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Titel 
Dramapedagogik utifrån fyra perspektiv: en hermeneutisk litteraturstudie med utgångspunkt i frågorna vad, varför 
och hur. Drama on the basis of four pedagogical perspectives: a study based on the questions what, why and how. 

Författare
Katarina Hagberg

Sammanfattning
I denna studie fördjupar jag mig i ämnesområdet dramapedagogik. Med utgångspunkt i fyra dramapedagogiska 

perspektiv försöker jag beskriva och förklara dramapedagogik samt skapa förståelse för och inspirera till arbete med 

detta. För att uppnå detta har jag genom en hermeneutisk litteraturstudie utgått från de didaktiska frågorna vad, 

varför och hur. Dramapedagogik är ett ämnesområde vilket kan delas in i fyra pedagogiska perspektiv. Med agering 

som grundstomme fokuserar varje perspektiv på olika sidor av personlighets-, förståelse- och kunskapsutveckling. 

Genom det dramapedagogiska arbetet som är framtids- och verklighetsinriktat får eleverna prova samt utveckla och 

förändra sina värderingar och attityder. Eleverna utvecklar även medvetenhet kring sina egna förmågor och hur dessa 

kan användas i olika situationer. All agering i det dramapedagogiska arbetet utgår från vår verklighet eller i vilja att 

förändra densamma. Genom ageringen får eleverna möjlighet att prova olika lösningar, det dramapedagogiska 

arbetet blir på så sätt en repetition inför verkligheten. Leken och reflektionen är båda viktiga delar inom 

dramapedagogiken. Leken är det som dramat grundar sig på och det är först genom reflektionen som förändring och 

djupare förståelse kan nås. Läraren har i det dramapedagogiska arbetet en viktigt om än lågmäld roll, vägledande 

snarare än styrande. De fyra dramapedagogiska perspektiven är en bra inspirationskälla samt utgångspunkt men de 

bör inte fungera som ett regelverk över den dramapedagogiska aktiviteten. Det är svårt att ge ett enkelt och entydigt 

svar på de frågor som ställs i denna studie. Däremot ges ett antal alternativa svar då dramapedagogiken inte kan 

beskrivas som en utan flera arbetsmetoder. 

Nyckelord
Pedagogik, dramapedagogik, dramapedagogiska perspektiv, konstpedagogiskt, personlighetsutvecklande, 
kritiskt frigörande, holistiskt lärande.

2



Innehållsförteckning

1 Bakgrund                                                                                                                          4  
1.1 Begreppsdefinition                                                                                                          4  
1.2 Syfte och frågeställningar                                                                                           5  
2 Metod                                                                                                                                6  
2.2 Genomförande                                                                                                                  9  

2.2.1 Begränsningar                                                                                                   10  
3 Litteraturgenomgång                                                                                                    10  
3.1 Historik                                                                                                                            10  
3.2 Lek                                                                                                                                     11  

3.2.1 Fantasi                                                                                                            12  
3.2.2 Kreativitet                                                                                                        13  

3.3 Modern dramapedagogik                                                                                             13  
3.3.1 Reflektion                                                                                                         14  
3.3.2 Fyra dramapedagogiska perspektiv                                                             15  

3.4 Konstpedagogiskt perspektiv                                                                                       15  
3.4.1 Skapande dramatiken                                                                                   16  
3.4.2 Litteratur som inspiration                                                                           16  

3.5 Personlighetsutvecklande perspektiv                                                                          17  
3.5.1 Drama genom lek                                                                                           17  
3.5.2 Utveckling av hela människan                                                                      18  
3.5.3 Lärarens roll                                                                                                    19  
3.5.4 Publik                                                                                                                20  

3.6 Kritiskt frigörande perspektiv                                                                                        20  
3.6.1 Förtryck                                                                                                           21  
3.6.2 Metaxis                                                                                                             21  
3.6.3 Forumteater                                                                                                     22  

3.7 Holistikt lärande perspektiv                                                                                           23  
3.7.1 Syfte och mål med det holistika dramat                                                     23  
3.7.2 Lärarens roll                                                                                                      24  
3.7.3 Reflektion                                                                                                         25  

4 Resultatanalys                                                                                                                   26  
4.1 Vad är dramapedagogik?                                                                                              26  
4.2 Varför ska vi arbeta med dramapedagogik?                                                              27  
4.3 Hur kan vi arbeta med dramapedagogik?                                                                28  
5 Slutlig diskussion                                                                                                             29  
5.1 Metoddiskussion                                                                                                             30  
5.2 Resultatdiskussion                                                                                                         30  
5.3 Fortsatt forskning                                                                                                          32  
6 Källförteckning                                                                                                                33  
 

   

3



1. Bakgrund
Mina studier inom Musiskt lärande och Dramakommunikation har fått mig att inse vikten av 

ämnesintegration och användandet av olika undervisningsmetoder. Genom dramapedagogik 

lär eleverna känna både sig själva och ämnet, de kan tillgodogöra sig en helhetssyn som 

annars är svår att nå. Enligt mina erfarenheter både som elev och lärarstudent är det få lärare 

som arbetar med dramapedagogik och jag vill därför skapa förståelse för ett ämne och en 

metod som jag själv har haft mycket glädje av. Jag anser att dramapedagogik är ett 

ämnesområde som går att integrera med alla övriga ämnen. Med detta arbete vill jag beskriva 

dramapedagogik som metod men också inspirera till arbete med dramapedagogik. 

Det kan tyckas konstigt att jag valt ett område där jag själv redan är aktiv. Jag har därför valt 

att göra en hermeneutisk litteraturstudie där jag går på djupet för att hitta grundpelare som jag 

själv inte är medveten om. Jag vill också tydliggöra vad det är inom dramapedagogiken som 

för mig känns självklart och viktigt. I ett allt hårdare klimat gällande skolämnen och deras 

vara eller icke vara anser jag det viktigt att vara teoretiskt insatt både i sitt ämne men också i 

teorierna kring ämnesområdet. För mig är det viktigt att kunna förklara för både elever, 

föräldrar och övrig skolpersonal varför dramapedagogik är en viktigt del av elevernas 

utbildning. Detta arbete är en del av denna förklaring.  

1.1 Begreppsdefinition 

Ordet drama härstammar från grekiskans dra´ma vilket betyder handling.1 Denna betydelse 

passar bra då handlingen är dramapedagogikens grundstomme.2 Även ordet pedagogik 

härstammar från grekiskan och handlar om uppfostran eller undervisning. Den betydelse som 

används idag är att pedagogik handlar om kunskaper och metoder som används inom 

uppfostran och undervisning.3 Dramapedagogik bör därför kunna sägas handla om 

undervisningsmetoder i vilka handlingen står i centrum. Dramapedagogik är dock ett brett 

ämnesområde med en mängd begrepp och definitioner. Den typen av drama som vi arbetar 

med i skolan har ett flertal olika benämningar, bland annat drama, pedagogiskt drama och 

dramapedagogik. Drama är den vanligaste benämningen, men jag precis som forskaren Mia 

Marie Sternudd väljer att använda begreppet dramapedagogik. Dels för att undvika den 

tvetydighet som finns i begreppet drama då det kan associeras till både litterära verk, agerande 

och skådespel. Men också för att understryka dramapedagogikens förankring i både estetik 

1 http://www.ne.se/artikel/156161 (090428) 
2 Erberth, Rasmusson (2008). Undervisa i pedagogiskt drama. S. 9
3 http://www.ne.se/artikel/281118 (090502)
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och pedagogik.4  I och med mängden begrepp finns det även olika definitioner av 

ämnesområdet. En definition som jag anser passar bra in i detta arbete är den förklaring som 

tillsammans formulerades av svenska dramapedagoger 1977:

DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform.

DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra 

teaterformer.

DRAMA är ett skapande, lustfyllt lagarbete, där arbetet är viktigare än resultatet.

DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor.

DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande.

DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen och 

sociala verklighet.

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap.

DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället.5

1.2 Syfte och frågeställningar

I dagens skola har lärare och elever en mängd mål att uppnå. För att underlätta både 

måluppfyllelse, undervisning och inlärning är det viktigt att föra en diskussion kring 

begreppet kunskap. Kunskap är ett mångtydigt begrepp som kan uttryckas på olika sätt. Det är 

därför viktigt att skolan arbetar för att ge plats åt olika kunskapsformer som kompletterar 

varandra och på så sätt kan skapa en helhet. I undervisningen ska estetiska, sinnliga och 

praktiska perspektiv beaktas såväl som intellektuella. Eleverna ska få möjlighet att pröva samt 

utveckla olika uttrycksformer, drama är ett exempel på uttryckssätt som skolan ska arbeta 

med.6 Med detta i åtanke är syftet med mitt arbete att beskriva och förklara samt skapa 

förståelse för och inspirera till arbete med dramapedagogik.

De frågor jag ställer mig är:

• Vad är dramapedagogik?

• Varför ska vi arbeta med dramapedagogik?

• Hur kan vi arbeta med dramapedagogik?

4 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 32
5 Dramapedagogens roll i samhället (1977). Drama, nr 3, s. 26
6 Utbildningsdepartementet (2006). Lpo 94. S. 6-7
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2. Metod
Jag har valt att göra en kvalitativ studie i form av en hermeneutisk litteraturstudie. Skälet till 

att jag valt att göra en litteraturstudie beror på de erfarenheter jag har från skolan. Jag 

upplever att jag ofta får försvara mitt ämnesval och det är enligt min uppfattning få lärare som 

aktivt arbetar med dramapedagogik. De teoretiska kunskaperna i skolan är få och därför har 

jag valt att grunda mitt arbete på litteratur, detta bidrar till en studie som går på djupet snarare 

än bredden. Syftet med min hermeneutiska infallsvinkel är att tolka den litteratur jag bearbetat 

utifrån det sammanhang den tillkommit, men också att sätta den i relation till min verklighet. 

