundare av Skandinaviska NLP institutet berättar att det idag är känt att våra 

gener skapar de proteiner som är livets byggstenar och som utgör fysiologin i kroppen, 

hjärnan och beteendet, medvetenheten och personligheten. Han beskriver vidare hur nya 

erfarenheter sätter igång spegelneuroner i vår hjärna vilka i sin tur sätter igång protein-

cykeln och formar nya kopplingar och på så sätt skapar en kontinuerlig konstruktion eller 

rekonstruktion av vår medvetenhet och hälsa. Han menar vidare att detta moderna synsätt 

påverkar relationen mellan arv, nya kopplingar och medvetenhet på ett sätt som leder till ett 

helt nytt sätt att se på människans natur vilket innebär en revolution av vår djupaste 

förståelse av livet, meningsfullheten och de resurser vi har. 

Tosey och Mathison (2010) skriver sammanfattningsvis att det verkar vara mycket inom 

NLP-området som utbildning och undervisning kan dra nytta av. De har också identifierat 

följande sju viktiga utmaningar som NLP forskning står inför: 

1. NLP pragmatiska, anti-teoretiska hållning 

Det finns en ”missmatch” mellan NLP praktiker och vetenskapligt tänk. NLP skapades för 
att kunna användas. Grundarna tog en uttryckligen anti-teoretisk, pragmatisk hållning som 
inte stämmer överens med de flesta akademiker: "Vi har ingen aning om den ’riktiga’ sakens 
natur, och vi är inte särskilt intresserad av vad som är ’sant’. Funktionen för modellering är att komma 
fram till beskrivningar som är användbara "(Bandler & Grinder, 1979, s. 7, betoning i originalet). 
 

2. Eklekticism14 och brist på teoretisk samstämmighet 

NLP verkar härstamma från tre grupper av lärandesteori: Lärande som "tillväxt" (t.ex. sin 

tro på den mänskliga potentialen, influerad av Perls och Satir), lärande som "association" 

(t.ex. metoder för "förankring") och lärande som konstruktivism (en kunskapsteori som 

säger att kunskap konstrueras och således inte är någon avbild av verkligheten). Tanken att 

alla kunskapssystem måste ha en enande teoretisk ram är inte bekräftad av idéhistoria. 

Trots detta verkar det rimligt att betrakta NLP inte i första hand som en teori, utan som en 

praxis som utvecklas genom att ifrågasätta disciplinär ortodoxi och arbeta över teoretiska 

gränser. I den meningen är den tvärvetenskaplig/tvärdisciplinär. En teoretisk 

samstämmighet kan utläsas på den epistemologiska nivå, såsom föreslås ovan. De 

förenande egenskaperna hos NLP som förtjänar teoretiska förklaringar bör förmodligen 

ligga i principerna för modellering, inte i de olika teknikerna. 

 

3. Svag koppling till samtida akademiska arbetet inom relevanta områden 

 

4. Tron att det finns forskning och bevis som vederlägger/motbevisar NLP 

Vetenskaplig forskning inom NLP är svag, och den metodologiska inskränktheten är stor 

vilket innebär att den befintliga empiriska forskningen inte kan stödja slutgiltiga slutsatser 

om NLP. 

 

 

                                                 
14 Eklekticism är ett begrepp som främst använts inom filosofi, konst- och litteraturvetenskap. Eklekticism innebär att 
man plockar ihop stilgrepp från olika epoker och genrer (Rosenqvist & Andrén, 2006). 
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5. En otydlig faktabas för NLP, och brist på utvärdering av sina rutiner 

Även om studier och undersökningar är många och ingående, så finns insamlingen av data 

och analysprocedurer inte beskrivet i detalj i publicerade källor. Behovet av en högre grad 

av kritisk utvärdering och forskning bekräftas av NLP utövare (Hancox & Bass, 1995; 

Miller, 2005) samt av kritiker såsom Eisner (2000), inom psykoterapi.  

 

6. Etisk oro hur NLP används i praktiken 

 Det finns oro för att NLP är manipulativ. 

 Att användning av NLP instrumentellt för utövarens vinst inte bara strider med 

NLPs epistemologi men också med dess etiska regler. 

 Att NLP som en uppsättning idéer till sin natur är mer mottaglig för oetisk 

användning än andra typer av arbetssätt, verkar alltför förenklat. 

 Det främsta problemet verkar vara hur etik behandlas inom ett område där det är 

möjligt för en lekman att förvärva tekniker och att öva efter en relativt kort 

utbildning (t.ex. i storleksordningen 12 dagar att bli en certifierad utövare). Detta 

är inte att föreslå att lösningen nödvändigtvis ligger i professionalisering, som i sig 

är omtvistad och är i spänning med NLPs betoning på självbestämmande. 

 

7. Brist på reflexiv kritik av NLPs diskurs och sociala praktiker 

Det saknas kritiska diskussioner. Utmaningen för NLP praktiker, kanske är att utveckla en 

större reflektiv medvetenhet om denna dimension av sin diskurs. 

 

Avslutningsvis säger Tosey & Mathison att NLP säkerligen skulle meriteras av ytterligare 

uppmärksamhet inom forskning genom ett akademiskt intresse som leds av en ärlig skepsis 

kompletterad med ökad dialog mellan utövare av NLP och den akademiska världen. En 

formell forskning, företrädesvis genom olika metodologiska ansatser, skulle vara viktig för 

att representera användarna och klienternas erfarenheter (Tosey & Mathison, 2010).  

 
2:4  Att lära sig nytt 
 

I denna del beskrivs lärande utifrån tre perspektiv: neurovetenskapligt perspektiv samt DP och NLP som 

pedagogiskt verktyg. 

2:4:1 Lärande ur ett neurovetenskapligt perspektiv 

 

Hur kan man förstå pedagogik och lärande ur ett neurovetenskapligt perspektiv? 

Rosenqvist & Andrén (2006) skriver att när man ska undersöka effekter av ett visst 

pedagogiskt handlande eller en viss undervisningsmetod kan människan ses som en 

”informations-behandlare”. Man studerar då det som ”stoppas in” och det som ”kommer ut” och 

drar slutsatser om vad som hänt i människan utifrån en sådan jämförelse. Det som händer i 

människan kan ses som en ”svart låda”: ”Man undersöker inte vad som händer därinne, utan 
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utgår från det som kan registreras efter det att man utfört ett visst stimuli, dvs. effekten av 

det som tros ha hänt.” (Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 27).  

Idag råder det enligt Danielsson (2011) många delade meningar om hur undervisning eller 

ett lärande ska gå till. Det finns också delade meningar om vad kunskap är och vad den ska 

användas till. Frågorna är många. I jakt på nyckeln till lärandet vänder sig allt fler till 

forskningen om hjärnan och det talas om att ett helt nytt forskningsfält håller på att växa 

fram, en vetenskap om lärande som kombinerar hjärnforskning, psykologi och pedagogik. 

Dryden & Vos (1993) förklarar att människans hjärna är uppbyggd av nervceller 

(neuroner). Cellernas antal varierar i olika arter, men i den mänskliga hjärnan finns omkring 

hundra miljarder celler. Varje cell utvecklar upp till tjugotusen grenar (dendriter), liknande 

grenarna på ett träd, för att lagra information. Dessa dendriter förgrenar sig i hjärnan och 

skickar sina meddelanden runt om i hjärnan, kroppen och till andra celler. Varje 

meddelande skickas i form av elektricitet som växlar om till ett kemiskt flöde när den 

hoppar över från en cell till en annan. Det är i denna elektriska reaktion, när dessa dendriter 

möter varandra som själva lärandet sker. 

Lars Olson (2015) på Institutionen för Neurovetenskap (KI) försöker förstå hur man får 

minnen att fastna eftersom detta är en viktig del av lärandet. Oavsett om vi lär oss 

faktakunskaper eller någon ny färdighet så måste det nya lagras i hjärnan om det ska kunna 

användas senare. Så fort vi upplever något, förklarar Olson så leder det till att kopplingarna 

mellan nervceller någonstans i hjärnan förändras. De flesta förändringar varar endast en 

kort stund, liksom att det mesta av det vi upplever snart glöms bort. Men försök på levande 

hjärnceller har visat att om en signal skickas många gånger så blir förändringen bestående. 

Kopplingsmönstret mellan nervtrådarna ändras och dessa förändringar tros ligga bakom all 

form av lärande och minne. 

Danielsson (2011) beskriver vidare om ett intressant experiment där den tyske psykologen 

Hermann Ebbinghaus på 1800-talet kunde presentera den så kallade ”glömskekurvan”, en 

kurva som beskriver hur fort vi glömmer kunskap över tid, efter att ha utsatt sitt eget 

minne för hårda prov. Han kunde i detalj beskriva hjärnans vana att genast glömma större 

delen av vad den lärt sig. Allra snabbast försvinner kunskapen en halvtimme efter 

lärandestillfället för att sedan fortsätta att tyna bort i allt långsammare takt - efter några 

dagar finns endast 20 procent kvar. Det finns dock ett sätt att häva denna glömskans 

förbannelse har senare forskning visat, nämligen att repetera kunskapen vid flera strategiskt 
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tajmade repetitionstillfällen. Allra mest minns vi om vi repeterar upprepade gånger kort 

efter lärandestillfället och sedan fortsätter med allt glesare intervall.  

Torkel Klingberg (2011), professor i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för 

Neurovetenskap (KI), forskar kring hur lärandet och hur hjärnans utveckling samspelar 

med arbetsminnet – vårt korttidsminne, det vill säga förmågan att hålla information aktuell 

i huvudet just när vi använder den. Till skillnad från långtidsminnets näst intill oändliga 

resurser är arbetsminnet mycket begränsat hos alla människor. Forskarna har kommit fram 

till att de flesta klarar av att hålla ungefär sju saker i arbetsminnet samtidigt, mer får inte 

plats. Ett fungerande arbetsminne är en förutsättning för att kunna koncentrera sig på en 

uppgift utan att låta sig distraheras, vilket i sin tur är viktigt när man lär sig nya saker (ibid.). 

Forskningen har också visat att hjärnan gärna använder sig av bilder och rumsliga 

dimensioner för att lagra abstrakt information, något som kan vara användbart exempelvis i 

matematikundervisningen. Om läraren säger "tänk på talen 1 till 10" så föreställer sig de 

flesta elever en serie tal som svävar i rummet eller sitter längs en "mental linjal". Ett för 

hjärnan naturligt sätt att lösa talet 8 minus 2 är att mentalt vandra 2 steg från talet 8 och se 

var man hamnar (ibid.). 

Anna Josephson (2011), professor i neurovetenskap vid Institutionen för Neurovetenskap, 

tillika docent i medicinsk pedagogik vid Institutionen för Lärande, Informatik, 

Management och Etik (KI) säger att lärande inte handlar om att lägga kunskap i olika boxar 

i huvudet. Det är först när man också integrerar det nya med sådant man redan vet som 

man verkligen kan använda det man lärt sig menar Anna Josephson.  

Forskningen visar att ytlig kunskap snabbt glöms bort medan djuplärande sitter längre, 

säger universitetslektorn i pedagogik Arne Maltén (2002). För att lagra ny information i 

minnet skapas det nya nervförbindelser i hjärnan. Minnesförmågan är beroende av tre 

komponenter: upprepning, association och känsloanknytning. För att förstärka och göra 

nervförbindelserna permanenta behövs dels en upprepning av den nya informationen, en 

kontinuerlig repetition, dels en associativ koppling, det vill säga eleverna behöver få tid att 

fundera över tidigare kunskaper och därefter länka samman dem med den nya kunskapen, 

enligt Maltén. Vidare talar Maltén om vikten av affektiv anknytning. När kunskap upplevs 

som meningsfull omstruktureras och fördjupas den och minnesbehållningen ökar (Maltén, 

2002). 

 

http://ki.se/people/torkli
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Robert Zatorre, en av världens ledande hjärnforskare, visar i en ny forskning att olika 

människor kan behöva olika slags undervisning för att lära sig samma sak (Olsdotter, 2014). 

Bilder av hjärnan visar att lärandet är en individuell process hos varje person och att vi i 

framtiden kanske måste tänka om helt när det gäller lärande. Hjärnan byggs om varje gång 

vi lär oss nya saker. Den byggs också om på olika sätt hos olika personer, även vid de 

tillfällen när exakt samma sak lärs ut på exakt samma sätt. Robert Zatorre förklarar att det 

finns så många barn som är frustrerade över att de misslyckas med att lära sig olika saker 

och troligen beror det på att det lärandet som fungerar för det ena barnet kanske inte 

fungerar för det andra. Vad som är intressant nu inom hjärnforskningen är att vi kan titta 

på mönster i hjärnan om hur lärande fungerar, berättar Zatorre. Vidare berättar han att 

man kan se att vissa mönster är optimala för vissa typer av lärande medan andra mönster 

passar bättre för annan typ av lärande och säger att det förstås kan få konsekvenser för hur 

man tänker om lärande i framtiden (ibid.). 

Två personer som har exakt samma utbildning har alltså inte samma ombyggnad i hjärnan, 

förklarar Robert Zatorre. Många anser att det är av vikt att fortsätta att studera olikheterna i 

hjärnornas sätt att fungera på och så småningom förhoppningsvis hitta ett sätt att få 

undervisning anpassad till varje enskild individ (Olsdotter, 2014). 

Robert Sylwester (1995), en stor auktoritet inom tillämpad hjärnforskning och "neuro-

pedagogik", säger i sin forskning att han har kommit fram till att om du arbetar på ett sätt 

utvecklas en elektrokemisk bindning i hjärnan, men om du arbetar på flera sätt utvecklas 

flera. Neurologiskt kan man beskriva det som att ju fler sinnen som aktiveras, desto bättre 

lärande.   

2:4:2  Drama som verktyg för lärande 

 

Drama i undervisningssyfte är inget nytt påfund, det har bedrivits sedan dramats 

begynnelse i det antika Grekland och därefter fortsatt att användas genom historien och in i 

modern tid (Rasmusson, 2000). Den nutida dramapedagogiken utvecklades i början av 

1900 talet i kölvattnet av progressivismen15 (se 2:1) med filosofen Dewey16 i spetsen. 

Sundgren (2005) beskriver Dewey på följande sätt: ”Han ville skapa en pedagogik som, 

                                                 
15

 Progressivism, progressiv pedagogik, pedagogisk reformrörelse som uppkom i Europa och USA kring 1920. Den var 

antiauktoritär och barncentrerad och betonade vikten av praktiska uppgifter i undervisningen (”learning by doing”). 
Progressivismen var inspirerad av barnpsykologisk forskning.  
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/progressivism (hämtad 2016-05-26). 
16 John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog: se fotnot 1. 
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med utgångspunkt i den enskilde individen och vetenskaplig kunskap, kunde bidra till att 

forma ett demokratiskt samhälle.” (Sundgren, 2005, s. 103).  

