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Förord
När jag reflekterar över avhandlingens process fram till dess slutprodukt känner jag en oerhörd tacksamhet till de personer som stöttat mig
med kunskaper ,vilka för arbetet har varit mycket betydelsefulla:
Lars-Owe Dahlgren, min handledare och professor i Didaktik; Lotta
och Mattias, IT-kunniga; Roland Pettersson, fil.mag och som in i det
sista kritiserat och ställt frågor om form och innehåll.

Ett ord som en människa fäster sig vid
kan verka i oberäknelig tid
Det kan framkalla glädje till livets slut
Det kan uppväcka obehag livet ut
Ja, det påverkar livet på jorden så slarva inte med orden
Alf Henriksson

Sammanfattning
Denna avhandling fokuserar på hur lärare tänker när de i undervisningen använder drama som metod. Det är en didaktisk studie där vad,
varför och hur frågorna belyses. Avhandlingen består av två delar; en
teoretisk del som innehåller teoretiska perspektiv på drama i allmänhet
samt teoretiska perspektiv med fokus på drama som metod i lärandet.
Den teoretiska studien utgår från Aritoteles och mimesis (efterbildningar) begreppet, vilket är relaterat till hur barnet lär om världen och erhåller sina första kunskaper. Det öppnar vägen till Nussbaum och hennes
tolkningar av Aristoteles. Andra, för ämnet, viktiga teoretiker och vilka
jag inspirerats av är Dewey och den fenomenografiska synen på lärande
med Marton & Booth som huvudpersoner. Drama som metod bygger
på bl a Boltons syn på lärande både ur ett historiskt och framtida perspektiv. Avhandlingens andra del består av en empirisk undersökning
där lärare, utifrån de didaktiska frågorna, intervjuats med fokus på hur
de tänker när de använder drama som metod. Detta för att försöka ge
drama som metod en essens. Resultatet från undersökningen visar på
att utifrån lärarnas beskrivningar kan följande aspekter redovisas:
• att lära känna sig själv både till det yttre och inre
• att utifrån kunskap om sig själv träna individen till att
samarbeta
• att utveckla färdigheter i att kommunicera
• att träna eleven att använda alla sinnen i att inhämta
kunskaper
• att använda fantasin för att utveckla kreativa sidor samt
• att vidga kunskapsbegreppet utifrån ett helhetstänkande
Nyckelord: drama som metod, lärande, upplevelse, inlevelse samt reflektion
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Kapitel I. Introduktion, syften
och utgångspunkter
Inledning
År 1979 avslutade jag min ämneslärarutbildning vid Linköpings universitet. I min magisterexamen ingår ämnena: nordiska språk, litteraturhistoria, historia samt pedagogik. Senare under 1980-talet kompletterade jag min utbildning med religion och dramapedagogik. Innan jag
utbildade mig till lärare arbetetade jag med att undervisa vuxna med
utländsk bakgrund och vuxna med mentala och fysiska handikapp. Det
var under dessa, för mig mycket betydelsefulla år, som mitt starka intresse för drama/teater i undervisningen växte fram. Nedan kommer jag
att utveckla mitt eget synsätt på drama som metod i lärandet (se Dramakommunikation och lärande s 11). Drama som metod stärker identiteten (innehållande kulturell identitet) hos individen. Ett av de viktigaste
momenten i min undervisning blev därför att arbeta med drama som
metod utifrån varje elev (individualisering). Jag blev ganska snart medveten om att metoden ökade motivationen till lärande hos eleverna. Att
variera och utveckla undervisningssätten blev viktigt för att klara av individualisering bland eleverna i dessa grupper/klasser, vilka var mycket
heterogena. Redan då blev min ”undervisningsfilosofi” att i lärandeprocessen ta reda på vad eleven kan i stället för vad han/hon inte kan.
Jag upptäckte att vägen till att inhämta kunskaper genom drama som
metod blev kortare.
När jag i slutet av 70-talet började undervisa på grundskolans högstadium hade jag skaffat mig så mycket erfarenhet av grupper och
grupprocesser att jag såg mig om efter nya utmaningar. Jag började arbeta med elever med särskilda behov och barn med mycket svåra sociala
och psykiska problem. Mitt eget lärande växte under de här åren och
jag blev medveten om betydelsen av att möta kunskapsbehoven på olika



sätt och utifrån olika kulturer. Drama/teater öppnade åter nya vägar
för att förstå dessa elever och föräldrar och jag började förstå det meningsfulla lärandet i ett större perspektiv men också i betydelsen av ett
livslångt lärande.
Gymnasieskolan – en gymnasieskola för alla, blev verklighet, efter
några år på 1980-talet. Vad kunde drama som metod användas till på
den här nivån? Ganska snart kom jag underfund med att aktivitet i
lärandet stimulerade till ett sökande efter kunskaper på ett annat sätt
– formen för innehållet blev viktigt och jag förstod att i lärarrollen måste form och innehåll gå hand i hand. Kunskap och färdigheter blev lika
viktiga för lärare som för elev och interaktionen blev för mig tydlig i
alla undervisningssammanhang. Genom att arbeta utifrån en divergerande kunskapssyn fick eleverna möjligheter att ansvara för sitt eget
sökande av kunskaper, ifrågasätta och dra slutsatser.
Efter många års erfarenheter i ämnet har jag tillsammans med universitetsadjunkt Bo Claesson, på 1990-talet lärare på Institutionen för
Tillämpad Lärarkunskap (ITL), byggt upp och utvecklat ämnet Dramakommunikation såväl i Sverige som internationellt. Vi har fått många
studenter att inse och bli medvetna om betydelsen av ett aktivt lärande
och genom handling kunna variera undervisningen beroende på målgrupp och elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter i olika ämnen.
Dramakommunikation och lärande kommer att beskrivas i kapitel
I. I kapitel III redogörs för Tidigare forskning och litteratur av betydelse för forskningsfrågorna. Valet av placering beror på den betydelse
genomgångna perspektiv på lärande haft för uppsatsens form och inne-

 Dahlgren (1993), menar att inhämtandet av kunskaper bör ske i samspel med andra;
”det meningsfulla lärandet kräver ett intensivt samspel mellan lärare och elev samt
mellan de studerande” (ibid. s 22).
 Livslångt lärande innebär att människan lär under hela sitt liv och inom livets alla
områden. Rubenson refererar till Cropley, 1981, som betonar livslångt lärande i att
ett medvetet lärande inte är begränsat till formell utbildning (Ellström, Gustavsson &
Larsson, 1996).
 Maltén (2002) menar att konvergent, logiskt och analytiskt tänkande sker i den vänstra hemisfären medan divergent, kreativt och syntetiserande tänkande sker i den högra.
Han betonar att det konvergenta tänkandet utmynnar i konventionella problemlösningar, medan det divergenta tänkandet är mer nyskapande och lockar oss att pröva
nya vägval.
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håll samt för att göra övergången till den empiriska studien tydligare i
koppling till ämnets syfte – att ge drama som metod en essens.

Dramakommunikation och lärande
Introduktion
Drama, som ett kommunikativt ämne, skapar möjligheter att utveckla
hela människan utifrån individens egen förmåga här och nu. Drama i
lärandet kopplat till begreppet kommunikation med fokus på kommunikationskompetens, aktiverar eleven att söka nya kunskaper. Dramakommunikation med fokus på lärande sker i mötet med omvärlden och
individen. Eftersom grunden i all kommunikation är kunskap om sig
själv och sitt kulturella arv i mötet med andra och andra kulturer såg
vi drama som en väg till kunskap och därav namnet dramakommunikation. Att arbeta med dramakommunikation i lärandet innebär ett annorlunda sätt att se på kunskap och kunskapsbegreppet. Viktiga inslag
i dramakommunikation är:
• en helhetssyn på människan och livet
• att ge individen verktyg för att utveckla kunskap och
kompetens genom ökad medvetenhet om sig själv och
andra
• att kunskapen är förstådd i de egna känslorna och handlingarna
• en divergerande kunskapssyn med aktivt inhämtande
och ifrågasättande av kunskaper
Begreppet kvalitativ i koppling till dramakommunikation bygger på
att teorier kopplas till upplevelser, diskussioner och reflektioner utifrån
de praktiska aktiva övningarna och tränar deltagarna att bli medvetna
om de estetiska uttryckssättens betydelse i alla kommunikativa former.
 Kommunikationskompetens, att åstadkomma resultat med andra. Ordet kommunikation betyder att göra gemensamt, d v s att förstå vad kommunicerande personer
menar utan att personerna tycker lika (Engquist, 2003).
 Divergerande kunskapssyn, kunskaper sedda utifrån olika perspektiv (Egidius,
1995).

11

Drama betonar kommunikation inom och/eller mellan människor. Teoretiska bakgrunder hämtas från många olika områden såsom kommunikation, pedagogik och didaktik. Filosofi, psykologi, sociologi, etik
samt etnologi utgör viktiga bidrag till dramakommunikation. Ämnesteori från olika vetenskaper är andra exempel på bidragande, stödjande
och samverkande delar. Dramakommunikation ger möjlighet att låta
ovanstående ämnesområden samverka och ge en helhetsbild i lärandet.
Metoden, genom aktivitet i lärandet, utgör en viktig del för blivande ledare/lärare såväl som för redan verksamma och öppnar nya perspektiv
för skola och samhälle som vill utvecklas och utveckla.
På de följande sidorna beskrivs modellen och innehållet. Det bästa
sättet att förstå ämnet och metoden är att aktivt deltaga i samspelet
under lektion/arbetstillfällen.

Jag – Vi – Andra
Ett barns utvecklingsprocess grundläggs i hemmet där de vuxnas relationer till barnet har stor betydelse för barnets fortsatta utveckling.
Barnet skapar sin egen självbild (medvetna föreställningar som individen/barnet har om sig själv) genom att se hur andra människor i deras
omgivning reagerar på dem. Utvecklingsprocessen genom självuppfattning, egenvärde och självtillit (det värde barnet/individen sätter på sig
själv) beror på acceptans (att vara respekterad), erkännande och samhörighet. Många forskare anser att begreppet självbild har en nära anknytning till begreppet personlig identitet. I ett lärande är det viktigt att
se hela barnet och att som lärare underlätta i undervisningsprocessen.
Dramakommunikation som metod arbetar genom att utgå från barnet
och skapa trygghet i undervisningsmiljön. Tryggheten är en väg mot
ökad självkännedom. Vad innebär det att vara trygg?
•
•
•
•
•

att våga vara sig själv både till det yttre och inre
att våga se det som är bra och mindre bra hos sig själv
att våga ta ansvar och stå för vad man tycker i grupp
att våga pröva nya saker och lära sig av det
att visa respekt och förståelse för andra

 Personlig identitet; hur vi ser på oss själva, hur vi värderar oss själva och vår personlighet (Dimbleby & Burton, 1995).
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I FN:s barnkonvention kan man läsa om barnets rätt att själv uttrycka
sina åsikter. I skolan och i lärandemiljön ska eleverna erhålla kunskap
och få redskap så att de kan förmedla vad de tycker, tänker och känner.
I läroplanen Lpo 94 (s 8 ) betonas att:
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men
även skolan har en viktig roll därvidlag.Varje elev har rätt att i skolan få
utvecklas, känna växandets glädje och få övervinna svårigheter.

Dramakommunikation är ett sätt att få kunskap om sig själv och andra,
en pågående process både inom den enskilde och i kontakt med andra.
Dramakommunikation står för ett förhållningssätt där både inåtriktad
och utåtriktad kommunikation belyses. Grundläggande kunskaper i
dramakommunikation får eleven genom att aktivt arbeta med sin identitet och sitt kulturella arv, som en del av identiteten. Kunskap om det
kulturella arvet skapar förståelse för andra kulturer och det underlättar
för eleven att få kunskaper om den värld vi lever i. I begreppet identitet ligger också den kulturella identiteten. Begreppen går inte att skilja
åt. I lärandet integreras begreppen, d v s att ha kunskap om den egna
kulturen/traditioner förstärker den egna identiteten samt ökar förståelsen för andra människor och deras kulturella identiteter. Att i lärandet utveckla individen öppnar dörrar till omvärlden. Barnets trygghet
ligger i att hon/han är delaktig i olika gemenskaphetsformer, vilket
betyder att det kulturella arvet har en stor del i barnets identitet. Här
kommer på ett tidigt stadium viktiga normer och värderingsmönster in
i bilden. Dialog med andra har betydelse för identitetsprocessen. Människors möten blir viktiga i alla kommunikativa sammanhang och inte
minst i lärandemiljöer, eftersom kunskaper om andra kulturer i bästa
fall leder till kännedom om vår egen kultur och vårt kulturella arv. I ett
mångkulturellt samhälle måste också lärandemiljön få vara mångkulturell, vilket innebär att skapa medvetenhet om att barn med utländsk
bakgrund och med egen identitet från sitt hemland ska få möjligheter
att i det nya landet bygga upp en ny identitet. Att det i skolan finns
lärare med utländsk bakgrund som tillsammans med svenska lärare integrerar i lärandet genom att hitta former för alla elever att hitta sin
identitet, skapar möjligheter till framgång i ett interkulturellt lärande.
Självkännedom innebär också att eleven blir medveten om den egna
kända och okända kompetens/inkompetensnivån, vilket underlättar i
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olika lärandemiljöer. Det är viktigt i livet att få vara någon - man orkar
inte vara Ingen. Dramakommunikation förutsätter kontinuitet i lärandet, vilket innebär att metoden introduceras för eleven så att den är
känd i undervisningssituationen samt väl planerad och avvägd i relation
till ämnet. Ett av grundelementen i dramakommunikation bygger på
att ge individen egenvärde och självkänsla, vilket innebär förmågan att
kunna uppskatta sig själv och vara beredd att få sitt eget värde respekterat samt förmågan att kunna förnimma och identifiera sina känslor.
Dramakommunikation arbetar med att se hela människan i lärandet
genom att både teoretiska kunskaper och sociala färdigheter ses som
en viktig kompetens i medmänskliga relationer. Lärandet måste bli bredare, djupare och mer flexibelt för att ge plats och möjligheter åt alla
barn. Att reflektera över det enskilda barnets välfärd innebär att som
lärare/ledare i dramakommunikation ha kunskaper i och vara medveten om människans utveckling och livsfaser. Dramakommunikation går
på djupet och ser hela människan i lärandet, ett ömsesidigt lärande där
lärare/ledare och elev lär av varandra. Det handlar om vägar till kunskap om livet. Den känslomässiga intelligensen skapar förutsättningar
för såväl den intellektuella som emotionella utvecklingen. Eftersom ledarens/lärarrollens innebörd har förändrats med tiden och att eleven
får ta större ansvar för sitt eget lärande krävs ökade kunskaper och
varierande metoder för att möta eleven på den nivå han/hon befinner
sig. Skolan och lärandemiljön bidrager till att öka barnets självförtroende så de kan ta det ansvar som krävs av dem i skolan men också i
samhället i övrigt. Vägen till kunskap och färdigheter går genom självkänsla och tillit i lärandemiljön och att barnet/eleven börjar där det
står och själv känner sig tryggt. Dramakommunikation betonar att det
måste vara roligt att gå i skolan och bli motiverad till att utvecklas i
lärandet. Läraren/ledaren i lärandeprocessen har till uppgift att hitta
metoder som underlättar och ger barnet/eleven möjligheter att upptäcka
sig själv och öka sin självkännedom. Lärandemiljön är utmärkt för att
upptäcka och uppleva möten med andra. En utveckling sker först när
man konfronteras med andras tankar och värderingar. Skolans uppgift
att låta alla barn/elever få frihet att pröva och utforska nya vägar till
kunskap om omvärlden, arbetas aktivt med genom metoden. Den na ”Att lära känna sig själv innebär att se sig själv i andra, att känna igen det egna i det
främmande och att ”göra sig hemmastadd i det främmande” och med detta sedan
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turliga progressionen i lärandet hos varje elev betonas och tas häsyn till
i dramakommunikation. Det ena undervisningssättet får inte utesluta
det andra. Medvetenhet kring att sociala och psykologiska faktorer styr
lärandet i många sammanhang betonas i metoden. Att medvetet arbeta
med hela barnet/eleven i lärandeprocessen skapar ett positivt klimat för
lärandet. Lärandet omfattar mer än teoretiska kunskaper - man måste
kunna sätta sig in i andra situationer utifrån både en verbal- och icke
verbal kommunikativ medvetenhet. Att uppmärksamma det icke-verbala språket och dess koder i lärandesammanhang medvetandegör att
det finns elever som ”talar” med kroppen. Lärandeprocessen måste utgå
från individens alla resurser för att motivera ett aktivt lärande och där
ledaren/läraren är medveten om egna förutsättningar i lärandemiljön.

Ett flexibelt lärande
Ett flexibelt lärande och en utvecklande pedagogik med ett didaktisk
förhållningssätt innebär att se världen från många olika håll. Dramakommunikation tränar eleverna i att lära sig lära. Genom att som ledare/lärare låta eleverna få pröva på olika estetiska uttryckssätt i lärandet
lär de känna sig själva och tränar sig i att förstå och respektera andra.
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.
Inte förrän barnet blir medvetet om känslan och dess betydelse kan det
sätta ord på den, komma med lösningar eller hantera dem. Barnet lär
sig våga försöka och det blir lättare att acceptera sig själv och andra. De
återvända till sig själv” (Gustavsson, 2000, s 242).
 Förmåga att anpassa sig till nya situationer och villkor, fakta och argument (Egidius,
1995).
 Didaktik kommer från grekiskans didaskein techne och betyder konsten att lära ut
(Dahlgren, 1990). Didaktikens centrala frågor är, enligt Dahlgren: legitimitetsfrågan
(varför ett visst kunskaps och färdighetsområde skall vara representerat i skolans
innehåll), selektionsfrågan (vad ska utgöra innehållet) samt kommunikationsfrågan
(hur ska innehållet bearbetas). Han tar också upp frågan om vad som kännetecknar
ett visst kunskaps- eller färdighetsområde och benämner det identitetsfrågan. Med
den frågan förstärker han didaktikens områden och menar att innehållet i undervisningen har förändrats genom ny kunskapsområden, kunskapsutvecklingen tar sig nya
vägar inom forskningen samt att innehållet förändras genom att tidigare kunskapsindelningar ersätts med nya.
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estetiska uttryckssätten tränar också elevernas inlevelseförmåga, vilket
har betydelse för grupprocessen. Dramakommunikation handlar om att
skapa empati i lärandemiljön. Ledaren/läraren får inte plocka sönder
helheten utan istället måste lärandet ske i många olika sammanhang.
Lärandet ska finnas i hela människan och bidra till att barnet utvecklas
för livet.10 I Lpo 94 (s 8) framhålls att:
I skolarbetet skall de intellektuella såväl de praktiska, sinnliga och estetiska
aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för
kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva
känslor och stämningar.

Dramakommunikation integrerar de estetiska ämnena i undervisningen
för att lärandemiljön ska bli en kvalitetsutbildning, där kvalitét står för
kunskap och färdighet. Dramakommunikation använder därför många
av de estetiska uttryckssätten som inspiration i lärandet. Bild, musik,
litteratur och rörelse är viktiga ingående element i ämnet och metoden.
I läraruppdraget menar lärarutbildningskommittéen (SOU 1999:63, s
55):
Skall barns och ungdomars kreativa förmåga tillvaratas förutsätts att fantasi och skapande utgör centrala delar i skolan arbete.

Kommittéen betonar också att vetande och konst är läroprocesser som
hör ihop. De estetiska ämnena som metod i lärandet ger barn och ungdomar möjlighet att lättare utveckla sin identitet genom att arbeta med
alla sinnen, det verbala och det icke-verbala, fantasin, känslor samt intellektet. Genom att träna dessa sidor utvecklar barnet sin kreativitet
och det ökar barnets förmåga att se helheten i lärandet. Dramakommunikation aktiverar barnet i lärandemiljön där upplevelser och inlevelse
skapar motivation till lärande. Den verbala- och icke-verbala kommunikationen mellan människor, uppmärksammas och synliggörs genom
metoden. Dramakommunikation som ett aktivt arbetssätt kräver ett
både inåtriktat och utåtriktat undersökande av:

10 Maltén, 2002, menar att kunskapen inte har något värde i sig om vi inte kan se
helheter och göra urval på värdemässiga grunder. Lärande processen måste ”spela
på” hjärnans totala resurser: kognitiva, kreativa, emotionella samt värdemässiga
funktioner.
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• e gna känslor - känslor som styr vårt handlande men
också hur individen kan styra känslorna 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 den egna respektive andra kulturer
• de resurser som varje människa har i form av: fantasi,
kreativitet, spontanitet, känslor, kunskap, upplevelse
samt handlingskraft
• hur aktivt lyssnade kan uppnås i olika kommmunikativa
processer
• blockeringar - som uppstår hos varje människa i kommunikation med andra och som påverkar kunskapsinhämtandet och därmed vårt handlande både som individer
och i grupp
Dramakommunikation är ett annorlunda sätt att se på kunskap och
kunskapsbegreppet med en helhetssyn på människan och livet som en
förutsättning i lärandet. Dramakommunikation står för en divergerande kunskapssyn med aktivt inhämtande av kunskaper, ifrågasättande
av kunskaper samt reflektioner,vilka leder till nya kunskaper (se modell
s 18).

17

INDIVID I LÄRANDE OCH UTVECKLING
(Mot)lösning
Svar
Mål/resultat

Prövar, tar
ställning genom
dramakommunikation

Inlärningsprocess

Söker kunskap
Samlar kunskap
Aktivitet i kunskapssökande
genom dramakommunikation

Uppgift
Fråga
Problem

Christel Öfverström 1994

Fig. 1 Modellen visar på hur dramakommunikation som metod utvecklar individen i lärandet. Att aktivt, genom övningar och sceniska framställningar (reflekterande teater),
fiktivt uppleva en reell fråga/ett problem, som skapar möjligheter till att se problem/frågor
på olika sätt, vilket ökar kunskapen hos individen och motiverar individen att söka ny
kunskap.