Skälet till att jag valt att arbeta kvalitativt framför kvantitativt beror på att den kvalitativa 

forskningen fokuserar på teoriutveckling och tolkning i jämförelse med den kvantitativa 

forskningens teoriprövning.7 Skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning kan 

även förklaras med motsatser såsom närhet - distans, deltagarnas uppfattning - forskarens 

uppfattning eller ord - siffror. De förstnämnda i varje motsatspar utgör den kvalitativa 

forskningens fokus medan de sistnämnda tillhör den kvantitativa.8 Den kvalitativa 

forskningens fokus gör att jag kan nå den teoretiska kunskap jag eftersträvar.

Det finns dock kritik mot den kvalitativa forskningen där ett vanligt ifrågasättande handlar om 

resultatets subjektivitet. Resultatet av en kvalitativ studie grundar sig ofta på forskarens 

godtyckliga uppfattningar om vad som är viktigt. Ytterligare kritik handlar om svårigheten att 

göra en upprepande studie det vill säga en kopia. Detta försvåras då inriktning och material är 

beroende av forskarens egna intressen.9 Att bortse från forskarens förförståelse och intresse är 

omöjligt, men jag har i detta arbete försökt att så långt det går beskriva varför och hur jag valt 

det material jag gjort.10 Gällande resultatet så påverkas även detta av min förförståelse på så 

sätt att min frågeställning grundar sig på vad jag anser viktigt att undersöka. 

Fördelarna med att göra en hermeneutisk litteraturstudie framför någon annan typ av 

kvalitativ studie är att jag får chans att vidga min teoretiska bakgrund. I arbete med till 

exempel kvalitativa intervjuer där arbetet fokuserar på respondenterna och deras svar skulle 

det vara svårt att nå den teoretiska kunskap jag är intresserad av.11 Detta gäller även andra 

typer av kvalitativa metoder såsom deltagande observation och fokusgrupper. 

7 Bryman (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. S. 34-35
8 Ibid. S. 272
9 Ibid. S. 269-270
10 Se rubriken genomförande. S. 9
11 Bryman (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. S. 300
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Det förstnämnda innebär att forskaren är engagerad i en utvald grupp där denne under en 

längre tidsperiod observerar gruppens beteende samt lyssnar till samtal både mellan 

gruppmedlemmarna själva och med forskaren. I fokusgrupper använder sig forskaren av en 

grupp människor som har liknande erfarenheter kring det valda ämnesområdet, vilket de får 

svara på frågor utifrån. Arbetet med fokusgrupper handlar både om gruppens samspel och om 

den konstruktion av betydelse som sker.12  

Ordet hermeneutik härstammar från grekiskan och betyder tolkning av texter och budskap.13 

För att vi ska förstå den verklighet vi lever i måste vi definiera den, denna förståelse och 

definition skapas främst genom tolkning.14 Texter måste tolkas då de inte är kopior av den 

beskrivna verkligheten utan språkliga verklighetshänvisningar. Ord och formuleringar kan 

betyda flera saker men även det som inte skrivs utan kan läsas mellan raderna har betydelse i 

texten.15 Inom hermeneutiken syftar begreppet text inte alltid på det skrivna ordet, text kan 

också vara sociala eller verbala handlingar.16 Även sammanhanget är en viktig aspekt inom 

den hermeneutiska tolkningen. Genom att sätta in texten i rätt sammanhang skapas stadga till 

tolkningarna. Uttolkarens kunskap gällande sammanhanget ökar chanserna till ökad giltighet 

av tolkningarna.17

Den hermeneutiska arbetsprocessen bygger på fyra grundpelare, tolkning, förståelse, 

förförståelse och förklaring. Det är genom tolkningen som uttolkarens förståelse presenteras. 

Det finns dock olika typer av förståelse och inom hermeneutiken är det den djupa förståelsen 

som eftersträvas. Begrepp som begripa och fatta är beskrivningar av ytlig förståelse. En 

djupare förståelse som leder till att livsstil och tillvaro berörs samt förändras kallas för 

hermeneutisk förståelse.18 Efterhand som förståelsen ändras kan uttolkaren leva sig in i andra 

människors tankar och idéer. Denna fördjupade förståelse leder till självinsikt snarare än 

kunskap om andra människor. Uttolkarens kunskap om sig själv precis som dennes världsbild 

berikas.19 Det är dock viktigt att vara medveten om att arbetsprocessen inte alltid leder till 

ökad eller fördjupad förståelse. Alltför fördomsfullt tänkande leder endast till självbekräftelse 

vilket innebär att informationen tolkas så att den stämmer överens med den tidigare 

12 Bryman (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. S. 277, 325
13 Egidius (1986). Positivism – fenomenologi – hermeneutik. S. 41
14 Ödman (2004). Handlingens hermeneutik. I Gustavsson. Kunskapande metoder. S. 72
15 Egidius (1986). Positivism – fenomenologi – hermeneutik. S. 41
16 Alvesson, Sköldberg (2008). Tolkning och reflektion. S. 205
17 Ödman (2004). Handlingens hermeneutik. I Gustavsson. Kunskapande metoder. S. 80
18 Ibid. S. 74
19 Egidius (1986). Positivism – fenomenologi – hermeneutik. S. 52
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förståelsen.20 Vad gäller förförståelsen så är det grunden för att vi ska kunna förstå någonting 

överhuvudtaget. Förförståelsen grundar sig på våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Den 

fjärde grundpelaren, förklaring, hänger tätt ihop med förståelse då vi måste förklara för att 

förstå och vice versa. Detta gör att tolkningarna ofta innehåller eller bygger på förklaringar. 

Tolkningen kan ses som en sammanställning av förståelse och förklaring medan förförståelsen 

fungerar som den grund tolkningsprocessen bygger på.21 

Inom den hermeneutiska tolkningen finns det även fyra olika infallsvinklar som arbetet växlar 

mellan, en av dessa är den ovan nämnda texten. De andra tre är tolkningsmönster, dialog och 

deltolkningar. Tolkningsmönstret grundar sig i uttolkarens förförståelse, vilket sedan 

förändras under arbetets gång. Detta mönster bör vara motsägelsefritt både internt och externt. 

Detta innebär att den text som  tolkats inte ska kunna sättas i motsägelse till uttolkningen, 

uttolkningen ska också stämma överens med tidigare tolkningsmönster eller visa på skäl till 

varför den inte gör det. Dialog innebär att uttolkaren ställer frågor till texten utifrån sin 

förförståelse, precis som tolkningsmönstret kommer även frågorna förändras och utvecklas 

under arbetets gång.22 Deltolkningar formuleras kontinuerligt under arbetets gång. Dessa 

tolkningar måste löpande sättas i relation, omvandla och omvandlas av tolkningsmönstret, 

texten och dialogen. Genom deltolkningarna bildas nya fakta precis som gamla försvinner.23  

För att tydliggöra den hermeneutiska tolkningsprocessen används den hermeneutiska cirkeln, 

vilket innebär att förståelsen av helheten påverkar förståelsen av delarna men även att 

förståelsen av delarna påverkar förståelsen av helheten.24 En annan typ av cirkel är den 

aletiska, blottläggande, hermeneutikens cirkel. Istället för helhet och del behandlar denna 

förståelse och förförståelse. De båda cirklarna är inte motsatta utan går att komplettera.25 Då 

uttolkaren går in i den hermeneutiska tolkningsprocessen har denne en förförståelse som 

ligger till grund för den direkta helhetsuppfattningen. Denna påverkar i sin tur uppfattningen 

av detaljerna. Allteftersom uttolkaren blir mer insatt i texten och ämnet förändras 

tolkningarna. Uppfattningen av detaljerna blir bättre vilket kan leda till ändrad uppfattning om 

helheten.26 En annan symbol för den hermeneutiska tolkningsprocessen är spiralen. Medan 

cirkeln är en sluten och statisk symbol är spiralen öppen och rörlig vilket tydligare visar på 

20 Ödman (2004). Handlingens hermeneutik. I Gustavsson. Kunskapande metoder. S. 79
21 Ibid. S. 75-77
22 Alvesson, Sköldberg (2008). Tolkning och reflektion. S. 204-208
23 Ibid. S. 208, 211
24 Vikström (2005). Den skapande läsaren. S. 26
25 Alvesson, Sköldberg (2008). Tolkning och reflektion. S. 199-200
26 Egidius (1986). Positivism – fenomenologi – hermeneutik. S. 51
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den rörelse som finns i tolkningsprocessen. Spiralen visar hur tolkningen svänger mellan 

helhet och del, stor och liten rörelse. Detta betyder dock inte att vi ska förkasta den 

hermeneutiska cirkeln. En fördomsfull tolkningsprocess är ett tydligt exempel på en sluten 

förståelse vilken rör sig i en cirkel utan att övergå i spiralens pendlande rörelse.27 

Med den förförståelse jag har inom dramapedagogiken anser jag att hermeneutiken är en 

passande metod för denna studie. Jag får möjlighet att upptäcka nya idéer men jag får också 

chans att ompröva mina tidigare kunskaper. Genom att utveckla och sätta de nyupptäckta 

tankarna i relation till mina tidigare kunskaper och min förförståelse når jag förhoppningsvis 

fördjupad och breddad förståelse samt kunskap. 

2.1 Genomförande 

Min huvudsakliga utgångspunkt i denna studie har varit Sternudds fyra dramapedagogiska 

perspektiv.28 Utifrån dessa har jag sökt och bearbetat litteratur som behandlar dramapedagogik 

och teorierna kring detta. Jag har gällande all litteratur valt att gå till förstahandskällan för att 

kunna göra en så ärlig tolkning som möjligt. Jag har även försökt göra sidhänvisningar vid så 

många referenser som möjligt. Detta för att läsaren själv ska kunna ta del av och undersöka 

samma material som jag utgått från. Urvalet av litteratur har skett i samtal med min 

handledare rörande vilka pedagoger och föregångare som ligger till grund för det vi idag 

kallar dramapedagogik. Dessa har jag sedan placerat in under det perspektiv där deras teorier 

stämmer överens med de kännetecken som Sternudd formulerat.29 Varje perspektiv poängterar 

olika delar av dramapedagogiken vilka jag har valt att lyfta fram under olika underrubriker 

inom varje perspektiv.