Grundidén för Dewey var att tänkandet var ett instrument för handlandet. Han myntade 

begreppet "learning by doing", vilket är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion 

och handling hänger ihop. Undervisningen skulle byggas upp genom att eleven skulle 

använda ting och begrepp, därmed uttrycket. (Svedberg & Zaar, 1998). Utlärande av fast 

kunskaper ersätts av problemställning som griper över flera ämnen som man måste lösa 

vilket enligt Dewey krävde kreativt tänkande och förmåga att arbete i grupp (Pusztai, 2000). 

Lev S. Vygotskij17, upphovsman till det sociokulturella perspektivet, utgår i sin kultur-

historiska teori från konst och litteratur. Han beskriver att människans lärprocesser startar 

som en social aktivitet i den intellektuella miljö där de växer upp och att de i denna kultur 

bygger upp sin föreställningsvärld med språkets och fantasins hjälp. Han anser vidare att 

alla har en kreativ förmåga i form av fantasi och att denna inte står i motsättning till 

verkligheten. (Svedberg & Zaar, 1998).  

Anita Grünbaum, fil.mag. och folkhögskollärare, har sedan början av 1970-talet arbetat 

med utveckling inom det dramapedagogiska fältet och har lett utbildning av drama-

pedagoger vid Västerbergs folkhögskola i Storvik under tre decennier. Hon beskriver att 

det ”epistemologiska18 syftet” med DP innehåller många olika färdigheter inom samma ram 

som kan syfta till att förändra deltagarens syn på världen, att lära sig sociala och verbala 

färdigheter, få insikter om sig själv och stärka sin självbild (Bolton, 2008, s. 127). Hon 

beskriver vidare att den engelske filosofen R. K. Elliott (1975) ser utbildning som en 

utveckling av mentala förmågor. Det finns inte enligt Elliott en speciell uppsättning 

mentala förmågor för varje kunskapsområde (ibid. s. 128). Grünbaum beskriver de mentala 

förmågorna som oumbärliga redskap som hjälper oss i alla intellektuella aktiviteter. Utifrån 

det resonemanget menar hon att Elliotts definition av utbildning liknar DPs huvudsakliga 

syfte – att träna de mentala förmågorna. Med mentala förmågor menar Grünbaum 

förmågor som överträffar det konventionella tänkande som krävs i en viss bestämd form 

av kunskap (Bolton, 2008. s. 129). Fisher (1980) tar upp att dramaprocessen alltid 

förekommer i en kontext med vissa normer, nivåkrav och förväntningar, varför DP bara 

kan ges betydelse i sin givna kontext.  

                                                 
17

 Lev Vygotskij (1896-1934) var en sovjetisk psykolog. Vygotskij har haft stor betydelse för modern utvecklingspsykologi 
och för pedagogik. Likaså har hans syn på språkets betydelse för tänkandet varit viktig för den kognitiva psykologin. 
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lev-vygotskij (hämtad 2016-05-26). 
18 Epistemologi: se fotnot 6. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Learning_by_doing
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vygotskij
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Vad gäller lärande så tar Östern (2000) upp två olika teoretiska synsätt som är intressanta ur 

dramapedagogisk synvinkel, ”det kognitiva synsättet” som ser lärande som en individuell 

aktivitet samt det ”socio-kulturella synsättet” som ser lärande utifrån perspektivet samspel 

och dialog. DP som metod och verktyg inbegriper båda dessa aspekter menar Östern. 

Christel Öfverström (2006) tar upp vikten av att uppmärksamma det icke-verbala språket 

och dess koder i lärandesammanhang, att medvetandegöra att det finns elever som ”talar” 

med kroppen. Lärandeprocessen måste utgå från individens alla resurser för att motivera 

ett aktivt lärande där ledaren/läraren är medveten om egna förutsättningar i lärandemiljön. 

Hon beskriver vidare att de estetiska ämnena arbetar med att medvetandegöra betydelsen 

av att arbeta med alla sinnena för att motivera i kunskapsinhämtandet och att lära sig våga 

visa känslolivet i olika kommunikativa sammanhang. 

Maltén (2002) anser att kunskap inte har något värde i sig om vi inte kan se helheter och 

göra urval på värdemässiga grunder. Lärandeprocessen måste ”spela på” hjärnans totala 

resurser: kognitiva, kreativa, emotionella samt värdemässiga funktioner. Öfverström (2006) 

pratar också om begreppet ”Dramakommunikation” som hon beskriver som ett aktivt 

arbetssätt som kräver ett både inåtriktat och utåtriktat undersökande av egna känslor – hur 

dessa styr vårt handlande och hur individen kan styra sina känslor och påverka sitt 

handlande, egna attityder och värderingar - orsaker till varför vi handlar på olika sätt mot 

andra människor och grupper i samhället, både inom egna respektive andra kulturer. 

Dramakommunikation handlar enligt henne om att aktivt undersöka och upptäcka de 

resurser varje människa har i form av fantasi, kreativitet, spontanitet, känslor, kunskap, 

upplevelser och handlingskraft. Att aktivt undersöka och upptäcka hur aktivt lyssnade kan 

uppnås i olika kommunikativa processer. Förståelse för hur blockeringar kan uppstå och 

påverka kunskapsinhämtandet och vårt handlande både som individer och i grupp. Vidare 

menar hon att det är viktigt att kunskapen i lärandet blir förankrad och förstådd/accepterad 

i de egna känslorna och handlingarna. Den kanadensiska teaterinstruktören tillika forskaren 

i pedagogik Faith Gabrielle Guss (2005) beskriver DP som en ”verkställande kapacitet” för 

intersubjektiv expertis. Med denna "verkställande kapacitet", som hon kallar för en dramatisk 

intelligens kan barn använda och samordna flera konstnärliga förmågor inom en och 

samma dramatiska ram.  

Augosto Boal (1981) skriver om det han kallar ”metaxis” – spelet mellan verklighet och 

fiktion, vilket vi ser som ”as if” (som om) och som skapar en form av mental frihet. Han 

menar att drama som redskap i lärandet är till för att bryta ordinarie vanor av 

föreställningar genom en händelse i nuet. Lärande är en process som bryter, utmanar, 
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kompletterar föreställningar hos ett barn och ”as if” beteende är ett effektivt redskap. Han 

menar vidare att dramatisk handling är ett redskap för lärande som har basen i att separera 

och beskriva en händelse samt bryta ner tidigare uppfattningar och varseblivningar. 

2:4:3 NLP som verktyg för lärande 

 

Lingsvistikern en av NLP grundarna Grinder förklarar NLP på följande sätt:  

 

”Neuro” innebär erfarenheter som kommer genom de fem sinnena (nerverna) och 

”lingvistisk” syftar på att hjärnan kodar sina upplevelser till språk (ord). Alltså är NLP studiet 

av ”ord och nerver”. (Grinder, M. (1991, s. 14). 
 

Bandler och Grinder utformade en modell för att beskriva vad som kan göras för att 

bibehålla kontakt med andra människor utifrån vad de kallar, ett representativt system. Det 

består av tre primära system: visuellt, auditivt och kinestetiskt/taktilt. Dessa system 

används vid informationsinhämtande (Steinberg J.M., 1994).  Enligt Grinder (1991)  har 

människan olika lärandesstilar. Vi tar in information genom olika kanaler och bearbetar den 

på olika sätt. Några är mycket visuella, de måste se allting framför sig, andra vill inte se 

någonting som är skrivet, de är mer av den auditiva typen och ännu en grupp är 

kinestetiska, de måste stå upp eller röra sig.  De lär sig även abstrakta ting genom att röra 

sin kropp (Dryden & Vos, 1993).  

Pedagogen Jensen (1995) understryker vikten av en multisensorisk undervisningsmetod där 

läraren tillämpar elevernas individuella lärandesstilar: visuell, auditiv eller kinestetisk/taktil i 

sin undervisning; det vill säga att de presenterar information på tre olika sätt. Enligt denna 

teori är det läraren som anpassar sig till eleverna och deras stilar genom att variera 

undervisningen för att nå ut till dem, istället för att eleverna anpassar sig till lärarens 

undervisning (Jensen, 1995). Dunn & Treffinger (1995) anser att förutom att läraren 

anpassar sig till elevernas representationssystem, är målet att eleverna själva ska lära sig att 

använda sina sinnen, såväl starka som svaga lärandeskanaler.  Deras kardinalregel är att: 

 

Nytt och svårt material ska introduceras med hjälp av varje barns individuella perceptuella 

förmåga, förstärkas genom ett andra eller tredje (men annorlunda) sinne, och ska sedan 

tillämpas genom att man låter barnet använda sig av informationen. (Dunn & Treffinger, 

1995, s. 134).   
 

NLP utgår från en upplevelsebaserad metodik och ett individanpassat lärande där man 

inbegriper de fem sinnena, vilket också forskningen och tidigare nämnd Sylwester (1995) 

understryker - att ju fler sinnen som aktiveras, desto bättre lärande. Övningarna är interna 
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och individuella. De sker med andra ord på den ”inre scenen” utifrån olika tekniker och 

modeller. Övningarna går ut på att få ny insikt, nya perspektiv och därmed få tillgång till 

förmågan att påverka resultaten i sitt liv. Det finns inga anspråk på fel och rätt, det är 

framför allt nyfikenheten och viljan att tänka nytt som ligger som grund. En av grundarna 

Bandler (1985) säger: 

 

One of the things that NLP represents is a way of looking at human learning. Although lots 

of psychologists and social workers use NLP to do what they call ’therapy’, I think it’s more 

appropriate to describe NLP as an educational process. Basically we’re developing ways to 

teach people how to use their own brains. (Bandler, 1985, s. 7). 
 

Enligt Bandler är inte NLP en uppsättning verktyg utan främst en attityd. En attityd som 

har att göra med nyfikenhet, med en önskan att förstå och influera på ett meningsfullt sätt  

”NLP is an attitude and a methodology that leaves behind a trail of techniques.” enligt Bandler. 

(Bodenhamer & Hall , 1999, s. xvii). 

 
2:5 Begränsande mönster 
 

Ett mönster eller struktur kallas inom NLP för övertygelser, sanningar, ramar eller 

föreställningar. Enligt O’Connor & Lages (2004) kan dessa ses som regler som styr våra liv. 

De kan vara befriande och kraftfulla och ge dig tillåtelse att nå dina mål och att leva enligt 

dina värderingar. De kan också vara hinder som gör målen omöjliga, som får dig att tro att 

du inte kan nå dem. Vidare säger O’Connor & Lages att vi utformar dessa övertygelser som 

ett resultat av våra upplevelser. Därefter handlar vi som om de vore sanna. På sätt och vis 

är de självuppfyllande profetior. Vi tror att övertygelser utformas av upplevelser men på 

motsvarande sätt är upplevelser ett resultat av våra övertygelser. Det innebär att du kan 

välja dina övertygelser.  (O’Connor & Lages, 2004, s. 115, 2004). Grindler & Bandler 

skapade Metamodellen, som förklaringsmodell för språkets uppbyggnad, för att via språket 

upptäcka och bryta begränsande mönster via ett frågesystem (Grindler & Bandler, 

1975). 

”Kartan är inte verkligheten” är ett av NLPs grundantaganden (se bilaga 2). Maria Engström-

Eriksson (2012) skriver att våra inre kartor kan ses som olika tolkningsmallar. Alla har en 

helt unik tolkningsmall. Dessa kartor påverkar oss och kan både hjälpa och stjälpa oss att 

nå våra resultat eller mål. I NLP finns det ett antal metoder och tekniker som kan vidga och 

förändra dessa inre kartor. Engström-Eriksson skriver vidare att vår inre karta tolkar den 

information vi tar in. Baserat på kunskapen kring hur hjärnan fungerar så kan vår karta 

beskrivas som ett antal neurokopplingar eller neurala nätverk. Fasta kopplingar som 
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påverkar hur vi ser på och tolkar omgivningen och det som händer. Fasta vilket skapar en 

förutsägbarhet och trygghet. Fasta vilket gör att de är svåra men inte omöjliga att ändra. 

Enligt Bodenhamer & Hall (1999) är förutsättningen för att skapa förändring att vår ”inre 

karta” ritas om: ”Before we can expect someone to change their thinking, emoting and 

responding etc., their internal map must change.” (Bodenhamer & Hall 1999, s. 68). 

Så här säger en av grundarna Richard Bandler (1985): 

 

Our brains code our internal experiences so that we know what we belive and what we don’t. 

By directly accessing and changing this internal coding, it is possible to quickly change 

limiting beliefs about yourself into resourceful and empowering beliefs. (Bandler, 1985, 

Innehållsförteckningen, under kapitel VII, sidnummer saknas). 

 

Enligt Sjöberg (2006), så har vi automatiserat en mängd olika ritualer för att kunna hantera 

livet rationellt. Vi tar in 2,3 miljoner signaler per sekund och vi tar c:a 50 000 beslut varje 

dag. Om vi inte automatiserade vissa ritualer i så kallade mönster så skulle de bli kaos, vi 

skulle kort sagt inte fungera. Han beskriver vidare att vi har två olika motivationsmönster, 

antingen att undvika obehag eller uppnå behag. Han beskriver vidare att upplevandet är en 

aktiv process som innebär en konstruktion av det vi upplever. Våra interna och externa 

upplevelser transformeras till mönster i vår hjärna. Det som då aktiveras i hjärnan är endast 

ett urval av en oändlig rad av möjligheter. Problemet uppstår när dessa lagrade erfarenheter 

inte effektivt matchar vår nuvarande verklighet. Han beskriver vidare om kognitiv 

dissonans vilket innebär att vi är i ett spänningsläge och då vill reducera denna genom att 

söka inre harmoni. Det gör vi genom att söka information som bekräftar vår inre karta och 

undviker information som är motstridig. 