Process och produkt relaterar hela tiden till varandra som i en kedja där
produkt/mål/lösning öppnar nya frågor och nya processer genom upplevelser sätts igång. Pilen visar på hur lärande processen pågår hela livet
och där kunskap genom kreativitet motiverar till att söka ny kunskap.
I lärandet blir kunskapen förankrad och förstådd/accepterad i de egna
känslorna och handlingarna. Metoden ger ledare/lärare och individer
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verktyg att utveckla kunskap och kompetens genom ökad medvetenhet
om sig själv och andra samt se möjligheter till att utveckla redan erhållna kunskaper genom att tid ges till diskussion och reflektion. Lärandet
ska ses i ett interkulturellt perspektiv med fokus på omvärlden.
Dramakommunikation som ett laborativt arbetssätt tillåter att olika
handlingsmönster prövas för att sedan kunna användas i det verkliga
livet. Att träna och lära för livet och inte enbart för skolan som en del av
samhället, poängteras i dramakommunikation. Eleven tränas aktivt i:
• att lära känna sig själv
• att bli och göras medveten om hur det geografiska och
psykiska reviret påverkar kommunikationen mellan
människor
• att i det dramakommunikativa arbetet öka förståelsen för
de krafter som finns i statustänkandet
• att i samspel med andra pröva sina attityder, värderingar
och ställningstaganden
• att förebygga, möta och bearbeta konflikter
• att söka, bearbeta samt utveckla kunskaper som leder till
nyfikenhet att lära mer
I den process som arbete med dramakommunikation innebär sker ett
socialt samspel. Ämnet och metoden innehåller många former och faser där målet är att medvetandegöra eleven. Viktiga kunskaper är att
genom aktiva övningar lära sig att förstå och kunna hantera de hämmande och blockerande effekter som uppstår i samspelet med sig själv
och andra. Lärande i dramakommunikation är ett möte med omvärlden
och mig själv där känsla, spontanitet, kreativitet, upplevelse, inlevelse
och reflektion utgör viktiga byggstenar till kunskap.

Avhandlingens syfte och frågeställningar
Avsikten med att skriva en avhandling om drama är att försöka få en
uppfattning om hur lärare tänker när de använder drama som metod.
Den empiriska undersökningen syftar till att visa på vad drama som metod betyder för lärare, varför lärare använder drama som metod samt
hur de använder drama som metod. Genom en tolkning av intervju-
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erna ska jag beskriva den empiriska innebörden i begreppet drama som
metod samt försöka ge drama ett innehåll/en essens. Det övergripande
syftet är att söka belysa dramas identitet och särart genom dels en teoretisk analys och dels en empirisk analys grundad på intervjuer med
lärare som använder drama som metod. Följande frågeställningar blir
för ämnet intressanta:
•
•
•
•

Vilka teoretiska bakgrunder kan relateras till drama?
Vad betyder drama för lärare?
Varför använder lärare drama som metod?
Hur använder lärare drama som metod?

Studiens avgränsning
Avhandlingen fokuserar på hur lärare på grundskola och gymnasium
tänker när de använder drama som metod i lärandeprocessen. Utgångspunkt för arbetet är de didaktiska frågorna: Vad är utmärkande för
innehållet? Varför ska drama användas i lärandet? Hur ska innehållet
genomföras? Vad kännetecknar drama som metod i lärandet? Svaren,
utifrån forskningen intressanta frågor, bygger på lärares egna beskrivningar och upplevelser av drama som metod. Jag vill på detta sätt bli
medveten om vad lärare lägger i begreppet drama, varför de använder
drama samt på vilket sätt drama används i undervisningen. Utifrån hur
lärare tänker vill jag belysa vilka aspekter av drama som är intressanta
i ett lärandesammanhang. Eftersom en aktiv lärandemetod innebär en
interaktion mellan lärare och elev finns alltid en ömsesidig påverkan
utifrån form och innehåll. En del av lärarna uppfattar drama som ett
ämne medan andra ser det som en metod i lärandeprocessen. Vari skillnaden ligger är en annan viktig fråga som jag inte kommer att behandla
i denna uppsats. Jag är också medveten om att studien baseras på ett
mindre antal lärare och att några generaliseringar till lärarkåren som
helhet inte kan göras.
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Metod
Inledning
Taylor (1996) är kritisk till hur drama används i lärandet samt att den
teoretiska bakgrunden till drama ofta förbises av lärare. Han syftar på
att det praktiska inte får skiljas från teorin, vilket den ofta gör. Taylor
understryker att:
The authoritative basis which should inform the workings of the human
mind must come from the theoretician. In this instance the practioners are
not the authorities because they have seemingly avoided a theoretical framework. The theoreticians become those who are removed from the workplace (Taylor, 1996, s 3).

Förståelsen och respekten för metoden har stött på många problem
bland såväl elever som lärare på grund av att kunskaper om den teoretiska bakgrunden saknas. Taylor menar att teorin på så sätt ligger
utanför själva praktiken. Taylor refererar till en studie av Britzman, där
hon menar att källorna till teorin ligger i lärarnas praktik. Undervisningsteori, säger hon, bygger på:
…the lived lives of teachers, in the values, beliefs, and deep conviction enacted in practice, in the social context that encloses such practice, and in
the social relationships that enliven the teaching and learning encounter
(Taylor, 1996, s 5).

Taylor (1996) liksom Gustavsson (2000) tar upp den reflekterande
praktikern utifrån Donald D. Schön11. Båda poängterar hur han inte
skiljer på kunskap och handling och inte heller på forskning och praktisk verksamhet med betoning på att vi inte tänker först och praktiserar
sedan utan vi reflekterar i själva handlingen.
Avhandlingen är en teoretisk analytisk och empirisk kvalitativ studie
med fokus på ett didaktiskt perspektiv. Forskningsansatsen är fenome-

11 I boken Den reflekterande praktikern: Hur professionella tänker i handling (1989)
undersöker Schön fem yrken för att visa på hur professionella löser problem de
möter i det vardagliga livet. ” When someone reflects- in-action, he becomes a researcher in the practice context. He is not dependent on the categories of established
theory and technique, but constructs a new theory of the unique case” (ibid. s 28).
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nologisk.12 Metoden valde jag för att få en bild av hur lärare tänker och
vilka uppfattningar de har när de beskriver hur och varför de använder
drama som metod i undervisningen. Från början fanns ett fenomenografiskt13 metodval med empiriska kategoriseringar av hur lärare tänker
när de använder drama som metod. Eftersom jag var mer intresserad
av att se hur lärarna karaktäriserade innehållet i metoden föll valet på
den fenomenologiska metoden, vilken ser både till det unika men också
det lika i hur fenomenet beskrivs (Bjurwill, 1998). Valet av en fenomenologisk eller fenomenografisk ansats var dock en process, på grund av
ämnets komplexitet, där jag kritiskt granskade skillnaderna mellan de
olika metoderna och kom fram till ett fenomenologiskt närmande genom att jämföra tre olika perspektiv där ansatserna skiljde sig åt. Sherman & Webb (1995) hänvisar till Marton som först och främst menar
att fenomenografin inte är en produkt av fenomenologin men betonar
att den ger en filosofisk förklaring till fenomenografin. Han beskriver
för det första fenomenologin som:
...a first-person enterprise. Researches (philosopher) ´bracket` (hold in
check) their preconceived notions and depict their immediate experience of
the studied phenomenon through a reflective turn, bending consciousness
back upon itself (Sherman & Webb, 1995, s 153).

Det andra perpektivet är att fenomenologin fokuserar på essensen hos
det upplevda medan fenomenografin karaktäriserar de olika variationerna i hur fenomenen erfars. Den mest grundläggande skillnaden, enligt
Marton, är hur metoderna närmar sig den empiriska forskningen. Fenomenologin skiljer här mellan ”immediate experience” (direkt upplevelse) och ”conceptual thought” (begreppsmässigt tänkande). Fenomenografin, menar Marton, använder inte dessa distinktioner utan beskriver
relationer mellan det individuella och olika aspekter av omvärlden oavsett direkt upplevelse, begreppsmässigt tänkande eller fysiskt beteende.
Utifrån denna teoretiska bakgrund valdes den fenomenologiska ansatsen till metod för avhandlingens empiriska fokus, drama som metod ur
ett didaktiskt perspektiv. Eftersom jag vill fokusera på hur lärare tänker
12 ”En inriktning som ser studieobjektet som människors upplevelseinnehåll, bl.a varseblivningsinnehåll.”( Molander 1998, s 90).
13 Fenomenografin beskriver skillnaden mellan uppfattningar; hur människor ser på
omvärlden (Marton, 1986).
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när de planerar val av metod i olika lärandesammanhang är det många
aspekter att utgå ifrån, vilket också påverkat mitt val av analysmetod.
Intervjumaterialet var fokuserat på frågor kring drama som metod samt
frågor rörande kunskapsbegreppet. Avhandlingens empiriska del fokuserar på drama som metod. Eftersom drama för mig är både en konstart
och en gruppkonst och inte vilar på en för skolan traditionell pedagogisk grund valde jag att närma mig ämnet genom att intervjua lärare på
grundskolan och gymnasieskolan, oavsett i vilka ämnen de undervisar.
Lärarna har inte någon formell utbildning i drama utan har deltagit i
fristående kurser på universitet eller folkhögskolor.

Historisk bakgrund till den fenomenologiska
forskningsansatsen
Dilthey (1833 –1911) kom tidigt i kontakt med den historiska skolan,
historicismen. Enligt den skulle historievetenskapen byggas från erfarenheten. I historievetenskapen ingår människors handlingar, känslor
och tankar och har därmed hela kulturlivet som föremål. Historikernas
uppgift var att beskriva detta föremål utifrån ett objektivt perspektiv
och skapa en förståelse för det historiska sammanhanget. Den empiriska vetenskapen skulle visa vägen (Vår tids filosofi del 1, 1991). Enligt
den historiska skolan skulle kunskapen utgå från erfarenheten. Dilthey
intresserade sig för det individuella med en förmåga att ge historiska
förklaringar. I och med det skapade han en egen vetenskap. Humanvetenskapernas14 självständighet betonar Dilthey, eftersom människan
och hennes andliga liv måste tolkas utifrån hennes historiska liv och
inte enbart kan vara natur. Dilthey hävdar också till skillnad från Kant
att kategorierna (grundläggande begrepp som genom vilka vi förstår
våra erfarenheter) endast kan finnas i erfarenheten, där erfarenhet betecknar det som finns i människornas liv. Det är därför viktigt att studera detta liv som ligger till grund för kunskapen om det mänskliga i
livet. I Diltheys humanvetenskap (Geisteswissenschaften) står det unika
för det specifika i det objekt som ska studeras (Liedman, 1997). Det är
14 Vetenskaper om människan som person (beteendevetenskap) samt sådant som skapas av människor i fråga om språk, kultur och samhälle (Egidius, 1995).
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från ett inre, ursprungligt sammanhang som humanvetenskaperna ser
föremålet de ska studera. Detta till skillnad från naturvetenskapen som
ser det som är givet det medvetna utifrån. Dilthey menar att det endast
är humanvetenskapen som kan ta hänsyn till att kroppen, den som är
en del av den yttre världen och som står i ett närmare förhållande till
vårt medvetande, inte bara är en yttre natur utan har en relation till ett
inre liv. På så sätt tar humanvetenskaperna hänsyn till att kroppen inte
endast är en yttre natur utan står i nära relation till ett inre liv, det som
kallas andligt eller andlig vetenskap. Dilthey menar att egna och andras
subjektiva upplevelser visar sig i våra kroppsliga handlingar och får
betydelse för hur vi handlar, ”anden har objektiviserat sig” (Vår tids
filsofi 1, 1991s 34), vilket betyder allt som var tillgängligt för det enskilda medvetandet blir närvarande för den fysiska världen. Resultaten
av dessa handlingar ges uttryck i sten, musikaliskt formade toner, vetenskapliga arbeten. Det står som yttre tecken för ett inre liv. Dilthey kallar
detta för förståelse (Verstehen) att genom denna process ser vi från det
inre ett genom sinnena uppfattat tecken. Härmed förstås humanvetenskapen utifrån ett andligt uttryck, eftersom vi ser föremålet tillgängligt
i ett livssammanhang. Han säger att vi ”förklarar” naturen men ”förstår” själslivet. Därför blir det en uppgift för humanvetenskaperna att
sätta sig in i hur andra tänker (Sichhineinversetzen). Det handlar om att
gå vägen över återupplevelse (Nacherleben) till inlevelse (Einfuhlung)
för att också förstå hur någon tänker – vi försöker återskapa den andres
medvetandeprocess. Till skillnad från Dilthey gör Husserl filosofin och
kunskapsteorin till en vetenskap. Edmund Husserl betraktas som fenomenologins grundare. Husserl ser inte medvetandet, trots bundenhet till
det fysiologiska, som identiskt med detta. Han menar att vi ska gå till
”sakerna själva” och ge en beskrivning av hur vi uppfattar innehållet.
Reflektion av direktupplevda erfarenheter och beskrivning av dessa ska
ligga till grund. ”Det som visar sig”, kallar Husserl fenomen och grunden ska vara att ge en teorifri beskrivande lära om fenomenen, fenomenologi. Husserl menar att fenomenologin handlar om erfarenheten av
något, av något jag upplever. Vidare understryker han att det betyder
att vara ”medveten om något”. Han kallar detta för ”intentionalitet”15
(att rikta sig mot något). Han tar här upp två grundläggande uttryck,
15 Uttrycket intentionalitet är hämtat från Husserls lärare Bretano (Vår tids filosofi 1,
1994).
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intentum som står för det som medvetandet är riktat mot och intentio som står för medvetandet som är om något. Intentionaliteten står
för helheten. Han beskriver hur han tänker genom fenomenet med det
blommande äppleträdet. Upplevelsen av det blommande äppleträdet är
intention och äppleträdet som föremål för upplevelsen är intentum. Intentionaliteten är helheten som består av såväl intentio som intentum.
Fenomenologins betydelse ligger i att beskriva erfarenheterna. Gustavsson (2000) betonar att Husserl beskriver medvetandet som något som
inte kan ses ur ett psykologiskt perspektiv utan att det är innehållet i
medvetandet som är det centrala. Husserls livsvärld är den konkreta
och vardagliga. Husserl ser perceptionen som utgångspunkt i sin kunskapsteori. Husserls fenomenologi är en erfarenhetsfilsofi men i språklig betydelse direkt närvaro/upplevelse till vad den har för mening. Det
är en beskrivning av företeelsen när den visar sig i sitt ursprung. Det är
den subjektiva upplevelsen som blir utgångspunkt. Det är idévärlden
som blir intressant, eftersom vi inte kan förstå den yttre världen i sig
utan bara hur den upplevs av oss (Vår tids filosofi 1, 1991). Enligt Husserl var de intentionala objekten varken subjektiva eller objektiva utan
han såg en tredje möjlighet; ”det levda”. Husserl kallar det den ”fenomenologiska reduktionen”16 när vi från det reella abstraherar objekten
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Husserl ser också den historiska aspekten av upplevelsen som viktig. Han talar om livsvärld, där varje upplevelse är relaterad till historien men också till framtiden. Den livsvärld
han talar om handlar inte bara om objekt utan också om andra människor, andra jag. De skiljer sig från objekten genom deras förhållningssätt
som vi har till dem, och som går under namnet empati. Husserl säger
att ”Einfuhlung är ett slags noesis17 varigenom det transcendala egot18
instiftar de andra egonas ego-essens”. Han menar att i den livsvärld vi

16 Den första reduktionen är den fenomenologiska. Den andra reduktionen är den ”eidetiska” där de enskilda fenomenen får ge vika för de s. k ”väsen”(Wesensschau).
Betydelsen ligger i att man från ”imaginär variation” ska komma fram till något
gemensamt för väsendet. Vi ska låta oss se det allmänna i de enskilda fenomenen.
Målet med den eidetiska reduktionen är att medvetandegöra intuitionen av väsendet
Det allmänna ser vi genom det upplevda (Alvesson & Sköldberg, 1994).
17 Noesis är en typ av upplevelse där intentionala objekten varken är subjektiva eller
objektiva utan är ”det levda” (Alvesson & Sköldberg, 1994).
18 ”Det konkreta jaget är medvetandeströmmens sammanhang i sin enhet med den
värld som det erfar” (Vår tids filosofi 1, 1991).
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lever finns andra människor till vilka vi står i ett empatiskt (einfuhlung)
förhållande (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 100).
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Kapitel II. Teoretiska perspektiv
på lärandet
Den teoretiska analysen bygger på för ämnet relevant litteratur med
utgångspunkt i Aristoteles, Ars poetica och hans syn på lärande. Nussbaum och hennes kopplingar till Aristoteles visar på hur det fiktiva kan
reflektera över det verkliga livet och ur ett holistiskt perspektiv underlätta i olika lärandesituationer i livet. Genom att Naussbaum förstår
världen ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv närmar hon sig den fiktiva processen i lärandet.
Det innebär också att de förebilder som framför allt kan tjäna som förebilder för oss aristoteliker i verkliga livet är de människors historier vi har
tillräcklig detaljkännedom om för att de enskilda övervägandenas betydelse
och fyllighet ska bli begripliga, nämligen våra vänners liv, och romangestalters liv i så motto som vi kan låta dem bli våra vänner (Nussbaum, 1995,
s 97).

Aristoteles och synen på lärande
Aristoteles19 Ars Poetica möjliggör för oss att förstå dramaämnets uppbyggnad utifrån ett didaktiskt perspektiv, vilket har stor betydelse för lärandeprocessens dynamiska utveckling. Aristoteles definierar konstarter
som efterbildningar, vilka utförs med olika medel, har olika objekt eller
har olika sätt att gå tillväga på. Han menar vidare att det är förmågan
till efterbildningar som gör det till en konstart när vi refererar till medlet. Det som efterbildas är karaktärer, lidelser samt handling (Stolpe,
1993). Det är handlande människor som efterbildas och handlingarna
är antingen moraliskt goda eller onda och det handlar om människor
som är bättre eller sämre än oss själva. Här kopplar Aristoteles till naturen och betonar att det är naturligt för människan att efterbilda. Det
19 Aristoteles var grekisk filosof, natur- och samhällsforskare, Platons elev och Alexander den stores lärare som levde mellan 384 – 322 f.Kr (Howie, 1968). Till skillnad
från Platons tänkande såg Aristoteles den konkreta verkligheten som vi får kunskap om genom våra sinnen som grunden till sina vetenskapliga teorier (Kroksmark,
2003).
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finns redan i barndomen hos individen. Människan är lagd åt imitation
och det är genom efterbildning hon förvärvar sina första kunskaper och
hon gläder sig också åt det. Förklaringen till detta är, enligt Aristoteles,
att människan lär sig något när hon betraktar och utifrån det kan hon
se vad för typ av människa som representeras. Sinnet för musik hör
också till vår natur, enligt Aristoteles, och på så sätt växer diktkonsten
fram. Aristoteles ger exempel på hur Homeros var skicklig på att skapa
dramatiska efterbildningar. Både komedin och tragedin var från början
improvisatorisk till sin karaktär för att stanna när den fått den form
den var skapad för. Från början höll sig tragedin till att gälla under
ett solvarv medan eposet var avsett för en längre tidsperiod. Den yttre
framställningen är viktig i tragedin, eftersom det är personer i handling
som utgör efterbildningen. Musiken och talet hjälper till att utföra efterbildninen. Aristoteles menar att tragedin som är en efterbildning av
handling måste ha handlande personer av en viss beskaffenhet vad gäller karaktär och tänkande, eftersom vi utifrån detta uppfattar deras sätt
att handla. Med det betonar han att det finns två orsaker till handling,
tänkande och karaktär. Fabeln är efterbildningen av handlingen eller en
kombination av handlingar och karaktärerna möjliggör för oss att bestämma handlingarnas moraliska egenskaper. De agerande visar genom
handling på hur de tänker i olika situationer. Därmed får Aristoteles
fram sex grundelement för tragedin: fabeln, karaktären, talet, tankarna,
yttre framställning samt musiken. Som helhet innebär detta att scenisk
framställning, karaktär, fabel, tal, musik och tankar är grunden i tragedin. Syftet är det viktigaste av allt menar dock Aristoteles. Han säger
att man inte kan skapa en tragedi utan handling men väl utan karaktärer. På så sätt blir fabeln det viktigaste grundelementet i tragedin, dess
“själ”. Tragedin är en efterbildning av handling men också en efterbildning av handlande personer. Tankarna som uttrycks måste relatera till
handlingen och vara allmängiltiga. Musiken får stå för det förskönande
elementet i tragedin. Fablerna bör ha en utsträckning så de är lätta att
minnas och det är lika viktigt som att fabeln uppfattas som en helhet. Fabeln bör därför efterbilda en hel handling. Diktkonsten är, enligt
Aristoteles, mer inriktad på det allmängiltiga till skillnad från historieskrivningen som är mer inriktad på det enskilda och som skildrar den
faktiska händelsen medan diktkonsten skildrar det som skulle kunna
hända. Aristoteles skiljer på enkla och komplicerade fabler. De enkla
har en handling som är konsekvent och enhetlig medan den komplice-
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rade har igenkänning och peripeti som viktiga redskap. Han definierar
igenkänning som en växling från okunnighet till vetskap. Han tar också
upp betydelsen av peripeti och definierar det som en plötslig förändring
och ger exempel från Oidipus när han blir avslöjad till sin identitet.
Kombinationen peripeti och igenkänning är mycket viktig. Ett annat
element i fabeln är som Aristoteles betonar är pathos, vilket definieras som det emotionella elementet, enligt Stolpe. Aristoteles tar vidare
upp betydelsen av begreppet artistisk i samband med konstarterna. Här
skiljer han på tre olika sätt att skapa det artistiska. Man kan låta utföra handlingen med fullt medvetande och vetskap, man kan utföra den
utan kännedom om innebörd och upptäcka först efteråt samt att någon
i okunnighet utför något men upptäcker innan han/hon hinner utföra
något. Slutsatsen enligt Aristoteles blir att utföra en handling eller inte
gör att man känner till förhållandena eller är okunnig om detta. När det
gäller karaktärerna är det viktigt att de är goda - eftersom det goda finns
hos alla människor. Karaktären ska vara anpassad efter person och roll
och helst vara såsom vi förväntar oss. Karaktären bör också göras nödvändig och sannolik. Det får inte finnas något orimligt i fabeln.
Aristoteles går sedan tillbaka i sitt resonemang och tar upp olika
typer av igenkänning. Han börjar med det minst konstnärliga, ”yttre
tecken”, som t ex kroppsliga märken eller yttre ting som skålar m m.
De tecken som utgör någons identitet. Det som konstrueras av diktaren och uttrycks i ord och inte handling är enlig honom inte konst. Att
igenkänna något med minnets hjälp gör att man kommer att tänka på
något och detta förstärker igenkänningen. Det kan också ske genom
slutledning. Utifrån detta understryker han det som är kärnan i igenkännningen och bäst av allt är det som utvecklas ur själva handlingen
och att överraskningseffekten är grundad på vad som är sannolikt. De
språkliga uttrycksformerna är dock viktiga för Aristoteles, eftersom de
vänder sig till känslorna och på så sätt ”speglar själen”. Här tar han
upp betydelsen att utgå från helheten för att få fram kärnan. Som författare till tragedierna bör man få med minst fyra element: igenkänning,
peripeti, det emotionella samt det etiska.
Howie (1968), tar upp Aristoteles och synen på lärande, ”education”. Han utgår från två grundläggande frågor: What is the purpose
of human being? och What is the purpose of the state? (ibid. s 37).
Ur ett undervisningsperspektiv ser Aristoteles förståelsen av det högsta
goda och menar att undervisning är en moralisk handling och att den
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som undervisar måste uppmuntra eleverna till eget tänkande genom att
ställa frågor och finna egna svar. Här betonar Aristotelses, enligt Howie, hur viktigt det är att lära för livet. Det handlar om att bli tillfredsställd. Aristoteles har ett teleologiskt närmande vad gäller inlärning.
Han menar att vi endast kan förstå en sak om vi har ett verkligt syfte.
Den slutliga orsaken, “the final cause” definieras av honom som;
...that for the sake of which a thing exists (Howie 1968, s 17).