Då dramapedagogiken grundar sig på och innefattar flera viktiga beståndsdelar har jag valt att 

ta upp dessa i egna rubriker eller underrubriker vilka jag benämner lek, fantasi, kreativitet och 

reflektion. Jag har under arbetets gång och framförallt i resultatanalysen haft min 

frågeställning, de didaktiska frågorna vad, varför och hur i bakhuvudet. Utifrån dessa frågor 

har jag i resultatanalysen försökt sammanfoga de olika teorier som framkommit i 

litteraturgenomgången. Skälet till att jag valt termen resultatanalys framför enbart resultat 

beror på att resultatet delvis redovisas direkt i litteraturgenomgången. Det är i resultatanalysen 

som min hermeneutiska tolkning framkommer, vilket alltså innebär en analys av resultatet. Då 

27 Ödman (2007). Tolkning, förståelse, vetande. S. 103-105
28 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. 
29 Ibid. 
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resultatanalysen är en sammansättning av det som framkommer i litteraturgenomgången har 

jag valt att inte sätta ut referenser då detta endast försvårar läsningen.  

2.1.1 Begränsningar 

Dramapedagogik är ett brett ämnesområde med många infallsvinklar vilket har medfört att jag 

varit tvungen att göra ett flertal begränsningar i mitt informationssökande. Jag har valt att 

rikta in mig på teorierna kring de dramapedagogiska metoder och perspektiv som jag 

behandlar. Varje metod innefattar en mängd olika tekniker och övningar, dessa är dock för 

omfattande för att ges plats i denna studie. Vill läsaren fördjupa sig i dessa tekniker och 

övningar hänvisar jag istället till den litteratur jag tagit del utav. 

Trots att jag i vissa fall nämner begreppet teater har jag valt att  inte ta upp skillnaden mellan 

dramapedagogik och teater. Detta trots att det kan vara av intresse både för läsaren och för 

arbetet som helhet. Att tydliggöra skillnaden mellan begreppen drama och teater kan medföra 

en ökad förståelse för dramapedagogiken, det är dock ett alltför omfattande område och 

kräver en studie i sig. 

3 Litteraturgenomgång
3.1 Historik

Även om vi kan hitta didaktiska teatertraditioner under hela den västliga kulturens historia så 

är det först i reformpedagogiken som vi kan se en tydlig bakgrund till den moderna 

dramapedagogiken. De estetiska ämnena spelade en stor roll inom reformpedagogiken. Det är 

konstpedagogiken, ungdomsrörelser samt aktivitets- och upplevelsepedagogiken som är 

reformpedagogikens bidrag till förståelsen av estetisk fostran.30 En av de stora filosoferna 

under 1900-talet var pragmatikern John Dewey. Grundtanken inom pragmatismen är att 

människan först och främst är en handlande varelse och att tankar och intellektuell förmåga 

står till handlingens förfogande. Pedagogiskt sett innebär detta att inlärning genom handling 

och elevaktivitet snarare än mekanisk kunskapsinhämtning är ett viktigt mål. Enligt Dewey 

skulle skolan arbeta ämnesövergripande. Praktiska och estetiska aktiviteter skulle vara 

metoder för livet snarare än avgränsade studier. Elevernas naturliga intressen är 

utgångspunkten i Deweys pedagogik. Barnets sociala förmåga, dess intresse för att undersöka, 

ta reda på saker, skapa samt uttrycka sig med hjälp av konstnärliga medier menade Dewey 

fanns medfött hos barnet. Han ansåg att det var detta som pedagogiken borde bygga på. 

30 Braanaas (1999). Dramapedagogisk historie og teori. S. 13-14
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Dewey var uppmärksam på de samband han såg mellan barns lek och deras konstnärliga 

uppfostran. Han menade dock inte att sätta likhetstecken mellan lek och konst, däremot ansåg 

han leken vara en förutsättning för konsten.31 

3.2 Lek

Kreativa processer kan observeras hos barn i tidig ålder och det är framförallt genom leken 

som dessa kan iakttas. Att härma är en stor del av barnens lek då de återskapar mycket av det 

de sett och upplevt. Leken är inte bara en minnesbild av barnets upplevelser utan också en 

kreativ bearbetning, barnet kombinerar sina intryck och skapar på så sätt en ny verklighet.32 

Förutom våra erfarenheter är också fantasi och lust förutsättningar för leken. Då leken 

fungerar som arbetsmetod sätter deltagarna sig in i en teatral värld där de själva fungerar som 

material och där de får sätta sig in i regelverk samt kommunicera med andra. Leken bidrar på 

så sätt till samarbetsträning samt att arbeta efter givna förutsättningar.33 Leken är en 

gruppverksamhet med betoning på kommunikation. Detta visar sig även i individuell rollek då 

barnet utvecklar en dialog med den roll som skapats.34 All lek kan definieras utifrån sex 

ramar:

• Fiktiv handling.

• Frivillighet.

• Egen påhittad tid.

• Eget påhittat rum.

• De lekande är medvetna om att det som sker är fiktivt. 

• De lekande signalerar under lekens gång den mentala inställningen till varandra.35 

Förutom dessa ramar som omger leken kan den delas in i två delar, fri lek samt regellek. I den 

fria leken är det barnet självt som skapar de regler som utvecklar och förklarar lekens 

handling. I regelleken är reglerna och ramarna redan givna då leken presenteras.36 Vad gäller 

vuxna och lek krävs det i princip oftare regellek än fri lek om den vuxne ska kunna 

tillgodogöra sig kunskap om sig själv och de personer denne möter. Alla lekens deltagare 

måste förhålla sig till reglerna på ett kreativt sätt. Reglerna verkar oftast utvecklande för 

31 Braanaas (1999). Dramapedagogisk historie og teori. S. 18-19
32 Vygotskij (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. S. 15-16
33 Järleby (2003). Från lärling till skådespelarstudent. S. 189
34 Lindqvist (2002). Lek i skolan. S. 15
35 Järleby (2003). Från lärling till skådespelarstudent. S 181-182
36 Järleby (2005). Spela roll. S. 59

11



kreativiteten snarare än låsande. Exempel på detta är bland annat bollekar där deltagarna inte 

får använda händerna och därför måste använda övriga kroppen på ett kreativt sätt.37 

Barn är mycket medvetna om de sociala regler som vuxna lever efter och vill  gärna vara de 

vuxna till lags, det är vuxenvärlden de utgår ifrån i sina tolkningar. När vuxna deltar och 

gestaltar roller i barnens lek är barnen medvetna om att det är en lek, de behöver därför inte 

vara osäkra på de vuxnas regler. Då den vuxne är med i leken kan denne lämna sin lärarroll 

och istället testa nya attityder och handlingsmönster.38 Leken som har en stark betoning på 

bland annat fantasi och intuition har en stor plats i den skapande dramatiken.39 Lekens 

betydelse för barnets personlighet och världsuppfattning är oerhört viktig. Leken kan ses som 

den ursprungliga formen av drama då det lekande barnet i en och samma person intar rollen 

som författare, dekoratör, åskådare, artist och tekniker.40 Leken kan med hjälp av teatrala 

redskap vara en avslappnad och lustfylld väg till kreativt prövande av sig själv och sin 

omvärld.41 Där lek pågår, pågår också drama, det är dock inte säkert att denna form av drama 

är igenkännlig för vuxna.42 

3.2.1 Fantasi

I det vardagliga livet kallas allt overkligt för fantasi, inom vetenskapen är fantasi däremot den 

kreativa aktivitet som sker när vår hjärna kombinerar nya situationer ur tidigare erfarenheter. 

Vår fantasi är på så sätt grunden för all kreativ aktivitet. Detta innebär också att ju mer 

erfarenheter vi besitter desto rikare fantasi har vi.43 Fantasi är en inre aktivitet men det är den 

yttre världen som ger näring till tankeprocessen.44 Det som barnet hör och ser ligger till grund 

för det framtida skapandet. I bearbetningen av intryck bryts den upplevda helheten ned till 

delar, vilka sedan kan förändras eller glömmas. De förändrade delarna kopplas sedan samman 

med delar från andra upplevelser och skapar på så sätt nya bilder.45 Då vi observerar barns lek 

kan vi genom deras fantasifullhet se att de har förmåga att uppfatta och förstå komplexa 

situationer. De kan även hitta på liknelser och symboler, använda språket på ett mångsidigt 

sätt samt förstå betydelsen av abstrakta termer såsom trygg, feg och snäll.  Det är därför 

37 Järleby (2005). Spela roll. S. 61
38 Lindqvist (2002). Lek i skolan. S. 16-18
39 Järleby (2003). Från lärling till skådespelarstudent. S. 182
40 Vygotskij (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. S.  83
41 Järleby (2005). Spela roll. S. 61-62
42 Slade (1954). Child Drama. S. 23
43 Vygotskij (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. S. 13, 19
44 Lindqvist (2002). Lek i skolan. S. 42
45 Vygotskij (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. S. 31, 34
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viktigt att barnets fantasi får vara en del av pedagogiken, detta för att tillföra ytterligare en 

aspekt gällande barnets kognitiva förmåga vilket fantasi och känsla är en viktigt del av.46  

3.2.2 Kreativitet

I arbetet med dramapedagogik aktiveras det kreativa tänkandet vilket är starkt kopplat till 

känslolivet. Både lärarens och deltagarnas kulturella och samhälleliga bakgrund påverkar 

kreativiteten och skapandet i gruppen. För att främja kreativiteten är det viktigt med ett 

accepterande och lugnt klimat. Det är lärarens uppgift att strukturera arbetet så att trygghet 

och stabilitet skapas. Det är också viktigt att en tro på möjligheten att skapa bildas.47 