Inom NLP finns olika tekniker och verktyg för att utmana begränsande mönster, ”rita om” 

den inre kartan och ersätta den med mer ”resursrika” övertygelser. En resursrik övertygelse 

är en övertygelse som skapar möjligheter och utveckling. Eftersom minnen neurologiskt 

spelas in via våra fem sinnen, i NLP kallade interna representationer: syn, hörsel, känsel, 

smak och lukt så menar man inom NLP att man kan skapa nya mönster genom att ändra 

på dessa mentala program (Bodenhammer & Hall, 1999). 
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3 Metod 
 

Syfte är att undersöka pedagogers praktiska erfarenheter av arbete med kombinationen DP och NLP, där 

avsikten är att bryta begränsande mönster. Undersökningsfrågorna är: 1. Hur beskriver en pedagog sitt 

arbete att bryta begränsande mönster med kombinationen DP och NLP? 2. Vad upplever pedagogerna att 

det finns för likheter och skillnader mellan DP och NLP?  3. Varför har pedagogen valt denna 

kombination? I det här avsnittet följer en beskrivning av metod, studiens avgränsning, etiska aspekter samt 

tillförlitlighet. 

 

3:1 Metodbeskrivning 
 

Valet av undersökningsmetod var från början att göra en uppsats i två delar, en teoretisk 

jämförande analys samt en praktiknära studie. Del 1, den teoretiska jämförande analysen, 

utgick eftersom underlaget blev för omfattande. Valet av praktiknära metod gjordes efter 

en avvägning att observera en eller flera pedagoger, göra intervju på tre pedagoger eller att 

utföra en aktionsforskning. Observation föll bort p.g.a. att det skulle behöva vara en eller 

fler fallstudier över tid vilket bedömdes ogenomförbart inom den tidsram jag hade till 

förfogande. Dessutom finns stor risk att observatörens påverkan i rummet skulle störa 

processen, speciellt vid individuell träning. Aktionsforskning19 valdes bort p.g.a. att det är 

svårt att hitta en grupp individer som arbetar med just dessa två metoder och som har 

möjlighet att träffas regelbundet under studiens tidsram. Men detta hade varit en högst 

intressant och adekvat metod för mitt syfte. Valet av undersökningsmetod föll till slut på 

intervju utifrån ett didaktiskt – lärande fokus utifrån frågorna: Hur? Vad? Varför? 

(Rosenqvist & Andrén, 2006). 

Vid urval av informanter övervägde jag att göra intervjuer på antingen en coach som 

arbetar med NLP, en som arbetar med kombinationen DP & NLP samt en som arbetar 

med bara DP eller på tre pedagoger som alla arbetar med kombinationen DP och NLP. 

Fördelen med urvalet av första kategorin informanter är att metoderna blir tydliga var för 

sig. Dock hade det bara blivit en persons uppfattning av respektive metod och därmed 

svårare att jämföra kombinationen som är syftet med denna studie. Jag ansåg dessutom att 

                                                 
19

 Aktionsforskning innebär att man genomför noggrant planerade åtgärder som syftar till att eliminera eller reducera 
missförhållanden inom ett socialt system (t.ex. ett företag, en skola, ett bostadsområde) och analyserar effekten av dem. 
Det specifika för aktionsforskningen är ett nära samband mellan den som igångsätter och verkställer en aktion (åtgärd) 
och den som analyserar förändringsprocessen och dess effekter. I regel menar man med ett aktionsforskningsprojekt ett 
förändringsarbete där forskaren är starkt engagerad både i planeringen och genomförandet av en aktion och i analysen av 
förändringsprocessen och dess effekter, men man brukar ibland tala om aktionsforskning även när forskaren har en mer 
passiv roll i planeringen och genomförandet.  
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aktionsforskning (hämtad 2016-05-26). 
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det urvalet skulle bli för brett och ofokuserat för att ge en tydlig bild utifrån min fråge-

ställning. Därför valde jag att göra tre intervjuer på pedagoger som kombinerar DP och 

NLP i sitt arbete. Nackdelen är att de olika metoderna inte belyses i sig samt att 

informanterna är mer partiska till sitt arbetssätt. Det blir svårt att ställa detta arbetssätt i 

relation till något annat arbetssätt. Dock bedömde jag ändå att det senare skulle ge en bättre 

bild om hur metoderna kan kombineras inom ramen för denna studie, varför detta urval. 

Kriterierna för informanterna var att de skulle vara utbildade inom DP och NLP, att de 

aktivt använder DP och NLP i sitt arbete samt att ett av deras huvudområden var att bryta 

begränsande mönster. Ytterligare ett kriterium var att de skulle vara verksamma inom 

organisationer och företag och att de arbetar med vuxna, grupper eller individer. Sökning 

av informanter gjordes på nätet och via NLP föreningen. Urvalet föll på tre kvinnliga 

informanter som föll in under mina kriterier. Önskemål hade varit att också ha en manlig 

informant med i studien men ingen manlig informant föll in under ovanstående kriterier i 

min sökning. Intervju av klient/elev hade varit en intressant aspekt med detta valdes bort 

på grund av studiens avgränsning.  

Intervjun genomfördes som en formell fenomenologisk kvalitativ, riktad, halvstrukturerad 

och förbestämd intervju, med intervjufrågor efter en bestämd ordning som utfördes lika 

för alla informanter. Intervjufrågorna, som har ett didaktiskt fokus; Hur? Vad? Varför? 

utformades efter ”tratt-tekniken” utifrån mer generella vida frågor för att senare gå över till 

mer konkreta och specifika frågor (Rosenqvist & Andrén, 2006). Följdfrågor ställdes vid 

behov för att få en fördjupad bild vid en förbestämd fråga. Frågorna skickas till 

informanterna innan intervjutillfället. Informanterna var från början tänkta att presenteras 

som anonyma med fingerade namn men det ändrades då informanterna själva ville ha med 

sina riktiga namn, dock under förutsättning att de fick läsa texten innan och godkänna den. 

Det empiriska materialet spelades in på band, transkriberades och sammanställdes under 

intervjufrågorna (Rosenqvist & Andrén, 2006). Därefter skickades de för godkännande till 

informanterna. Efter godkännande redigerades texten ytterligare, små ord och tankepauser 

plockades bort för att ge brödtext och citat ett flöde, även detta i överenskommelse med 

informanterna. Materialet slogs därefter samman och sammanställdes under de fyra 

undersökningsfrågorna.  

Det bearbetade empiriska materialet, som följer undersökningsfrågorna, valde jag att 

presentera okommenterat i resultatdelen med en kortare sammanställning efter varje fråga, 

som källa för diskussionen. Diskussionen följer de tre undersökningsfrågorna och 
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materialet analyseras utifrån den teori som jag valt att använda inom lärande och 

neurovetenskap. Avslutningsvis följer en sammanställning av de slutsatser jag tolkat och 

värderat, jämförelser med tidigare forskningsresultat samt en kritisk granskning av studien 

och mina resultat. Vid bearbetning av uppsatsen ändrades undersökningsmetod från 

praktiknära till teorinära då det visade sig att teoridelen blev tyngre än praktikdelen. 

3:2 Etiska aspekter 
 
Det har varit viktigt att inte lämna ut information om någon klient eller något företag 

varför all sådan information är bortvald, speciellt då de tre informanterna själva valde att bli 

representerade med sina egna namn istället för fiktiva namn som först var tänkt. Texten där 

informanterna presenterar sina tankar och erfarenheter är läst och godkänd av samtliga 

informanter, detta för att det ska vara korrekt förstått samt att gardera att ingen har lämnat 

ut något eller någon som kan härledas till någon enskild person eller enskilt företag. 

Det har funnits möjlighet för informanterna att komma in med korrektioner inom en viss 

tid. Om ingen korrektion kommit in så har detta uppfattats som ett godkännande. 

  

3:3 Tillförlitlighet 
 
Informanterna har ingen koppling till varandra och gör sina intervjuer helt oberoende av 

varandra utifrån exakt samma frågor som de fått i förhand. De är alla kvinnor, ungefär i 

samma ålder. Två av informanterna har först utbildat sig inom DP och en inom teater för 

att därefter vidareutbildautbilda sig inom NLP.  

De finns risk för att informanterna och jag själv är alltför övertygade om metodernas 

förträfflighet och att vi därför saknar kritiskt tänkande. Eftersom jag själv har en positiv 

upplevelse av kombinationen, kan det dessutom ha lett till egna positiva tolkningar samt en 

omedveten påverkan på informanterna.  
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4 Resultat 
 
Här följer en presentation av de tre informanternas resonemang redigerat och strukturerat efter de tre 

undersökningsfrågorna, följt av en kortare sammanfattning efter varje fråga. 

 
Presentation av informanterna 
De tre intervjuerna är gjorda med Ingrid, Lena och Cecilia, alla tre med lång erfarenhet av 

att arbeta med individer och grupper utifrån DP och NLP. Ingrid har en bakgrund som 

dramapedagog och har inom området också studerat forumteater hos grundaren Augusto 

Boal. Efter en aktiv period som dramapedagog och arbete med Forumspel i egen grupp 

utbildade hon sig inom HR, Human Resource-personalutveckling inom organisationer. 

Hon valde en inriktning med lärande och kompetensutveckling i organisationen samt 

ledarskap och teambuilding. Ingrid har både arbetat som anställd och som egen företagare. 

Lena har en bakgrund inom marknadsföring, produkt-och konceptutveckling. Hon har 

också studerat vidare för att arbeta med organisations- och grupputveckling utifrån 

affärsfokus. Lena har varit verksam både som anställd samt som egenföretagare. Cecilia har 

en bakgrund som skådespelare, hon har bland annat gått Teaterhögskolans vidareutbildning 

i Malmö för skådespelare. Hon har inte läst DP men har under 15 år aktivt arbetat med 

teatermetodik och grupper. Även om Cecilia påpekar att hon hellre använder ordet 

teaterpedagogik eftersom hon är utbildad inom teater så kommer jag att i denna uppsats 

använda ordet DP även för hennes arbete. Även Cecilia har gått utbildning i Forumteater 

för Augusto Boal och använder sig mycket av den metodiken i sitt arbete. Hennes arbete 

bedrivs i eget företag. Samtliga har gått första steget av tre inom NLP, NLP Practitioner. 

Ingrid är också utbildad coach samt har gått större delen av steg 2, NLP Master. Lena har 

läst DP på universitetet, steg 1, NLP Practitioner samt NLP för business. 

 

Informanternas övergripande syfte i sitt arbete 

Alla informanter har framför allt vuxna inom företag och organisationer som målgrupp 

även om Ingrid också arbetat med barn och ungdomar. Ingrids övergripande syfte är att 

förändra beteendemönster. Hon arbetar framför allt med individuell coaching. Lenas 

affärsidé är att skapa utvecklingskraft tillsammans. Övergripande syfte är att skapa mer 

energi som leder till bättre affärsresultat. Lena har därmed gruppen i fokus och inriktningen 

är business. Lena har utvecklat ett inventerande verktyg, Kraftekonomi, för att lokalisera 

vad som tar och ger energi i grupper och underlätta utveckling av team. Cecilias 
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övergripande syfte är att hjälpa företag, organisationer och enskilda att förbättra sitt sätt att 

kommunicera.  

1. Hur beskriver en pedagog sitt arbete att bryta begränsande mönster med 

kombinationen DP och NLP? 

Upplevelsebaserat lärande - effektivt 

Alla tre informanterna använder DP och NLP eftersom de anser att upplevelsebaserat 

lärande många gånger är mer effektivt. Ingrid understryker vikten av kroppsligt lärande 

men menar samtidigt att det är viktigt att man förbereder klienten på arbetssättet eftersom 

inte många är vana vid att arbeta på detta sätt.  

Sen brukar jag också berätta att jag kommer beröra dem, kanske på axlarna så att de förstår 

att det inte är konstigt och att det hör till processen. 

För Ingrid handlar DP övningarna om att röra sig i rummet. Även Lena och Cecilia 

beskriver DP övningarna som kroppsligt och rumsligt gestaltande. Lena anser att DP och 

gestaltande övningar synliggör underliggande mönster och tankar på ett tydligt sätt, att man 

samtidigt och tillsammans kan upptäcka saker om sig själv och andra som kan bidra till 

hennes mål, att skapa kraftfullare team. Cecilia anser att man genom att få med hela 

kroppen fördjupar både upplevelsen och lärande. Hon poängterar också att det är ett sätt 

att göra arbetet roligare vilket är en ledstjärna i allt hon gör - att man ska ha kul.  

Alla tre arbetar med dramapedagogiska metoder som bl. a. forumteater, improvisation, 

värderingsövningar och rollspel för att skapa en ram för diskussion, utforskande och 

tydliggörande, för att skapa upplevelse och vidga perspektiv. De använder NLP i sitt 

pedagogiska förhållningssätt för att stanna upp och fördjupa processer. De använder också 

konkreta NLP övningar som de oftast dramatiserar i rummet. Samtliga utgår från 

deltagarnas verklighet, även om Cecilia berättar att hon gärna också utgår från fiktiva 

situationer och påståenden för att utmana tankar. 

Ingrid berättar att eftersom hon oftast har begränsad tid för sitt arbete är det viktigt att 

först snabbt komma förbi hindren eller som hon kallar det ”överjaget”, för att snabbt kunna 

precisera målsättning och utmana på ett målmedvetet sätt.  

Ingrid beskriver hur hon använder olika modeller inom NLP på ett dramapedagogiskt sätt, 

genom att göra övningarna med kroppen och i rummet. Hon berättar vidare att hon 

fokuserar på att komma in i ett flöde där det finns energi och utifrån det utgår hon ifrån 

inventeringsfrågor som klienten fått innan. Samtalet iscensätts dramapedagogiskt i rummet. 
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Genom NLP tekniker stannar hon upp och bland annat speglar deltagaren, visar på 

kroppshållning, rörelse, andra ickeverbala och verbala signaler, detta för att ta reda på var 

deltagaren befinner sig och urskilja var eventuellt motstånd sitter. Ingrid berättar också hur 

hon som medveten strategi skapar kontakt genom att ”matcha” (spegla) sina deltagare på 

olika sätt. Cecilia menar också att DP handlar om att gestalta istället för att teoretiskt prata.  

Om du testar med hela din kropp, med fler sinnen så går det in bättre.  

Cecilia arbetar ofta med olika rollspel där deltagarna själva får prova på olika påståenden, 

tankar och teorier. Lena använder sig av olika DP övningar som de är presenterade men 

hon utvecklar också egna övningar och ”häller andra frågeställningar” i dem beroende på 

intention. Ingrid berättat hur hon t.ex. gestaltar NÖHRA modellen rumsligt. (Nöhra 

modellen är ett processverktyg inom coaching. Bokstäverna står för: Nuläge, Önskat läge, 

Hinder, Resurser och Aktiviteter.) Ingrid beskriver hur hon lägger lappar på golvet i 

rummet och hur klienten får gå ”in i” och ”ur” de olika positionerna under samtalets gång.  