Han ser som ett allmänt mänskligt mål att förverkliga livet och det utgör högsta prioritet. Allt annat är underordnat detta mål. Varje individ
måste hela tiden mångfaldiga sina kunskaper för att förstå världen runt
omkring. Utbildning måste fokusera på sinnenas upplevelser, vilket leder till utveckling av leken och andra aktiva metoder. Vad som är gott
för individen är gott för staten. Aristoteles tänkande inom alla områden
utmärks av ett starkt intresse för det mänskliga och dess utveckling.
Själsinsikt betyder att lärande är och blir en handledande process i en
naturlig utveckling, menar Howie. Den terminologi som används av
Aristoteles ser det dynamiska och det målinriktande i inlärningen. St
Thomas Aguinos20, som var mycket påverkad av Aristoteles, ger ett konkret exempel på självinsiktens betydelse och menar att läraren handleder
sin elev för att förverkliga förmågan till lärande. Aristoteles principer
för ”education” är att det finns ett samband utbildning, karaktärsegenskaper/roller och sociala ideal. I boken Ethics, definierar han individen
som ” a composite being” i betydelsen bestående av innehåll och form.
Utifrån den teorin betonar han den goda individen och hans egenskaper
kommer från delar av: naturlig begåvning, levnadsvanor från barndomen samt utbildning. (Howie, 1968). Aristoteles menar att det första
ligger utanför vår kontroll. Den viktigaste förutsättningen över vilket vi
har kontroll är levnadsvanor. Därför måste den obligatoriska undervisningen ses som träning i goda vanor från tidig ålder. Utbildning, enligt
Aristoteles, är en ”praktisk” konst. Han betonar träning av kroppen
och prioriterar det över odling av kunskaper. Han betonar här betydelsen av att öva de primitiva funktionerna innan individen kan övergå till
mer förnuftsmässiga funktioner;
20 Thomas Aquino är den mest berömda av skolastikerna (1225-74) som bygger upp
ett filosofiskt och teologiskt system (Verdens religioner, 1974).
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Bodily toil interferes with the mind, mental toil with the body (Howie,
1968, s 26).

Hans uppfattning är, utifrån en helhetssyn på människan, att den fysiska och intellektuella utvecklingen är två aspekter av en process, vilket måste fortgå samtidigt (Howie,1968). Aristoteles menar att vi lär
genom att handla i lärandet. Han ger ett konkret exempel på detta när
han jämför en byggnadsarbetare med en musiker; eftersom man blir
byggnadsarbetare genom att bygga, så blir man musiker genom att
spela något instrument. Han säger vidare att teoretisk förståelse av musik måste bygga på praktik. Aristoteles undervisningsfilosofi går ut på
människans förmåga att odla sin natur och att utföra syften som gagnar
livsexistensen. Utbildning får då en rikare innebörd där all påverkan
som leder till utveckling av individen förverkligar människans styrka.
Genom att utveckla undervisningssätten kan vuxna hjälpa de unga att
identifiera sig samt att utveckla deras förmågor. Han menar också att
lärande innebär inte bara kunskaper utifrån, av en lärare, utan det är en
process av personlig utforskning och ifrågasättande av jaget. Det är något inläraren gör för sig själv och ansvaret ligger på honom själv. Ingen
kan, enligt Aristoteles, tvinga någon till att lära sig utan människan
måste bli stimulerad till att lära sig själv. Vi lär oss genom att handla och
inte genom att lyssna på lärare. Aristoteles undervisning innehåller, i
motsats till Platons21 idealism, en stark betoning på det praktiska värdet
i lärandet. Han ser på människans möjligheter istället för uppsatta ideal
när det gäller livskvalité. Han ser en interaktion mellan kropp och själ,
kroppen är själens uttrycksmedel och själen är kroppens uttrycksmedel.
Genom detta resonemang är människans beteende påverkat av fysiska
förutsättningar och tänkandet är beroende av hur välmående kroppen
befinner sig. Den intellektuella förmågan blir på så sätt en integrerad
del av den naturliga världen. Det holistiska synsättet innebär för människans utveckling, en utveckling från;
...the ”nutritive” life of the embryo through the ”sensitive” stage of childhood to the ”rational” stage of maturity (Howie, 1968, s 33).

21 Platon, grekisk filosof, 428 – 347 f.Kr. I Menonparadoxen ställer han den grundläggande frågan om man kan lära sig något och hur det går till. Vi kan inte lära oss
något, enligt Platon, men motsättningen ligger i att vi lär oss men hur? (Kroksmark,
2003).
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Utveckling är, enligt Aristoteles, att inse människans överlägsenhet, utifrån individens fysiska natur och ärvda förmåga/begåvning. Utbildningen måste därför utveckla de individuella skillnaderna. Det är statens
skyldighet att uppmuntra det unika i varje individ. Synsättet betonar
mångfalden och dess betydelse för staten. Därför måste, enligt Aristoteles, mångfalden odlas där varje individ är nödvändig. Betoningen av individualiteten utvecklar barnets individuella förmågor och strävan mot
de mänskliga målen. Aristoteles ser inlärning som en personlig aktivitet
med ett mål/syfte och inte som något passivt mottagande. Han talar
starkt för ”learning by doing” ( Howie, 1968 s 33f, Kroksmark, s 91,
2003). Aristoteles ser nödvändigheten av både teori och praktik men
ingen är kompetent att undervisa om han inte har studerat teori och
att lärare måste vara förberedda på problemet. Förälder – barn relationen är viktigaste förutsättningen för undervisning, eftersom föräldern
förstår barnets individuella behov. Han menar att skolan måste se till
barnet som individer och dess förutsättningar kan endast förverkligas
genom individuella instruktioner i en nära relation mellan lärare och
elev. Aristoteles ger i Poetiken uttryck för värdet av leken i undervisningssyfte. I Poetiken säger han:
Children´s games ought largely to consist in playing at or rehearsing what
they will later be doing in earnest (Howie, 1968 s 168).

Gustavsson (2000), utgår från Aristoteles och Den Nichomakiska22 Etiken när han ser på teoretisk och praktisk kunskap. Gustavsson talar om
två olika former av praktisk kunskap varav en är poiésis23, handling i
betydelsen skapande och benämns oftast techne (produktiv kunskap).
Inom nyaristotelismen utmärks kunskap i koppling till etik, politik samt
estetik och utgår från Aristoteles skrifter.

22 Aristotle was son of Nicomachus. The Nicomachean Ethics was the most famous of
all studies of morality and is named after Aristotle´s son Nicomachus (Grant, 1989,
s. 256).
23 Praxis är den andra praktiska kunskapsformen och består av etik och politik (Gustavsson, 2000).
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Nussbaums tolkningar av Aristoteles
Kunskapen om människan ur ett psykoanalytiskt perspektiv kan spåras
i de antika texterna. Ars poetica handlar om epik, tragedi samt komedi,
där tragedin är i fokus. Tragedin innehåller tre viktiga element: en handling/händelse av betydelse och dess syfte som definieras utifrån de känslor som väcks hos publiken och som har ”katharsis”24 som mål (Grant,
1989, s 260). Nussbaum (1995) närmar sig i sina teorier etiken utifrån
litteraturen och genom reflektioner söker hon känslolivets betydelse i
människans kontext. Nyaristotelismens betydelse grundar sig på att den
integrerar hela människan och hennes situation i de moraliska överväganden och ser inte känslolivet som något patetiskt. Det handlar om att
ta fram känslorna och inte vara rädd för det man inte kan styra, enligt
Nussbaum. Hon betonar att det moraliska valet inte kan förutses, eftersom utgången är oviss. Hur vi kommer att handla i situationen bestäms
när vi först befinner oss i den. Nussbaum betonar att för grekerna var
författarna till de episka verken de mest betydelsefulla tänkarna men
de var också lärare i etik. Tragedin speglade människors livssituationer.
Logos jämställs under den hellenistiska tiden som filosofi, filosofi med
aktiv handling. För att förklara sammanhanget använder man sig av en
medicinsk analogi och menar att medicin är en praktisk konst, vilken
ska ingripa i de lidanden som människan utsätts för. Vilket sanningsvärde kan känslor tillskrivas i detta sammanhang är en viktig fråga, vilken
endast kan besvaras genom att handla i känslorna. Här menar också de
hellenistiska filosoferna att känslorna är en del av personligheten som
hörde hemma i en rationell filosofisk argumentation. De betonar också
betydelsen av fantasin, berättandet och människornas samvaro. Det
viktigaste hos Aristoteles, när man talar om kompetens, blir förmågan
att kunna välja i olika livssituationer. Nussbaum understryker också
den komplexitet som finns i interaktionen mellan individ och kollektiv
både i den egna närmiljön men också med omvärlden. Etiska teorier om
det goda livet och de teorier som fanns under antiken har fått stor betydelse för studier av moralpsykologiska frågor. Denna utveckling har
24 Katharsis, kommer från grekiskan och betyder rening av psyket genom upplevelser
av konst (Egidius, 1995). Katharsis uppstår när diktaren genom kontexten får fram
orsak och verkan, vilket hos åhörarna leder till en kognitiv förståelse av handlingen
(Andersen, 1996).
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också bidragit till medvetenhet om relationen mellan teori och praktik
samt förståelse för känslornas betydelse i filosofiska teorier. Eudaimonistiska teorier, teorier om välbefinnande, ser samvaron som en del av
de mål människan har med sitt liv. Aristoteles teorier utmärks, enligt
Nussbaum, av att människans handlande är i relation till andra men ser
människan som individ att söka svaren på etiska frågorna utifrån eget
val för att uppnå eudaimonia. De antika teorierna bygger inte enbart på
disciplinen utan menar att kunskaper om människan och hennes moral
bygger på hela sättet att förhålla sig till livet. Val av handling är komplex och måste utgå från hela människan i olika sociala relationer och
miljöer. Tre viktiga element är grundläggande i Aristoteles syn på praktisk kunskap och förnimmelsens betydelse. Han menar att den praktiska
visheten, grekiskans fronesis, inte är vetenskaplig förståelse, grekiskans
episteme. Eftersom praktisk erfarenhet bygger på enskildheter och inte
på det universella kan det inte vara episteme. ”Urskillningen” ligger i
förnimmelsen. De tre elementen Aristoteles bygger på är:
•O
 jämförbarheten, som innebär att det inte finns värden
som är jämförbara med varandra och varje värde är viktigt i sig för att nå en komplex helhet.
• Det enskilda omdömet bygger på etisk flexibilitet. Aristoteles ger ett konkret exempel utifrån den lesbiska linjalen
som,
…anpassar sig till stenens form och bibehåller inte sin egen riktning (Nussbaum, 1995, s 65).

•K
 änslans och fantasins betydelse är relaterad till förnimmelsen men också till minnet.
Begreppet ”fantasia” har hos Aristoteles en djupare innebörd där
närvarande och frånvarande av något enskilt konkret uppfattas som
någonting och ger det en karaktär med specifikt innehåll. Här spelar
förnimmelsen en utmärkande roll som möjliggör fokusering på något
frånvarande men upplevt och samtidigt skapa nya konkreta föremål
som vi inte upplevt med våra sinnen. Det är viktigt att betona att det är
verkligheten som det syftas på. Genom att se sambandet mellan dess tre
delar får reflektionen en framträdande roll i människans val när man
utgår från individen för att bli medveten om det komplexa i mänskliga
vägval. Aristoteles ger också människan en speciell förmåga som han
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kallar ”deliberativ fantasia”, vilket ger henne möjligheter till att sammanföra flera föreställningar/förnimmelser som skapar ”en enhet av
mångfalden”. Aristoteles menar att tänkandet leds av ett konkret fantiserande men att tanken kan vara abstrakt. Deliberativ fantasia sammanför enskildheter utan för den skull ta bort enskildheten. Känslorna
kopplas, enligt Aristoteles, alltid till handlandet, eftersom känslorna
styr vad han/hon väljer. Han gör därför ingen skillnad mellan det kognitiva och det emotionella, eftersom det emotionella kan få en kognitiv
roll och att det kognitiva måste vara lyhörd för det emotionella. Intellektet måste, enligt Aristoteles, rätta sig efter känslorna för att erhålla
information om situationen. Praktisk vishet hos en individ öppnar för
vägar för det emotionella när nya situationer uppstår. Han ger ett exempel på hur det kognitiva och emotionella bör vara ett i en handling. Om
en vän lider nöd så räcker inte bara den intellektuella förståelsen för att
hjälpa, eftersom dess emotionella samband saknas. Nussbaum menar
att förnimmelsen har både intellektuella, emotionella samt fantasifulla
beståndsdelar.
Kunskapen behöver känslighet för att kunna handla på ett effektivt sätt
(Nussbaum, 1995, s 85).

Nussbaum tar också upp intellektet som ett hinder och ger exempel från
Sofokles Kreon som är förblindad att se sin relation till sin son Haimon.
Här låter oss Aristoteles se hur det teoretiska företrädet kan blockera
det vi ser. Han menar vidare att;
...människor befrämjar en utbildning som bygger upp fantasin och känslorna genom ett studium av de litterära och historiska verken (Nussbaum,
1995, s 87).

Ett emotionellt djup är lika viktigt som den intellektuella förståelsen av
en handling.
Det innebär också att de förebilder som framför allt kan tjäna som förebilder för oss aristoteliker i verkliga livet är de människors historier vi har
tillräcklig detaljkännedom om för att de enskilda övervägandenas betydelse
och fyllighet ska bli begriplig (Nussbaum, 1995, s 97).
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Nussbaum gör jämförelse med improvisationens kärna och manusberoendet och understryker det som är det utmärkande i improvisation;
träning och uppmärksamhet av kontexten. Aristotelianismen står för
en konkret syn på människan och den sociala kontextens betydelse och
får på så sätt kunskaper om människan och människors möten. Nussbaum själv har använt sig av romanen som redskap för att förstå dessa
frågor.
Men vi betonar med rätta, och bör så i ännu högre grad, fantasins utveckling, den levande känslan för människans konkreta verklighet och i en tämligen atensk bemärkelse även det passionerade engagemanget i livet självt
(Nussbaum, 1995, s 120).

Kravet på känslan och fantasins betydelse i utbildningen, enligt Aristoteles teorier, talar också för att den intellektuella och emotionella kunskapsinhämtningen förstärker inlärningen på ett djupare plan.
I ett samhälle grundat på förnimmelse är poeterna och de filosofer som tänker som poeter eller välkomnar litteraturens insikter som är utbildningen
och omdömets förebilder, enligt Walt Whitman25 (ibid. s 125).

Aristoteles etik grundas på begreppet dygd. Han kombinerar det intellektuella med det konkreta i koppling till det teoretiska men med känsla
för människans komplexa liv i mångfald och föränderlighet. Nussbaum
ger ett exempel på betydelsen av kontextuell förståelse för att fatta korrekta beslut. Enligt Aristoteles innehåller kontexten det mänskliga och
däri finner vi det konkret mänskliga. Nussbaum tar upp exemplet från
Chens bok A quiet Revolution (1986) och beskriver hur en utvecklingsgrupp utsedd av regeringen i Bangladesh arbetade med att öka läs- och
skrivkunnigheten i en by på landet. Det skulle vara ett led i att få kvinnorna i byn att få ett bättre liv. Allt detta planerades utifrån biståndsarbetarnas erfarenheter. Gruppen saknade erfarenheter från hur dessa
kvinnor levde och verkade. Genom olika utbildningsprogram försökte
de motivera kvinnorna. Detta visar på, enligt Nussbaum, hur den kontextuella förståelsen inte finns och på detta sätt gör det omöjligt för
gruppen att lyckas med sitt program. Utifrån upplevelsen blir gruppen
25 Whitman (1819 – 1892) skrev livsverket, Leaves of grass, som blev en milstolpe i
poesins historia (Västerlandets litteraturhistoria del 2, 1966).

36

tvungen att ändra attityd till sina försök genom att sätta sig in i hur
dessa kvinnor lever och tänker, utan att för den skull ge upp planen på
att lära dem läsa och skriva. Det skapas därför en kooperativ grupp där
kvinnorna själva fick ställa upp mål i deras väg till förändring. Det här
exemplet visar på hur Aristoteles närmar sig problemet. Det visar på hur
viktigt det är med känsla för kontexten. Den granskar egenskaperna i
kontexten när de ser till både det gemensamma och det icke-gemensamma egenskaperna. Det aristoteliska tänkesättet är öppet för flexibilitet
som kan vara vägledande för nya beslut och tankesätt. De grundläggande erfarenheterna är centrala i Aristoteles dygdeetik. Här ger Nussbaum
ett exempel från tragedin; Antigone. Trots de kulturella skillnader som
finns i de grundläggande erfarenheterna berörs vi av dem, eftersom de
talar till våra egna erfarenheter av döden, kvinnligheten och det är en
del av mänskligheten; en känsla av gemenskap.
Tvärkulturell kommunikation och debatt är världsomspännande fakta i vår
tid, och vår erfarenhet av kulturellt utbyte antyder att invånarna i de olika
konceptuella schemana generellt sett tenderar att uppfatta sitt utbyte på ett
aristoteliskt och inte på ett relativistiskt sätt (Nussbaum, 1995, s 159).

Kontextuell lyhördhet är viktig men Aristoteles menar också att det
finns likheter som vi har gemensamt med andra människor:
•D
 öden, oavsett hur vi uppfattar den, möts vi alla av.
• Kroppen, innan vi formats av kulturen, är lika för alla.
• Lust/smärta, de föreställningar vi har om dessa är universella.
• Kognitiv förmåga; alla människor av naturen vill uppnå
förståelse.
• Praktisk förnuft, oavsett kultur, planerar vi för vårt liv
och hur det bör levas.
• Barnets tidiga utveckling visar på gemensamma erfarenhets- och utvecklingsområden oavsett kultur.
• Samhörighet, behovet av gemenskap med andra människor.
• Humor, alla människor har behov av humor och lek.
Dessa grundläggande erfarenheter som bygger på Aristoteles tankesätt
visar, enligt Nussbaum på hur gemensamma erfarenheter kan vara ut-
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gångspunkter i en tvärkulturell reflektion. Aristoteles beskrivning av
att vara människa bygger på en självtolkning och ett självförklarande,
vilka använder sig av fantasin. Det är en process inom ett samhälle där
medlemmarna berättar meningen med livet. Genom dessa berättelser
om det egna livet får vi lättare att förstå andra människors livsuppfattningar. I myten lär vi om oss själva. Att använda vår fantasi och genom
mytens värld får vi uppleva kulturer som gör oss i stånd att utifrån oss
själva bli medvetna om andra kulturers likheter och olikheter. Vi får en
tvärkulturell anpassning, enligt Nussbaum.

Deweys syn på lärandet med fokus på etiska förutsättningar
Dewey26 utkom redan i början av 1900-talet med boken The School
and society. Den nya pedagogik han förespråkade hade ett djupare syfte
med betoning på det etiska. Den nya pedagogiken strävade efter att fokusera på människan och ge henne en “högre etisk kvalitet”.
The ideal aim of education is creation of power of self-control, säger Dewey. (Leander, 1942, s 6).