Kreativitet är den typen av aktivitet som skapar någonting nytt och det kreativa skapande är 

oundvikligt i människans vardagsliv.48 Barnens lust till lek och vikten av detta är idag en 

erkänd tanke inom barnuppfostran. Frågan är vad som händer efter barnåren. Ska tonåringen 

och den vuxne lägga alla kunskaper genererade ur leken åt sidan? Spontanitet, känslor, 

skaparkraft och fysisk utlevelse skapar och bidrar till upplevelser och erfarenheter som barnet 

bör bära med sig in i vuxenlivet. Genom att minnas sin nyfikenhet som barn och försöka lägga 

fördomar och förväntningar åt sidan inför de möten som sker i vardagen går det att närma sig 

kreativitetens kärna. Vilket innebär att upptäcka världen på nytt och att omforma både den 

och sig själv efter nya sammanhang och situationer.49 För att en kreativ tankeprocess ska 

komma igång är det viktigt att läraren understryker vikten av individuellt tänkande. Trots att 

drama och även lek i många fall är gruppaktiviteter är det inom varje individ som det viktiga 

arbetet äger rum. Givande undervisning sätter igång elevens självständiga arbete och 

tänkande.50  

3.3 Modern dramapedagogik

Det som är utmärkande för dagens dramapedagogik är fokuseringen på elevernas sociala och 

kreativa utveckling. I arbetet med dramapedagogik stärker eleverna sin fantasi samt sin 

förmåga att kommunicera och uttrycka sig. Eleverna får även träning i ställningstagande och 

samarbete då allt arbete sker i grupp.51 Då dramapedagogik är en gruppaktivitet måste 

eleverna lära sig att ge och ta. Samarbete går inte att lära ut genom föreläsningar, det är 

någonting som måste ske praktiskt. I arbetet med dramapedagogik får eleverna även öva sig 

46 Lindqvist (2002). Lek i skolan. S. 39-40
47 Erberth, Rasmusson (2008). Undervisa i pedagogiskt drama. S. 42, 44
48 Vygotskij (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. S. 11, 15
49 Järleby (2005). Spela roll. S. 60
50 Erberth, Rasmusson (2008). Undervisa i pedagogiskt drama. S. 47
51 Ibid. S. 9
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på att använda verbal och ickeverbal kommunikation för att uttrycka sig. Genom att använda 

både sin kropp och röst lär de sig bland annat hur gester och kroppshållning kan visa på andra 

uttryck och känslor än vad rösten gör. 52 

Genom att gestalta våra intryck lär vi oss mer om våra egna tankar och känslor men också om 

hur andra upplever samma situationer.53 I arbetet med agering finns möjligheten att ta vara på 

upplevelser och erfarenheter. Eleven kan analysera sina egna beteenden men också hur övriga 

gruppen agerar. Analysen kan fokusera det fiktiva sammanhanget men också sättas i relation 

till verkligheten. På så sätt bildas möjlighet för elevernas erfarenheter att påverka det fiktiva 

sammanhanget och analysen av densamma. Genom den process som uppstår kan eleven 

utveckla förmåga till empati.54 Genom att behandla problem från det vardagliga livet får 

eleverna öva sig på att ta svåra och kanske livsviktiga beslut. I det dramapedagogiska arbetet 

får eleverna chans att prova olika lösningar vilket leder till att de kan utveckla sina åsikter och 

värderingar. Genom att testa olika lösningar och omdefiniera problem utvecklas elevernas 

kreativa problemlösande och beslutsfattande. Kunskap och begrepp konkretiseras och 

fastställs vilket leder till ökad förståelse.55  

3.3.1 Reflektion

Reflektion är en viktig del av arbetsprocessen och det är lärarens uppgift att leda arbetet så att 

en djupare reflektion kan ske.56 Reflektionen bör engagera kropp och känsla såväl som tanke. 

Det är en reflekterande medvetenhet gällande den kommunikativa aktiviteten som 

eftersträvas.57 När reflektionen synliggörs, det vill säga när deltagarna kommunicerar kring 

det dramatiserade, går den att använda pedagogiskt. Lärarna får information om deltagarnas 

tankar och deltagarna får ytterligare ett redskap i sitt lärande. Reflektionen kan också fungera 

som en process med syfte att förändra deltagarnas verkliga handlande.58 Detta kan till exempel 

ske då eleven reflekterar över agerandet i relation till sina egna känslor och tankar. Det 

handlar om att bli berörd både på en personlig och allmängiltig nivå.59 

52 Cornett (2003). Creating Meaning Through Literature and the Arts. S. 231
53 Erberth, Rasmusson (2008). Undervisa i pedagogiskt drama. S. 10
54 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 36
55 Cornett (2003). Creating Meaning Through Literature and the Arts. S. 230, 232
56 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 103
57 Järleby (2005). Spela roll. S. 132
58 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 14-15
59 Ibid. S. 102
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Genom det dramapedagogiska arbetet blir eleverna medvetna om sina värderingar, vilka de 

kan reflektera över under arbetsprocessen. Det är dock viktigt att läraren inte försöker 

överföra sina värderingar till eleverna utan att de själva får upptäcka och tillsammans 

diskutera sina tankar och ståndpunkter.60 Det är viktigt att eleverna inte tror att läraren alltid 

har det rätta svaret då detta kan leda till rädsla för att uttrycka en motsatt åsikt. Det är därför 

lärarens uppgift att påpeka och belysa olikheter och alternativ som positiva möjligheter 

snarare än motstridigheter.61

3.3.2 Fyra dramapedagogiska perspektiv

Sternudd anser att det finns fyra olika perspektiv inom dramapedagogiken. Hon menar att ett 

perspektiv grundar sig på ett teoretiskt synsätt och att behovet av perspektiv beror på oviljan 

att begränsa sig, istället betonas den bredd som finns.62 Inom varje perspektiv sker val av 

metod och innehåll utifrån olika mål vilket leder till både avgränsning och fördjupning av de 

teman och ämnen som bearbetas. Varje perspektiv innehåller på så sätt en kvalitativ helhet där 

metoden samverkar med innehåll och teoretiska förklaringar. Om metoden skiljs från innehåll 

och teori förloras kvaliteten i det dramapedagogiska arbetet. De perspektiv som Sternudd 

presenterar är det konstpedagogiska, personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande samt det 

holistiskt lärande perspektivet.63 Sternudd menar att dramapedagogik inte kan ses som en 

undervisningsmetod utan flera.64 Oavsett vilket perspektiv som berörs handlar 

dramapedagogik om att undersöka verkligheten i förhållande till elevernas handlande i olika 

situationer. Ageringen är dramapedagogikens kärna och de olika perspektiven bearbetar olika 

delar av verkligheten.65 

3.4 Konstpedagogiskt drama 

I arbetet med konstpedagogiskt drama finns det två mål, i samspel med andra och med 

ageringen som redskap ska eleverna utveckla sin personlighet, kreativa uttrycksförmåga samt 

sin samarbetsförmåga. Med dessa två mål som grund är teaterformen den ledande 

arbetsmetoden medan andra tekniker så som rollspel, improvisationer och dramaövningar 

fungerar som hjälpmetoder. Utifrån vad deltagarna och läraren vill förmedla skapas en 

föreställning som spelas inför publik.66 

60 Cornett (2003). Creating Meaning Through Literature and the Arts. S. 232
61 Järleby (2005). Spela roll. S. 132
62 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 37-38
63 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 109-112
64 Ibid. S. 182
65 Ibid. S. 109
66 Ibid. S. 110 
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3.4.1 Skapande dramatik

Det konstpedagogiska perspektivet kan tydligt kopplas samman med Winifred Ward. Ward är 

skapare av metod inom dramapedagogiken som kallas creative dramatics, i Sverige även 

kallat skapande dramatik.67 Ward som undervisade både på universitet och i grundskola samt 

arbetade inom barnteatern stod med ett ben i reformpedagogiken och ett i den amerikanska 

barnteatertraditionen. Hon menar att skapande dramatik är barnens konstform och syftet med 

att använda metoden i undervisningen är att den kan bidra till en allsidig utveckling av 

barnens personlighet.68 Genom att tillsammans med andra i konstnärlig form uttrycka sig med 

alla sina personliga resurser såsom sinnen, känslor, rörelse och ljud främjas individens 

utveckling.69 Vad gäller skapande dramatik och barnteater så menar Ward att dessa båda 

metoder kompletterar varandra. Genom skapande dramatik tillvaratas barnens uttrycksbehov 

och med hjälp av barnteatern får barnen konstnärliga intryck som kan inspirera till eget 

dramaarbete.70 

Skapande dramatik är ingen fri lek, det handlar snarare om improvisationer med tämligen 

bestämda ramar och förutsättningar vad gäller mål och metod. Det är dock viktigt  att läraren 

är en duktig berättare som kan väcka elevernas engagemang och känslor. Det är också viktigt 

att läraren ställer dramaturgiska frågor som kan berika elevernas improvisationer.71 Genom 

skapande dramatik får eleverna ge utlopp för sin fantasi och släppa sina hämningar, deras 

skaparlust väcks.72 

3.4.2 Litteratur som inspiration

Det ursprungliga syftet med skapande dramatik var att förnya litteraturundervisningen. Det 

som framställs genom spel blir mer levande och meningsfullt än det som enbart läses och 

analyseras intellektuellt. Då eleverna själva dramatiserar tvingas de till att förstå och tränga in 

i ämnet, på så vis konkretiseras spelet.73 Inom det konstpedagogiska perspektivet stimuleras 

ofta den konstnärliga uttrycksförmågan genom litterärt konstnärliga texter. Läraren kan dock 

välja att avstå från dessa texter beroende på deltagarnas behov och intresse. Istället kan andra 

typer av texter användas såsom artiklar och reportage men även en kombination av texter och 

67 Braanaas (1999). Dramapedagogisk historie og teori. S. 23
68 Ibid. S. 34
69 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 50
70 Braanaas (1999). Dramapedagogisk historie og teori. S. 23-24
71 Ibid. S. 26-29
72 Erberth, Rasmusson (2008). Undervisa i pedagogiskt drama. S. 18
73 Braanaas (1999). Dramapedagogisk historie og teori. S. 24
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deltagarnas erfarenheter kan vara utgångspunkt för arbetet.74 Detta visas tydligt i den 

skapande dramatiken då det centrala är dramatiseringen av olika typer av texter. Läraren 

presenterar en text genom att läsa eller berätta, gruppen samtalar sedan om innehållet för att 

därefter göra en dramatisering utifrån deltagarnas tolkning. Efter dramatiseringen utvärderas 

arbetet i förhållande till de teoretiska kunskaper och begrepp som  deltagarna känner till.75 