Sen så säger jag: Hur känns det i kroppen? För att verkligen medvetandegöra hur det känns 
när de har negativa tankar. Därefter går vi över till en stark position och så får de säga något 
till sig själva i positionen där de såg hindren. Och vad skulle du vilja säga till henne som har 
de här tankarna hela tiden? Vad tycker du hon ska göra när hon hör de här tankarna?  

 

I samband med detta moment, där Ingrid växlar mellan DP och NLP använder Ingrid 

också något som inom NLP kallas ankare. Det kan vara t.ex. en gest, att sätta handen på 

axeln och borsta bort de negativa tankarna. 

 

Stanna upp och utmana 

Ingrid anser att hon via NLP kan stanna upp och utmana klienter på nya och mer kraftfulla 

sätt genom frågor, spegling av verbala och ickeverbala signaler, medvetandegöranden av 

tillstånd och mönster, och genom det också skapa förändring i invanda mönster. Även 

Lena och Cecilia beskriver hur de använder NLP för att stanna upp i olika DP övningar för 

att skapa fördjupning, insikt, reflektion som leder klient eller grupp vidare. Ingrid hänvisar 

till ett av NLPs grundantaganden att ”kartan inte är verkligheten”.  

Det är ju uppenbart att kartan inte är verkligheten. Kartan är ju kanske den gamla 

verkligheten oftast i en situation som klienten talar om. Då vill ju klienten ha en ny karta. 

Samtliga informanter beskriver hur de använder DP och NLP i en växelverkan. För att 

beskriva hur en växelverkan av metoderna kan se ut så väljer Lena att beskriva en fiktiv 

konfliktsituation, en situation där det kanske skulle uppstå en konflikt mellan henne och 

deltagarna, mellan chefen och någon deltagare eller mellan deltagare. Genom en DP övning 
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kan hon t.ex. skapa förutsättningar för att synliggöra en sådan underliggande konflikt. Hon 

beskriver hur hon med hjälp av NLP skulle kunna stanna upp övningen för att utforska vad 

som ligger bakom, genom att de inbegripna får berätta om sin positiva intention, ett 

begrepp inom NLP som inbegriper att bakom alla beteenden finns en positiv intention. 

Vad var deras avsikt med det de sa eller gjorde.  

Det kanske är en haj som finns under, som förpestar allt…  

Lena berättar att för några år sedan så kunde hon istället för att ”fiska vidare” i människan 

eller situationen, och som konsult tycka någonting själv. 

Jag behöver inte tycka något, men jag kan ju hjälpa dem att fiska och helt plötsligt så har det 

kommit upp två versioner i en grupp. Helt plötsligt har vi fått upp massor av värderingar och 

attityder… det är NLP igen där…  

För att ytterligare beskriva hur hon kan växla mellan DP och NLP för att skapa 

förutsättningar, komma vidare och djupare, berättar hon hur hon kan växla över till t.ex. 

DP övningen fyra hörn. Där får deltagarna prova hur de förhåller sig till olika påståenden 

som uppstått i en reflektion, t.ex. det här var det löjligaste jag hört, den här diskussionen 

behövs inte över huvud taget, det här var mitt i prick - det var det viktigaste vi hade. 

Deltagaren ställer sig på den plats i rummet som bäst representerar vad hon/han tycker.  

Då är jag i en process som både går på djupet i ett team och i en individ, genom att lyfta 

frågan och ge alla access till den för att se om de är villiga att titta på den.  

Utifrån övningen ovan definierar Lena momentet som innefattar DP, att med kropp och i 

rum synliggöra och gestalta. NLP ser hon som momentet att stanna upp och lyfta frågor 

som kan ligga och påverka gruppen.  

NLP – som förklaringsmodell 

Cecilia berättar att hon använder NLP som ett redskap och en förklaringsmodell. En 

förklaringsmodell inom NLP som Cecilia ofta använder beskriver hur vi kommunicerar 

utifrån mottagare och sändare, via våra fem sinnen och olika filter. Den beskriver bland 

annat hur olika sinnestillstånd påverkar vår kommunikation. För att deltagarna ska kunna 

uppleva situationer som kan uppkomma i verkligheten använder Cecilia ofta fiktiva 

berättelser som hon i rollspel uppmanar deltagarna att prova och reflektera kring.  

Större förståelse för sig själv och andra 

Cecilia menar att kunskaper i NLP har medfört en större förståelse för sitt eget 

pedagogiska förhållningssätt, att hon blivit bättre på att närma sig sina deltagare, skapa och 
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bibehålla en god kontakt. För att deltagarna också ska få prova och få insikter i vad som 

skapar en god kontakt respektive inte, så dramatiserar Cecilia NLP övningar där deltagarna 

får prova att skapa rapport, att matcha och missmatcha. 

Jag jobbar mycket med att skapa rapport, matcha och missmatcha. Då lägger jag in det som 

en slags dramaövning, så att de upplever det och förstår vad det handlar om, istället för att 

bara prata om det.  

Vidare berättar hon att hon genom NLP har fått människor att öppna sig för nya 

perspektiv på ett nytt sätt. Cecilia använder sig oftast inte av NLP på ett uttalat sätt utan 

väver in det på olika sätt. När Cecilia arbetar med utbildningar inför säljmöten, får 

deltagarna i små scener prova på att matcha och missmatcha samt träna sig i att verkligen 

lyssna av den andre istället för att prata så mycket själva.  

Jag brukar säga, lyssna med ögonen! 

 

Bryta begränsande mönster effektivt genom gestaltning 

Ingrid anser att arbetet med att bryta begränsande mönster blir enklare när hon kan 

använda rummet, skapa nya riktningar på ett dramapedagogiskt sätt och kombinera det 

med att använda sig av olika NLP tekniker. Hon berättar om en klient som bar på tidigare 

erfarenheter av misslyckanden vid ett flertal tillfällen, vilket medförde att klienten fastnat i 

de negativa tankarna på ett sådant sätt att de begränsade hans nuvarande liv.  

Nu har du berättat om flera misslyckanden, och nu vill jag gärna höra om tre situationer när 

du varit stolt över dig själv, där du känner att du besegrat motstånd eller när du har segrat 

och verkligen känner att wow, det här har jag åstadkommit, då du har känt dig verkligen glad 

o stolt. Då vänder jag oftast in i en ny riktning kombinerat med att jag förankrar tillståndet 

med en gest …  
 

Ingrid beskriver hur hon ”externaliserar” övningar, dvs. dramatiserar NLP övningen i 

rummet för att förtydliga den samtidigt som den sker på ett inre plan. För att t.ex. förankra 

positiva tillstånd arbetar Ingrid med att ”fysikalisera” olika positiva minnen genom att ta 

fram ett kroppsminne av att lyckas. 

 

Då får jag honom att fysiskt visa när han puttar i bollen i den här korgen. Då ser jag att hans 

kropp börjar lösgöra sig från det här med nedsjunkna axlarna och hur han börjar sträcka på 

sig… 

 

Utifrån detta nya tillstånd ber Ingrid klienten sen att berätta om situationer med denna nya 

kroppskänsla och kan konstatera att hela ansiktsuttrycket förändrats.  
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Då ser jag i hans kropp hur mycket glädje som finns, hur mycket kraft.  

Då blir ett helt annat tillstånd förankrat i honom. 
 

För att minnas detta tillstånd och lätt återkoppla till det, lägger Ingrid på ”ankare”, en lätt 

kroppsberöring som är kopplat till det nya tillståndet. När ankringen är gjord förflyttar 

Ingrid klienten in i olika nya situationer han eller hon står inför, utifrån ett nytt tillstånd. 

Ingrid berättar också hur hon samtidigt använder språket, genom att återkoppla genom 

klientens ordval, för att bibehålla kontakt och förstärka processen.  

Lena återkommer till DP övningen fyra hörn som hon ofta utgår ifrån när hon arbetar med 

begränsande tankar/mönster inom en grupp.  Hon anser att hon via den övningen kan 

ställa frågor som uppfattas som relativt ofarliga, men som ändå synliggör hur olika vi är och 

hur olika vi tänker. Övningen skapar möjlighet för deltagarna att få information om 

varandra, istället för begränsande uppfattningar om varandra.  

Istället för begränsande föreställningar om varandra så tar vi reda på varför. De som först 

tyckte att Nisse var en tönt som ställde sig på B, för att vi som är coola står på D får ny 

information. Helt plötsligt så pratar vi i rummet på ett lite kul sätt och det visar sig att Nisse 

har ett vettigt svar.  

Lena tycker det är häftigt att jobba gestaltande i rummet, eftersom alla får en gemensam 

bild som kan bidra till det reflekterande samtalet efteråt. Vidare menar hon att det är 

intressant att deltagarna får syn på egna attityder till andra i gruppen. Även om Lena gör 

övningen på ett lekfullt sätt, anser hon att det blir uppenbart vad som händer mellan 

människor: 

Det är ju spänningen och balansen mellan människor som är så svår att komma åt. För att 

skapa utvecklingskraft tillsammans - att komma loss med kraften, så behöver man ju på 

något sätt komma in i attityder och värderingar till varandra och förut-fattade meningar om 

varandra och sig själv. 

Lena beskriver en situation där hennes arbete skapade nya förutsättningar för två kollegor, 

en chef och medarbetare. Strax efter uppdraget säger chefen:  

En medarbetare hade tänkt byta grupp för vi lirar inte hon och jag. Men efter att du gjorde 

den där övningen när jag skulle ställa följdfrågor till henne och sen skulle hon fråga mig så 

har hon nu bett mig att jag ska följa med henne på nästa säljträff!  

Lena berättar att det är stunder som hon verkligen känner en mening med sitt arbete. 

Det jag gjorde var att jag iscensatte en övning som gjorde att de fick kontakt med varandra, 

för att de fick en instruktion att de skulle ställa följdfrågor. 

I övningen ovan kombinerar Lena DP och NLP. Hon anser att DP övningen skapade 

förutsättningar för medarbetaren och chefen att hamna mitt emot varandra och NLP 
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momentet var uppföljningen, att ställa följdfrågor. Lena upplever att NLP och DP går in i 

och ur varandra på så sätt att hon inte alltid tydligt kan säga var gränserna går, mer än att 

hon behöver skapa själva förutsättningen och därefter följa upp. DP och NLP plockar 

enligt Lena upp olika saker.  

Lena berättar vidare att hennes affärsidé bygger på praktiska övningar kombinerat med att 

stanna upp och reflektera. Eftersom hon anser att det är i själva uppföljningen och 

reflektionen som lärandet finns, lägger hon stort fokus på den reflekterande delen.  

Den är helt avgörande. Annars fladdrar det bara förbi. Lärande sker ju i reflektionen för mig. 

Jag kan få en aha upplevelse men gör jag nästa grej på en gång så har jag glömt den, jag har 

inte fått tag på den…    

Lena reflekterar även över de avvägningar och risker som finns med reflekterande moment. 

Hon menar att man måste vara vaksam på tempoförändringen, eftersom reflektion oftast 

sänker tempot. Istället kan det dock ge en större intensitet. Hon poängterar också att alla 

inte är vana vid att vara självreflekterande, varför det för en del kan ta stopp ganska fort, att 

de inte hittar något innehåll.  

För Cecilia är huvudfokus att bryta begränsande mönster i det mesta hon gör.  

Jag vill bryta gränsen, bryta ner ramen och sedan se hur långt utanför kan jag gå och skapa 

nya intryck. 

Cecilia arbetar med olika praktiska övningar inom både DP och NLP samt med olika 

påståenden som gruppen sedan får prova genom t.ex. rollspel och resonera kring.    

Så ställer jag det på sin spets så att de är tvungna att reagera. Och sen ibland så säger jag:  

Nu ska vi testa! Prova det så får vi se vad som händer!  

Cecilia försöker inte bara utmana olika tankegångar, för henne är det viktigt att deltagarna 

själva undersöker och diskuterar olika vedertagna eller motstridiga påståenden och 

poängterar att det är viktigt att det sker utan pekpinnar. Hon har liksom Ingrid arbetat 

mycket med Forumspel som metodik för att undersöka ett problem eller en problem-

situation och menar att formen gör problematiken uppenbar. När deltagarna vill hemfalla 

åt diskussioner och teoretiseringar så bryter Cecilia gärna av och ber dem prova situationen 

istället. Att göra och uppleva är något som är centralt för Cecilia. Hon hänvisar därtill till 

konkreta övningar som hon anser bryter begränsande mönster. En sådan övning som hon 

brukar använda från NLP är ”Circle of Excellense”- en övning som har som syfte att bryta 

negativa tillstånd. Hon upplever den som konkret och ofta omtyckt av deltagarna. 

Övningen använder hon också vid scenskräck för att byta tillstånd. 
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NLP för att stärka sig själv och egna mål 

Cecilia berättar att hon använder NLP lika mycket på sig själv som på sina grupper, vilket 

är något som även Lena och Ingrid gör. Cecilia berättar att när hon arbetar på företag i t.ex. 

arbetsmiljögrupper och med ledarskap så använder hon NLP för att förankra sin egen 

känsla i syfte att skapa förtroende. Lena berättar att hon inför en t.ex. föreläsning använder 

NLP för att försätta sig själv i ett tillstånd och skapa målbild som en slags dragkrok för att 

uppnå kontakt eller en specifik känsla. 

 

Sammanfattning av hur beskriver en pedagog sitt arbete att bryta begränsande 

mönster med kombinationen DP och NLP? 

 Tankar ”externaliseras” i rummet och ”fysikaliseras” samtidigt som de sker på ett inre plan 

genom användning av DP övningar. 

 Tankar gestaltas i rummet med olika riktningar (ex. dåtid och nutid), och/eller olika 

positioner, i vilka man går in i/associerar och går ur/disassocierar i en kombination av att 

uppleva inifrån och reflektera utifrån. Gestaltandet i rummet ser som en DP metod. 

 Använder övningar som medvetandegör ”kroppsminnen” för att påverka negativa tillstånd 

till mer resursrika. 

 Använder språket för att matcha, ställa utmanande frågor och öppna upp för nya 

möjligheter. 

 Använder övningar som skapar möjlighet för deltagarna att få information om varandra 

istället för begränsande uppfattningar om varandra. 

 Använder rummet för att alla ska få en gemensam bild som kan bidra till reflektion. 

 Använder rummet och DP för att synliggöra spänningen och balansen mellan människor 

och komma åt bakomliggande attityder, värderingar samt förutfattande meningar om sig 

själv och andra för att kunna komma loss och skapa ”utvecklingskraft”. 