I Deweys pedagogik finns två grundtankar eller innehåll: allt liv är
“growth” - utveckling och allt mänskligt liv är av social natur. Ingen
människa lever utan relation till sina medmänniskor. Människan är en
del av mänskligheten. Det måste finnas “ett överindividuellt, socialt
sammanhang” (ibid. s 8) och människan utvecklas genom detta sammanhang. När Dewey talar om skola betonar han just inflytelsen från
omvärlden och relationen till medmänniskorna som får henne att utvecklas (Liedman, 1997). Skolan ska, enligt Dewey, ta vara på barnens
verksamhetslust och göra något åt det. “Den socialt meningsfyllda aktiviteten” (Leander, 1942, s 9) utnyttjas inte. Samarbete och dess betydelse är också viktigt i skolan men den traditionella skolan uppfostrar till
“egoistisk individualism”, säger han. Orsaken till detta är att det inte
26 Dewey (1859-1952), amerikansk filosof och en av 1900-talets mest inflytelserika
pedagogiska tänkare. Han var en av de viktigaste företrädarna för pragmatismen
som kunskapsteori, vilket innebar att handling stod i centrum i lärandet (Liedman,
1997).
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finns någon samhörighetskänsla, vilket krävs i en människas utveckling.
Han betonar att det inte finns något ”socialt motiv för inlärandet” (ibid.
s 10). Genom att låta individen uppleva sin egen roll i en helhet och ta
vara på dess konstruktiva sidor skulle lägga grunden till en etisk grund
i utvecklingen. Huvudsyftet med den nya pedagogiken skulle vara att
ge individen en moralisk fostran. ”Det stora målet” är, enligt Dewey,
”att var och en skall få den sorts uppfostran som möjliggör för honom
att i sitt dagliga arbete se allt vad det inrymmer av övergripande värden
och mänsklig innebörd” (ibid. s 12). I detta finns det centrala i en etisk
fostran att se vad individens eget arbete kan ge i ett helhetsperspektiv.
Det kan endast fås genom ett liv fullt av aktiviteter som är meningsfulla.
Skolans uppgift ska enligt Dewey vara att uppfostra individen i det socialt meningsfyllda arbetet. Grupparbetet får stor betydelse i att skapa ett
socialt meningsfyllt verk. För Dewey blir biprodukterna viktigast; tankevanor och olika inställningar, glädjen i att lära samt vana i att tänka
själv. Inställningar, menar han, består för livet. Skolan utnyttjar inte de
resurser och intressen som finns hos barnen. Dewey talar om fyra starka
drifter hos barnen som är viktiga att ta vara på; den sociala driften,
skapardriften, uttrycks- eller konstdriften samt driften att undersöka
och förstå saker. Barnen har ett stort behov av att vilja hjälpa till. Han
betonar detta och menar att både vuxna som barn vill hjälpa till och
göra nytta. Dewey belyser sina teorier genom att visa på hur behovet
att hjälpa till alltid har funnits och ger exempel på pojken som ska bli
skomakare och får hjälpa till för att nå sitt mål - skomakaryrket. Det är
viktigt att skolan och världen blir ett. Om pojkens erfarenhet kan relatera till världen utanför blir han mer motiverad och om han utvecklas i
skolan kan han lättare förstå världen utanför skolan. Han bör få uppleva och bli medveten om att de teoretiska uppgifternas betydelse är att
förstå det praktiska och att det praktiska ger problemen till teorierna.
Dewey betonar ytterligare hur viktigt det är att få uppleva vad kunskap
är och vilken funktion de har. Kunskap är det man kan göra något av.
Det finns, menar han, alltid ett samband mellan teori och praktik. Det
är viktigt att i skolan få,
...en realizing sense - en personlig upplevelse av det intellektuella livets verkliga natur och uppgift (Leander, 1942, s 16).
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“Growth” betyder, enligt Dewey, utveckling och andlig tillväxt. Det
kan inte fås utifrån utan måste ske inifrån varje människa. Han menar
vidare att vi människor måste få frihet till “growth” - frihet till andlig utveckling. Verklig “growth” är något som inte kan kommenderas
fram; det är en “en självbestämd process”. Här finns ingen skillnad
mellan vuxna och barn eftersom all utveckling eller andlig tillväxt sker
på samma sätt. Dewey betonar “en inifrån-pedagogik” där elever och
lärare båda utvecklas. Lärarens uppgift är att vägleda, intressera samt
motivera eleverna. Återigen kopplar han betydelsen av samarbete i etisk
belysning för att uppnå en “överindviduell helhet” och vad det innebär. Den nya pedagogiken innebär frihet för att individen ska kunna nå
full utveckling. Frihet under ansvar och som erhålls genom människans
egna erfarenheter utifrån den egna naturen. I Experience and Education
(1938) är Dewey självkritisk. “Allting beror på upplevelsens kvalitet”,
säger Dewey och ser två aspekter av detta; lärarens uppgift är att ge barnen upplevelser som är värdefulla och de är det om de utvecklas andligt.
Läraren ska iaktta så att han ser vad som är utvecklande för barnet. En
annan aspekt är att läraren ska se vilka uppgifter som är utvecklande
och samtidigt bli medveten om varje barns individuella förutsättningar.
Läraren ska ”vinna lärjungens aktiva medverkan i att kartlägga studiernas syfte” (Leander, 1942 s. 27). När en individ åstadkommer värdefulla prestationer samt på ett etiskt sätt inordnar sig i samhälleligheten,
uppstår ”personligheten” och den kan, enligt Dewey, endast skapas
inifrån (Leander, 1942, s 40). Deweys pedagogik innebär att eleven får
tänka på problem som är hans egna. Tänkandet, menar han, förbereder
handling. I vår erfarenhet finns det som upplevs med sinnena och vad
det har för betydelse. Han liknar den sinnliga erfarenheten vid ett stort
hav där både egna och andras sinnliga upplevelser ingår och relaterar
till varandra. Genom att barn har begrepp för det sinnliga handlar det
utifrån detta. Tolkningen av det jag ser har betydelse för vårt sätt att
ta ställning. Det sinnliga kommer utifrån medan det begreppsliga utgår
ifrån oss själva. För att det begreppsliga ska ha ett värde måste det
kunna tillämpas på erfarenheten, så att det hjälper oss att se framtida
möjligheter. Därför, menar Dewey, att det är viktigt att barnen får en
personlig upplevelse av vad kunskap och tänkande är och därför borde
barnens vardagsliv berikas av kunskapen de erhåller.
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Den kunskap, som kommer först till oss, och som sitter djupast ingrodd, är
kunskap om hur man gör olika handlingar; hur man går, talar, läser, skriver,
åker skridsko, cyklar, begagnar någon maskin, räknar, kör, säljer, handskas
med folk, o s v i all oändlighet.

Endast i pedagogiken, aldrig i livet sådant liv leves av bonde, sjöman,
affärsman, läkare eller laboratorieexperimentator, betyder kunskap i
första rummet ett lager av insikter utan förbindelse med handlingslivet
(Leander, 1942, s 47). Det enda naturliga sättet att träna kropp och
själ är att träna dem samtidigt. Det är därför viktigt att träna och utveckla hela människan, eftersom tänkande och handling går ihop. Genom användbar kunskap väcks intresset hos barnen och en mer allmän
kunskap fås genom att de blir intresserade av ämnet. Dewey menar att
undervisningen bör följa de vägar vetenskapen vandrat och ger exempel
på nationalekonomins framväxt ur behovet av ekonomi. Han vill att
eleverna ska bli små vetenskapsmän på egen hand. Vanan att tänka
själv, våga ge sig in i att lösa problem, skapar tillit till människans intelligens. Begreppet “handling” är ett biologiskt handlingsgrepp, menar
Dewey. Det innebär att det finns en meningsfylldhet i det. Han menar
med detta att en människas beteende inte bara uttrycker liv utan också
“mind”. Därför understryker han att kunskap om människor är i grunden iakttagelsen av handlingar. Även kunskap om sig själv bygger på
detta. Tankar och känslor är handlingar. Ordet “environment “ har stor
betydelse för Dewey och hans pedagogik. Han menar att uppfostran
måste ges hemma i individens omgivning men också utanför denna;
...att tillse att varje individ får möjlighet att undkomma den samhällsgrupps
begränsningar, i vilken han är född, och komma i levande kontakt med en
vidare omgivning (Leander, 1942, s 61).

Uppfostran är hjälpen till att bli människa. De individuella förutsättningarna är viktiga för helheten. Därför ska de individuella anlagen berikas. Lusten är det individuella, menar Dewey, och den bör läraren inte
ta ifrån eleven. Det gäller att ta vara på individualitetens möjligheter.
Naturen skapar alla människor olika. Varje människa är född original och
förblir så hela sitt liv utan att behöva göra någonting åt det” (Leander,
1942, s 66).
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Genom det individuella förverkligas det allmänt mänskliga. Den nya
pedagogiken bygger på att ta vara på det individuella och dess förutsättningar och det individuella kan först komma till sin rätt genom social gemenskap. Den högsta utvecklingen av individualiteten är också
utveckling av det allmänmänskliga. Läraren ska sträva efter att utveckla
individens individualitet. Dewey skapar sin egen etik och tar avstånd
från kristendomen och menar att den är oetisk och går inte att förena
med demokrati-begreppet. Skolan skulle vara demokratisk där grupper,
klasser, raser och folk skulle kunna mötas och det är skolans uppgift
att förbereda barnen för ett sådant samhälle (Leander, 1942, Liedman,
1997). Dewey menar,
...att den högsta utbildningen av alla individuella energier ensam möjliggör
verklig enhet (Leander, 1942, s 71).

Deweys etik bygger på en “utåtvänd” etik där han vill se människans
öppna deltagande i uppbyggnaden av världen. Han menar att den kristna etiken flyr från livets verklighet in i en privat värld. Deweys mål, var
enligt Liedman (1997), att undervisningen skulle vara ömsesidig mellan
lärare och elev och där läraren skulle motivera eleverna till att lära sig
men så mycket som möjligt utifrån elevernas utgångspunkt. Liedman
(2000) betonar också Deweys syn på kunskap där kunskap är ett slags
skapande och där handens kunskaper är lika viktiga som andens. ”Livet
är en läroprocess” där sambandet kunskap och inlärning är viktig.

Fenomenografins syn på lärande utifrån fenomenografiska
studier
Ference Marton27 (Fackdidaktik, 1986) skapade genom fenomenografin28 ett nytt sätt att tänka i pedagogiska metodiska frågor.

27 Ference Marton utformade på 1970-talet tillsammans med Lars-Owe Dahlgren, Lennart Svensson och Roger Säljö, vid Göteborgs universitet, den riktning inom pedagogiken som går under namnet, fenomenografi. Fenomenografiska studier ser på hur
kunskaper och färdigheter utvecklas hos en individ genom träning och erfarenheter
i ämnet (Egidius, 1995).
28 Bjurwill (1998), ser i Martons didaktik, med fokus på fenomenografin, en sidoväg
till fenomenologin med dess starkare betoning på reflektion.
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Det väsentliga för oss är att vi ser lärande i termer av förändringar i vårt sätt
att vara medvetna om olika företeelser, olika situationer, olika saker vi gör.
Vi lär oss att uppmärksamma nya sidor hos sådant som vi har sett förut, vi
lär oss att se samtidigt sådant som vi har sett var för sig och vi lär oss också
att bortse från sådant som vi bestått med uppmärksamhet innan………
Men allt vi lär gör att världen inte är riktigt samma som tidigare, den blir
större genom att vi erfara saker på fler sätt. Det är inte bara vi som förändras, växer när vi lär, det gör världen också (Marton & Booth, 2000, s 8).

Redan i förordet till boken Om lärande (2000) betonar Marton & Booth betydelsen av att erfara saker på fler sätt och upptäcka nya sidor i
lärandeprocessen.
Att människor har skapats lika men gör saker på olika sätt leder
författarna till frågan; hur erhåller vi kunskap om världen? Utgångspunkten är dialogen mellan Sokrates och Menon. Sokrates håller med
Menon när han frågar honom om hur vi kan leta efter något vi inte har
kunskap om – det som går under namnet ”Menons paradox”. Sokrates
menar att vi inte kan söka efter svaret och att vi inte kan veta något om
världen.
It´s impossible for a person to search either for what he knows or what he
doesn´t...he couldn´t search for what he knows, for he knows it and no one
in that condition needs to search; on the other hand he couldn´t search for
what he doesn´t know, for he won´t even know what to search for (Marton
& Booth, 2000 s 16).

Paradoxen är att vi ändå lär oss.
Platon menar att kunskapen kommer inifrån och att lärandet är ”recollection”, lärandet kommer ifrån den odödliga själen. Fler med Platon
menar att kunskap kommer inifrån. Piaget säger att kunskap fås genom
individen och dennes handlingar i interaktion med omvärlden (ackommodation och assimilation29). Frågan blir då hur vi utvecklar kunskap
om världen. Chomsky30 får ses som en spegelbild av Menons paradox:

29 Assimilation och ackommodation är två nyckelbegrepp inom Piagets teorier. När ett
objekt igenkänns genom handling kallas det assimilation och när barnet assimilerat
ny erfarenhet till ett begrepp kallas det ackommodation (Wood, 1992).
30 Chomsky, den främste företrädaren för den nativistiska teorin som menade att arv
och mognad har stor betydelse för språkinlärning. Komplexiteten i språket talade
inte för att det skulle vara inlärt ( Arnqvist, 1993).
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Hur kan det som är medfött formas efter lokala krav? (Marton & Booth,
2000 s 21).

Piaget menar inte att kunskapen är medfödd utan att individen konstruerar kunskapen genom sina handlingar och i samspel med omgivningen.
Här kan en högre kunskapsnivå utvecklas genom att kunskapen finns
inom individen men dock inte från början som hos Platon. Här tar Marton & Booth upp Kant i sammanhanget om att individen konstruerar
sin värld och relaterar till det kantianska ”noema” (tingen i sig själva)
som är utom räckhåll för individen men som finns konstruerad i individens värld. Marton & Booth benämner det med termen individuell
konstruktivism för att skilja den från social konstruktivism, som finns
konstruerad i individens omvärld. I vägen till att förstå hur vi erhåller kunskap om världen går de vidare från den rationalistiska traditionen till den intellektuella, som går över till den empiriska traditionen.
Att kunskapen kommer ifrån omvärlden representeras av empirikerna
Bacon och Locke och först under 1950 -talets ”kognitiva revolution”
blir frågor om kunskap intressanta för psykologin men fortfarande
beroende av empirismen. En ytterligare paradox uppstod: Den inre
framställningen kan inte bara finnas i huvudet, den måste användas på
något sätt genom någonting, vilket är något annat än föreställningen
i sig själv. Inom den kognitiva psykologin går det under namnet ”homonculuc” och är en aspekt av det kognitiva system som verkar på
de inre föreställningarna av den yttre världen. Paradoxen jämförs med
Ryles31 ”regress” som skiljer på två former av kunskap: att veta att och
att veta hur. Att veta att refererar till kunskap om världen, det senare
refererar till förmågan att göra någonting på ett speciellt sätt och är lika
med färdigheter. Hur formar omgivande sociala eller kulturella krafter
olika sätt att handla och tänka, vilka är möjliga för individen och vad
händer mellan individer och individer och situationer? Här handlar det
om världen som ett observationssätt och tolkat av forskaren. Ryle har
en annan syn på medvetandet. Han menar att det finns bara en värld
och det är den värld vi kan observera, den materiella, handlingens samt
beteendets värld. Det innebär att information om världen tas in genom
31 Ryle, Oxfordfilosofen som skiljer på ”knowing that” och ”knowing how” och menar i boken The Concept of Mind (1949) att varje elev ska veta om olika delar av
verkligheten men också ges färdigheter i att läsa och skriva och att hålla föredrag
(Eric Liedman, 1997).
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sinnena och skapar en inre representation av den yttre världen. Denna
representation får mening och förutsätter att vi redan har kunskap och
för att kunna få kunskap måste vi ha den. Kognitionsforskare förklarar
det yttre genom det inre, enligt Marton & Booth. Vygotskijs32 psykologi
förklarar det inre genom det yttre. Det inre representeras av medvetenhet om det yttre, som representeras av samhället. Hos kognitionsforskarna representeras det yttre av handlingar och beteenden vilka
representeras av det inre, psykologiska. Det viktigaste bidraget från individuell konstruktivism är den lärandets aktiva roll i förvärvandet av
kunskap och det viktigaste från social konstruktivism är betydelsen av
kulturella erfarenheter, språk och människor i kunskapsinhämtandet.
Lärandet handlar om, enligt Marton & Booth, att se på världen som
den upplevs av människor.
Man bör inte, och vi gör det inte, betrakta människa och värld som skilda
från varandra. Man bör inte ta till hypotetiska strukturer utan anknytning
till världen, och det är inte vår avsikt. Inte heller bör man använda sig av
den sociala och kulturella världen såsom bara forskare betraktar den. Människor lever i en värld som de – och inte bara forskarna – erfar (Marton &
Booth, 2000 s.29).

Marton & Booth ger bakgrunden för att komma fram till vad de fokuserar på i lärandet, nämligen att det finns inte två världar – en värld
utanför individen och en subjektiv värld. Världen utgörs av en intern
relation mellan de båda. Det finns en värld och den upplever vi. De
menar att om vi lär oss förstå världen genom andra lär vi oss om världen. Marton & Booth frågar sig vidare, varför en del människor lär sig
bättre än andra. Att undersöka kvalitativa skillnader ur inlärningssynpunkt blir en viktig fråga i sammanhanget genom att fråga den som lär
sig vad han/hon upplever, observera vad de lär sig och vad som får dem
att lära sig - att analysera och tolka lärande för dem. Målet i inlärningen
måste vara att se hur man närmat sig inlärning i aspekter att lära sig
något. Hur kan vi förklara olikheter i närmandet till inlärning? Den frågan ställer Marton & Booth och refererar till en studie av Säljö, 1977.
Säljö fann fem kvalitativa uppfattningar av lärande och kom fram till
32 Vygotsky, räknas till den kulturhistoriska skolan. Utvecklingspsykologins viktigaste
uppgift var enligt honom att beskriva övergången från barn till den vuxnes komplexa
funktioner. Människan kan endast förstås genom att hon sätts i ett historisk och
kulturellt perspektiv. (Arnqvist, 1993, Lindqvist, 1999).
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att en del uppfattar lärandet relaterat till aktuella frågor med fokus på
fakta och information medan andra ser lärandet relaterat till tidigare
erfarenheter med fokus på att se saker på olika sätt och att förändra sig
själv på något sätt. 1993 gjordes en studie av Marton, Beaty samt Dall´
Alba33 om hur studenter uppfattar lärande i allmänhet och de kom fram
till sex olika uppfattningar:
•
•
•
•
•
•

lärande som att utöka sin kunskap
lärande som att memorera och återge
lärande som att tillämpa
lärande som att förstå
lärande som att se något på ett annat sätt
lärande som att förändras som människa

Vad man kom fram till var motsvarande resultat som Säljös. Individer
lär sig på olika sätt, de ser saker på olika sätt och de förstår saker de
gör olika. Dessa uppfattningar är jämförbara med skillnaden mellan
yt- och djupinlärning genom att de förra är fokuserade på uppgiften
medan de senare är fokuserade på uppgiften men reflekterar vad som
finns bakom den.
Marton & Booth förklarar barns medvetenhet om inlärning utifrån
en studie gjord av Lindahl (1996) och menar att barn är medvetna om
sin egen inlärning men att tala om och att beskriva hur de lär kräver medvetenhet om att vara medveten, ”ett medvetet medvetande” .
Författarna underbygger påståendet med att skilja mellan ”att lära sig
göra” och ”att göra”. Lärandet har inte här med ålder att göra utan
ser till att ha erfarenhet och utifrån denna förvärva kunskaper. Att lära
sig innebär att skaffa erfarenheter och här ser de två sidor av inlärning
utifrån olika tidsaspekter:
a. e n ”hur - aspekt” - vi skaffar oss kunskaper och erfarenheter (lärandets första tidsaspekt).
b. en ”vad - aspekt” - vilket hör till att göra, att kunna eller
att förstå (lärandets andra tidsaspekt).

33 Marton, F., Beaty, E, & Dall´Alba, G. (1993). Conceptions of learning. International
journal of Educational Research, 19, s 277 – 300.
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För att bli medvetenen om inlärning är det, enligt Marton & Booth viktigt att skilja mellan situation och phenomena. Situation ska förstås och
upplevas utifrån sambandet mellan sammanhang, tid och plats medan
”phenomena” upplevs och förstås som något abstrakt och är enheter
som överstiger situationen och som relaterar till tidigare upplevelser och
reflektioner. Dessa två är inte åtskilda utan de är förenade med varandra. Det är fenomenen som ger situationen en mening.
One doesn´t see with one´s eyes, one sees with the whole fruit of one´s previous experience (Marton & Booth, 2000, s 113 ).

Det är viktigt, poängterar Marton & Booth, att det inte bara handlar
om hur vi erfar fenomenen utan vår erfarenhet av hur fenomenen förändras och utvecklas i de olika situationer vi finner dem. Kvalitativa
skillnader innebär hur vi på olika sätt upplever och förstår det vi lär
in. För att kunna förstå måste vi kunna urskilja det vi vill förstå från
omgivningen och ge det en betydelse. Här tar Marton & Booth upp
struktur och mening, vilka är förenade med varandra och uppträder
när vi upplever något. Strukturell aspekt innebär att vi måste kunna
urskilja från sammanhanget men också urskilja delarna och se på hur
de relaterar till varandra och helheten. Betydelsen, som är förenad med
strukturen, är den syftande aspekten. Att erfara något har en strukturell
aspekt men också en referentiell aspekt, i betydelsen mening. Att uppleva något är inte bara att ta fram från kontexten utan också relatera
kontexten till andra kontexter. Vi kan inte uppleva något utan kontext,
betonar de. Marton & Booth refererar till Gurwitsch (1964), som talar
om”the theme”, målet vårt medvetande är fokuserat på och ”the thematic field”, vari objektet är inbäddat. Dessutom finns ”the margin”,
allt runt omkring som inte har med ”the theme” att göra. De kopplar
begreppen till fenomenets externa horisont och fenomenets interna horisont och ger ett konkret exempel på den teoretiska bakgrunden. Vi ser
ett rådjur i en mörk skog. Det får representera externa horisonter som
är kopplade till sagor m m och det kommer att avgöra hur vi på olika
sätt erfar rådjuret. Det tematiska fältet och marginalen utgörs av hur vi
erfar den externa horisonten men vi upplever inte erfarenheten på samma sätt. Gurwitsch menar att medvetandet består av tre delar: temat,
tematiska fältet och marginalen. Dessa tre delar relaterar till varandra .
En slutlig beskrivning av någonting betyder vad någonting relaterar till
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för någon och därför måste det kunna ses utifrån tidigare upplevelser
hos personen. Det är de tematiska fälten som finns i elevens värld både
från tidigare erfarenheter i lärandet men också i en utveckling av lärandet. För att erfara någonting som någonting måste vi kunna urskilja det
från och relatera till sammanhanget samt urskilja dess delar och relatera
dem till varandra och till helheten. Med detta menas att kunna urskilja
helheterna, delarna och relationerna. En persons medvetenhet är världen upplevd genom personen, menar Marton & Booth och refererar till
tidigare forskning om lärande. Marton (1981), förklarar begreppet the
”collective mind” och menar för att kunna förstå den enskilda upplevelsen måste vi förstå anatomin hos den kollektiva medvetenhet och för
att förstå variationer i upplevelserna måste vi förstå hur olika fenomen
kan upplevas på olika sätt. Det som förenar är forskningen kring hur vi
upplever någonting och målet i sig är att se variationer i hur vi upplever
fenomenen. Grunden i fenomenografin är att beskriva hur andra ser
fenomenen i världen och beskriva de variationer som finns i undervisningssammanhang. Intresset för vad vi upplever och hur står i fokus.
Individen ser saker på olika sätt och är bärare av olika fragment att se
världen på. Marton & Booth betonar betydelsen av att vi inte kan se en
värld som är oberoende av våra beskrivningar. De beskriver tänkandet
och ser det som en fiktion eller ett erfarande och refererar i stället till
Decartes34 ”Cogito ergo sum” ; jag tänker alltså är jag men föredrar
begreppet ”Cognosco ergo sum”; jag erfar, alltså är jag. Enligt Marton
& Booth reflekterar forskaren över andra upplevelser. Han/hon fokuserar på betydelsen av vari kunskapen vilar i relation till betydelsen av
hur dessa fenomen påverkar inläraren. Han/hon måste se variationerna
i hur olika individer upplever situationerna. Målet är för forskaren att
beskriva dessa. Tolkningen sker i kategorier och dess innehåll. Kategorierna är beskrivningar från ett andrahandsperspektiv. En upplevelse är
en inre relation mellan subjektet och världen. Upplevelsen är inte dualistisk utan en inre relation mellan fenomen och personer - sätt på vilket
personer upplever ett givet fenomen och hur fenomenet upplevs.