3.5 Personlighetsutvecklande drama

Inom det personlighetsutvecklande dramat finns det två huvudsakliga mål, eleverna ska 

tillägna sig redskap för att förstå olika vardagliga situationer samt utveckla medvetenhet kring 

sina egna resurser och vad som sker mellan människor i olika sociala situationer.76 Ageringen 

inom det personlighetsutvecklade dramat ses i första hand som ett hjälpmedel för att utveckla 

elevernas kunskap om sig själva i sociala sammanhang och i samhället.77 

3.5.1 Drama genom lek 

Den Brittiska dramapionjären Peter Slade menar att dramaaktiviteten börjar så tidigt att den 

redan kan observeras hos spädbarn. Många av barnets tidigaste försök till aktivitet är en 

antydan till drama, musik och konst vilket skiljer sig från andra aktiviteter som är härmningar 

av de vuxnas aktiviteter, såsom rörelse och tal. Denna tidiga form av drama vilken är en del 

av det Slade benämner child drama utvecklar sig genom leken.78 Slade menar att det finns två 

typer av lek, personal och projected play, vilket jag har valt att översätta till kroppslig och 

projicerad lek. Den kroppsliga leken kan på ett tydligt sätt kopplas till drama då hela personen 

och kroppen är engagerad i form av rörelse och karakterisering. Den projicerande leken kan 

också klassificeras som drama men här är det medvetandet som arbetar snarare än kroppen.79 I 

den projicerande leken projiceras barnets tankar och drömmar på de föremål som används i 

leken. I den kroppsliga leken är det barnet självt som är föremålet.80 Den kroppsliga leken 

utvecklas till fysiska aktiviteter så som simning och olika bollsporter medan den proijicerade 

leken utvecklas till bland annat konstskapande i form av musik, måleri, skrift och läsning. 

Genom den kroppsliga leken utvecklas ledarskap och personlig kontroll medan 

74 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 50
75 Braanaas (1999). Dramapedagogisk historie og teori. S. 26-27
76 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 110-111
77 Ibid. S. 72
78 Slade (1954). Child Drama. S. 19-20
79 Ibid. S. 29-30
80 Slade (1995). Child Play. S 2-3
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koncentrationsförmåga, tålamod, samt förmåga att planera och observera utvecklas i den 

projicerande leken.81 

Enligt Slade är child drama en egen konstform vilken handlar om att bidra till utvecklingen 

av bland annat barn och ungdomars trygghet, självförtroende, motorik, tal, självkännedom och 

glädje.82 Slades efterföljare tillika brittiska dramapionjären Brian Way beskriver 

dramapedagogikens funktion genom frågan ”vad är en blind?”. Way menar att det finns två 

svar på frågor som denna, direkt information eller direkt erfarenhet. Ett korrekt svar som leder 

till direkt information skulle kunna vara ”en person som inte kan se”. Ett svar som istället 

leder till direkt erfarenhet är ”blunda samtidigt som du försöker ta dig ut ur det här rummet”. 

Detta svar ger inte bara kunskap det berikar även intellekt och fantasi, ger sinnesträning samt 

utvecklar inlevelseförmågan. Det är detta som enligt Way är dramapedagogikens syfte.83 

3.5.2 Utveckling av hela människan

En stående tanke inom det personlighetsutvecklande dramat är att dramapedagogiken 

utvecklar hela människan.84 Way illustrerar människans utveckling med en cirkel där olika 

sidor av personligheten utgörs av punkter vilka finns representerade hos varje enskild individ. 

Det är dessa punkter som är det primära i arbetet med drama. Det spelar dock ingen roll 

vilken punkt som bearbetas först. I början av arbetet med pedagogiskt drama är det den inre 

cirkeln som är aktuell, eleverna ska upptäcka och undersöka sina egna resurser oberoende av 

andra. Allteftersom arbetet fortskrider vandrar eleverna utåt i sin cirkel.85 Way poängterar 

också att varje elev arbetar i sin takt och efter egen förmåga. Punkterna på cirkeln finns kvar 

hela livet och de är inte färdigbearbetade efter en lektion.86

81 Slade (1954). Child Drama. S. 35
82 Ibid. S. 105-106
83 Way (1976). Utveckling genom drama. S. 11
84 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 68
85 Way (1976). Utveckling genom drama. S. 22-24, 263
86 Ibid. S. 27
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Ways personlighetscirkel.87

En viktig del i det personlighetsutvecklande perspektivet är att utforska vardagssituationer.88 

Way menar att en grundläggande definition för begreppet drama gällande 

personlighetsutveckling är att öva sig på att leva.89 Slade är inne på samma spår och menar att 

allt är drama då drama betyder ”att göra”.90 I det personlighetsutvecklade dramaarbetet 

tillgodogör sig eleverna kunskap om samt en förmåga att undersöka och analysera 

kommunikativa mönster genom undersökning av vardagliga situationer. De erhåller även 

verktyg för att förstå sig själva i förhållande till andra.91

3.5.3 Lärarens roll

Enligt Slade präglas en givande dramalektion av bland annat glädje, uppmuntrade atmosfär, 

kreativitet samt hänsynstagande till elevernas förslag. Det är också viktigt att läraren är lugn, 

intresserad, vänlig och uppmärksam.92 Generellt för det personlighetsutvecklande dramat är 

vikten av att i början av arbetsprocessen skapa trygghet och acceptans i gruppen. Det är också 

viktigt att det aktuella ämnet känns trovärdigt och intressant för eleverna. Ageringen utgör 

arbetets grund men det är kunskap samt människan och relationer dem emellan som utgör 

dess fokus.93 

87 Way (1976). Utveckling genom drama. S. 25
88 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 110
89 Way (1976). Utveckling genom drama. S. 17
90 Slade (1954). Child Drama. S. 23
91 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 110
92 Slade (1954). Child Drama. S. 343-344
93 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 74
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Ett vanligt missförstånd inom det personlighetsutvecklande dramat är enligt Way att arbetet är 

fritt och att eleverna arbetar på egen hand utan hjälp eller stöd. Läraren måste vara den som 

sätter igång arbetet och som kan fungera som stöd och hjälp då eleverna inte vet vad de ska 

göra. Way är däremot tydlig med att läraren inte ska visa eller antyda hur någonting ska gå 

till. Om eleverna endast imiterar läraren kommer deras upplevelser av den aktuella aktiviteten 

aldrig bli så djupa som om de själva tänker ut hur de ska göra.94 Detta poängterar även Slade 

då han menar att den vuxnes beteende har ett starkt inflytande på både barnet och dess 

drama.95 Way menar att läraren ska ha all kontroll i inledningen av arbetet för att sedan 

successivt under arbetets gång lämna över mer och mer ansvar till eleverna.96 För att främja 

elevernas koncentration anser Slade att läraren bör låta eleverna arbeta ostört under längre 

perioder. Detta på grund av att en alltför orörlig tidsplan eller auktoritär ledning kan fördärva 

koncentrationen.97 

3.5.4 Publik

Slade är tydlig i sin åsikt gällande publik och menar att det inte finns någon anledning att 

skilja på skådespelare och åskådare, drama handlar om gruppen, alla deltar och alla skapar. 98 

Way anser att full koncentration måste råda för att arbetet med det personlighetsutvecklande 

dramat ska bli givande. Det största störningsmomentet är publiken och Way anser att eleverna 

bör slippa publik fram till det att de har lärt sig att inte påverkas av åskådarna.99 Slade är inne 

på samma spår och menar att det genuina i barnets skapande försvinner vid uppträdanden. Vid 

ett framträdande blir skapandet mer medvetet och därför även försämrat.100 Slade påpekar 

precis som Way vikten av att inte störas i sin koncentration. Dramalek är en händelse för 

stunden och om barnen blir störda i sin fantasi och energi är denna stund förlorad.101 

3.6 Kritiskt frigörande drama

Det grundläggande inom det kritiskt frigörande dramat är att de konstruerade situationer som 

behandlas är verklighetstrogna samt att de knyter an till elevernas egna erfarenheter. Ett syfte 

med det kritiskt frigörande arbetet är att öka elevernas medvetenhet om maktstrukturer samt 

deras möjlighet att påverka. På detta sätt kan ett solidariskt samhälle skapas.102 Politikern och 
94 Way (1976). Utveckling genom drama. S. 38
95 Slade (1954). Child Drama. S. 20
96 Way (1976). Utveckling genom drama. S. 81
97 Slade (1954). Child Drama. S. 53
98 Ibid. S. 57
99 Way (1976). Utveckling genom drama. S. 24-25
100 Slade (1954). Child Drama. S. 28
101 Ibid. S. 49
102 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 111-112
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teatermannen Augusto Boal är en av dem som på ett tydligt sätt arbetar inom det kritiskt 

frigörande perspektivet. Han menar att teatern kan fungera som ett vapen som frigör dess 

användare.103 Boal arbetar bland annat med det han kallar de förtrycktas teater. Målet med 

detta är att de passiva åskådarna ska förvandlas till aktiva skådespelare som medverkar till 

dramats förändring. Teater är ett språk som vem som helst kan använda så länge kunskap om 

uttrycksmöjligheterna finns.104 I arbetet med kritiskt frigörande drama eftersträvas handlande 

och reflekterande hos eleverna, ett mål att uppnå är förändrade värderingar och agerande.105 

3.6.1 Förtryck

Att vara förtryckt kan innebära och uppfattas  på olika sätt. Det är till exempel skillnad på det 

förtryck som finns i Sverige och det som Boal har upplevt i sitt ursprungsland Brasilien. Boal 

menar att förtrycket i Europa är mer subtilt såsom till exempel arbetslöshet och 

kvinnoförtryck. I Latinamerika är förtrycket tydligare och kan handla om till exempel 

levnadsförhållanden eller polisförtryck.106 Boal menar att det finns förtryck inom alla 

samhällsklasser men att de förtrycktas teater inte behandlar problem som är allmängiltiga för 

en hel samhällsklass. Detta på grund av att det finns förtryck även inom klasserna, 

kvinnoförtryck samt vuxna som förtrycker barn inom arbetarklassen är exempel på detta.107 

Även som passiv åskådare på till exempel teatern är människan förtryckt då teatern levererar 

en färdig världsbild. Det är först när åskådaren befrias från sin passiva åskådarroll som denne 

kan befria sig från förtryck i olika former.108 

3.6.2 Metaxis

I det kritiskt frigörande perspektivet tillägnar sig eleverna ny kunskap då känsloupplevelserna 

från det gemensamma rollspelet bearbetas i förhållande till tidigare verklighetsupplevelser. 