 Använder påståenden och fiktiva situationer kopplade till deltagarnas verklighet att 

rollspela och resonera kring. 

 DP övningar skapar förutsättningar och NLP följer upp och fördjupar samtalet. 

 DP och NLP går in i varandra och växelverkar så det är inte alltid tydligt att säga vad som 

är vad. 

 DP och NLP plockar upp olika saker. 

 Det är i uppföljningen och reflektionen som lärandet finns. 

 

Sammanfattning av utmaningar pedagogerna upplever i sitt arbete med metoderna? 

 Många är osäkra på DP och vet inte vad NLP är. 

 Många är ovana vid att gestalta och använda kropp och rum. 

 Förutfattade meningar om DP. DP kan uppfattas som flummigt – men det har förändrats 

genom åren och känns mer accepterat nu. 

 Ovilja att släppa kontrollen. 

 Svårighet att motivera till förändring hos människor i allmänna miljöer.  
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 Arbetet kan vara ”banbrytande” och väcka starka känslor. Det måste finnas någon form av 

utrymme att ta hand om det som kommer upp. Man vet aldrig vad en annan människa bär 

inom sig, vad som händer inom honom eller henne. 

 Gruppen är inte där frivilligt och har ibland en bristande förförståelse. Det är viktigt att 

gruppen aktivt ”checkar in” till aktiviteten. Brist på frivillighet när kursen är uppköpt av 

chef kan kompenseras genom att införa möjlighet för deltagaren att säga ”pass” och 

därmed inte ingå eller svara på någon fråga. Då behåller man ändå en slags frivillighet och 

möjlighet att ingå av eget val.  

 Viktigt att ha ett bra församtal med beställande chef innan gruppaktiviteter. 

 Finns trakasserier eller mobbing ska man inte jobba med gruppövningar alls – då krävs 

andra åtgärder. 

 Förväntningar om att man ska komma in och ”fixa gruppen” – utan att ledaren själv förstår 

att hon eller han är en del av problemet och därför måste arbeta med gruppen och sig själv 

samtidigt. 

 Otydlighet om vad som är chefens roll och medarbetarnas roll och ansvar. 

 Tiden – vad är rimligt att förvänta sig inom angiven tidsram. 

 

2. Vad upplever pedagogerna att det finns för likheter och skillnader mellan 

DP och NLP?  

Upplevelsebaserat lärande – se, höra och känna 

Samtliga informanter upplever stora likheter mellan DP och NLP. Ingrid beskriver att båda 

metoderna handlar om att röra sig istället för att bara prata. Att röra sig, frigör energi, anser 

hon. Kroppsspråket berättar hur någon känner sig och utifrån klientens kroppsspråk kan 

hon spegla, inom NLP – skapa rapport, och hjälpa till utan att han/hon märker det.  

Jag kan gå in i hans kroppsspråk och då känner ju den här personen ett förtroende  

på ett helt annat sätt än om jag skulle sitta mitt emot honom vid ett bord. 

Ingrid tycker att både DP och NLP kan få människor att se hur de har byggt sin ”inre 

karta” eller ”begränsade föreställning” tydligare. Hon upplever NLP som väldigt distinkt 

och DP mer brett. Lena tycker att både DP och NLP har det gemensamt att något ska ske i 

en annan människa, att man utforskar tillsammans och att pedagogens skapar och 

iscensätter övningar men att det är upplevelsen hos deltagaren som är det viktiga. På 

liknande sätt berättar Cecilia att övningar inom både DP och NLP handlar om ett inre 

upptäckande, där man får inre upplevelser och insikter. Dramapedagogen och NLP 

tränaren sätter bara ramen för själva upptäckten, anser Cecilia. Vidare menar hon att NLP 

är ”hands on”, d.v.s. praktisk och att just den praktiska metodiken har stora likheter med 

DP samt att båda metoderna är upplevelsebaserade. 
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I drama så använder vi ju kropp, röst och känsel för att uppleva, istället för att en lärare säger 

att om du gör så, så blir det bra eller om du gör si så blir det bra. Här får du uppleva det och 

mycket av det som NLP bygger på är ju också att man får uppleva det själv.  
 

Gemensamt kontra individuellt utforskande 

Cecilia och Lena tar upp modelleringen som specifikt utmärkande inom NLP, momentet 

att kopiera mästerskap - att man tittar på ”skillnaden som gör skillnad” och lär ut det. Detta 

fokus är inget Lena upplever inom DP. Vidare upplever hon att NLP är mer en individuell 

process med en början och ett slut, medan DP känns mer öppet och som något man gör 

tillsammans utifrån likvärdiga roller. Genom växelspelet byggs något nytt ihop. 

I NLP genomförs en övning med början mitt och slut i olika steg. Drama är för mig mer att 

man upplever tillsammans. Vi bygger en staty ihop, du gör ett moment och jag bygger på din 

del och sen gör du ett nytt moment osv. Det handlar inte om att bygga en snygg staty, det 

handlar om att göra den här övningen, och vi kan ju göra den precis som vi vill. Du gör som 

du vill. Men när jag ser vad du gör, om jag jobbar tillsammans med dig, och du ser vad jag 

gör så uppstår ju någon slags kontakt mellan oss … eller icke kontakt. 

Det fanns ytterligare många saker som Lena tyckte var lika men största skillnaden tyckte 

hon var att DP är ett gemensamt utforskande medan hon ser NLP mer som ett individuellt 

utforskande med fokus på att åstadkomma något specifikt, t ex att ändra ett mönster eller 

förändra ett ”mindset”-ett sätt att tänka i relation till något specifikt. Lena påpekar att detta 

kan ske inom DP också men att hon inte upplever att DP har det som syfte. Lena 

sammanfattar att hon tycker att DP öppnar dörrar mellan människor och NLP öppnar 

dörrar inom människor.  

 

Pedagogiska förhållningssätt inom DP och NLP 

Ingrid tycker det är viktigt att det alltid finns en frihet i både DP och NLP, att klienten själv 

ska kunna välja om hon eller han vill delta eller inte. Hon är därför noga med att säga till 

sin klient att om det är någonting som inte känns bra så är det bara att sätta upp handen 

och visa att det här vill jag inte göra. Cecilia säger att det är viktigt att skapa förtroendet och 

närhet. När hon pratar om förtroende menar hon att hon använder kunskapen inom NLP 

vad det gäller att vara lyhörd, bekräftande och ställa frågor med utgångspunkt från de 

andras kartor och inte sin egen. Lena påpekar att det är viktigt att det finns en aktiv 

intention hos deltagarna, att man öppnar sig för lärande, är villig att stiga på och göra sig 

tillgänglig för övningarna och att detta är viktigt inom både DP och NLP. 

Man börjar inte ens en övning förrän alla aktivt kliver in och gör sig tillgängliga för övningen.  
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Vad gäller acceptans var detta också ett begrepp som Lena tyckte dök upp i båda DP och 

NLP. Lena beskriver vidare att ett pedagogiskt förhållningssätt för henne är att utifrån 

själva övningen, som hon ser som ramen för lärandet, hjälpa deltagarna få syn på 

omedvetna saker. Hon menar att lärandet sker i vad man får syn på och hur man reflekterar 

efteråt. Lena beskriver vidare att hon har väldigt tydliga regler och ramar i sitt arbete. För 

att uppnå det Lena vill åstadkomma med sitt arbete har det varit viktigt att skapa en 

tillåtande atmosfär där allt är ok att säga. Det är också viktigt att alla som vill komma till tals 

får utrymme för det, att vara inkluderande, att övningar och förhållningssätt ska öppna upp 

och inte stänga mellan människor. Lena berättar att hon bär med sig ett pedagogiskt 

förhållningssätt och en mängd koder som hon snarare ser som en naturlig erfarenhet än 

som en akademisk utbildning i pedagogik, som kommer från egna erfarenheter tidigt i livet. 

Just sitt pedagogiska förhållningssätt har Lena specifikt fått bra feedback på.  

Lena poängterar också likt Ingrid att det måste finnas en frivillighet och att detta ofta är en 

paradox i sig därför att om en chef bokar en utbildning eller en utbildningsdag så har inte 

medarbetarna gett accept till att vara med på det. För att ändå inom ramen för uppdraget ge 

deltagarna någon slags frivillighet har Lena infört möjlighet att säga ”pass” om man inte vill 

delta eller svara på en fråga. Finns möjlighet att prata efteråt kan dock även ett ”pass” ge 

möjlighet till lärande, menar Lena. Vidare berättar hon att hon gärna håller en mjuk och 

lekfull ton då hon utifrån gruppens mognad och beredskap växlar övningar och reflektion.  

Cecilia anser att det är viktigt att skapa ett undersökande klimat, att man överlämnar 

upptäckten till deltagarna och att det är något som gäller inom både DP och NLP. Vad 

gäller det pedagogiska förhållningssättet så beskriver Cecilia hur kunskaper i NLP har hjälpt 

henne att förstå deltagarna på ett nytt sätt och kunna närma sig dem, fördjupa och 

bibehålla kontakten samt skapa fler dimensioner i mötet.  

När man jobbar med vuxna människor ute på företag så är det lite främmande för dem med 

drama. Om jag kommer och säger att nu ska vi köra dramaövningar så kan de bli rädda, de 

kan bli misstänksamma, de kan få ett avstånd. Men genom min kunskap från NLP så skapar 

jag först själv rapport.  

Cecilia berättar också hur hon använder NLP som ett redskap för att skapa förförståelse 

hos deltagarna inför dramaövningarna. Vad gäller användningen av NLP så menar Cecilia 

att det främst är hennes synsätt, hennes förhållningssätt till deltagarna som hon anser ha 

blivit annorlunda. 

Innan NLP så kunde jag nog vara lite för yvig och tänka att det här måste de väl fatta. Nu 

har jag större respekt för andra ”kartor”, att min karta inte är verkligheten. Det tror jag har 
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hjälpt mig som pedagog framför allt. Jag har en respekt för mig själv också men framför allt 

för att mina deltagare inte förstår det jag förstår och då kan jag också vara mer lyhörd.  

Cecilia berättar att sedan hon gick NLP utbildningen 2002, så har hon blivit bättre pedagog, 

hon har fått större grepp på hur hon ska förhålla sig till sina deltagare och till sig själv.  

Sammanfattning/Likheter: 

 Båda är upplevelsebaserade. 

 Båda handlar om att röra sig i rummet. 

 Båda använder sinnena, kroppen och rummet. 

 Båda synliggör hur människor byggt upp sin inre karta. 

 Båda har för avsikt att något ska ske inom en annan människa genom att skapa ett inre 

upptäckande av upplevelser och insikter. 

 I båda utforskar man interna processer inom individ och grupp. 

 Båda är praktiska metoder – ”hands on”. 

 Båda skapar möjlighet att komma i kontakt med likheter och skillnader mellan människor. 

 Övningar har till syfte att öppna inom eller mellan människor. 

 

Sammanfattning/Skillnader: 

 DP övningarna upplevs som öppna, interaktiva och medskapande medan NLP övningarna 

upplevs som individuella, specifika processer fokuserade på ett specifikt mål eller resultat.  

 DP är mer ett gemensamt utforskande medan NLP är mer ett individuellt utforskande med 

fokus på att åstadkomma ngt. 

 DP är mer fokuserat på vad som händer mellan människor och NLP vad som händer inuti 

en individ. 

 Grunden i NLP är att kopiera mästerskap – modellering. Att studera någon som uppnår 

något specifikt och kopiera HUR den personen tänker, dvs. ”skillnaden som gör skillnad” 

och lära ut det – detta är inget som upplevs som grundläggande inom DP. 

 DP formger och skapar förutsättning för undersökande och NLP fördjupar kontakt, 

processer och reflektion.  

 

Sammanfattning likheter och skillnader Pedagogiska förhållningssätt: 

 I både DP och NLP skapar pedagogen ramarna men upplevelsen hos deltagaren är det 

centrala. 

 I NLP coachar den ena den andra – en leder en annan, medan i DP så arbetar gruppen 

tillsammans, har likvärdiga roller och genom växelspel bygger något nytt tillsammans. 

 I både DP och NLP är det viktigt med att acceptans, frivillighet, lyhördhet, tydliga ramar 

och att skapa ett tillåtande och undersökande klimat. 

 I både DP och NLP är det viktigt att alla får komma till tals. 

 I DP och NLP är det viktigt att vara inkluderande. 
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 NLP skapar nytt sätt att närma sig, bibehålla, fördjupa kontakt samt skapa fler dimensioner 

i arbetet. 

 NLP kan skapa förförståelse för övningar. 

 NLP skapar större respekt för andras ”inre kartor”. 

 NLP har bidragit till att bli en bättre pedagog, förstå sig själv och andra bättre. 

 

3 Varför har pedagogen valt denna kombination? 

Behov av teori och fler praktiska verktyg 

Alla tre understryker att de har valt att använda DP och NLP eftersom de upplever 

upplevelsebaserat lärande effektivt. Ingrid beskriver mötet med NLP som helt fantastiskt. 

Efter ett par år med egen teatergrupp som arbetade med Forumteater där Ingrid arbetade 

med många olika grupper, både barn, ungdomar och vuxna, valde Ingrid att vidareutbilda 

sig på Universitet inom HR med pedagogisk inriktning. Hon började jobba på företag med 

lärande, teamutveckling, HR och personal. I samband med det gick hon en coachutbildning 

och kom i kontakt med NLP. Ingrid berättar att det hon fastnade för hos NLP var att hon 

upplevde det som väldigt likt det hon tidigare arbetat med inom DP.  

 

Det var väldigt likt. Det var också beteendeförändringar. Jag kunde se konkreta resultat och 

det var också så att jag kunde använda min dramapedagogik i NLP.  

För mig så kopplade allt och det var en riktig aha-upplevelse att gå NLP utbildningen. Jag 

förstod ju vad jag hade gjort och jag förstod varför vi hade nått resultat, vad som var bra. 
 

Samtliga informanter säger att NLP tillfört ett nytt perspektiv i deras tidigare arbete. Lena 

berättar att DP kom tidigt till henne på ett naturligt sätt och att det därför blev något som 

hon senare ville fördjupa sig i när hon började arbeta med grupputveckling. Uppvuxen i en 

internationell organisation, på grund av hennes föräldrars engagemang, med barn från olika 

länder som träffades utan att ha något gemensamt språk - där var DP övningar en naturlig 

del sedan Lena var sex år gammal.  