34 Decartes , fransk filosof (1596 – 1650) som frågar efter grunden för vad kunskap är..
Han går vägen över tvivlet och menar att genom tvivlet kan jag inte betvivla att jag
tvivlar. Härav det kända citatet ”Jag tänker alltså finns jag” vilket betyder att genom
mitt tvivel existerar jag (Vår tids filosofi del 1, s 277).

48

Med tanke på att världen är en erfaren värld, och med tanke på att vår egna
erfarna värld är en del av den världen, skulle inte världen vara samma värld
utan en enda av oss (Marton & Boot, 2000, s 179).

Lärandet kan endast ske i den värld vi lever. Vi ser världen utifrån den
kultur vi lever i, det språk vi talar. Erfarenheten är, enligt Marton &
Booth, förmedlad erfarenhet, hur andra beskriver fenomenen i den
värld vi lever. Vägen till lärande bygger på att individen har en relation
till verkligheten, den redan erfarna världen. Författarna menar att lära
sig erfara innebär att den lärande ser aspekter av fenomenet som inte
tidigare kunde urskiljas och blivit medveten om fler aspekter och refererar till Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (1998) och menar att
det handlar om:
...en förändring av de ögon varigenom vi betraktar världen omkring oss
(Marton & Booth, 2000, s 184).

Relationen mellan person och individ har förändrats. Lärandet ses på
ett mer komplext sätt än vid tidigare inlärning. Varje inlärningssituation
har en relevansstruktur,vilket innebär hur individen erfar situationen
som helhet för att uppleva dess delar. Variation i lärandet är viktig,
eftersom det enligt Marton & Booth är en förändring i att erfara något
som leder till att se olika aspekter av erfarandet av ett fenomen. Det
handlar om att lära sig erfara fenomenet på ett nytt sätt. Ett lärande
som ”håller i sig” är lärande om verkligheten eller om något som upplevs verkligt. Djupinlärning sker först när individerna ser verkligheten
bakom texten och de har då också förmågan att ändra sitt sätt att erfara olika fenomen. Världen är enligt Marton/Booth en verklig värld
och erfaren värld. Kunskapen blir en del av oss men också en del av
världen. Här riktar författarna kritik till Ebbinghaus35 och menar att
hans sätt att se på lärandet inte är något lärande eftersom att lärandet
är organiskt:
...den värld vi erfar förändras (det är vad vi kallar lärande) precis som växter och djur och människor växer. Det blir någonting annat än vad det var
35 Ebbinghaus, tillhörde den experimentella pedagogiken med fokus på minnesforskning, förhållandet mellan minne och meningslöshet. I de experimentella studierna
fick försökspersonerna memorera meningslösa stavelser för att se hur länge man
kunde minnas (Kroksmark, 2003)
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i början, men i ett grundläggande avseende förblir de desamma (Marton &
Booth, 2000, s 204).

Vi kommer att minnas genom att vi lär genom att projicera det vi lär
oss på världen. Här tar författarna upp att skillnaden mellan konkret
och abstrakt inte är så viktigt i inlärningssammanhang, eftersom båda
handlar om att erfara - det abstrakta erfars genom att individen skapar
en egen struktur, vilket innebär att den abstrakta kunskapen projiceras
på den verkliga världen. Här kan den sinnliga erfarenheten beskrivas
utan att vara ett sinnligt erfarande. Marton & Booth kallar det ett ”rent
erfarande”, eftersom det erfars av att det finns närvarande utan att synas. Det saknas ord för att beskriva det, vilket kom fram vid de empiriska studier som utfördes i form av intervjuer. Marton kallar detta för
”en halv-visuell bild” (ibid. s 206). Han ger ett exempel från musiken
och menar att man inte kan erfara en komposition samtidigt som man
uppfattar musiken, detta överskrider våra sinnen. I stället används den
inre bilden för att få fatt erfarenheten.
Marton & Booth definierar pedagogik som en handling som har till
avsikt att skapa en förändring hos någon annan. Handlingen är inte
någon tillfällig händelse. Den måste forsätta till dess att en förändring
skett. Läraren måste ha grund för att kunna utvärdera beteendet och
avgöra om det är bra eller inte. Författarna refererar till Premack (1984)
som bygger sin forskning på genetiken och menar att erfarenhetsmässiga lösningar är mer komplexa och varierande och integrerar genetisk
prägling, lärande, imitation och pedagogik. Pedagogik relaterar också
till träning. Träning är ett av pedagogikens kriterier och innebär att ha
ett mål med en förändring hos en annan och träningen håller på till
dess att en förändring skett. Premarck menar att pedagogiken omfattar
förmåga att bedöma eller utvärdera förändringen. Det innebär också
förmågan att sätta sig in i andras perspektiv.

Sammanfattning
Aristoteles ser på lärandet ur ett aktivt perspektiv och liksom Dewey
menar han att ”learning by doing” är vägen till kunskap, vilket visar sig
redan i barndomen genom att de första kunskaperna hos barnet förvär-
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vas genom imitation. Både Aritoteles och Dewey ser på betydelsen av
att arbeta med alla sinnena i undervisningen och på det sättet betonar
lekens betydelse i vägen till kunskap. Fantasin och dess betydelse är för
Aristoteles en av de grundelement som tillsammans med förnimmelsen36
hjälper till att förstärka inlärningen. Marton & Booth närmar sig fantasins betydelse genom ”rent erfarande” där det erfarna inte kan synas
utan att en inre bild skapas av det erfarna. Genom att skapa självinsikt
hos eleven underlättar läraren för eleven till att söka egna kunskaper,
säger Dewey. Dewey tar också fram betydelsen av kunskap om sig själv
men betonar, till skillnad från Aristoteles, starkare samarbetets betydelse för att förstå det individuella, vilket är viktigt för helheten i lärandet. Däremot ser Aristoteles betydelsen av det unika hos varje elev och
genom att utveckla individens förmågor skapas förutsättningar för att
nå de mänskliga målen i livet. Att utgå från eleven är viktigt i Deweys
pedagogik samt interaktionen lärare och elev, vilket motiverar eleven
till att lära sig lära. Marton & Booth ser individ och världen som ett
och tar avstånd från det dualistiska37 i lärandet. Individen, säger de, har
en relation till den verklighet de lever i. De definierar också pedagogiken som handling och som skapar möjligheter till att se saker på olika
sätt, vilket ligger i lärandets komplexitet. Redan Aristoteles framhöll
betydelsen av att handla i lärandet och att den fysiska och intellektuella
utvecklingen måste ske samtidigt. Träning, är en annan viktig aspekt av
lärandet som tas upp av Aristoteles, Dewey och Marton & Booth, vilket
syftar till förändring. Genom att lära utifrån erfarenheter integreras den
genetiska prägeln med lärande, imitation och pedagogik, vilket också
Aristoteles betonar i sin syn på lärandet. Aristoteles definierar begreppet
konstarter i sin Ars poetica som efterbildningar. Att efterbilda, innebär
enligt Aristoteles, att det är människor i handling och att musik och
tal inspirerar till handling. Han kopplar också tänkandet till det som
föregår handling. Genom denna syn går han vidare i konstbegreppet
och kallar det praktisk konst ur ett lärandeperspektiv. Praktiskt konst
är, enligt Artistoteles, att handla i lärandet och menar att det kognitiva
och emotionella relaterar till varandra. Samtliga teoretiker ser på teori
och praktik som beroende av varandra i lärandet. Dewey ser kunskap
36 Förnimmelse är här lika med sinnesintryck (Egidius, 1995).
37 Dualism, en teologisk och filosofisk tankeform som förklarar världens uppkomst och
dynamik som i en spänning mellan två principer (Religionslexikonet, 1996).
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som något man gör något av och att i den kunskapen finns en personlig
upplevelse av det intellektuella. Marton & Booth ser kvalitativa skillnader i att uppleva och förstå världen. Individen måste, i lärandet, inte
bara uppleva utan måste kunna förstå kontexten och relatera till andra
kontexter och här syftar de på betydelsen av reflektion.
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Kapitel III. Teoretiska perspektiv
på drama som metod i lärandet
Vägar till förståelse av begreppet drama som metod
Uppfattningar om dramats ursprung är lika komplexa som att undersöka betydelsen av drama som metod och dess innehåll. Vi ser och gör
hela tiden analyser och tolkningar utifrån ett västerländskt perspektiv,
vilket inte gör ämnet rättvist och speciellt inte om vi ska tolka och analysera människan och hennes kunskaper om omvärlden. Drama är ett
sätt att få kunskap om livet och har funnits långt tidigare i andra länder/kulturer. Riter, myter, symboler står för människans förståelse av
världen på samma sätt som idag; utifrån sagor och myter, vilka speglar verkligheten. Begreppen drama och teater kommer från grekiskan.
Det grekiska ordet theatron betyder att se och drama kommer från det
grekiska ordet dran, som betyder att göra. Gestaltning är specifikt för
teatern i jämförelse med andra konstarter. Teatern arbetar med ”the
real person” i relation till ”the character”. Hypokrites är det grekiska
ordet för skådespelare och betyder ”answerer” men kan också betyda
” somebody else” (Cohen, 1994). Orden drama och teater används om
vart annat som metod i lärandet men orden har olika betydelse. Teater
används för hela produktionen medan drama refererar till ”play”. Om
vi ser till etymologin kan vi förstå att teater är det som ”är sett ”medan
drama står för vad som ”är gjort”. Drama refererar också till skådespel,
litteratur och termer som dramatisk. Dramatik ses mer som en verbal
aspekt av teatern medan teater är någonting visuellt.
Ekbohrn (1878) definierar ordet drama som handling och skådespel.
Dramatisera förklarar han som att framställa eller behandla i skådespelarform. Dramatisk arbete är skrivet för teatern och framställer en
handling.
Svensk Etymologisk ordbok (1957), säger att ordet drama kommer
från grekiskans drama, vilket betyder handling. Teater kommer från
grekiskans theatron som betyder skådebana. Thea kommer från grekiskan och betyder åskådande, åsyn, skådespel.
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Illustrerad Svensk Ordbok (1964) förklarar drama som ett (allvarligt)
skådespel och dramatisera med att omarbeta (roman el. dyl.) till skådespel eller för scenen; framställa i skådespelsform.
Slade säger i Child drama (1954) ”all is Drama, for Drama means
”doing” (ibid. s 23).
Way beskriver i Utveckling genom drama (1967) 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 omkommunikation 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.
Bolton (1984) gör en 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. Känslan från en deltagare kan ses som ett verb medan skådespelaren beskriver och känslan
blir uttryck för ett adjektiv. Verbet är spontant och kan inte repeteras
medan adjektivet är statiskt och kan repeteras. Som deltagare kan man
känna skillnaden mellan att genuint t ex ångra något och signalera en
känsla och veta hur ånger uppstår. En skådespelares skicklighet ligger i
att representera känslor och inte uttrycka dem. Här kopplar Bolton till
Stanislavskij,38 som vill få känslorna tillbaka på scen, ”an act of being”
och menar att känslomässigt få skådespelaren involverad när han/hon
spelar sin roll (ibid. s 118 ).
Wagner (1993), beskriver hur Heathcote ser på drama. Hon använder sig medvetet av dramats delar i undervisningen. Genom drama tar
hon fram det som barnen vet, men som de själva inte vet att de vet. Heathcote kallar det för att ”bygga upp en inre rymd hos eleven” (ibid. s
19). Hon benämner det kvalitativ kunskap till skillnad från kvantitativ.
Syftet med drama är att komma ner på djupet både utifrån känsla och
mening. I introduktionen till Drama for Learning (1995) av Heathcote
och Bolton beskriver Bolton hur Heathcote har påverkat hans sett att
se på ämnet utifrån följande viktiga principer:
38 Stanislavskij, (1863 -1938), rysk skådespelare, regissör, och teaterpedagog. Hans
metod kallas för pykologisk realism, vilket innebär ett psykologiskt trovärdigt spel
(Kemecsi, 1998).
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• a tt arbeta med barnen i alla sorter av undervisning och
att du kontinuerligt praktiserar vad du ber andra att göra
och därefter anknyter till teorin,
• drama handlar om att ge mening,
• drama sker bäst när en hel klass tillsammans delar upplevelsen av mening, samt
• att lärarens uppgift är att stärka genom att underlätta för
eleven.
Jackson (1993) som i huvudsak arbetar med TIE (Theatre in Education)
menar att DIE (Drama in Education) är hur drama undervisas i skolan
med en teatralisk påverkan innehållande förberedelser för en scenisk
framställning eller inlärning med teatraliska redskap och tekniker. Numera menar Jackson att drama är mer kopplat till teman och problem
som framförs via rollspel och improvisation med betoning på att utveckla barns fantasi, självförtroende och uttrycksfullhet med sociala
färdigheter i en grupprocess. DIE skiljer sig från TIE genom att barnen
regelbundet i DIE möter läraren vilka har kunskaper om elevernas behov. Slade (1954) och Boal (1995) betonar att drama börjar redan i
spädbarnsåldern. Boal (1995) säger:
Theatre is born when the human being discovers that it can observe itself;
when it discovers that, in this act of seeing, it can see itself – see itself – see
itself in situ: see itself seeing (ibid. s 13).

Teater är en mänsklig egendom som tillåter människan att observera sig
själv i handling, aktivitet. Det tillåter människan att föreställa sig variationer/alternativ av handling genom att se på andra som agerar. Man
kan se sig själv i handling, i känsla och i tänkande. Essensen i teater är
att ”the human being not only’makes’ theatre it ‘is’ theatre. Teatern är
inte till för några få menar Boal; ” it is the true Nature of humanity”
(Boal, 1995, s 13).
I boken The Process of Drama (1992) ser O´Toole och beskriver
drama som en process. Han ser på drama ur ett grammatiskt perspektiv. Process är ett substantiv som är knutet till verbet ”to proceed”. Vad
som utmärker ordet process är det verbala ”doing”. Vårt tänkande är
enligt O´Toole beroende av substantiv. Australien med aboriginerna har
”dreaming” – ett verb, vilket är en orsak till att vi har svårt att förstå
deras kultur. Han ger ett liknande exempel från kulturen i Bali där de
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inte har något substantiv för ”art” utan som han säger ”they just do it”.
Genom att ge dessa exempel betonar han för att förstå drama (substantiv), vilket är en verbal händelse och kan endast bli trovärdigt när det
händer. Hans slutsats blir att genom verbalisering av substantiv vet vi
vad det betyder att producera drama. Process in drama definieras som:
...negotiating and renegotiating the elements of dramatic form, in terms of
the context and purposes of the participiants (O´Toole, 1992, s 2f).

Drama i undervisningen är beroende av en specifik grupp och av yttre
förutsättningar som är svårt att kontrollera och därför behöver förhandlas om och om igen. Drama är därför processinriktat, enligt O´Toole.
Han ger dock en definition på drama som kan synas enkel men som
ger en komplex bild av vad drama som metod handlar om:
Wherever there are people, there is drama (O´Toole,1989 s.1).

I Drama i klasserommet (1998) beskriver Solveig Gaarder drama som
handling fysisk och /eller mentalt och att det är något som sker fiktivt. Hon beskriver vidare skillnaden mellan drama och konkretisering.
Drama måste vara integrerat i handlingen, säger hon. Drama innebär
en upplevelse som kräver både ett intellektuellt och emotionellt engagemang. Drama som ämne och metod kan inte skiljas åt, betonar hon. Teater, enligt Gaarder, är en förmedling som förutsätter en publik utanför
klassen. Drama är riktat mot klassen och målet är elevernas lärande.
Ord som livskvalité, livskunskap, kunskaper om världen och livet
måste ses och fördjupas utifrån människors möten för att öka förståelsen för den värld vi lever i. Mitt eget synsätt på drama som metod är
att det handlar om kommunikation, både ur ett intrapersonellt och ur
ett interpersonellt perspektiv. Dessa går dock inte att skilja på, eftersom
tanke, ord och handling relaterar till varandra, både på individnivå och
relationer till människor och världen. Ett sätt att få denna kunskap är
att använda drama som metod, eftersom dramats grundtanke är att erhålla kunskap om sig själv för att förstå andra människor. Basen i all
kommunikation är kunskap om sig själv och därför finns en stark interaktion mellan drama och kommunikationsbegreppet. Drama är för mig
ett möte med omvärlden och mig själv där känsla, spontanitet, fantasi,
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kreativitet och upplevelse, inlevelse samt reflektion utgör viktiga byggstenar till kunskap och kunnighet.

Tidigare forskning och litteratur av betydelse för forskningsfrågorna
I avhandlingen Dramapedagogik som demokratisk fostran? (2000),
skriver Sternudd om olika dramapedagogiska perspektiv med fokus på
demokratibegreppet. Rasmusson (2000) beskriver också utifrån en demokratisk människosyn dramats väg genom olika tidsepoker och hur
drama definierats utifrån de konstnärliga och pedagogiska aspekterna
av ämnet. I det konstpedagogiska perspektivet tar Sternudd upp två
mål: social interaktion med kreativa uttryckssätt och skapandet av en
produktion. Enligt Sternudd betonas teaterformen i lärandet och drama blir ett redskap för teatern. Rasmusson ser dramats utveckling mer
utifrån ett dramaperspektiv där teatern är ett redskap för dramaämnet.
Hon tar i sina beskrivningar fram former för dramats innehåll som t ex,
lekar, gruppövningar, improvisationer men också teaterformer. Hon visar också på hur dramats roll i den personliga utvecklingen och sociala
gemenskapen är grunderna i drama. Hon betonar lärandet med upplevelsen som vägen till kunskap utifrån ett holistiskt synsätt. Sternudd
menar att det konsttpedagogiska perspektivet utvecklar kreativitet och
konstnärlig expressivitet hos individen. Att agera utifrån olika konstnärliga uttryckssätt står i fokus i lärandet. Hon ser process och produkt
som att produkten är en del i processen och föreställningen som ett
”viktigt pedagogiskt arbetssätt”. Hon refererar till Burger (1966) som
menar att ”det inte kan vara någon skillnad mellan dramapedagogiskt
arbete och estetisk kvalitet. Rasmusson tar också fram den konstnärliga aspekten men betonar att drama ser till processen som viktigare
än produkten. Till skillnad från det konstnärliga perspektivet betonas
reflektionen utifrån individ och grupp mer än att se till det konstnärliga
uttrycket, enligt Sternudd. Syftet med agerandet i det personlighetsutvecklande perspektivet är att få kunskap om sig själv och andra. Det
personlighetsutvecklande perspektivet ser till individen och genom övningar skapas möjligheter för individen att förstå sig själv i relation till
andra. Hon ser perspektivet ur både individ, grupp och samhällsnivå.
Även här tar hon fram två mål: att medvetandegöra individen om egna
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resurser samt ge individen verktyg i att förstå olika situationer i vardagslivet. Genom det kritiskt frigörande perspektivet uttrycker hon hur
de fiktiva situationerna är relaterade till deltagarnas egna erfarenheter
och att arbeta med drama skapas meningsfullhet för deltagarna. I det
frigörande perspektivet fokuseras på samhället och hur det kan förändras. Här refererar hon till Freire (1972) och hans pedagogik, vilken ser
den problemformulerade pedagogiken;
...som grunden där människorna i reflektion och handling skulle förstå och
lösa sina egna problem (Sternudd, 2000 s 83 ).

Freire menar att det finns ett samband mellan ord, reflektion och handling samt kärlek och respekt för andra.
I det holistiska lärandet ser Sternudd, men också Rasmusson, den
subjektiva upplevelsen som vägen till kunskap. Kunskapen ska förstås
både känslomässigt och kognitivt. Här refererar Sternudd till Wagner
(1985), som menar att genom inlevelse, distans och reflektion utvecklar
eleven ett självständigt tänkande. Puztai skiljer på professionell teaterträning och pedagogiskt drama i avhandlingen Stanislavskij-variationer
( 2000) och menar att det första är en konstform och det andra ett
estetiskt skolämne som tillför deltagarna ”förkovran”. Med förkovran
menar han att deltagarna utvecklas och fördjupar sina kunskaper. Puztai talar om ”de pedagogiska hänsynstagande åtgärderna” och betonar
att det är svar på den didaktiska grundfrågan ”hur man lär ut det?” Här
syftar han på pedagogiskt drama och belyser gemensamma hänsynstagande åtgärder som finns hos metodgrundarna39 . Han menar vidare att
dessa skulle stämma överens med de grundprinciper de flesta dramalärare har:
1. Fokus på improvisation i spelade stycken i stället för
skrivna dramatiska texter.
39 Konstatin Stanislavskij, En skådespelares arbete med sig själv (1944), som genom
Puztai belyser den traditionella teaters betydelse för dramapedagogiken; Viola
Spolin , Improvisation for the theatre (1963) en pionjär inom creative dramatics
(dramatiskt skapande verksamhet) med Konstantin Stanislavskij som förebild; John
Hodgson and Ernest Richard, Improvisation (1966), med teaterproduktion som
mål enligt K. Hägglund; Way, Development through Drama (1967), visar fokus mot
drama som personlighetsutvecklande; Lipschutz, Dynamisk pedagogik (1971) och
Samspel i grupp (1976), hade betydelse för det pedagogiska dramaarbetet med fokus
på människans skapande förmåga och arbete i grupp ( Braanaas, 1999) .
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2. De estetiska kraven är indirekta – övningarna upprepas
och det finns inget krav på hög prestation
3. Kraven ställs på gruppen och inte individen
4. Övningarna är avsedda för gruppen, inte individen.
5. Komplexa övningar görs i flera steg
6. Alla färdigheter tränas inte
7. Dramatisk fiction är utmärkande för övningarna och där
deltagarna känner igen sig
8. Vissa intellektuella krav tas bort
Puztai menar med intellektuella krav att t ex skrivna repliker och utantill inlärning tas bort. Det stämmer överens med vad Sternudds och Rasmussons teorier tar upp om drama som process och produkt. Margareta
Lepp (1998) har i sin avhandling, Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och yrkesmässig växt, empiriskt undersökt hur drama
i utbildningen uppfattas av sjuksköterske- och vårdlärarstuderande.
Hon har kommit fram till olika utvecklingsperspektiv i lärandet. Hon
ser gruppens utveckling utifrån två kategorier, ”lära känna varandra”
och ”gemenskap och trygghet”. I kunskapsutvecklingen uppstår i lärandet en integrering av känsla, tanke och handling. Personlig utveckling
består av två kategorier där den första kategorin är att genom drama
får man ökad självkännedom, den andra kategorin betonar ökad självkänsla, i den tredje uttrycks ökad empati och sensivitet och slutligen i
den fjärde kategorin en ökad kroppsmedvetenhet. Lepp ser också en
ambivalent utveckling som innebär kategorier som tveksamhet, oro och
glädje. Hon tar upp tveksamheten som kritik mot drama som metod.
Kritiken kan bestå av att rollspelen är fiktiva och deltagarna ser det inte
som verklig träning medan andra har svårt att se nyttan av metoden.
Här ser hon också ledaren som en del av kritiken. Oro och glädje ser
hon inte själv som kritik utan snarare som en ändring av uppfattning.