Både de individuella upplevelserna och verkligheten bearbetas och analyseras.109 Boal menar 

att det är viktigare att få igång en diskussion snarare än en lösning på det aktuella problemet. 

Detta på grund av att det är diskussionen som aktiverar eleverna, inte lösningen.110 

Reflektionen syftar till att fokusera på elevernas framtida handlande med avsikt att förändra 

samhället.111 Boal använder sig av begreppet metaxis med vilket han menar att den förtryckte 
103 Boal (1979). De förtrycktas teater. S. 7
104 Ibid. S. 12
105 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 84
106 Boal (1980). Förtrollad, förvandlad, förstenad. S. 125
107 Ibid. S. 13 
108 Boal (1979). De förtrycktas teater. S. 176
109 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 92
110 Boal (1980). Förtrollad, förvandlad, förstenad. S. 145
111 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 82
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är del av två fristående världar, den verkliga och bilden av den verkliga. Enligt Boal är det 

viktigt att dessa världar är fristående och oberoende av varandra då elevernas kreativitet inte 

bör begränsas av realistisk återgivning eller symbolik. Deltagarna arbetar i den fiktiva världen 

för att förändra den verkliga.112 En föreställning inom de förtrycktas teater tar aldrig slut då 

allt som sker får efterverkningar i det verkliga livet. Föreställningen börjar som fiktion men 

målet är att den ska bli en del av verkligheten.113 I undervisningen används det kritiskt 

frigörande dramat för att skapa en gemensam upplevelse där eleverna ges möjlighet att 

verbalisera sina beteenden och känslor i olika komplicerade situationer. Det är viktigt att 

läraren leder arbetsprocessen så att relationen mellan fiktion och samhälle blir tydlig. Genom 

arbetet utvecklar eleverna förmåga att förstå relationen mellan handlande och känslor samt 

värderingar och attityder i olika realistiska situationer.114 Det som sker på scenen fungerar 

som repetition för det verkliga livet.115 

3.6.3 Forumteater 

En del av de förtrycktas teater är forumteatern vilket innebär att åskådarna är aktiva på så sätt 

att de kan avbryta det dramatiska spelet för att ersätta skådespelarna och spela själva.116 Att 

bearbeta olika typer av förtryck genom forumteater kan bidra till ökad medvetenhet hos 

deltagarna gällande samhällsstrukturer samt hur de kan påverka sin egen och andras situation 

genom tal och agerande.117 En viktigt aspekt inom denna metod är att föreställningen måste 

engagera alla deltagare på så sätt att alla bör känna sig lika förtryckta av det aktuella 

förtrycket. Det inledande arbetet gällande forumteater utgår alltid från individuella berättelser, 

det är dock viktigt att den valda berättelsen blir allmängiltig under arbetets gång. I det slutliga 

utförandet bör förtrycket vara något generellt för majoriteten av deltagarna.118 Enligt Boal är 

det omöjligt att vara passiv i arbetet med forumteater då alla deltagare är medvetna om att de 

när som helst kan avbryta spelet. Även de deltagare som inte säger något har gjort ett aktivt 

val vilket också är en del av ageringen.119 

112 Boal (1995). The Rainbow of Desire. S. 43-44
113 Boal (1980). Förtrollad, förvandlad, förstenad. S. 163
114 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 90
115 Boal (1995). The Rainbow of Desire. S. 44
116 Boal (1979). De förtrycktas teater. S. 17
117 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 96
118 Boal (1980). Förtrollad, förvandlad, förstenad. S. 126
119 Boal (1992). Games for Actors and Non-Actors. S. 244
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3.7 Holistiskt lärande drama 

I arbetet med det holistiska dramat eftersträvas en känslomässig och kognitiv förståelse för det 

som behandlas, så kallad insiktskunskap. Elevernas attityder och värderingar grundar sig på 

deras erfarenheter och genom att integrera kognitiva samt känslomässiga perspektiv i 

undervisningen kan deras värderingar förändras.120 Om någon känslomässig upplevelse inte 

kan genereras ur undervisningen kan inte nya kunskaper eller attityder skapas. När eleven blir 

känslomässigt berörd blir denne påmind om sina erfarenheter. Att endast arbeta med de 

personliga känslorna i ageringen leder dock inte till någon attitydförändring, det är först när 

värderingarna bearbetas som ny kunskap skapas. Detta sker i reflektionen då eleverna genom 

att växla mellan agering och reflektion utvecklar och skapar kunskap.121 

3.7.1 Syfte och mål med det holistiska dramat

Gavin Bolton som undervisat i dramapedagogik menar att ett av de primära syftena med 

ämnesområdet är att träna elevernas grundläggande mentala kunskaper och på så sätt utveckla 

deras allmänna förståelse.122 Ageringen i det holistiska dramat behandlar inte elevernas 

personliga erfarenheter utan det underliggande ämnet av ett problem. Varje problem 

innehåller värderingar och genom att formulera dessa i olika komplexa situationer kan känslor 

och tankar väckas hos eleverna.123 Även professorn och läraren Dorothy Heathcote menar att 

arbetet med dramapedagogik väcker elevernas känslor till liv. Att bli medveten om och lära 

känna sina egna spontana reaktioner och känslor leder till kunskap som eleverna bär med sig i 

sociala sammanhang även utanför dramat.124 Cecily O´Neill som arbetat med både lärare och 

elever i dramapedagogik menar att deltagarnas identifikation med roller och situationer kan 

lära dem att undersöka frågor, händelser och relationer. Huvudsyftet med dramapedagogik är 

att nå djupare eller förändrad förståelse.125 Även Bolton nämner förståelse och menar att 

inställningen till allt arbete med dramapedagogik bör vara att det ska ske någon typ av 

förändring gällande förståelsen av sig själv i förhållande till det verkliga livet.126 Enligt Bolton 

är detta, att hjälpa eleverna se på sig själva ur ett nytt perspektiv, ytterligare ett primärt syfte 

med dramapedagogiken.127 

120 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 97
121 Ibid. S. 101-102
122 Bolton (1984). Drama as education. S. 151
123 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 112
124 Wagner (1992). Drama i undervisningen. S. 289
125 O´Neill, Lambert (1990). Drama structures. S. 11, 15
126 Bolton (1986). Selected writings on drama in education. S. 169
127 Bolton (1979). Towards a theory of drama in education. S. 64
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Heathcote anser att dramapedagogik bland annat kan leda till social utveckling, ökad 

acceptans, synliggörande av värderingar samt självinsikt gällande kunskap vilket innebär att 

eleverna blir medvetna om kunskap de inte trodde de hade.128 Även O´Neill tar upp möjliga 

mål och resultat med drama, vilka hon beskriver i sex punkter: 

• Drama handlar om mänskliga beteenden och relationer, arbetet med dramapedagogik 

bör således förbättra gruppens sociala välbefinnande. 

• Deltagarnas språkliga förmåga kan förbättras då arbetet med dramapedagogik medför 

situationer där språkanvändning är nödvändigt. 

• Dramapedagogik är ett hjälpmedel för att förstå begrepp samt hantera och lösa 

problem. 

• Då dramapedagogik utgår från elevernas egna erfarenheter kan arbetet visa på deras 

existerande kunskaper samt var de befinner sig i sitt tänkande. 

• Genom dramapedagogik inspireras eleverna till att även utanför dramaarbetet 

skriva, rita, läsa, undersöka och observera.  

• Med hjälp av dramapedagogik kan särskilda ämnesområden undersökas och  

åskådliggöras. Det dramapedagogiska arbetet belyser andra perspektiv och kan bidra 

till att utvidga elevernas tankevärld bortom det de redan vet.129   

3.7.2 Lärarens roll

Vad gäller lärarens roll i det holistiska drama menar Heathcote att läraren inte leder dramat 

som beslutsfattare utan som guide och frågeställare men också som deltagare precis som 

eleverna. En typ av ledarroll är frågeställaren vilket innebär att läraren frågar efter elevernas 

uppfattning och tolkning snarare än ett rätt svar. Även läraren kan framföra sina åsikter men 

ska då göra det på ett sätt som inte upplevs som ledande utan en i mängden.130 Även O´Neill 

tar upp rollen som frågeställare och menar att läraren måste bli skicklig på att ställa frågor för 

att kunna sätta fokus på eller för att belysa allmänna konsekvenser i en viss situation. Frågor 

kan bland annat användas för att undersöka engagemang, fördjupa deltagarnas tänkande, 

utmana teorier samt som en del av reflektionen. Det är viktigt att läraren är medveten om sitt 

sätt att använda och ställa frågor. I vilken utsträckning framkallar frågorna endast självklara 

eller ja/nej svar, stödjer frågorna de tveksamma eleverna, utmanar de ytliga svar eller leder de 

deltagarna till nya kunskapsområden? Alltför ofta används frågor för att kontrollera fakta 
128 Wagner (1992). Drama i undervisningen. S. 285
129 O´Neill (1977). Drama guidelines. S. 7
130 Wagner (1992). Drama i undervisningen. S. 85
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vilket leder till att de möjligheter som finns för att utvidga elevernas tankevärld försummas.131 

Frågor kan även hjälpa läraren att få en uppfattning om vad eleverna föreställer sig. Dessa 

frågor bör dock vara informationssökande snarare än ledande.132 

O´Neill påpekar även lärarens viktiga roll då hon menar att dramapedagogikens potential som 

undervisningsmetod endast kan uppnås genom lärarens egna engagemang och delaktighet.133 