 

Jag har jättedjupa rötter i att göra saker tillsammans, att lära känna varandra och komma 

varandra nära, få vänner och ha kul ihop även om man inte har ett gemensamt språk. Så jag 

har haft med mig drama utan att jag har kallat det för det. När jag förstod att jag egentligen 

har hållit på med drama så kändes det bara superkul när jag hittade en kurs som jag kände låg 

nära, med teori och aktuella övningar. Det kändes klockrent! 

NLP utbildningen gjorde Lena efteråt och eftersom hon ville hitta fler upplevelsebaserade 

och kraftfulla verktyg i sitt arbete med grupputveckling. Lena fastnade för NLP därför att 

NLP likt DP aktivt aktiverar alla sinnen. Cecilia berättar att hon länge sökt någon form av 
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förklaringsmodell för det hon redan gjorde. När hon stötte på NLP för första gången såg 

hon stora likheter med det som hon redan arbetade med men som hon nu fick en 

förklaringsmodell på. 

Innan var det bara inom citationstecken teater, eftersom jag var upplärd och bara jobbat med 

teater och teaterns värld. 

NLP ger nya perspektiv åt DP 

Cecilia berättar att hon fick redskap och ett synsätt på individen som satte hennes kunskap 

i ett helt nytt perspektiv, utöver att bara jobba med teater. Hon berättar också att hon 

förstod varför teater varit en så bra metod utöver att bara spela teater. En känsla hon redan 

hade, fann en förklaringsmodell som gjorde att hon fördjupade sina tidigare kunskaper och 

kunde ta dessa in i helt nya sammanhang. Hon berättar att hon upplevde mötet med NLP 

som en bekräftelse på sin kunskap och metodik på ett nytt sätt även om hon också lärde sig 

mycket nytt. 

Jaha det är sådant som jag jobbat med i teatern i alla år, men här sätter de det i ett helt nytt 

perspektiv och för mig är ju det naturligtvis väldigt tilltalande. 

Cecilia berättar att hon är väldigt glad för kombinationen DP och NLP. Hon säger att hon 

tycker att det är otroligt givande att få jobba med det. Cecilia skulle önska att NLP var 

något som man anammar inom skolan i undervisningen. 

Sammanfattning: 

 NLP erbjöd en förklaringsmodell som förtydligade teater och DP övningarna på nytt sätt. 

 DP och NLP förstärkte varandra och uppvisade konkreta resultat. 

 NLP erbjöd redskap och ett synsätt som satte tidigare kunskap i ett helt nytt perspektiv. 

 Tidigare kunskap inom DP kunde med hjälp av NLP användas i helt nya sammanhang. 

 DP och NLP förstärker varandra genom att NLP öppnar upp för nya perspektiv inom DP 

samt att NLP övningar kan gestaltas med DP metodik.  
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5  Analys & tolkning 
 
Det övergripande syftet är att undersöka tre pedagogers upplevelse av att arbeta med kombinationen DP 

och NLP, där avsikten är att bryta begränsande mönster. Jag hade forskningsfrågorna 1. Hur beskriver 

en pedagog sitt arbete att bryta begränsande mönster med kombinationen DP och NLP? 2. Vad upplever 

pedagogerna att det finns för likheter och skillnader mellan DP och NLP? 3. Varför har pedagogen valt 

denna kombination?  Här följer en analys och diskussion av resultatdelen utifrån teori i bakgrunden. 

 

Från fostran av kollektivet och gemensamt samhällsansvar till utveckling av individ 

och egenansvar 

Den pedagogiska utvecklingen som skapat förutsättningar för både DP och NLP utgår från 

två parallella rörelser historiskt sett. Dramapedagogiken som den ser ut idag har sitt 

ursprung i det pedagogiska skiftet från den reformpedagogiska revolutionen med Dewey i 

spetsen i början av 1900-talet, från då rådande etik och moral till den enskilde elevens 

behov och nytta (Svedborg & Zaar, 1998). I samband med att vi går från tidigare fostrande 

pedagogik till att ställa människans unika behov och individualitet i centrum, samt 

individens medansvar för samhällsutvecklingen, uppstår ett nytt intresse för drama och 

dramapedagogik som metod för lärande. Dramapedagogiken fick också en stark grogrund i 

den då inflytelserika sociokulturella teorin som formades av Vygotskij. Han utgick från att 

språket och den sociala miljön var viktigast för lärandet. Han ansåg att lärandet skedde i ett 

sammanhang och att läraren skulle skapa lärandesituationer där eleverna själva fick vara 

aktiva, undersöka och handla. Pedagogen skulle utgå från elevernas tankar och frågor och 

se kommunikationen som det centrala (Claesson, 2007). Som en följd av den strömmen 

kom en uppsjö av metoder och tankegångar under århundradet, en strömning som 

kulminerade på 70-talet. Under 70-talet gjorde också NLP sin entré utifrån ett mer internt 

individualistiskt perspektiv med mål att individen själv skulle kunna påverka sitt liv genom 

att ”kopiera mästerskap” utifrån studier i lingvistisk, neurovetenskap och gestaltterapi. 

Denna strömning fick skjuts i samband med ett förnyat intresse för hjärnan och dess 

oanade möjligheter under 90-talet (Svedborg & Zaar, 1998). Garner lyfter redan på 1980-

talet fram att människans intelligens kunde se ut på många olika sätt. Nu kommer ny 

forskning fram till att vi också lär oss på olika sätt (Zavatore, 2014). Ett nytt forskningsfält 

växer fram, en vetenskap om lärande som kombinerar hjärnforskning, psykologi och 

pedagogik (Danielsson, 2011). Neuropsykologer och hjärnforskare blir auktoriteter i 

pedagogiska frågor och menar att undervisningen måste ta hänsyn till hjärnans sätt att 

arbeta (Svedborg & Zaar, 1998). Även detta understödjer en mer individanpassad 
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pedagogisk inriktning. Från att tidigare ha trott att vi inte bildar fler hjärnceller utöver de vi 

är skapade med, finner forskningen nu att det bildas nya nervbanor hela livet. Vi kan med 

andra ord påverka mer än vad vi tidigare trott. Man upptäcker spegelneuronerna och att de 

också är inblandade i vårt språk. Forskare upptäcker att meningar relaterade till handlingar 

avfyrar spegelneuroner kopplade till innehållet i meningen (Mathison, 2007). Både våra 

externa och interna upplevelser transformeras till mönster i vår hjärna. Detta moderna 

synsätt, en grogrund för NLP, påverkar relationen mellan arv, nya kopplingar och 

medvetenhet på ett sätt som leder till ett helt nytt sätt att se på människans natur, vilket 

innebär en revolution av vår djupaste förståelse av livet, meningsfullheten och de resurser 

vi har (Sjöberg, B.G. 2006). 

Som jag ser det finns ett pågående undersökande av människan och våra resurser i 

kombination med en tilltagande tro att vi kan påverka mycket mer än vad vi förr trodde.  

Vi ser idag inte pedagogik och lärande på ett kollektivt mekaniskt sätt med syfte att fostra. 

Pedagogiken ska vara individuellt anpassad, interaktiv och dynamisk. Det ställer helt nya 

krav på lärare att möta eleverna utifrån en anpassad pedagogik, där eleven i mycket större 

utsträckning tar eget ansvar för sin utveckling. Samtidigt är det viktigt att inte tappa bort 

kvalitén i det gruppdynamiska, sociala samspelet och gemensamma ansvaret. Som jag ser 

det erbjuder NLP värdefull kunskap på individnivå, men denna kommer till sin rätt först 

när den kan praktiseras utåt i samspel med andra. 

1. Hur beskriver en pedagog sitt arbete att bryta begränsande mönster med 

kombinationen DP och NLP? 

Informanterna berättar hur de använder DP och NLP växelvis och att det ibland kan vara 

svårt att avgöra vad som är vad, men att syftet är att synliggöra mönster och skapa nya 

öppningar inom eller mellan individer. Båda metoderna innehåller olika färdigheter inom 

samma ram och båda har liknande mål, att som Grünbaum (s.127, 2008) beskriver DP - 

träna de mentala förmågorna, förändra deltagarens syn på världen, att lära sig sociala och 

verbala färdigheter, få insikter om sig själva och stärka sin självbild. Informanterna 

upplever att metoderna förstärker varandra i en växelverkan. De kan också växla mellan 

gruppfokus och individfokus. Östern (2000) anser att DP både inbegriper ”det kognitiva 

synsättet” som ser lärande som en individuell aktivitet och det ”socio-kulturella synsättet” 

som ser lärande utifrån perspektivet samspel och dialog. Jag ser det som att NLP 

kompletterar individuella kognitiva perspektivet även om det också kan utföras i grupp 
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medan DP fungerar både i grupp och individuellt dock utan att på det individuella planet 

vara lika specifik som NLP är. 

Informanterna beskriver att DP och NLP båda är upplevelsebaserade lärandesformer dvs. 

de inbegriper kropp, rum och alla sinnen vilket förtydligar och förstärker deras processer 

och syften. Denna synpunkt stöds också av hjärnforskningen – att ju fler sinnen som är 

inkopplade ju mer effektivt lärande över tid. Neuropedagogisk teori visar att om du arbetar 

på ett sätt utvecklas en elektrokemisk bindning i hjärnan. Men om du arbetar på flera olika 

sätt utvecklas flera. Neurologiskt kan man beskriva det som att ju fler sinnen som aktiveras, 

desto bättre lärande (Sylwester, 1995).  

De beskriver vidare hur de i både DP och NLP övningar använder rum och kropp för att 

åskådliggöra och synliggöra abstrakta begrepp. Hjärnforskning (Klingberg, 2011) visar att 

hjärnan gärna använder sig av bilder och rumsliga dimensioner för att lagra abstrakt infor-

mation. Ett för hjärnan naturligt sätt att lösa talet 8 minus 2 är att mentalt vandra 2 steg 

från talet 8 och se var man hamnar. Exemplet innehåller både rumsliga, fysiska och visuella 

aspekter – något som de DP övningarna och NLP vanligen inbegriper. Enligt min 

uppfattning stärker det både DP och NLPs sätt att arbeta gestaltande, rumsligt och 

upplevelsebaserat utifrån de fem sinnena. 

Informanterna beskriver vidare hur de jobbar med begränsande mönster inom individ eller 

i grupp. Samtliga informanter använder DP övningar för att formge förutsättningar och 

synliggöra individuella hinder, föreställningar om sig själv eller andra, som kan ses som 

inlärda program som fungerar per automatik men som vi ofta är omedvetna om. Eftersom 

vi bara kan hålla ungefär sju saker i arbetsminnet samtidigt så automatiseras många vanor 

(Klingberg, 2011). Dessa blir omedvetna eller automatiserade neurologiska mönster 

programmerade genom våra fem sinnen. Utifrån dessa mönster skapas enligt NLP 

övertygelser, sanningar, ramar eller föreställningar. Enligt O’Connor & Lages (2004) kan 

dessa ses som regler som styr våra liv. De kan vara befriande och kraftfulla och ge dig 

tillåtelse att nå dina mål och att leva enligt dina värderingar. De kan också vara hinder som 

gör målen omöjliga (O’Connor & Lages, s. 115, 2004). Informanterna berättar hur de 

stannar upp i övningarna för att synliggöra dessa underliggande omedvetna mönster. De 

berättar hur de bryter dessa genom att rent rumsligt ”prova” nya tankar i rollspel, ändra 

riktningar och byta positioner i rummet, moment som upplevs som dramapedagogiskt. 

Enligt Bodenhamer & Hall (1999) är förutsättningen för att skapa förändring att vår ”inre 

karta” ritas om. Baserat på kunskapen kring hur hjärnan fungerar så kan vår karta beskrivas 
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som ett antal neurokopplingar eller neurala nätverk. Dessa kopplingar påverkar hur vi ser 

på och tolkar omgivningen och det som händer, vilket skapar en förutsägbarhet och 

trygghet. Dessa kopplingar är svåra men inte omöjliga att ändra (Engström – Eriksson 

2012). Danielsson & Liljeroth (1996) understryker att tankemönster inte är statiska utan 

kan förändras. Sjöberg (2006) beskriver hur nya erfarenheter sätter igång spegelneuroner i 

vår hjärna vilka i sin tur formar nya kopplingar och på så sätt skapar en kontinuerlig 

konstruktion eller rekonstruktion av vår medvetenhet och hälsa. Zavatore (2014) beskriver 

också hur vår hjärna byggs om varje gång vi lär oss nya saker.  

En av informanterna lyfter fram att det är i de reflekterande momenten som lärande sker. 

Samtliga informanter uttrycker vikten av reflektion. Ofta sker dessa som avbrott i övningar 

för att stanna upp och plocka upp underliggande mönster, samt efter övningar för att 

verbalisera och dela erfarenheter. Sessioner avslutas också med den reflekterande frågan 

”Vad tar du med dig?”. Neuropsykologer och hjärnforskare lyfter fram reflektionen som en 

viktig del inom didaktiken, att eleverna själva får konstruera sin personliga förståelse av 

undervisningen (Svedborg & Zaar, 1998). Jag tänker att reflektionen också kan ses som ett 

sätt att använda det auditiva sinnet, att tänka och sätta ord på vad man upplever och med 

det som tidigare nämnts förstärka lärande av nytt vid användning av fler sinnen. Det är 

också viktigt att vid reflektion koppla insikterna till sig själv och sin egen vardag för att de 

ska kännas meningsfulla och bestående över tid. Forskningen visar att ytliga kunskaper 

snabbt glöms bort medan djuplärande som integrerar det nya med det man redan vet har 

större möjlighet att sitta längre (KI, 2011). Ett viktigt moment som informanterna nämner 

är att man utgår från där deltagarna är, utifrån deras verklighet vilket understödjs av 

Josephsons (2011) teori att lärande inte handlar om att lägga kunskap i olika boxar i 

huvudet. Det är först när man också integrerar det nya med sådant man redan vet som man 

verkligen kan använda det man lärt sig.   