Ways syn på drama som metod
Drama utvecklar hela personligheten, det handlar om att utveckla människor och inte utveckla drama, säger Way 40(1978). Konst, menar Way
40 Way, pionjär inom dramaområdet i England med en bakgrund i barnteater. Han tog
avstånd från teatern och såg drama ur ett personlighetsutvecklande perspektiv där
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är det klokaste sättet att utveckla individualitet och drama handlar
om ”individernas individualitet” (ibid. s 13). Dramats funktion är att
överföra mer kunskap, berika fantasin, träffa hjärta och själ men också
intellektet. Att utveckla intuitionen41 är, enligt Way, lika viktigt som
att utveckla intellektet och intuitionen behöver träning likaväl som intellektet. Intuitionen är viktig för att utveckla de inre resurserna. Det
är inte genom intellektet man utvecklar de inre resurserna utan genom
intuitionen, säger han. Här relaterar Way till undervisning och ser betydelsen av intuitiv kunskap i denna. Om undervisningen ska förbereda
för livet måste den innehålla kunskaper om hela människan. Han går
längre och understyrker betydelsen av att som människa träna sig i att
leva. Argument för drama i undervisningen är att metoden är till för
alla och att det tränar känslor, intuition och gruppgemenskap. Way ser
dramaarbetets möjligheter i upptäcka individens egna resurser för att
kunna utveckla sin omgivning. Drama utvecklar, genom träning, följande sidor av personligheten: sinnena, fantasin, kroppskontrollen och
behärskningen, talet eller förmågan till att prata, upptäcka och kontrollera känslolivet samt intellektet. Han menar att den personliga utvecklingen hänger på sambandet mellan dessa. Varje människa, säger Way,
går fram i sin egen takt och efter bästa förmåga. Konstarterna i inlärningen används för att hjälpa människor att utvecklas och förverkliga
sig själva. Lärarens syfte är att långsamt bygga upp självförtroende hos
varje individ. Way betonar att i undervisningen är det viktigt att individen får hjälp att utveckla sin fantasi och genom den få självförtroende.
Han säger att:
...fantasin är tätt förbunden med hela livsmönstret (Way, 1967 s 54).

Han riktar kritik mot pedagogerna och menar att de begränsar fantasins
betydelse till skickligheten i en konstart. Genom att öva fantasin utvecklar vi de fem sinnena. Övningarna leder till att vi blir mer medvetna,
vilket hjälper till i att förstå andra människor, kunna identifiera sig med
andra och genom detta förstå hur andra tycker och känner. Genom att
regelbundet arbeta med övningar utvecklas den personliga ansvarskäns-

hela människan står i centrum (Braanaas, 1999).
41 Intuition; erfarenhetsbaserat kunnande och känsla för hur man ska ta itu med och
genomföra en uppgift (Egidius, 1995).
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lan och Way betonar att det kräver träning likaväl som övning i matematik, skrivning och läsning. Drama handlar också om ”personliga
känslomässiga faktorer, som det gäller att utveckla”, säger han. Målet
med drama är att skapa ”mänskligare människor” (ibid. s 82). Dramats funktion är att behärska språket, vilket innebar att utveckla den
språkliga säkerheten och klä sina egna tankar i ord. Det är viktigt att
det är elevens eget uttryckssätt vi arbetar med och utifrån egen språklig
bakgrund. Dramats uppgift är att utveckla och berika språket, det som
redan finns och det som skiljer sig från individ till individ. Way betonar
att det är viktigt som lärare att behärska de områden man arbetar med.
Det handlar om egen självtillit, vilket påverkar dramaarbetet. Drama är
till för att utveckla alla sidor av personligheten. Det leder till medveten
insikt om andra personer och att samspel emellan människor är viktigt.
Drama hjälper till i detta arbete genom att utifrån fantasin få förmåga
att leva sig in i. Här jämför Way liksom Slade42 med den mänskliga tillväxten - att upptäcka sina resurser och att dela med sig med andra. Att
uppleva är att låta eleverna använda hela sin personlighet; det fysiska
jaget, det andliga, det känslomässiga och det förståndsmässiga. I början
av leds det av intuitionen, det omedvetna, men senare leder det till att
eleverna börja leta fakta. Man kan i drama se en utveckling från det
intuitiva omedvetna till medvetenhet och till slut nå det målmedvetna.

Heathcotes syn på drama som metod
Heathcote betonar ett medvetet användande av drama i undervisningen
och få ut det barnen vet och som de inte vet att de vet; ”bygga upp en
inre rymd hos eleven”, säger hon (Wagner, 1992). Drama använder
hon för att barnen ska förstå mänsklig erfarenhet inifrån. Hon lockar
fram ett drama ur det mänskliga. Genom att arbeta med drama söker
Heathcote kvalité i upplevelsen. Syftet med drama är att fördjupa sig i
känsla och mening. Heathcote arbetar inifrån – ut med syfte att se saker på ett nytt sätt. Hon överlämnar till eleverna vad de ska känna och
tycka i upptäckandet. Heathcote går alltid mot ett dramatiskt fokus och
manar eleverna till eftertanke, vilket skapar inre medvetenhet. Vidare
42 Slade, Child Drama (1954) ett av hans huvudverk. Han liksom Way har sin bakgrund i barnteatern. Hans teorier bygger på egna observationer och erfarenheter av
barn. Barnets natur i sig, säger Slade är konstnärligt (Braanaas 1999).
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lär hon eleverna att betrakta verkligheten med hjälp av fantasin genom
att upptäcka betydelsen av handlingen. Hon låter dem använda de kunskaper de känner till och fatta så många beslut som möjligt om dramats
innehåll. Viktigt är att eleverna är seriösa och lever sig in i dramat för
att se sina egna idéer växa fram och på så sätt bli mer uppmuntrade att
deltaga i dramaarbetet. Man måste börja där man är, säger Heathcote
och att känna att man lyckas som lärare är viktigt. I första hand kommer egna förutsättningar som lärare, sedan hur klassen är, dramamaterialet och ämnets innehåll. Lärarna måste göra en analys av egna förutsättningar och hitta den egna toleransnivån. Varje lärare måste veta vad
han/hon klarar av. Hon betonar också att en del lärare inte kan lämna
ifrån sig besluten och menar att det är viktigt att lära barnen ta beslut
och ge dem ansvar. Heathcote gör mycket i sin undervisning ”i roll” och
hon menar att hon på det sättet får samma krav på inlevelse och improvisation på sig själv som på eleverna – det handlar om att ta och ge
signaler. På detta sätt kan hon avgöra hur sociala eleverna är, eftersom
hon kommer nära deras känslor och tankar. Heathcote börjar alltid i
storgrupp för att alla ska se syftet med drama och förstå handlingens
underliggande betydelse. Alla ska få med upplevelsen från början. Hon
påpekar också betydelsen av att acceptera förändringar i dramaarbetet.
Här tar hon upp lärarens attityder mot klassen och betonar att det är
viktigt att låta klassen förstå vilken attityd man intar och att det är viktigt som lärare att upprätthålla sin auktoritet. Lärarna menar hon, lägger ofta skulden på eleverna om det inte fungerar i klassrummet och har
svårt att se sig själva som problemet. Det är viktigt att veta var klassen
har sina förutsättningar och hur långt man kan gå. Genom att inleda
med frågor försöker hon komma underfund med var hon ska lägga
innehållsnivån. Utifrån den bedömer hon klassens förutsättningar. Heathcote arbetar med symbolik, när hon försöker få fram och fördjupa sig
i de mänskliga aspekterna av en upplevelse – leva sig in genom att först
ta reda på vad eleverna vet. ”Brödraskapets kod” (Wagner, 1992 s 65),
är en teknik som Heatcote använder sig av och som innebär att man
måste tänka att man är i samma situation som någon annan. Handlingen ger fördjupning och handlar alltid om relationer mellan människor. Det handlar om identifikation och de yttre händelserna kan vara
olika men den underliggande betydelsen är densamma för alla. Drama,
menar hon, är ett sätt att leva ut historier. När vi arbetar med barn
lever vi genom berättelsen mot upplevelsen som förändrar barnen. Det
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är viktigt att få klassen att reflektera, vilket har till syfte att förändra
tänkesätt. Barnen ser relation mellan den egna upplevelsen och andra
upplevelser och kan på så sätt identifiera sig med den situationen. Det är
viktigt att arbeta med fokus i drama. Brödraskapstekniken fokuserar på
den inre betydelsen av en yttre handling. Kärnan i dramat är detsamma
men problemet nalkas på ett nytt sätt. Drama är ett sätt att förstå egna
upplevelser för att kunna förstå andra. Heathcote visar detta genom att
ibland stoppa dramat för att gå in i roll för att eleverna ska få något
att fundera över. Hon menar att det är viktigt att söka det universiella i
upplevelsen för att drama ska bli meningsfullt som undervisningsmetod
med ett reflekterande arbetssätt. Hon vill få eleverna engagerade och
utifrån dramat reflektera över mänskliga upplevelser med universiell
innebörd. Hon talar om hotande frågor och förlösande frågor. Hotande
då eleven förväntas ge det rätta svaret och blir rädd om det svarar fel
och det kreativa tänkandet försvinner. Frihet att tänka är viktigt. Man
ska undvika att antyda vilket svar man förväntar sig och godta alla svar
men ärligt tala om vad man tycker om åsikterna. Frågor ska stimulera
till efterforskning. Hon undviker att inleda dramat med fakta däremot
ska dramat väcka nyfikenhet att ta reda på mer. Det är elevernas uppgifter som är viktiga och läraren leder dramat som guide, frågeställare.
I dramat frigörs energi och känslorna får utlopp. Arbetet med eleverna
engagerar sig i är deras eget. Identifikationsprocessen är viktigare än
händelseförloppet.
Att uppleva utifrån diskussion är grunden i Heathcotes dramaarbete
och här börjar identifikationsprocessen. Därefter stoppar hon för att
mana till eftertanke och diskussion. Hon tar emot alla förslag och repeterar, kommenterar och handlar utifrån eleverna. Genom att ta fram
alla förslag från eleverna föder engagemang, känslor och inlevelse. Bra
lärare stimulerar upplevelser av konst, språk, rörelse och drama. Att
uppleva genom drama stimulerar till elevernas mognad, menar hon. Det
är när eleverna tror på dramat som identifikationen sker. Dramat frigör
energi. Heathcote kallar detta för ”explosiv undervisning” (Wagner,
1992 s 91). Dramat växer när eleverna har integrerat egen erfarenhet
med dramat och får nya insikter att pröva. Att ta dramat på allvar, påpekar Heathcote ofta. Det är genom känslomässig energi som tron på
dramat börjar. Heathcote bygger på det universella i dramaupplevelsen.
Genom att söka det universella ges eleverna möjligheter till identifikation med andra människor och också under olika tidsåldrar. Även här
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betonar hon tron på dramat. Läraren måste träna eleverna till känsla
för det universella, som för dem djupare in i dramat och verkligheten.
Dramat, menar hon, ger utrymme till reflektion, vilket inte sker i verkliga livet och därför är det reflektionen som får drama att betyda mycket.
Hon säger, om man inte kan få människor att reflektera kan man lika
gärna låta bli att undervisa. Reflektionen är det enda som kan förändra
någon. Lärarna bör öva sig i att finna underliggande mening både i
drama och verkliga livet. Hon ger ett exempel på detta när hon säger att
bakom varje konstprodukt finns en tillverkare, för varje verktyg finns en
uppgift, bakom varje gest en känsla, för varje handling ett syfte, bakom
varje ord en erfarenhet och bakom varje beslut en värdering. Ser man
saker på ett reflekterande sätt kan varje miljö bli upphov till drama. Det
blir ett drama när deltagarna utforskar den underliggande betydelsen.
Här måste läraren frångå sina egna attityder och värderingar och se till
eleverna. Läraren måste acceptera eleverna som de är. Heatcote talar
om att gå på djupet i drama, vilket innebär att kunna göra avbrott för
reflektion. Genom att eleverna får förmedla inre upplevelser till varandra når de djupare. Analysen ger att de internaliserar det de upplevt
samtidigt som de reflekterar. Eftertanken gör att vi assimilerar och sparar för framtiden. Det är reflektionen som omvandlar känsla till insikt.
I drama kan man stanna upp och reflektera men det är svårt i verkliga
livet. Eleverna ges också möjlighet till kritiskt tänkande genom drama.
Dramat blir som i verkliga livet – en väg till nya utmaningar. Genom
”djuplodning” d v s att gå på djupet och reflektera kan läraren se om
eleverna är med eller inte men också få dem att gå djupare när de löser
problem.
Heathcote underlättar för eleverna hela tiden och betonar betydelsen av att vara lyhörd om man ska vinna respekt och känna respekt för
dem. Heatcote arbetar efter följande lärarstrategier: fånga uppmärksamhet, fatta beslut, klassen egna kunskaper, samt låta klassen reflektera över vad som händer. Planering, säger hon, är mycket viktigt i dramaarbetet men det är också mycket viktigt att hitta den skaparkraft
som finns i klassen. Det är viktigt att läraren upptäcker vad de gjort och
relationen till eleverna ska vara öppen och lyhörd. Hon pratar om realistisk planering, vilket innebär att hon först tar hänsyn till eleverna och
därefter ämnet. Hon menar att barn måste få vara sig själva och de har
hela livet på sig att läsa och utforska saker och ting. Drama handlar inte
om en persons verk. Allt görs i samarbete med andra. Processen när bar-
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net identifierar sig med något och som någon annan upplevt är mycket
viktigt i drama. Drama används för att förstå livet och reflektera, skapa
sammanhang och få en djupare livssyn. Upplevelsen måste kännas rätt
för deltagarna. Det är viktigt att utnyttja det eleverna kan uppleva med
de fem sinnena. Att fokusera uppmärksamheten på en sak i taget gör det
lättare att gripa an världen. Vi kan genom drama leva ut konsekvenserna av en konkret handling. Syftet med drama är spännningstillståndet
- känslan deltagarna får - och det är lärarens uppgift att leda eleverna
till en känsla av ”bråddjup” (Wagner, 1992 s 189). Vidare säger hon
att barn är mer icke-verbala än vuxna. Hon låter därför barnen svara
med handling i stället för med ord. Rörelse är en del i dramat och det
gäller att behandla båda på samma sätt. Hon bygger upp inifrån och
tar tag i det essentiella. Om man arbetar med helheten kan rörelse inte
försummas. Rörelse vädjar till djupare förståelse. Det gäller här som i
all drama att ta till sig upplevelsen. Ingen kunskap är entydig och därför
prövar hon alltid olika tolkningar av situationer. Sant vetande handlar
om en känslomässig och intellektuell förståelse. Oavsett ämne går hon
bakom teorierna för att arbeta med helheten och får på så sätt ett både
intellektuellt och känslomässigt perspektiv på lärandet. Heathcote talar
om vardaglig gestaltning om dramat ligger nära barnens livssituation ju
lättare har det för att arbeta på en vardaglig nivå. Att gå från en vardaglig nivå till en klassisk är ett sätt att nå djupare och reflektera över
upplevelser. Drama förbereder kunskapsinlärning genom att få klassen
att veta mer och glädjas åt att leta kunskap som behövs. Hon vill få
dem att behärska materialet och inte styras av det. Man ska förändras
av det man läser. Personliga värderingar, känslor och medvetenhet styr
upplevelsen av drama. Från att förstå det enskilda till att gå vidare till
det fullständiga har eleverna hittat nyckeln till ett ämne de resten av
livet kan fördjupa sig i. Det är vårt livsinnehåll som bestämmer hur undervisningen är och blir. Hon vill få lärarna att se saker på ett nytt sätt.
Målet med klassrumsdrama är att varje barn ges möjlighet att bidraga
med något. Viktiga punkter i hennes metodik är: att försätta eleverna i
en ny medvetenhet, socialisering genom interaktion, deltaga med kropp
och själ, lita till eget omdöme, granska sina idéer kritiskt, medvetenhet
om inverkan på andra och reflektera över interaktionen. Om de hamnar
i svårigheter har de med fantasins hjälp möjligheter att klara sig bättre
i den egna världen. Metodiken skapar, enligt Heathcote, en öppenhet
inför livet och får dem förstå att de vet mer än vad de själva tror samt
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använda egna erfarenheter och strukturera dem på olika händelser i
dramaarbetet.

Boltons syn på drama som metod
Bolton43 (1984) försöker ge en övergripande syn på hur drama utvecklats under 1900-talet utifrån elevcentrering, självkännedom, kunskaper,
naturligt handlande samt drama som konstform. Han menar att elevcentrering och självkännedom är kännetecken på drama och ser två
motsatta syner på undervisning under 1900-talet: överföring av kunskap
och betydelsen av individen. 1900-talets början står för New Education
movement då ”learning by doing”, ”activity method” och ”play way”
var vanliga begrepp hos dramalärare. ”The success of the education is
not determined by what the educated know, but what they do and what
they are”, säger R H Quick 1902 i Essay on Educational Reformers.
Tyngdpunkten låg på engagemanget med världen barnet lever i. Bolton
(1984, s 4) citerar en metafor hämtad från Froebel44 (1887):
...a seed tended by caring gardener, the teacher, who must patiently wait for
the blossom that was always within it.

Bolton beskriver också den dramatiska närvaro och närvarande med
hänvisning till Augosto Boal45 (1981) och 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. 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, kompletterar föreställningar hos ett barn och ”as if” beteende är ett effektivt
redskap. Dramatisk handling är ett redskap för lärande som har basen i att separera och sakliggöra en händelse samt bryta ner tidigare
uppfattningar och varseblivningar. Bolton ser också drama i relation
43 Bolton, en centralgestalt inom dramapedagogiken i England på 1980-talet (Braanaas, 1999).
44 Fröbel, (1782-1852), tysk pedagog som betonar att barnets första kunskaper bygger
på deras intresse för livet.
45 Boal, Brasilien, som är mest känd i Sverige genom böckerna: För en frigörande teater
(1977), De förtrycktas teater (1979) samt Förtrollad, förvandlad, förstenad (1980),
(Braanaas, 1999).
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till lärande och ur ett epistemologiskt46 motiv betonar han drama som
förståelse av världen genom att drama får deltagarna att förstå världen.
Genom att referera till R.K Elliot (1975), tar Bolton upp betydelsen av
att se utbildning som utveckling av mentala krafter och att drama är ett
grundläggande redskap i intellektuella försök. Drama kan ses som att
träna mentala krafter. Det ska användas för att komplettera ordinarie
förståelse inte återställa. Naturlig förståelse är att se sig själv som en
som ska lära sig. Här refererar Bolton till M. Ross, (1982); ”art is to do
with a way of knowing more deeply” (Bolton 1984, s 153). När konstformen är drama och som material använder livets komplexitet är inte
Bolton förvånad över att man vinner förståelse om livet. Deltagarnas
mentala sätt att träda in i dramat är inte en förväntan att lära utan att
skapa eller ta del av något eller att lösa något. Bolton menar att drama
i lärandet handlar om två saker: att kunskapen blir ens egendom genom
att drama skapas från insidan; d v s inifrån ut samt ”unintentional learning”, att se saker på ett nytt sätt och det betyder inte att det behöver
vara medvetet. Att lära från teorin, används alltför ofta i skolan och är
bara ett mottagande av kunskaper, säger K. Popper47 (1972) och kal�lar det för ”the third world knowledge” eller ”epistemology without
knower” och menar att kunskapen kommer utifrån. Att lära sig något
inifrån, säger han, sker genom upplevelse. Den personliga kunskapen
som fås genom drama är formad i ett gruppsammanhang. Murdoch
(1970), kallar det ”the process of unselfing” (Bolton, 1984 s 154). Läraren arbetar utifrån en konstform och inte intellekt utifrån. Drama råkar
vara en konstform som får respons av deltagarna i en grupp. ”Teaching
of life”, säger Bolton, skiljer sig från all annan konst. Drama skapar en
kollektiv identitet, d v gruppen har gemensamma mål. Bolton menar att
det pedagogiska ställer ansvar på läraren som måste strukturera förändringar i varseblivningar och samtidigt ha fokus på det estetiska. Bolton
utgår från Aristoteles beskrivning av drama som ”mimesis” (imitation),
vilket betyder att det som händer på scen händer i världen (jfr. Aristoteles. s 27). Bolton instämmer i Aristoteles beskrivning men vill se drama
ur ett vidare perspektiv. Barnet, menar han, känner till vad som händer
46 epistemologi, kunskapsteori (Egidius, 1995)
47 Popper, (1902 – 94), österrikisk-engelsk filosof, som räknas till kritisk rationalism.
Han menade att ingen vetenskaplig teori kan vetas vara sann, att en vetenskaplig
empirisk teori kan stå i strid med vetenskaplig fakta samt ett kritisk förhållningssätt
är kännetecken på en rationell inställning (Vår filosofi, 1978).
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i världen genom att handla. Drama är en konstart som berättar om
världen och vad som händer i verkligheten. Det visar hur drama kan
vara en koppling mellan det konkreta och det abstrakta. Bolton ger
oss en förklaring av hur drama är beroende av ”the world out there”
(Bolton, 1972). Han utgår ifrån vad som händer i ”the real life” och
hur vi sätter etiketter på den sociala tillvaron vilket gör att vi i dessa
situationer uppfattar tillvaron gemensamt och genom dessa etiketter får
vi en underförstådd kommunikation;
It is the mutually agreed but unspoken rules that give meaning to the event
(Bolton, 1972, s 2).