Enligt Bolton måste även eleverna vara engagerade för att det dramapedagogiska arbetet ska 

vara givande. Det är lärarens uppgift att arbeta för detta engagemang samt försiktigt påverka 

kvaliteten, omfattningen och intensiteten i elevernas engagemang. Detta för att eleverna ska 

kunna vara aktiva i det pedagogiska dramat på ett spontant, oberoende och uppmärksamt 

sätt.134 Många lärare är dock tveksamma till att ingripa i elevernas arbete då de är rädda för att 

störa den kreativa processen samt deras sätt att uttrycka sig. Ett vanligt antagande är att 

kreativiteten ökar ju mer frihet eleverna ges. Då eleverna lämnas åt sig själva och läraren 

endast ger yttre stimulans i form av till exempel stöd till förslag eller kommentarer gällande 

slutprodukten kommer eleverna inte kunna skapa något som sträcker sig längre än deras redan 

existerande kunskaper. Det är också osannolikt att de kommer uppnå någon ny och betydande 

förståelse.135

3.7.3 Reflektion

Enligt O´Neill är det inte nödvändigt att reflektionen sker i form av en diskussion, det behöver 

inte heller ske i slutet av arbetsprocessen. Då reflektionen integreras i ageringen får eleverna 

möjlighet att formulera sina upplevelser och erfarenheter i samband med att det sker.136 

Heathcote menar att reflektion är det enda som i längden kan leda till förändring, det är därför 

oerhört viktigt att utveckla elevernas reflektionsförmåga.137 O´Neill poängterar vikten av 

reflektion och menar att reflektionen av en upplevelse leder till förståelse lika mycket som 

upplevelsen själv. Reflektionen är också viktig på grund av att det ofta är då som läraren ges 

chans att utvärdera lektionens effekt samt nivån gällande elevernas engagemang och 

intresse.138 I verkliga livet är det inte möjligt att stanna upp och reflektera mitt i en handling, 

det är det dock i dramapedagogiken. Att kunna betrakta sina känslor på håll är givande för det 

131 O´Neill (1977). Drama guidelines. S. 16
132 Wagner (1992). Drama i undervisningen. S. 81
133 O´Neill, Lambert (1990). Drama structures. S. 10
134 Bolton (1986). Selected writings on drama in education. S. 166-167
135 O´Neill (1977). Drama guidelines. S. 9
136 O´Neill, Lambert (1990). Drama structures. S. 144
137 Wagner (1992). Drama i undervisningen. S. 98
138 O´Neill (1977). Drama guidelines. S. 17
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psykiska välbefinnandet. Genom att reflektera kring våra känslor kan vi hantera det som 

händer men också använda oss av det i framtiden.139 

4 Resultatanalys
4.1 Vad är dramapedagogik?

Genom Sternudds fyra dramapedagogiska perspektiv får vi hjälp att definiera några av 

dramapedagogikens infallsvinklar. Dessa har likheter sinsemellan vilka visar på 

dramapedagogikens grunddrag. Oavsett vilket perspektiv som är i fokus handlar 

dramapedagogiken om att genom handling utveckla elevernas sociala och kreativa förmågor. 

Även personlighetsutveckling ligger i fokus i arbetet med dramapedagogik. Det kan dock se 

ut på olika sätt och syftet med personlighetsutveckling skiljer sig mellan de fyra perspektiven. 

Inom det konstpedagogiska perspektivet eftersträvas bland annat utveckling av sociala och 

kreativa uttrycksförmågor medan arbetet i det personlighetsutvecklande perspektivet riktar sig 

mot ökad självmedvetenhet gällande sina egna resurser. Även det kritiskt frigörande 

perspektivet riktar sig mot självmedvetenhet men då gällande möjlighet till samhällspåverkan. 

Inom det holistiska perspektivet ligger fokus på känslomässig och kognitiv förståelse för att 

genom detta skapa en helhetsbild av det aktuella ämnet. 

Dramapedagogik kan beskrivas som en metod för att utforska den värld vi lever i. Genom 

leken utforskar vi oss själva men också vår omgivning. Leken är därför en viktigt del inom 

dramapedagogiken. Då leken fungerar som språngbräda inom barnets dramatiska skapande 

kan drama anses vara barnets egen konstform. Trots det spelar läraren en viktig roll i det 

dramapedagogiska arbetet. Läraren ska dock inte vara auktoritär och beslutande utan snarare 

fungera som en demokratiskt, vägledande och hänsynstagande ledare.

 Även reflektionen är en viktig del av dramapedagogiken då det är genom den som vi kan 

formulera våra upplevelser och erfarenheter. Det är först när vi gjort det som en djupare 

förståelse kan skapas vilket i sig kan leda till personlighetsutveckling. Oavsett vilket 

perspektiv som ligger till grund för vårt arbete är det processen snarare än produkten som 

bidrar till lärande. Även då arbetet ska resultera i en föreställning är det själva arbetet med 

föreställningen som leder till kunskap snarare än föreställningen i sig. Dramapedagogik kan 

därför beskrivas som ett processinriktat arbetssätt.

139 Wagner (1992). Drama i undervisningen. S. 100
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Sammanfattningsvis kan alltså sägas att dramapedagogik är en metod och ett ämne där 

eleverna genom agering av olika situationer samt reflektion kring ageringen får möjlighet till 

utveckling gällande både personlighet, social förståelse samt vetenskapligt kunnande. 

Dramapedagogik kan alltså sägas vara en metod för utveckling av livskunskap, vetskap om 

vad det innebär att vara människa. 

4.2 Varför ska vi arbeta med dramapedagogik?

Dramapedagogik kan användas både som integrerad undervisningsmetod och som ett enskilt 

ämne. Oavsett hur arbetsformen ser ut är det ett ämnesområde där fokus ligger på att utveckla 

den enskilda individen, detta trots att dramapedagogik är en gruppverksamhet. Ett av skälen 

till att dramapedagogiken bör vara en del av undervisningen ligger i möjligheterna till att 

utveckla kunskap om oss själva både som enskilda individer men också i relation till andra. I 

arbetet med dramapedagogik utvecklar eleverna sina sociala förmågor där möjligheten att 

känna empati är en del. Genom att sätta sig in i samt reflektera över egna och andras 

handlingar kan en förändring av attityder och beteenden ske. Genom det dramapedagogiska 

arbetet får eleverna tillgång till verktyg vilket synliggör problem samt hjälper dem att påverka 

sina egna liv. Att synliggöra och konkretisera problem i form av agering kan bidra till att 

väcka elevernas känslor och tankar. Att vara medveten samt ha kännedom om sina egna 

känslor och reaktioner är viktiga kunskaper i alla sociala situationer.

Dramapedagogiken spelar en viktig roll vad gäller att tillföra kreativt tänkande till 

undervisningen. Den kreativa tankeprocessen handlar om nyskapande vilket bland annat 

innefattar att omforma sig själv och sin verklighet efter nya situationer. För att utveckla 

elevernas kognitiva förmåga är kreativitet och fantasi en förutsättning. Utan dessa delar 

skulle vi inte kunna utveckla vare sig oss själva eller den värld vi lever i. Då eleverna ges 

möjlighet att själva undersöka och utforska istället för att serveras ett färdigt svar kommer de 

att nå en djupare förståelse. 

För att sammanfatta varför vi ska arbeta med dramapedagogik kan det primära syftet 

beskrivas i termer av personlighetsutveckling, självinsikt, problemlösning samt 

förståelsefördjupning vilket innefattar ökad och fördjupad förståelse gällande sociala och 

vetenskapliga kunskaper. 
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4.3 Hur kan vi arbeta med dramapedagogik?

Alla fyra perspektiv visar på olika sätt att möta och arbeta med dramapedagogiken. 

Gemensamt är dock att agering och handling står i fokus. Detta innebär inte att ageringen är 

det huvudsakliga målet med det dramapedagogiska arbetet utan snarare en metod för att 

uppnå mål så som personlighetsutveckling och fördjupad förståelse gällande exempelvis 

sociala förmågor och vetenskapliga kunskaper. I det dramapedagogiska arbetet får eleverna 

möjlighet att undersöka hur olika alternativ fungerar i förhållande till en viss situation eller ett 

problem. Arbetet är på så sätt framtids- och verklighetsinriktat. För att kunna nå förändring 

och utveckling är det viktigt att klimatet vi arbetar i är accepterande och tryggt. Möjlighet till 

utveckling och förändring är också beroende av individuellt tänkande. Det dramapedagogiska 

arbetet sker i grupp men varje enskild individ måste utvecklas i sig själv för att nå förändring. 

Detta sker genom agering och reflektion där alla elever är aktiva både i handling och tanke. 

Genom reflektion väcks elevernas tankar vilket kan leda till förändrade handlingar i 

framtiden. Det dramapedagogiska arbetet handlar inte enbart om varje enskild individs 

upplevelser utan kan också användas för att konkretisera och tydliggöra komplicerade 

ämnesområden. Detta kan till exempel ske i form av ämnesintegration med syfte att öka 

förståelse och vetenskaplig kunskap.

 

Genom frågor och elevinflytande i form av demokratiskt hänsynstagande leder läraren det 

dramapedagogiska arbetet. Det är viktigt att läraren har kontroll över arbetet samtidigt som 

denne inte får ta över och styra elevernas arbete alltför mycket. Allteftersom arbetet 

fortskrider kan läraren  överlämna mer och mer ansvar till eleverna. 

En beskrivning av hur vi kan arbeta med dramapedagogik kan sammanfattas med begreppen 

handling, vägledare samt framtids- och verklighetsinriktat. Det är handlingen som ligger till 

grund för allt dramapedagogiskt arbete. Handlingen utgår från vår verklighet eller i viljan att 

förändra densamma, arbetet förbereder eleverna inför kommande situationer och riktar sig på 

så sätt till den kommande framtiden. Läraren fungerar mer som en vägledare än som 

allvetande, eleverna erbjuds inga givna svar utan får med stöd av läraren undersöka och 

utforska olika situationer och problem.
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5 Slutlig diskussion
Syftet med detta arbete var att beskriva, förklara, skapa förståelse för samt inspirera till arbete 

med dramapedagogik. Om detta syfte är uppnått kan inte jag besvara då det är läsaren som 

avgör detta. Jag kan däremot avgöra om jag besvarat min frågeställning eller inte. 