En ytterligare aspekt som är intressant är teorin om repetition och meningsskapande för 

djupgående och bestående lärande. De flesta förändringar varar en kort stund men om 

samma signal skickas många gånger så blir förändringen bestående. Kopplingstrådarna 

mellan nervtrådarna ändras (Olson, 2015). Maltén (2002) skriver också att minnesförmågan 

är beroende av tre komponenter: upprepning, association och känsloanknytning för att 

förstärka och göra dessa nervförbindelser bestående. Mina informanter jobbar alla som 

konsulter vilket innebär olika utmaningar vad gäller bestående lärande, association och 

möjlighet till repetition. En informant uttrycker att det är svårt att möta de förväntningar 
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som kan finnas inom den tidsbegränsning som kan ges. Ibland kanske man får nöja sig med 

att så ett frö. En annan informant uttrycker att utmaningen kan vara att inte deltagarna 

själva valt att ingå i processen, att beslutet tagits över deras huvuden. De har med andra ord 

ingen egen association eller känsloanknytning. En informant understryker vikten av att man 

”checkar in” på övningarna för att de ska vara meningsskapande. Uppdragen hos 

informanterna kan se olika ut. Ibland är det föreläsningar, ibland träffas man en eller två 

gånger och ibland under en längre tid vilket möjliggör olika förutsättningar för repetition. 

Att ta insikter vidare och repetera dem åligger därför oftast deltagaren själv utifrån den 

målsättning som är satt. 

En ytterligare viktig aspekt i förändringsarbetet var att informanterna upplevde att de 

genom kunskaper i NLP utvecklat sin förmåga att vara mer lyhörda och anpassade sin 

kommunikation till deltagarens språk och sätt att fungera. Forskningen (Dunn & 

Treffinger, 1992) lyfter fram vikten av att utgå från den individuella perceptuella förmågan 

när en ny information ska introduceras. Därefter förstärka den genom ett andra eller tredje 

(men annorlunda) sinne och sedan tillämpa denna genom att man använder sig av 

informationen. Informanterna beskriver att NLP har gett dem verktyg att möta människan 

där hon är. En informant berättar att hon fått en ny förståelse för andra människors ”inre 

kartor” vilket gör att hon blivit bättre på att skapa och bibehålla kontakt. En annan av 

informanterna säger att hon genom NLP har blivit bättre på att förstå och utmana sina 

klienter på ett bättre sätt. Grinder som forskat i språkets betydelse menar att språket både 

öppnar upp för ett möte men kan på samma sätt stänga oss inne i begränsande 

uppfattningar (Grinder, J. & Bandler, R. (1975). Informanterna berättar att förståelse för hur 

interna subjektiva upplevelser struktureras och kodas via språket och våra fem sinnen har 

öppnat upp en ny förståelse för språkets betydelse vid kontakt och lärande.  

Rita Nordström-Lytz (2013) berättar om närvarons betydelse utifrån Martin Bubers20 

tankegångar där mötet kontrasteras med icke-mötet i begreppen närvaro och bort-

vändheten. Hon tar också upp begreppet förbundenhet som en startpunkt i människans 

existens. Lotta Jons (2008) menar att såväl orsaker som verkningar knutna till lärarens och 

elevens mellanhavanden uppstår i det ontologiska21 mellanrummet. Konsekvensen av 

denna förflyttning blir enligt Jons en förändrad lärarroll som inte rör sig om att 

diagnosticera, utveckla och bedöma resultat utan om att samtala äkta och tjäna, kärleksfullt 

                                                 
20

 Martin Buber (1878- 1965) var en israelisk religionsfilosof med österrikisk-polsk bakgrund, professor i 
religionsvetenskap och judisk etik i Frankfurt 1930–33 samt från 1938 professor i socialfilosofi vid hebreiska universitetet 
i Jerusalem. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/martin-buber (hämtad 2016-05-26). 
21 Ontologi – se fotnot 9. 
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leda, provocera och våga. Att ”vara” med den man möter inbegriper närvarons betydelse 

och förmågan att skapa och bibehålla allians. Inom NLP kallas det att skapa rapport, vilket 

består av en mängd olika matchningstekniker både kroppsligt, verbalt och beteendemässigt 

Förmågan att skapa rapport är en centralt i NLPs processer. Informanterna beskriver att 

NLP gett dem ett nytt sätt att lyssna, skapa och bibehålla kontakt med deltagarna utan att 

väva in sig själv som filter. Wayne (1978) tycker att pedagogens huvudsakliga uppgift är att 

kunna lyssna, att ta vara på synpunkter och utveckla möjligheter. Förmågan att ”vara” i 

mötet och skapa allians ser jag som central i arbetet med att bryta begränsande mönster. 

Informanterna upplevde att kombinationen fungerade väl men att det fanns flera olika 

utmaningar i arbetet med DP och NLP. Av de utmaningar som lyftes fram tar jag här upp 

de som är direkt kopplade till användandet av just denna kombination. Övriga utmaningar 

ser jag som utmaningar i ett förändringsarbete oavsett metod.  

 Många är osäkra på DP och vet inte vad NLP är.  

 Förutfattade meningar om DP. DP kan uppfattas som flummigt – men det har 

förändrats genom åren och känns mer accepterat nu. 

 Många är ovana vid att gestalta och använda kropp och rum. 

 Ovilja att släppa kontrollen. 

 Arbetet kan vara banbrytande och väcka starka känslor. Det måste finnas någon 

form av utrymme att ta hand om det som kommer upp. Man vet aldrig vad en 

annan människa bär inom sig, vad som händer inom honom eller henne. 

 Gruppen är inte där frivilligt och har ibland en bristande förförståelse. Det är 

viktigt att gruppen aktivt ”checkar in” till aktiviteten. Brist på frivillighet när kursen 

är uppköpt av chef kan kompenseras genom att införa möjlighet för deltagaren att 

säga ”pass” och därmed inte ingå eller svara på någon fråga. Då behåller man ändå 

en slags frivillighet och möjlighet att ingå av eget val.  

 Finns trakasserier eller mobbing ska man inte jobba med gruppövningar alls – då 

behöver man vidta andra åtgärder. 

 Tiden – vad är rimligt att förvänta sig inom angiven tidsram. 
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2. Vad upplever pedagogerna att det finns för likheter och skillnader mellan  

DP och NLP? 

 

Informanterna upplevde framförallt stora likheter mellan DP och NLP. De var båda 

upplevelsebaserade metoder, dvs. de inkluderade alla sinnen, kropp och rum. På det sättet 

tar båda hänsyn till hjärnans sätt att arbeta. Både DP och NLP kan ses som ett holistiskt 

förhållningssätt som inbegriper tankar, känslor och fysik enligt ett av NLPs grund-

antaganden (se bilaga3) att kropp, känsla och sinne är ett system. Sättet att tänka har 

konsekvenser för kroppen och sättet att använda kroppen påverkar hur vi tänker och så 

vidare. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Lepp (1998) 

beskriver också DP ur ett holistiskt perspektiv med en helhetssyn på individen och med 

fokus på integrering av känsla – tanke – handling i en utvecklande process, något som 

stämmer för både DP och NLP. Båda metoderna är ett undersökande inom ramen för en 

formgiven övning och båda sätter individens upplevelse i centrum. Både DP och NLP har 

mål att öppna upp för nya tankar, aspekter och möjligheter. Båda metoderna har 

reflekterande moment i lärandet, både vid avbrott i själva övningen och efteråt. Detta 

synsätt på lärande återfinns i den sociokulturella teorin och Vygotskij som ansåg att läraren 

skull skapa lärandesituationer där eleverna själva fick vara aktiva, undersöka och handla. 

Han ansåg också elevernas tankar och frågor och kommunikationen var det centrala 

(Claesson 2007), något som jag uppfattar har likheter med de reflekterande momenten i 

både DP och NLP. 

DP upplevs som mer öppet och gruppdynamiskt interaktivt. Man skapar tillsammans och 

vet inte på förhand var man hamnar. Det stämmer överens med Vygotskij och den 

sociokulturella teorin som sätter den sociala miljön i centrum för lärandet (Claesson 2007). 

Till skillnad från Vygotskijs socio-kulturella perspektiv så upplevs NLP som en specifik 

process med specifika individuella mål något som understödjs av NLPs grundare Bandler 

(1985) som beskriver NLP som: ”an educational process. Basically we’re developing ways 

to teach people how to use their own brains”. (Bandler, 1985, s.7). 

DP kan skapa form för undersökandet medan NLP kan ge en fördjupad kunskap om hur 

vi använder hjärnan, hur språket påverkar oss samt hur vi ordnar våra handlingar för att 

uppnå våra mål. På så sätt kan NLP tillföra DP en djupare och mer specifik kunskap om 

hur vi strukturerar våra subjektiva upplevelser genom våra sinnen, dvs. hur vi tänker om 
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våra värderingar och övertygelser, hur vi skapar våra emotionella tillstånd och vår inre värld 

och ger den mening, utifrån vår upplevelse (O’Connor & Lages, 2004).  

Rosenqvist och Andrén (2006) beskriver att när man vill undersöka effekter av ett visst 

pedagogiskt handlande, så utgår man från att se människan som en ”informationsbehandlare”. 

Med det menar de att man studerar det som ”stoppas in” och det som ”kommer ut” och drar 

slutsatser om vad som hänt i människan utifrån en sådan jämförelse. De skriver vidare att 

det som händer i människan kan ses som en ”svart låda”. Man undersöker inte det som 

händer inuti utan effekten av det som tros ha hänt. (Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 27).  

NLP kan komplettera med information om vad som händer inne i den ”svarta lådan”, dvs. 

inuti människan. NLP kan ses som en förklaringsmodell på strukturen av våra interna 

subjektiva upplevelser (Grindler & Bandler, 1975). 

En av informanterna sammanfattar den stora skillnaden som så: att DP framför allt öppnar 

dörrar mellan människor och NLP öppnar dörrar inom människan. 

 

3.  Varför har pedagogerna valt att kombinera metoderna? 

 

Informanterna berättar att de känt ett behov av att komplettera DP med NLP, för att få 

tillgång till större teoretisk förståelse, större djup och fler verktyg. Två av informanterna 

upplevde en likhet mellan DP och NLP som förtydligade vad de tyckte att de redan gjorde, 

men på ett omedvetet sätt. En informant ville ha ytterligare verktyg i sina processer. 

Informanterna väljer att kombinera dessa metoder för att de båda är gestaltande och 

upplevelsebaserade samtidigt som de tillför olika saker. En av informanterna uttrycker att 

hon saknade teoretisk förankring i DP utbildningen och teori kring grupprocesser. En 

annan av informanterna uttrycker att även hon saknade teori bakom sitt arbete och att 

NLP bidrog med en förklaringsmodell som fick henne att se DP ur ett helt nytt perspektiv. 

Informanterna ansåg att NLP gett dem teori, egna insikter och redskap som satte tidigare 

kunskaper i ett helt nytt perspektiv. De menar att de genom NLP kunnat ta DP till en helt 

ny nivå och till andra sammanhang.  

Genom kunskap i NLP upplevde informanterna att de kunde fördjupa processen och 

skapa nya tankegångar. Detta bland annat genom kunskap om språkmönstrets påverkan 

(Mathison, 2004).  
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Informanterna ansåg vidare att NLP förstärkte deras pedagogiska förhållningsätt, att de 

genom kunskap i NLP kunde skapa och bibehålla bättre kontakt, skapa bättre förståelse för 

andra människor och olika sätt att förstå information samt anpassa sitt pedagogiska 

förhållningssätt efter olika lärandesstilar. Jensen (1995) understryker vikten av en multi-

sensorisk undervisningsmetod där läraren tillämpar elevernas individuella lärandes-stilar: 

visuell, auditiv eller kinestetisk/taktil i sin undervisning; det vill säga att de presenterar 

information på tre olika sätt. Enligt denna teori är det läraren som anpassar sig till eleverna 

och deras stilar genom att variera undervisningen för att nå ut till dem, istället för att 

eleverna anpassar sig till lärarens undervisning (Jensen, 1995). Inom NLP säger man att den 

som är mest flexibel är den som bäst kan påverka ett system (Grinder & Bandler, 1985). 

NLP kan ses som ett sätt att bli mer flexibel och anpassningsbar som pedagog. 

En informant säger att NLP har bidragit med att skapa bättre förståelse för potentialen i 

DP samt bidragit med att sätta DP övningarna i en pedagogisk kontext och skapa bättre 

förförståelse inför dessa.  

Samtliga menar att de använder sina kunskaper i NLP lika mycket på sig själva som på 

andra vilket också bidrar till att förstärka processer. Samtliga informanter ansåg att kunskap 

inom NLP skapade större medvetenhet om hur hjärnan fungerar och att den kunskapen 

bidrog till större träffsäkerhet både vad gäller det dramapedagogiska förhållningssättet, 

övningars presentation och genomförande samt att DP bidrog kunskap om gestaltande 

former individuellt och i grupp. 

 

5:1 Diskussion 
 
Här följer en kort sammanfattning av studien och mina egna reflektioner. 

Studien har gett svar på samtliga av mina forskningsfrågor. En del svar är mer förväntade 

än andra. Att fler fördelar än nackdelar har kommit fram, är kanske inte att förvånas över, 

eftersom informanterna själva arbetar med DP och NLP och upplever kombinationen som 

positiv. 

Studien visar att DP och NLP upplevs som kompletterande metoder i syfte att bryta 

begränsande mönster. Metoderna har en del likheter. Båda är upplevelsebaserade holistiska 

metoder som inbegriper sinnena, rum och kropp, något som förstärker lärande både enligt 

informanternas upplevelse och enligt forskningen. Metoderna tillför dock olika delar. Guss 
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beskriver DP som en dramatisk ram – inom vilka många sociala färdigheter kan tränas. 

NLP ses som ett filter eller en förklaringsmodell att använda för att undersöka strukturen 

på våra interna subjektiva upplevelser – det som ligger bakom ord, kroppsspråk och 

handlingar. En viktig del i förändringsarbetet är att inse att ”Kartan inte är verkligheten”.  Det 

vi tror och tänker och som ligger bakom tillstånd och beteenden är bara en subjektiv 

konstruktion av vår upplevelse. Vi ser det vi ser efter vissa antaganden. För att skapa 

förändring behöver man därför synliggöra underliggande ”strukturer” och ”rita om kartan”. 

Informanterna beskriver hur de arbetar med metoderna växelvis för att synliggöra 

underliggande strukturer, individuellt och i grupp samt för att implementera nya 

förutsättningar. 

En del av kunskapen inom NLP är att förstå hur språket skapar möjlighet för människan 

att kommunicera och registrera upplevelser, men också hur det skapar begränsningar då vi 

naturligtvis inte kan ta upp allt i detalj och därför generaliserar, förvränger och utelämnar 

information när vi skapar minnen. Det gör att språket, likaväl som det kan skapa 

möjligheter också kan låsa in oss i begränsande sanningar eller övertygelser om oss själva 

och andra. Dessa begränsande sanningar eller övertygelser blir till omedvetna mönster som 

förstärks socialt, d.v.s. i samspelet med andra. Båda metoderna använder sig av 

reflekterande moment, både i och efter övningar något som samtliga informanter sätter 

stort pedagogiskt värde på. Informanterna beskriver hur de stannar upp för att 

medvetandegöra dessa underliggande tankemönster och värderingar. De beskriver att de 

genom NLP fördjupat det reflekterande momentet genom att stanna kvar, ställa 

följdfrågor, lyssna in språk och formuleringar samt ”fiskar vidare” istället för att komma 

med egna tankar och idéer.  