Han benämner detta med ”working at”, vilket står för en grad av medvetenhet. Att vara trovärdig är viktigt i arbetet med drama vilket hjälper
oss att tro på det sociala sammanhanget, säger han vidare. Det är först
när man ger av sig själv i en situation som du kan säga att man upplever
den. Handlingen är både aktiv och passiv och det handlar om här och
nu. Det är en existentiell kvalité i upplevelsen där du är engagerad och
ser situationen inifrån. Han menar också att det finns en tidsaspekt i
de flesta kontexter. Det finns två sociala kontexter i teatern; ”det reella”
och ”det fiktiva”. Han definierar de reella som samspelet med publiken
och det fiktiva som skådespelarnas beskrivning av en situation där karaktärerna imiterar verkligheten. Bolton talar om två sorters dramaaktiviteter i klassrummet: ”dramatic playing” som teater och ”illustrative
performance” aktivitet. I dramatic playing beskriver vi verkligheten
som den är. Vi gör situationerna trovärdiga för oss själva och deltagarna
måste instämma och lita på situationen för att kunna uppleva den. Deltagarna är både aktiva och passiva och handlar spontant här och nu.
One critical difference is that, although in ”real life” we may only be conscious of ”working at” a social context when something goes wrong, in dramatic playing one is constantly aware of the effort requirred (ibid. s. 11).

Bolton refererar igen här till Boals ”metaxis”; där den reella och fiktiva
världen möts. Bolton beskriver den fiktiva upplevelsen med ”imperative
tension” där deltagarna skapar en spänning som de bestämt ska hända
och det är alltid världen utanför som är referens och det görs i form av
trovärdighet, återgivande samt att det ska vara kommunicerbart. Deltagarna lever sig in i situationen och en liten del består i att härma. Genom
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att skapa dessa händelser får deltagarna möjligheter att reflektera över
betydelsen av det skapade. Det viktigaste i den sociala kontexten är trovärdigheten, enligt Bolton. Drama, säger Bolton, måste möta deltagarna
med ”how it has to be” och här är lärarrollen mycket viktig, om dramat
inte kommer att vara trovärdigt så måste läraren gå och undervisa. Dramatic playing innehåller två faser i en aktivitet: den beskrivande och den
existensiella. Om någon av dessa faser elimeras förlorar dramat trovärdighet. Bolton refererar också till Bruners Arts of meaning (1990), där
han ser dramats betydelse för kommunikation. Bruner talar om ”the
narrative voice” som en viktig form för kommunikation och att berättandet utvecklar barnens ”meaning making”. Drama handlar om social
interaktion. Det är en form av reflektion. Fiktionen är en utveckling av
upplevelsen. Den berättande formen i sig dominerar de flesta sociala
interaktioner. De flesta samtalen handlar om förfluten tid och då är det
inte konstigt att berättandet skapar dramatisk aktivitet. Reflektionen
i fiktionen i sig är en utveckling av upplevelsen, säger han. Genom att
skapa trovärdighet ger dramat existensiella kvalitéer av beteenden du
hittar i det dagliga livet i alla situationer, därför måste deltagarna vara
medvetna om det reella och det fiktiva. Deltagarna måste tro på det
och lärarna måste låta deltagarna få uppleva det och uppmärksamheten
måste komma från lärare och/eller deltagarna.
Genom att göra sociala händelser fiktiva möjliggörs formen av att
göra spelet trovärdigt. Det blir signifikant som ”dramatic art” när uppmärksamhet ges till konstformen teater. Formen, som är en estetisk dimension, är viktig för situationen och ger dramat mening. Konstarten
drama använder formen från det vardagliga livet. Bolton menar att vi
har två formella dimensioner för dramatiker och lärare. ”Dramatic art”
är när du ser en handling i form av teater – uppmärksamheten måste
komma från läraren och/eller deltagarna. Som lärare måste du göra det
genom att uppleva det och deltagarna måste tro på det. Formen ger
signifikans till en händelse; en estetisk dimension av drama och som ger
mening till dramat. Formen ökar förståelsen för situationen;
...participants in ´dramatic playing´ are ´working at´making a social context
or event, just as we are doing all the time in ´real life´ (Bolton, 1972 s. 20).

Den tydligaste vägen att erhålla förståelse för formen är att kopiera ritualer, cermonier och procedurer som ökar våra dagliga upplevelser av
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olika situationer. Här ger han exempel från klassrumsdrama där man
lär sig av att härma hur det går till i t ex ett domstolsförfarande. Genom
att göra en verklig händelse trovärdig genom dramat måste det finnas
en mening av att använda formen till att göra en vanlig händelse signifikant. Bolton tar upp ”the illustrative/performance activity”, vilket
betyder att aktiviteten vilar på hur saker och människor ser ut utifrån
– aktiviteten demonstrerar en idé. Han ger exempel på statyteater. Det
är viktigt när man arbetar med barn att tänka på att det är en existentiell upplevelse som bygger på trovärdighet, upprepning och kommunikation utifrån sett. Frågan som finns bakom aktiviteten stimulerar till
kvalitativa diskussioner i grupp när de förbereder den. Vad aktiviteten
har att säga/förstå är inte statisk, eleven lär sig nya saker genom att
diskutera en idé. Bolton menar att aktiviteten är viktig ur både ett undervisnings- och estetiskt perspektiv. ”Dramatic playing” säger han till
skillnad från illustrative/performance activity är komplicerad eftersom
syftet är att skapa en social kontext som karaktäriseras av beskrivande
och existentiellt beteende. Bolton beskriver ”teacher in role” som den
viktigaste strategin hos en ledare i drama. Teacher – in – role (T-R)
används för att motivera och stimulera eleven men huvudsyftet har att
göra med att äga kunskap. Genom att placera eleven i ett sammanhang
är det större chans att ett kvalitativt lärande uppstår. ”All learning is a
matter of ownership”, (Bolton, 1972, s 32). Genom att drama kombinerar lyssnandet, diskussion, inläsning, direkt upplevelse samt reflektion utvecklas kunskapen mot ett ägande på ett dynamiskt sätt, vilket
påverkar kvalitén på lärandet. T in R ställer interaktionen i nuet. Han
säger vidare att det är inbjudan till den existentiella närvaron, vilket
ökar möjligheten för lärandet. Han pratar om ´metaxis´ och menar
att genom drama ser man världen. Drama handlar i första hand om,
enligt Bolton, sociala händelser och sociala interaktioner. Utgångspunkten i drama är att se vad deltagarna har gemensamt. Valet av fokus gör
dramaarbetet till konst. Eleven måste tro på dramat och därför är det
viktigt att ledaren stoppar processen för att se om de tror på vad de
skapat. I dramaarbetet är det viktigt för att skapa trovärdighet att så
väl gå ut ur roll som att gå in i roll. I arbete med drama finns två aktiva
beteenden; fiktiv kontext med deskriptiv kvalité och existentiell kvalité
som framställer en social händelse. Konst är, enligt Bolton, när varje
handling och ord är viktigt. Bolton tar vidare upp olika roller läraren
intar i arbete med drama. Genom att använda T in R tar han/hon ansvar
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för att ledarens handlande är deskriptivt. Genom T in R - tekniken, där
ledaren tar på sig att etablera det fiktiva, underlättar det för eleverna
att överföra den existentiella upplevelsen samt engagerar eleverna mot
det spontana i dramats närvarande. Att som lärare utnyttja berättandet
som ett redskap i den dramatiska upplevelsen ökar det spontana i framställningen. Bolton tar också upp hur drama kan arbetas med ”from the
inside” genom det kreativa arbetet i drama där läraren kan använda sin
roll för att kontrollera irrelevant beteende och förändra det destruktiva.
Han/hon kan även stödja särskilda beteenden som att skapa utrymme
för de som inte syns. Bolton refererar till Heathcote när han tar upp
metoden ”mantle of expert”. Metoden är beroende av att läraren och
klassen hör till samma fiktiva organisation. Eleverna är i roll som ”experter”. Vilka resurser de har som individer är det viktigaste. Det förtydligar problemet och förståelsen för frågan. Fiktionen ger en kollektiv
kraft och motiverar eleverna utifrån deras egna fantasier. De ger också
nytt ljus på frågan genom att de ser sig själva som experter och här
handlar det om en attityd. Det är ett sätt att få eleverna till reflektera genom att de själva får ta på sig en expertroll. Här gör Bolton jämförelse
med teatern och menar att mantle of expert stödjer en ”kollektiv karaktärisering” precis på samma sätt som skådespelare går igenom. När de
skapar roller under en repetition blir de experter i dramat. Skillnaden
ligger i att de inte har något färdigt manus och ingen repetition. Mantle
of expert ansvarar för att eleverna tillsammans utvecklar ett sätt att se
världen genom att utveckla en attityd av respekt och ansvar mot vad de
gör och som blir en del i deras värdesystem. I teoretiska termer, säger
Bolton, är mantle of expert ett utmärkt exempel på hur man använder
”the existential mode”48. Eleverna är ständig ’här och nu’ i dramat.
Det deskriptiva och existentiella händer samtidig inom den fiktiva ramen. Drama handlar om ”constraints” (begränsningar), säger Bolton
och inte om konflikt. Konflikt är en viktig del i dramat men känslan
av konflikt är inte längre viktig. Han visar exempel på detta och menar om två personer vill uttycka sin kärlek till varandra men av någon
orsak inte är fria att göra detta kan det vara mer dramatiskt än att de
ger fullt uttryck för sina känslor. Han menar att ”constraints” påverkar dynamiken av varje interaktion. Han kategoriserar ”constraints” av
48 Existential mode beskriver verkligheten här och nu medan descriptive mode beskriver skådespelarens sätt att beskriva och visa känslor (Bolton, 1972) .
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verkliga uttryck av känslor: fysiska, psykiska, sociala, kulturella, procedur samt formell eller teknisk och menar att kategoriseringen är viktig
för läraren när han/hon ska välja övning. ”Constraints” har såväl en
pedagogisk som dramatisk innebörd. Om ”constraints” är dramatiska
i sig själva då är det sant att bryta dem men genom att hålla fast vid en
”constraint” för länge förlorar man det dynamiska i dramat. Läraren
måste hjälpa eleven att erhålla relevant förmåga att välja, konstruera
samt bryta ”constraints”. Förändringen kan endast bli dramatisk om
upplevelsen av ”constraints” har varit tillräcklig både i termer av spänning och varaktighet. Läraren kan göra det teatraliska mer intressant
genom att tillämpa ”constraints” på vad karaktärerna kommunicerar
till varandra. Efter framställningen kan han/hon leda en diskussion om
trovärdigheten av”constraints” som har valts av eleverna. Att arbeta
med drama handlar om beroendet av trovärdighet. Deltagarna behöver lära sig att tro på drama, syftet, läraren, varandra men framförallt
lita på sig själva. Bolton betonar att arbete med drama handlar om att
framställa sociala sammanhang. En annan förutsättning är att läraren
ser drama som något som berör. Intentionen med drama är att engagera
några aspekter av livet. Bolton kategoriserar huvudmålen i arbete med
drama och som varit konstata under en längre tid:
• t yngdpunkt på innehållet
• stöd för personlig utveckling betydelsen av social utveckling
• dramat som konstform
Han kategoriserar ytterligare dramat som konstform i fyra underkategorier:
•
•
•
•

a tt lära sig att agera
akademiskt lärande om drama
att lära teaterns hantverk
att lära grundelementen i drama

Följande citat visar på och stödjer att konsten har att göra med att förstå världen på nytt, i respekt av kvalité av våra varseblivningar och de
värden vi bär på genom det vi erfar:
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The art….are concerned not only with what we perceive in the world but
with qualities of human perceptions; with how we experience the world.
They may also be creative in more profound sense of generating new ways
of seeing. (Bolton, 1972 s 110).

Världen är dramalärarens läroplan som beskriver världen på ett trovärdigt sätt.
Drama relies on the world for its material (Bolton, 1972, s 110).

Bolton, säger vidare, att rollspel som används i färdighetsträningen i
skolan har lite med drama som konst att göra. Sådana aktiviteter är
denotativa49 snarare än konnotativa50. Det finns inget skydd genom
fiktionen, eftersom fiktionen ligger för nära det verkliga livet och den
egna personligheten testas. Han betonar att även den enklaste formen
av drama måste använda konstformen för att belysa någon sanning om
världen. Det övergripande målet måste alltid vara att erhålla förståelse
genom konstarten. Bolton menar, att konstarten drama handlar om arbete i konstarten genom att använda elementen i teatern. Det finns ett
samband mellan form och innehåll. Bolton tar upp de grundläggande
komponenterna av teaterns form:
• f okus som utgör de dynamiska för den dramatiska formen
• uppmärksamheten riktad mot något som måste hända
• spänning genom manipulation av tid och rum
• spänning genom ’constraints’; undanhållande av sann
fakta, sanna känslor, sanna önskningar
• temporär kaos genom att bryta ’constraint’ eller ritualer
Det är lärarens ansvar att utveckla en känsla för teater. Bolton är kritisk till de lärare som ger lite uppmärksamhet till att stärka elevernas
förmåga att hantera konstarten lika väl som han är kritisk till de lärare
som undervisar utan respekt för innehållet. Drama är en väg att erhålla
kunskap. Det öppnar nya vägar att se på saker. Genom teatrala uttryck blir världen vi lever i utforskad. Dramaaktivitet är alltid relaterad
49 Denotation, grupp av begrepp som ett begrepp hänför sig till (Egidius,1995).
50 Konnotation, ett begrepps betydelseinnehåll (Egidus, 1995).
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till kunskap; kunskap relaterad till värderingar, principer, konsekvenser
och ansvar. Han förklarar kunskap i betydelsen förstå och menar att
förståelse kan endast komma från direkt upplevelse eller från indirekt
upplevelse av en konstform som drama. Han säger vidare att det inte är
uttryckligen kunskap om färdigheter och fakta utan kunskap relaterat
till värderingar, principer, konsekvenser samt respekt, vilket färdigheter
och fakta räknas till. Skillnaden ligger i termernas förståelse snarare än
kunskap. Bolton skulle vilja kalla det ”conceptual” så att vi erkänner
att känslor är inbegripet i utvecklingen av koncepten/begreppen. Han
menar vidare att conceptual learning innehåller ett antal mentala färdigheter genom att handla trovärdigt i dramaaktiviteten. Drama kräver
’som om’ ramar, motivation och förmåga att bekräfta ’som om’, stimulera hypoteser innan en fiktiv handling, stimulerar att läsa mellan raderna vad som uttrycks, stimulerar att ta del av konsekvenserna, stimulerar
både att känna det logiska av en social händelse samt att tillämpa det,
stimulerar till att förstå för och emot i ett beslutsfattande, stimulerar
till att se följder av en handling, stimulerar till att skilja på olika värderingar som finns i en handling, stimulerar till reflektion samt utvecklar
förmågan att utifrån se någons handling, tankar och upplevelser av saker att reflektera över. Bolton betonar också drama i termer av gruppaktivitet och menar att drama i lärandekontexten ger en unik möjlighet
att lära från varandra. Att lyckas i arbetet med drama innebär en positiv
interaktion mellan gruppmedlemmar. Genom gruppaktiviteten lär sig
eleverna att lita på varandra både individuellt och i grupp. Drama beror
på interaktion i en grupp och på uppgiften. Bolton refererar till Kempes,
The GCSE51 Drama coursebook när han förklarar betydelsen av innehåll och form som ett i dramaarbetet. Han menar att det är skillnad i
drama som händer varje dag och drama som skapas för att förstå och
reflektera över världen. Drama börjar med en idé som sedan skapas och
gjuts i en form som andra ska förstå. Drama handlar om innehåll och
form; innehållet av drama är vad som finns i det och formen är vad som
gör drama till något annat. Bolton tar också upp skillnaden process och
produkt och menar att produkten är det som skapas och är relaterad till
fiktionen medan processen är gruppens upplevelser och de frågor som
är relaterade till den. Frågorna var och hur är relaterade till form och
innehåll. Han tar vidare upp frågor som är relaterade till innehållet: Vad
51 GCSE, General Certificate of Secondary School (Egidius, 1995).

74

är meningen? Finns det stöd för ’conceptual learning? Till formen tar
han upp frågor som: Hur erhålles meningen? Finns det tydliga kognitiva
och sociala färdigheter? Enligt Hornbrook (1998), hävdar Bolton att
drama genom dess referenser till barnets omvärld och till hans/hennes
´subjective` , inre värld bidrager till kunskap.

Hornbrooks syn på drama som metod
As for drama specialists themselves, they are still, without doubt, most
impressive classroom performers. In marked contrast to some other areas
of the curriculum, the drama teaching I see in schools is characterised by
responsiveness and flexibility and the drama lesson can be the stage for
a formidable range of techniques. Classes are invariably lively with opportunities for independent learning, discussion and work in small groups
with teachers making good use of open questions and genuinely listening
to students´replies. As a result, students invariably respond well to what is
provided and , in my experience, levels of concentration, motivation and
enjoyment in dramalessons are usually high (Hornbrook, s x ,1998).

I The Subject of Drama (1998) definierar Hornbrook drama som
“the discourse of life” och menar att så långt bak i historien vi kan
komma har människan visat aspekter av en föreställd verklighet och att
drama är en form av mänskligt uttryck. Hornbrook går till angrepp mot
flera av 1900-talets tongivande pedagoger i drama som Slade, Bolton
och Heathcote och menar att det inte längre är den reformpedagogiska
traditionen som står i centrum utan menar att det är på tiden att drama
kännetecknas av sin historiska, kulturella och konstnärliga värde. Han
går vidare och ser ämnet som ett äkta konstämne och jämför med musik
och bild. Han menar, att om vi bara ser drama som ett verktyg kommer
ämnet att mista sin identitet. Hornbrook angriper den barncentrerade
konstpedagogiken från Rousseau och fram till idag samt distansen till
drama som ett pedagogiskt verktyg. Hans konstsyn inbegriper drama i
teatertraditionen både teoretisk och praktiskt, vilket innebär att han tar
med publiken i sina modeller. Hornbrooks textbegrepp omfattar också
TV och video i begreppet ”the dramatized society” – och menar ett
modernt, dramatiserat samhälle. Progressionen i drama innehåller träning som en viktig del i metodiken och som underlag för utvärdering.
Hornbrook har skapat en modell för ämnet inom ett utvidgat textbe-
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grepp och föreslår en grundstruktur som omfattar alla de aktiviteter och
erfarenheter som hör ihop med ämnet drama. Den dramatiska texten
levandegör, framförs med ord, rörelse, ljud och bild och är alltid kopplat till någon mottagare (Braanaas, 1995).

O´Tooles syn på drama som metod
I drama i undervisningen (DIE, drama in education) är den fiktiva kontexten hämtat från olika skolämnen och tydligt förbunden med det syfte
som föreligger i ämnet. O´Toole menar att som deltagare i en dramatisk
handling oavsett om du är aktiv deltagare eller publik är vi engagerade i
två samtidigt olika kontexter. Konstformen drama är beroende av detta
för sin existens. I drama går vi in i en fiktiv värld med fiktiva karaktärer
vilket vi gör trovärdigt. Han säger vidare att vi inte glömmer vårt verkliga jag eftersom vi när som helst kan komma tillbaka till verkligheten.
Det verkliga är det som vi för med oss in i dramat i form av kulturell
bakgrund, upplevelser och attityder medan den fiktiva världen i drama
är en gemensam överenskommelse bland deltagarna. Drama händer när
båda dessa kontexter arbetar med varandra. J. O´Toole kallar detta för
”metaxis”52. Drama som funktionellt rollspel blir ämnesberoende och
situationer är direkt kopplat till kursplan och tonvikten läggs på det
pedagogiska syftet t ex att ge eleverna möjligheter till att få självförtroende, träna att tala inför publik mm. Rollspel har enligt O´Toole
lägre artistisk status än ”drama as an art form”, eftersom syftet med
rollspel är att inte gå längre än att spela upp något vid terminens slut.
Han menar vidare att den fiktiva kontexten är minimalt förhandlad i
funktionellt rollspel som omfattar drama som metod. Förhandlingen
måste göras med fokus på ämnet. O´Toole refererar till Hornby (1986),
som menar att;
Drama has an operative function… rather than mirroring life passively, drama is a means of thinking about life, a way of organising and categorising it
…not a mirror held up to nature, but a gauge (O´Toole, 1992, s 217,).

52 Metaxis, fiktion och verklighet på samma gång (Boal, 1980).
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I undervisningen används drama för att skapa trovärdighet genom konsten. O´Toole tar upp en rapport, the Arts in School, som visar på sex
viktiga huvudområden som aktivt bidrager till barns lärande:
...in developing the full variety of human intelligence, in developing the
ability for creative thought and action, in the education of feeling and sensibility, in the exploration of values, in understanding cultural changes and
differences and in developing physical and perceptual skills” (ibid. s 218).

Drama, säger han vidare, är en ”group-art” där gruppens stämning är
viktig för spelet. Att skapa stämning är därför ett viktigt element vid
förhandlingen i drama.
J.O´Toole ger en fenomenologiskt utgångspunkt i dramats innebörd:
in terms of a natural stance we can…establish with the class …a range of
informed points of view which are representative of the whole spectrum of
opinions, and which challenge the group´s existing perceptions (O´Toole,
1992, s 224,).