Dramapedagogik är som sagt ett brett ämnesområde men jag anser att jag gett några av de 

många svar som finns på mina tre frågor, vad, varför och hur. Precis som jag nämnt tidigare 

menar Sternudd att dramapedagogik inte kan ses som en undervisningsmetod utan flera.140 

Detta påpekar även Istvan Pusztai som är verksam lärare i dramapedagogik, han menar också 

att varje lärare bör utforma sin egen metod snarare än att härma en befintlig. Att utforma en 

egen metod är dock relativt och flera lärare gör det lätt för sig genom att använda 

andrahandsuppgifter.141 Jag håller med Pusztai om vikten av att skapa sin egen metod men jag 

anser också att det är dumt att inte inspireras och ta hänsyn till de teorier som framkommit 

genom historien. 

Pusztai menar att diskussionen kring dramapedagogiken bör kretsa kring ämnets innehåll 

snarare än dess metodgrundare då det är innehållet som visar på ämnet, inte namnen på 

metodskaparna. Att ha kunskap om och föra en debatt kring sakinnehåll är lika viktigt som att 

ha en estetisk och pedagogisk målsättning.142 Att låsa sig vid en pedagog och dennes teorier 

tycker jag är lika tanklöst som att inte grunda sitt arbete på några teorier. Jag anser att givande 

undervisning kännetecknas av föränderlighet samt kunskap och intresse. För mig handlar 

inspiration om att plocka russinen ur kakan och av detta skapa någonting som passar mig och 

mina elever. Dagens skola ser inte ut som Heathcotes eller Slades, det är därför viktigt att 

alltid ha det verkliga sammanhanget i bakhuvudet. Beroende på elevgrupp och situation 

passar olika metoder och infallsvinklar olika bra. Jag anser därför att att det är oerhört viktigt 

att vara insatt i det som presenteras för eleverna. Jag ser det som en självklarhet att sätta upp 

tydliga syften och mål med sin undervisning vilket också kräver kunskap om metoder och 

teorier. Det är även viktigt att vara medveten om hur de metoder som används påverkar 

eleverna. Beroende på vilket svar som önskas fungerar olika metoder olika bra.143 Detta 

innebär att det också är viktigt att variera arbetsmetoderna för att möjliggöra en 

kunskapsbredd hos eleverna. Detta behandlas även i läroplanen där det poängteras att kunskap 

inte är ett entydigt begrepp. Det är därför viktigt att det ges utrymme för olika 

140 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 182
141 Pusztai (2000). Stanislavskij-variationer. S. 11
142 Ibid. S. 225
143 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 18
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kunskapsformer i undervisningen som tillsammans kan skapa en helhet.144 Jag tror att 

dramapedagogiken kan bidra till detta men då måste både den allmänna och den fördjupade 

kunskapen kring ämnesområdet öka.  

5.1 Metoddiskussion 

Att göra en hermeneutisk litteraturstudie innebär mycket jobb då både insamling och tolkning 

av data är ett omfattande arbete. Det har ibland varit svårt att avgöra om det jag kommit fram 

till varit ärliga tolkningar eller om min förförståelse inom ämnet lett till fördomar. Jag tror 

därför att det kan vara positivt att genomföra en studie som denna i par då det går att föra en 

tolkande dialog tillsammans. Margaretha Grahn menar att den hermeneutiska 

tolkningsprocessen kan liknas vid ett pussel med flera möjliga bildresultat.145 Jag tror inte att 

det slutliga resultatet skiljer sig drastiskt åt beroende på om studien utförs av en eller två 

personer, däremot kan det nog underlätta för författarna. Jag tror dock att resultatet skulle bli 

mer omfattande och på så sätt skulle en annan resultatbild presenteras.

Jag skrev i slutet av metodgenomgången att jag hoppades på fördjupad såväl som breddad 

förståelse och kunskap.146 Detta tycker jag mig ha uppnått då jag insett att det finns 

infallsvinklar till dramapedagogiken som jag inte varit medveten om. Även min förståelse för 

syfte och mål med metoder som jag tidigare inte varit insatt i har fördjupats. Detta har bidragit 

till ökad kunskap vilket jag hoppas leder till ökad yrkesskicklighet.

För att nå en djupare tolkning kan det vara intressant att jämföra det som framkommit i 

litteraturen med erfarenheter och observationer från verkliga lektioner eller samtal. På så sätt 

kan den dialog som uppstår mellan förförståelse och text fördjupas.147 Att göra detta skulle 

dock ha krävt mer tid men det var inte heller aktuellt i denna studie då fokus ligger på enbart 

teori. Det är dock intressant att se vilken bredd och användbar metod hermeneutiken är. 

5.2 Resultatdiskussion

Jag anser att Sternudds fyra dramapedagogiska perspektiv är bra att utgå från men jag tycker 

att det är viktigt att dessa inte fungerar som en absolut och statisk ram. Jag har i 

resultatanalysen visat på hur de fyra perspektiven har likheter och hur de bygger på samma 

144 Utbildningsdepartementet (2006). Lpo 94. S. 6
145 Grahn (2005). Musernas viskningar förr och nu. S. 21
146 Se sidan 9
147 Alvesson, Sköldberg (2008). Tolkning och reflektion. 
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grundstomme och i många fall även syfte. Jag ser därför de fyra perspektiven som en hjälp att 

formulera det jag arbetar med snarare än ett regelverk över hur dramapedagogiken är 

strukturerad. 

Leken är en stor del av dramapedagogiken och den kan precis som den dramapedagogiska 

ageringen ses som ett sätt att förbereda sig för verkligheten. Jag håller med om att leken är 

väsentlig för barns utveckling men jag tror att det är viktigt att presentera den på rätt sätt. 

Begreppet lek är inte någonting som förknippas med kunskap och inlärning. Leken som 

begrepp har ingen plats i dagens skola samtidigt som de estetiska ämnena har lägre status än 

övriga skolämnen. Detta trots att läroplanen tydligt uttrycker att lek och skapande verksamhet 

är betydelsefulla delar i elevernas lärande.148 Frågan är då hur leken och även 

dramapedagogiken ska kunna få det intresse och den status som det förtjänar. Inom 

dramapedagogiken är det processen som ligger i fokus jämfört med produkten i de flesta 

andra skolämnen. Undervisningsmetoder som fokuserar kunskap om vad det innebär att vara 

människa värderas lägre än ämnen med fokus på ren fakta. Skälet till detta tror jag beror på 

bristande kunskap. Då dramapedagogik är ett svårtytt begrepp är det inte ens alla 

dramapedagoger som kan ge ett enkelt svar på vad dramapedagogik innebär, hur ska vi då 

förvänta oss att lärare utan dramapedagogisk utbildning ska använda sig av det som 

undervisningsmetod? Tufft ifrågasättande kan tyckas med tanke på syftet med denna studie. 

Det är dock omöjligt att utbilda alla lärare i olika undervisningsmetoder, däremot tror jag att 

dramapedagogiken måste tydliggöras för att nå ut till fler än de redan frälsta. Det är detta som 

jag försökt med denna studie men det är inte nog då ämnesområdet är brett och min studie 

liten. Trots det anser jag att det resultat jag redovisar är en grund att bygga vidare på. 

Dramapedagogik är en verklighetsförberedande metod där eleverna får chans att prova olika 

värderingar och situationer utan att verkligheten behöver förändras. Förutom rent 

personlighetsutvecklande syften oavsett ålder ser jag klara vinster med detta och då speciellt 

gällande tonåringar. Genom det dramapedagogiska arbetet kan eleverna bli medvetna om sina 

egna förmågor.149 Detta betyder inte att eleverna mognar snabbare, däremot tror jag att deras 

självkänsla och självförtroende ökar vilket är nog så viktigt. Här tror jag att reflektionen 

spelar en viktig roll. Jag upplever inte att dagens skola ger plats till reflektion och eftertanke. 

Både elever och lärare är stressade för att nå de uppsatta målen. Att fundera kring dessa i 

relation till sig själv är inte någonting som hinns med. Eleverna får inte chans att utveckla 

eller tydliggöra det de är bra på, inte heller ges möjligheter till intressefördjupning. Skolan 
148 Utbildningsdepartementet (2006). Lpo 94. S. 5
149 Sternudd (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. S. 111
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blir på så sätt en ytlig kunskapsförmedlare. Att ta sig tid att reflektera över situationer och 

problem utvecklar bland annat den kognitiva förmågan vilket medför positiva effekter inom 

all undervisning. Detta kan i sin tur leda till att självkänsla och självförtroende ökar. 

5.3 Fortsatt forskning

Dramapedagogik är ett brett ämnesområde och som jag nämnt tidigare är det svårt om inte 

omöjligt att besvara min frågeställning med ett enkelt och entydigt svar. Det är därför lätt att 

se möjligheter till fortsatt forskning. För att fördjupa sig ytterligare i min valda frågeställning 

skulle det vara intressant att genom en empirisk studie undersöka elever och lärares 

uppfattning kring dramapedagogik. Jag funderade själv i dessa banor  under inledningsfasen 

av mitt arbete. Intresset från lärarnas sida var dock svalt vilket fick mig att inse att jag då 

behövt mer tid till mitt förfogande. Det skulle också vara intressant att fördjupa sig ytterligare 

i varje enskilt dramapedagogiskt perspektiv. Detta kan i sin tur kopplas till hur arbetet ser ut i 

skolorna, är det något perspektiv som är vanligare än ett annat och vad kan detta bero på? Jag 

har själv inte arbetat utifrån dessa fyra perspektiv, men det är något som jag ser fram emot att 

göra i mitt kommande yrkesliv. Det som jag redovisat i denna studie bygger på teorier från 

dramapedagoger och forskare men hur arbetar lärare utan dramapedagogisk utbildning med 

detta ämnesområde? 

Det finns som sagt mycket att fördjupa sig i inom dramapedagogiken och jag hoppas att det 

kommer mer forskning som går på djupet på ett sätt som inte är möjligt i en studie som denna. 

Jag tror att det är viktigt både för att höja ämnesområdets status men också för att öka den 

allmänna förståelsen. 
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