Informanterna anser att NLP bidragit med att skapa pedagogisk förförståelse inför DP 

övningar, samt att det har bidragit med att förtydliga DP teoretiskt och därmed också tagit 

DP till en ny nivå och till nya målgrupper. Samtliga av informanterna har haft behov av att 

komplettera sina kunskaper och färdigheter med fördjupad förståelse för människan och 

sin praktik. Två av informanterna med drama och teaterbakgrund upplevde att de hade ett 

behov av teori bakom deras praxis. Samtliga har velat komplettera med ytterligare 

förklaringsmodeller, verktyg och modeller för att kunna fördjupa övningar, förhållningssätt 

och resultat inom kommunikation, individuella processer och grupprocesser.  

Rosenqvist och Andrén beskriver det som händer inom människan som en ”svart låda” i 

vilken man ”stoppar in” stimuli, t.ex. en pedagogisk modell och därefter drar slutsatser 
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utifrån det som kommer ut. Man undersöker inte vad som händer därinne, utan effekten av 

det som tros ha hänt. Informanterna tyckte att de genom NLP fick större kunskap om vad 

som händer inuti människan. Vidare ansåg de att DP kan bidra med ”den dramatiska 

ramen” eller gestaltande förutsättningar för möten, utforskande och lärandet. Detta 

stämmer väl överens med Boals beskrivning av DP som redskap i lärande. Han menar att 

DP är till för att bryta ordinarie vanor av föreställningar genom en händelse i nuet. Han 

skriver vidare att DP är en process som bryter, utmanar, kompletterar föreställningar och 

att han ser dramatisk handling som ett redskap för lärande med basen i att separera och 

sakligöra en händelse samt bryta ner tidigare uppfattningar och varseblivningar.  

Informanterna upplevde också att NLP bidragit med att förstärka och bibehålla kontakt 

med sina deltagare bland annat genom kunskaper om hur olika människor tar in och förstår 

ny information. NLP har bidragit med insikt om att inte utgå från ”sin egen karta” för att 

skapa förståelse och god kontakt. 

Även om informanterna upplevde kombinationen av metoderna som effektiv så beskriver 

de också många utmaningar i arbetet med metoderna. Några av de utmaningar som 

belystes vad gäller att använda just denna kombination i ett förändringsarbete, var att 

många kan känna sig ovana vid detta sätt att arbeta på, dvs. gestaltande i rum, att de kan 

finnas en rädsla för att tappa kontrollen. En annan utmaning var att många inte vet vad DP 

eller NLP är och kanske därför har förutfattade meningar. Ytterligare en utmaning som en 

informant tog upp var att hon upplever metoderna som banbrytande och kraftfulla varför 

de kan sätta igång känslor och processer som man därför behöver ha en strategi för hur 

man tänker hantera. Det är också en utmaning att arbeta med DP och NLP med en grupp 

som inte är där av egen fri vilja. En informant tog upp tidsaspekten – att man ofta får 

alldeles för kort tid på sig för att åstadkomma det som man förväntas uppnå.  

Några kritiska tankar som jag har i samband med studien är att underlaget är begränsat till 

tre personer, alla kvinnor. Det finns inget underlag för deltagares uppfattningar, vilket hade 

varit intressant. Därtill är jag själv subjektiv eftersom jag arbetar med metoderna och har 

upplevt positiva resultat vilket kan ha lett till egna positiva tolkningar och att jag omedvetet 

kan ha påverkat informanterna. Även informanterna har en subjektiv och positiv 

upplevelse och det finns få kritiska källor i denna studie. Jag hade kunnat göra tydligare 

avgränsning. Min empiri blev väldigt omfattande, varför jag kanske skulle ha prövat att 

avgränsa intervjufrågorna till några få som jag sedan fördjupade med följfrågor. Mycket av 

materialet fick väljas bort utifrån syfte och undersökningsfrågorna.  
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Sammanfattningsvis är uppfattningen att kombinationen DP och NLP har mycket att 

tillföra i syfte att bryta begränsande mönster. Förståelse av vad som sker på den ”inre 

scenen” genom kunskap i NLP har en påverkan i det yttre och kunskap om hur man kan 

gestalta och synliggöra vad som sker på den ”yttre scenen” genom DP skapar 

förutsättningar för intern förståelse av underliggande mönster i en förändringsprocess. Den 

sociala omgivningen är avgörande för hur en människa ska bete sig, och hur människan 

tolkar omgivningen är avgörande för hur hon ska bete sig socialt. Det kollektiva och det 

individuella är oskiljaktiga delar som växelverkar och samspelar med varandra i ett ständigt 

pågående utvecklingsprojekt av individ, socialt samspel och samhälle. 

Jag upplever att DP och NLP som metoder samspelar utifrån gemensam upplevelsebaserad 

metodik och gemensamma mål men utifrån två olika teoretiska synsätt, ”det kognitiva 

synsättet” som ser inlärning som en individuell aktivitet samt det ”socio-kulturella 

synsättet” som ser inlärning utifrån perspektivet samspel och dialog även om metoderna 

inkluderar båda teoretiska synsätt. Båda metoderna är främst praktiskt utformande av 

praktiker. Jag upplever en önskan om en fördjupad bärande teori, föreslagsvis inom 

neurovetenskap. 

Jag vill avluta med ett citat från en av informanterna:   

”DP öppnar dörrar mellan människor och NLP öppnar dörrar inom människor.” (Lena) 

5:2 Framtida forskning 
 

Tosey & Mathison säger att NLP skulle meriteras av ytterligare uppmärksamhet inom 

forskning genom ett akademiskt intresse som leds av en ärlig skepsis kompletterad med 

ökad dialog mellan praktiska utövare av NLP och den akademiska världen. En formell 

forskning, företrädesvis genom olika metodologiska ansatser, skulle vara viktig för att 

representera användarna och klienternas erfarenheter.  

Några frågor som ständigt intresserar mig är: Hur kan jag möta människan där hon är? Hur 

kan jag som pedagog – ”hämta hem” mina deltagare på så sätt att de är närvarande inför sig 

själva? Hur kan jag arbeta utifrån två fokus och kombinera det gruppdynamiska och 

individuella? Hur kan jag skapa påverkan över tid? Hur skapar jag tillgång till individers och 

gruppers egna resurser? Hur kan begränsningar bli till nya öppningar? Var finns dörren? 

Och hur öppnar vi den?  
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Det finns ingen tidigare forskning om kombinationen DP och NLP, utöver en kortare 

artikel men jag skulle gärna se hur fler tänker runt kombinationen av metoderna i olika 

syften. Det skulle vara intressant med mer forskning i hur DP och NLP kan kombineras 

inom olika områden för att bryta begränsande mönster, stärka lärande och utveckling av 

individer, grupp och samhälle. Det skulle vara intressant att ta del av mer forskning om 

neurovetenskap och DP. En reflektion är hur NLP forskningen som enligt Mathison skulle 

meriteras av ”ytterligare uppmärksamhet inom forskning genom ett akademiskt intresse 

som leds med ärlig skepsis” går ihop med ett av NLPs grundantagaden: En INLPTA 

Certifierad Trainer skall inte på något sätt offentligt eller privat förorätta INLPTA eller 

dess medlemmar och skall alltid representera INLPTA på ett för offentligheten positivt 

sätt? Grundantagandet upplever jag går emot en sådan ”ärlig skepsis”. 

 

 

6 Avslutande del 

 

One of my clients said:  

”I’m depressed!”  

I replied,  

”Hi, I’m Richard!”  

He stopped and said,  

”No.” 

”I’m not?” 

”Wait a minute. You’re confused.” 

”I’m not confused. It’s all perfectly clear to me.” 

”I’ve been depressed for sixteen years.” 

”That’s amazing! You haven’t slept in that long?” 

The structure of what he’s saying is this: ”Ive coded my experience such that I am living in 

the delusion that I have been in the same state of consciousness for sixteen years”.  

(Richard Bandler, 1985, s. 28) 
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8 Bilagor 
 

 
Bilaga 1  
 
Frågeställningar:  
 

1. Vad är det övergripande syftet med ditt arbete? 

2. Hur använder du Dramapedagogik i ditt arbete? 

3. Hur använder du NLP i ditt arbete? 

4. Finns det enligt dig en samverkan?  

- Om ja i så fall vilken? Om nej – varför inte? 

5. Hur skulle du beskriva det pedagogiska förhållningssättet inom dramapedagogik 

respektive inom NLP? 

6. Arbetar du med att bryta begränsande mönster.  

- Om ja - Hur använder du dig av dramapedagogik och/eller NLP för att bryta 

begränsande mönster? 

7. Varför väljer du det tillvägagångssättet? 

8. Vad upplever du det finns för svårigheter/utmaningar? 

9. Vad uppnår du för resultat? 

10. Hur utvärderar du dina resultat? 
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Bilaga 2   
 
Grundläggande etiska riktlinjer för NLP enligt INLPTA:  
 

 En INLPTA Certifierad Trainer skall inte medvetet använda sina NLP kunskaper och 

färdigheter på bekostnad av andras välmående och varande och skall alltid, efter bästa 

förmåga upprätthålla ekologiska ramar ur alla aspekter på sitt arbete med NLP. 

 

 En INLPTA Certifierad Trainer skall sträva efter att använda sina färdigheter inom 

NLP för positiv utveckling och förändring av människan och samhället. 

 

 En INLPTA Certifierad Trainer har också ett ansvar för att INLPTA och NLP 

förmedlas till allmänheten på ett korrekt och rättvist sätt och att det följer våra 

grundvärderingar för professionalism, etik och kvalitet, oavsett om det handlar om 

andra tränare, tidigare elever eller allmänt om INLPTA och NLP. 

 

 En INLPTA Certifierad Trainer skall inte certifiera någon deltagare inom NLP 

utbildningar på en nivå som inte ligger inom de ramar som bestäms av Trainern:s 

certifierade auktorisation. 

 

 En INLPTA Certifierad Trainer skall inte certifiera någon deltagare som inte uppfyller 

INLPTA:s krav för certifiering på den givna nivån. 

 

 En INLPTA Certifierad Trainer skall inte vägra att undervisa någon på grund av ras, 

hudfärg, ursprung, religion, födelseplats, kön, sexuella preferenser eller någon annan 

faktor som kan anses som orättfärdig eller diskriminerande. 

 

 En INLPTA Certifierad Trainer skall inte på något sätt offentligt eller privat förorätta 

INLPTA eller dess medlemmar och skall alltid representera INLPTA på ett för 

offentligheten positivt sätt. 

 

 En INLPTA Certifierad Trainer skall inte använda INLPTA:s sigill, logo, material, etc. i 

sin egen marknadsföring eller utbildningar som inte överensstämmer med INLPTA:s 

riktlinjer för avsedd användning, inte heller skall Trainer använda dem om han/hon inte 

längre är medlem och inte registrerad hos INLPTA. 

 

 En INLPTA Certifierad Trainer skall inte medvetet förleda, inte heller felaktigt uppge 

sina bedrifter, status, titlar, tillhörighet eller auktoritet i någon form eller på något sätt. 

 

 En INLPTA Certifierad Trainer skall följa de professionella överenskommelserna med 

INLPTA och reglerna för professionellt och etiskt utövande och beteende som är 

föreskrivna(www.inlpta.se/om-inplta/). 

 

 

 

 

 

 

http://www.inlpta.se/om-inplta/
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Bilaga 3 

 
NLPs grundantaganden 

Neurolingvistisk Programmering, NLP, bygger på en rad antaganden som en form av etiska 
regler. De kallas grundantaganden på grund av att vi antar och agerar som om de är sanna 
och är uppmärksam på de resultat de ger. 

1.    Kartan och verkligheten skiljer sig åt. 
Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten. NLP är konsten att 
ändra kartan, inte verkligheten samt att respektera den andres karta. 

2.   Alla beteenden har en positiv intention. 
Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. Personer är inte deras 
beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det finns en positiv avsikt bakom 
varje beteende. Det som verkar som ett negativt beteende är endast för att vi inte uppfattar 
intentionen. 

3.   Vi har alla de resurser vi behöver. 
Det finns inga människor utan resurser, det finns bara tillstånd utan resurser. Människor är 
perfekta. Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. 

 4.  Det finns inga misslyckanden – bara feedback. 
Om det du gör inte fungerar, gör något annat … tills det blir som du vill! 

 5.  Att ha ett val är bättre än att vara utan val. 
Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. Alla gör de val som är de bästa möjliga 
vid den tidpunkt som de görs. Den person som har mest val och störst flexibilitet i sina 
tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra. Det finns 
alltid 3 val. 

6. Jag har ansvar för mina tankar och mitt tillstånd och därför även för mina 
resultat. 
– och du har ansvar för dina tankar, ditt tillstånd och dina resultat. 

 7.  Meningen med kommunikation är den respons du får. 
Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ” inte 
kommunicera”. 

 8.  Kropp, känsla och sinne är ett system. 
Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att använda kroppen påverkar 
hur vi tänker. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. 
Tanke, känsla och handling hör ihop. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för 
tillfället. Det omedvetna vill dig väl. 

 9.  Att modellera framgång leder till mästerskap. 
Om en person kan göra något, är det möjligt att göra detsamma om du lär dig hur den 
personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras. 

 10.   Om du vill förstå något, agera. 
Vi lär oss genom att göra. “Take massiv action”. 
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11. Kvaliteten på mitt liv är kvaliteten på mina känslor. 

12. Det förflutna skiljer sig från framtiden. 
Det som har hänt har hänt, men jag har alltid en möjlighet att förändra framtiden. Oavsett 
hur du har det så är det hur du tar det som är avgörande. 

13. Var närvarande här och nu. 
Öppna dina sinnen, var medveten om vad du ser, hör, känner, luktar och smakar. Var 
medveten om dina tankar, är du närvarande här och nu, i det förflutna eller i framtiden? 
Öka din medvetenhet och närvaro. Lita på ditt omedvetna. 

14. För att saker skall förändras för mig, måste jag förändras NU! 
Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort kommer jag att få det jag alltid har fått. 

 
 

 