Sammanfattning och analys
Bolton (1984), refererar till Finlay- Johnson53, som tror på barnets
naturliga dramatiska insikt. Hon ser processen viktigare än produkten och låter därmed eleverna få strukturera sitt eget drama. Glädjen i
barnet ser hon som det viktigaste. Slade (1976, 2001) ville att eleverna
skulle agera utifrån det som var naturligt för dem. Barn är av naturen
originella och konstnärligt skapande, säger Slade, som alltid ser sammanhangen med konstpedagogiken. Han menar vidare att det är viktigt
att det finns både symbolik och konkreta element i drama, vilket gör
att drama skiljer sig från andra konstformer. När barnet är tryggt med
läraren kan det spela och därför är dramalärarens roll svår och kan inte
ses som lärare i egentlig mening utan som en bundsförvant som hjälper
eleven. Det är genom observation av dramat som läraren kan observera
barnet och få reda på var det är i utvecklingen och det är av den insikten
dramat kan ha betydelse för pedagogiken. Bolton refererar till Watkins
53 Miss Harriet Finlay-Johnson, lärarinna i England som i början av 1900-talet kom ut
med en bok om drama som användes i de flesta skolämnen. Hon har dessutom haft
stor betydelse för Heathcote och Bolton (Braanaas, 1999).
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(1981), när han ser betydelsen av drama som lek. Watkin söker antropologiska källor för att förstå dramapedagogiken. Han stöder sig på
synen att se människan som ett `lekande väsen´ och menar att som andra konstarter ingår drama som en del i kultuella ritualer och cermonier
(Braanaas, 1999). Att se konsten som befriande och beskyddande är
viktigt och därför skulle lek och spel vara utbytbara, eftersom de tar oss
utanför det praktiska livet. Creative drama är, enligt Bolton men också
Heathcote, reflekterande medan reglerna i leken är uppgjorda från början medan det i drama sker en förhandling av reglerna. Likheter med
leken är att det handlar om ”day–to-day living”. Den känslomässiga
responsen i lek och drama är en respons på abstraktion, en andrahands
upplevelse i jämförelse med verkligheten. Skillnaden är att drama kan
ses som en verklighetsupplevelse därför att mediet är konkret;
...we give a kind of reality to imagined creations by feeling these emotions;
in a way we live an imagined situation because it affects us emotionally
(Bolton, 1984 s. 106f).

För en dramalärare måste förstahandsupplevelse vara av största intresse
vad gäller undervisning och estetik. Att utveckla elevernas skapande
förmåga betonar också Way, som genom en helhetssyn på människan
menar att drama utvecklar individen genom att träna och arbeta med
följande sidor av personligheten; sinnena, verbalt och icke-verbalt språk,
fantasin, våga visa känslor, samt intellektet. Heathcote och Bolton utvecklar Ways sätt att se på drama men betonar starkare ur ett lärandeperspektiv känslans koppling till intellektet. Bolton tar också upp Slade
(1954), som ser kopplingen drama och kommunikation och menar att
drama handlar om komunikation och att undervisa i drama är att träna
kommunikation. Slade skiljer sig markant från speech och dramalärarna som inte tränade eleverna att uttrycka sig utifrån sig själva utan
var hänvisade att inhämta förutbestämda kunskaper. Det handlar om
naturalism – att göra verkliga livet trovärdigt. Slade ville att eleverna
skulle agera utifrån det som var naturligt för dem. Bolton menar att
Slade och andra dramalärare använde drama spontant medan han själv
kallar den här formen av aktivitet för ”dramatic playing” och menar
att Slade och Way använder terminologin för att beskriva aktiviteten i
sig själv och refererar till föreställningen till en händelse eller relation
med publiken. Slade menar med ”play” en spontan handling men Way
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ser termen ”exercise” som olika strukturerade aktiviteter. Bolton menar
att ”dramatic playing” har ett syfte att vara i en olik miljö som skiljer
sig från den närvarande medan ’performance mode’ refererar till syftet
att kommunicera med en publik för att beskriva för någon och göra
det trovärdigt. Barnet skapar teater på sitt eget sätt och det är en ursprunglig konst av hög kvalité, menar Bolton. Slade betonar ytterligare
att det är när barnet är tryggt med läraren som barnet kan spela. Dramalärarens roll är svår, säger han, och kan inte ses som lärare i egentlig
mening utan som en bundsförvant som hjälper eleverna. Heathcote ser
interaktionen lärare och elev som en förutsättning i lärandet där läraren
har kunskap om sin egen kompentens och tolerans nivå, vilket skapar
förutsättningar till att förstå var eleven står i lärandet. Bolton ser också
på drama ur ett lärarperspektiv där lärarna tar reda på vilka kunskaper
eleverna har och arbetar med relationen lärare - elev. I likhet med Slade
ser Way drama i ett bredare perspektiv. Med drama menar han barnteater, klassrumsdrama och integrerad konst. Han såg också till att undervisa lärare i att förstå drama som en undervisningsprocess och inte som
underhållning. Ways andra stora intresse är ”creative drama” där han
ser elevernas egna personliga utveckling som det viktigaste. Fyra viktiga
punkter i creative drama som har betydelse för undervisningen är:
•
•
•
•

individualisering
undervisningsmetod
bredden på dramaaktiviteterna samt
intuitionens betydelse.

Bolton kritiserar Way när han säger att drama handlar om sig själv och
menar att drama inte får bli egoistisk utan drama handlar om vad som
finns utanför mig själv men jag kan lära mig av om mig själv i processen.
Han menar att drama inte är ”self-expression” utan ”group-expression” som handlar om ett delat ansvar, vad man har gemensamt (Bolton,
1984). Både Heathcote och Bolton talar om drama som ”group-art”
där alla deltager i den aktiva upplevelsen. Ways utvecklingspsykologiska perspektiv delas i betydelsen av att genom drama lär individen om
själv, vilket skapar förståelse för andra människor som i sin tur leder till
ett lärande i ett socialt samspel. Bolton trycker starkare på att drama
handlar om likheter och inte skillnader men att vi ser på skillnaderna
och lyfter fram dem. Way vill ge eleverna undervisningsmöjligheter:
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...direct experience, transcending mere knowledge, enriching the imagination, possibly touching the heart and soul as well as the mind (Bolton, 1984
s 50).

Drama blir det först när fantasin, någon symbol eller intuition gör dramat trovärdigt. Heathcote kan ses som en länk till Finlay-Johnson som
såg mer till innehållet. Kunskap om omvärlden var viktigt och hon såg
som det viktigaste att göra faktakunskaper mer intressanta. Skillnaden
är att Heathcote ser bakom kunskaperna. Drama finns på mer än en
nivå och det tillåter att träda in i fantasin eller okända innehåll. Bolton
säger:
...an ability to engage with something outside oneself using ”an if” mental
set to activate, sustain or intensify that engagement (Bolton, 1984, s 56).

Heathcote ser konst och vetenskap som delar av varandra och tillsammans ger mening till världen vi lever i. Under 1960 och 1970-talet använder både Way och Heathcote drama som en process för barns berikande. Ways syn på berikande är att drama frigör personligheten ”the
release of the real me” medan Heathcotes berikande består av drama
som bygger på verkligheten. Genom att arbete med drama skapas kvalité i upplevelsen och genom barnens kreativa förmåga lär de sig om
verkligheten. Way betonar utveckling av fantasin som en väg att leva
sig in i verkligheten. Bolton ser upplevelsen som ett lärande inifrån genom dess konstform och inte som ett ”intellekt” utifrån. Att reflektera
utifrån upplevelsen får eleverna att reflektera både utifrån sig själva men
får också kunskaper om andras reflektioner, säger Heathcote och menar
att reflektera över reflektionen skapar vägar till förändring. Det är säger
hon vidare reflektionen som förvandlar känslan till insikt och öppnar
vägen till kritiskt tänkande. Bolton (1984) refererar till O´Neill & Lambert (1982) när det gäller att strukturera dramat och betonar betydelsen
av att ha struktur när man arbetar med drama. Drama blir först värdefullt när deltagarna känner den inre strukturen:
If pupils are to grasp concepts, understand complex issues, solve problems
and work creatively and cooperatively in drama, they will be helped by
clearly established context and a strong but flexible framework to support
and extend the meaning of the work (O´Neill, s xiii, 1985).
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I drama är den verkliga strukturen en ”gömd dimension” d v s det
finns ett samband med nuvarande intellekt och känslosamma förståelse.
Hornbrook är kritisk mot reformpedagogerna, Slade, Heathcote och
Bolton. Han ser på drama som ett konstämne men har gemensamt med
reformpedagogerna drama som en form av mänskligt uttryckssätt. Han
betonar starkare dramats progression i lärandet och ser träning som en
viktig del i drama som metod. O´Toole har utvecklat drama med fokus på det konstnärliga men med betoning på drama som ”groupart”.
Barns lärande genom drama och teater är att skapa förutsättningar för
att utveckla förmåga till kreativt tänkande och handling. Han ser på
värdet av att arbeta med känslor relaterat till frågor om attityder och
värderingar. Ur ett omvärldsperspektiv skapas i drama förutsättningar
för att förstå kulturella olikheter. Fysiska och perceptuella färdigheter
i lärandet tränas och utvecklas i arbete med drama. Här finns likheter
med Ways holistiska syn på lärandet genom att träna barns sidor av
personligheten.
There is indication of a clear progression of behaviour from the earliest
years in the Drama seen as a form of Life (Slade 1976, s 26 ).

Drama används för att förstå livet och drama, säger Way, tränar oss i att
leva. Bolton går ett steg vidare och menar att vi får förståelse för livet.
Heatcote är mer konkret och ser reflektionens betydelse , vilken skapar
kontexter till en djupare livssyn. Siks 54(1977) ser på drama i undervisningen ur ett filosofiskt perpektiv och beskriver syftet som:
The ultimate purpose of drama in education is to children´s minds, stimulate their imaginations and language abilities, and spark their enthusiasm
for continued personal development and discovery. In other words, drama
should help the child to learn about himself or herself and the world around
and grow accordingly (Siks, 1977, s 10).

Hon ser också på drama som ett verktyg och säger:
It may be used to help children explore factual knowledge and concepts in
other subject areas and “try on” social experience they are likely to encounter in the real world (Siks, 1977, s 10).
54 Siks är en av förgrundsgestalterna inom drama som på universitetsnivå införde Creative Art Drama i USA. (Braanaas, 1999).
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Kapitel IV. En empirisk studie av
essensen hos drama som metod
Data och analysförfarande
Vid bearbetningen av intervjuerna har, i första hand, mitt syfte varit att
beskriva lärarnas uppfattningar och reflektioner över drama som metod
i undervisningen och i lärandeprocessen. Att definiera ämnet utifrån
beskrivningarna kommer jag inte att göra under den här rubriken, eftersom drama är en aktiv lärandemetod, som påverkar och medvetandegör individen på olika sätt beroende på förförståelse i ämnet eller inte.
Genom att beskriva lärarnas uppfattningar kommer jag att försöka ge
drama som metod ett innehåll. Ett försök till beskrivning av drama som
metod, gör jag efter det att jag har analyserat de exempel lärarna ger på
hur de konkret arbetar med metoden i lärandesituationen samt anknyta
till teorier i ämnet. Dramats komplexitet och bredd, vilket kommer
fram i beskrivningarna och analyserna, kommer jag att behandla i min
slutdiskussion. Genomförandet av intervjuerna, vilka är kvalitativa,55
skedde under åren 1996/1997. I en kvalitativ intervju är inte frågorna
standardiserade56, eftersom forskaren så lite som möjligt ska kunna
styra resultatet och att de intervjuades uppfattningar ska leda intervjun.
Frågorna är inte heller strukturerade vilket innebär att svarsalternativen
är öppna och det finns en flexibilitet vid genomförandet av intervjun.
Det innebär en för forskaren öppenhet för att ta in ny kunskap. Fördelen med den ostrukturerade intervjun är att vi får ny kunskap och ny
förståelse för fenomenet. Det finns också en nackdel med ostrukturerade
intervjuer, eftersom det blir svårt med att jämföra erhållen information
(Holme & Solvang, 1997). En provintervju förbereddes för att kontrollera frågornas relevans och trovärdighet. Sammanlagt intervjuades 19
55 Kvalitativ intervju, en form av intervju där forskaren anger ramar för intervjun men
därmed inte styr samtalet. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få fördjupade kunskaper om det fenomen som studeras ( Holme & Solvang, 1997).
56 Standardisering, situationen är densamma och frågorna är desamma för alla intervjuade. En låg grad av standardisering innebär att det finns stora variationmöjligheter (Trost, 1997).
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lärare och eftersom provintervjun, gav för ämnet, bra information finns
den med i undersökningen. Lärarna undervisar inom grundskolans
samtliga stadier och gymnasieskolan. Fördelningen är enligt följande:
12 grundskolelärare och 7 gymnasielärare. Könsfördelningen har varit
5 män och 12 kvinnor. Jag har utgått ifrån att lärarna jag har intervjuat
är individer och med olika kulturell identitet men också med olika utbildningsbakgrund och erfarenheter av undervisning. Det är viktigt att
vara medveten om detta, eftersom drama är en aktiv metod som drivs
fram av lärarna i lärandesituation och lärandemiljö och kan därför se
mycket olika ut. Med kulturell identitet, menar jag här, lärarnas personliga bakgrund, vilket format deras karaktär i lärarrollen. Den pedagogiska grundsynen relaterar ofta i intervjuerna till deras egna erfarenheter av skolan och av egen syn på lärandet. Valet av intervjuvpersoner
var svårt, eftersom lärare normalt inte arbetar med drama som metod
men också att metoden inte finns representerad i lärarutbildningarna i
Sverige. Variationsbredden i undersökningen innebär, ålder, kön, utbildning, lärarbakgrund samt arbetslivserfarenhet, detta för att se hur olika
lärare uppfattar ett fenomen. De intervjuade lärarna är aktivt delaktiga
i det fenomen som studeras (respondentintervju57). Varje intervju tog
mellan 60 – 90 min och spelades in på kassettbandspelare i en vardaglig
miljö (arbetsrum, klassrum eller vid ett köksbord). Vid intervjun användes en manual58 där de för ämnets fokus viktiga frågor nedtecknats (se
bil). Intervjuerna transkriberades och finns utskrivna som helhet. Om
för respondenten svåra frågor uppstod fanns följdfrågor i manualen. För
att skapa tillit och rätt atmosfär vid intervjutillfället användes inledande
frågor som öppnade vägen till syftet med intervjun. Jag kommer därför
att inleda med en beskrivning av hur lärarna ser på metoden samt ge
exempel på vad lärarna menar när de ger metoden ett innehåll. Därefter
gör jag en analys utifrån exempel på hur lärarna använder metoden i
undervisningen och varför. Efter varje rubrik följer en sammanfattande
analys utifrån de av respondenterna viktiga aspekter av dramats innehåll, vilka i slutdiskussionen kommer att kopplas till de teorier, vilka är
intressanta för dramats didaktiska betydelse i frågor om lärande.
57 Respondentintervju, personen som studeras är delaktig i företeelsen som studeras till
skillnad från informantintervju där personen står utanför den företeelse som studeras (Holme & Solvang, 1997).
58 Intervjumanual, en av forskaren, i förväg uppgjord plan över viktiga faktorer intervjun bör innehålla (Holme & Solvang, 1997).
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Viktigt ur ett didaktiskt perspektiv är att se hur drama som metod
beskrivs av de lärare som använder metoden i sin undervisning. Det
finns många viktiga “pedagogiska” nyckelord som behöver definieras
i sitt sammanhang för att förstå innehållet i drama. Nyckelorden kommer jag att kursivera i beskrivningarna för att se om det finns någon
röd tråd i ämnets karaktär och innehåll, vilket påverkar lärare och elev
i lärandeprocessen.

Empiriska beskrivningar av drama som metod
Vad betyder ämnet drama för dig?
Lektioner där man till hundra procent får utforska sig själv och andra genom att experimentera och sätta sig in i andra roller och förstå hur andra
kan känna och tycka.

De intervjuade lärarna utgår i sina beskrivningar från människan och
ser drama som en process i människans utveckling. Genom ett laborativt arbetssätt skapas förutsättningar för att medvetandegöra att vi ser
världen på olika sätt. Teatern använder man som ett redskap/medel i
undervisningen, vilket innebär att man inte behöver ha som mål att det
ska bli en föreställning.
…det betyder att man får en stor kunskap om sig själv i ämnet drama. Det
är en självkännedom kunskap.

Drama är en process hos en människa som gör att genom att lära känna
sig själv lär man sig lättare att förstå andra människor. Man lär sig
också lättare att förstå samspelet mellan människor. Ordet process innebär i det här sammanhanget att drama utvecklar individen genom att
han/hon lär sig förstå sig själv. Genom identifikationen med andra lär
sig eleverna att bättre förstå andra människor. Drama använder man
för individens egen del, för att han/hon ska utvecklas. Drama, betonar lärarna, används som en metod för att stärka individens personliga
utveckling. Eleverna lär sig också att förstå hur viktigt samspelet är
mellan människor, inte bara i/inom nära relationer utan de “ytliga” re-
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lationerna får också stor betydelse. Genom att sätta sig in i roller lär sig
eleverna att förstå hur andra känner och tycker. Dramatiseringar ger
eleverna erfarenheter, som kan användas i arbetet med att lära känna
sig själv och andra. Ämnet drama ger möjligheter till möten, d v s ett
sätt att mötas på i undervisningen. En av lärarna ser utvecklingen av individen ur ett djupare perspektiv. Hon menar att genom att arbeta med
drama upptäcker individen vad han/hon har inom sig, varför han/hon
tänker si eller så men också hur individen handlar i olika situationer.
Det kan innebära att individen lär sig förstå sig själv, både sina fel och
brister och detta skapar i sin tur förmåga till en vilja att förbättra sig.
Att lära sig acceptera andra i samarbete underlättar kommunikationen
och gruppklimatet. Från den individuella processen till samarbete får
stor betydelse i arbetet med gruppen och i grupprocessen. Genom att
utgå från individen går läraren vidare och gör eleverna medvetna om att
han/hon inte kan lösa allting ensam utan att det krävs samarbete och att
träna sig i att samarbeta, säger lärarna. Eleverna blir medvetna om att
det är viktigt att acceptera andras olikheter i skolarbetet. Konflikter kan
uppstå men då är man förberedd:
...det viktigaste av allt, att inte bara se hindren utan att försöka hitta vägarna och kanske gå förbi dom.

Drama betyder också att utveckla en människas inre, det ger upphov
till trygghet. En av lärarna förklarar genom ett exempel ur sin egen
erfarenhet från skolan:
…under skolåren har jag själv spelat teater, jag var väldigt blyg när jag
var yngre och för mig har det känts som jag har nått de blyga eleverna och
de tysta , rädda eleverna får jag att växa, att känna att jag törs faktiskt
säga att jag är ganska bra…de utvecklas så att känslorna blir stabilare och
växande.

Genom aktiv handling i lärandet lär sig eleverna att våga se på sig själva
och relationer i klassen. Det är ett ämne som får dem att känna att de
duger. Det handlar om att ge eleverna en stark jag-känsla, så att de kan
stå för vad de tycker och att de också vågar visa känslor.
Drama ses också ur ett kommunikativt perspektiv, eftersom ämnet
ingår i så många olika ämnen där dramaövningar är ett redskap. Exem-
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pel ges från ämnet utomhuspedagogik där också drama används som
metod i en aktiv lärandeprocess.
Drama betonas också som ett verktyg, ett språk. Det är inte bara det
verbala som uttrycks utan det icke-verbala språket. Sinnena används
mer, vilket gör att drama i undervisningen är en metod där man utgår
från människan och ser helheten i undervisningen:
...det är otroligt viktigt för ungdomar att få känna på språket på ett annat
sätt än det dom är vana vid.

Här betonas hur viktigt det är för eleven att utveckla sitt tänkande, sitt
talande men också sitt sätt att skriva och lyssna. Läraren menar att man
utvecklar ämnet genom att använda sig av drama. I ett kommunikativt
syfte har träning i roller stor betydelse som ett sätt att förmedla vad
andra tycker och tänker.
...man kan utveckla sitt tänkande, sitt talande, sitt skrivande, sitt lyssnande.

Ämnet kommunikation innehåller drama. En av lärarna sätter till och
med likhetstecken mellan orden. Kroppsspråket medvetandegörs genom att i drama arbetar både med kroppen och själen och genom koncentrationsövningar lär sig eleven att förstå betydelsen av tystnaden i
kommunikationen. Nära dramats kommunikativa karaktär ligger det
skapande och kreativa, vilket har stor betydelse för det estetiska, form
och innehåll i undervisningen samt sambandet mellan dem.
...att kunna spela, våga spela ut och att i fantasin, kreativiteten...

Man ska kunna tänka fritt och gränserna måste få vara vida för varje
individ, det ska inte finnas några hämningar utan fantasi, mycket fantasi. Drama är en metod där man tillåts använda fantasin och att lära
sig improvisera, säger de. Fantasin får stor betydelse i dramaarbetet och
kopplas samman med begreppet kreativitet. Drama uppfattas som man
arbetar med helheten i undervisningen.
...man blir stärkt världsligt och mentalt.
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Global vidsynthet innebär att drama som metod uppmuntrar till och
medvetandegör förståelse för möten med främmande kulturer på ett positivt och utvecklande sätt. Metoden öppnar vägar i kommunikationen
som inte bara ser hindren utan också försöker komma förbi dem.
Det skulle varenda människa i världen behöva och inte minst inom skolans
värld.

Det är ett förhållningssätt, menar läraren, en öppenhet mot nya okända
saker som leder till en nyfikenhet och att ta reda på mer. Det gör att
individen bildar sig nya uppfattningar om det man inte vet något om.
...det är ju en nyupptäckt...att det finns en erkänd metod som heter drama,
som jag tror väldigt mycket på som metod...just som redskap för det här
vidgade kunskapsbegreppet som jag skulle vilja ha in i skolorna.

Drama är inte bara ett förhållningssätt eller synsätt. Det är “ett liv”, så
beskriver några av lärarna drama som metod. Här beskriver de drama
utifrån ett synsätt/förhållningssätt och ser inte drama som en metod
utan ett sätt att arbeta med sig själv genom att experimentera och få
möjlighet till att sätta sig in i andras roller. Att arbeta med drama innebär ett tillåtande klimat där allt kan vara möjligt och där det varken
finns rätt eller fel. Drama får här en vidare mening genom att lära från
erfarenheten skapas inlärningsmöjligheter genom bearbetning och det
gör att eleverna lättare kommer ihåg vad de lärt, drama är ett sätt att gå
på djupet. Hon jämför med att läsa in kunskaper.
...drama för mig är allting. Det är hela livet...

Det man läser glömmer man men att handla i lärandet kommer man
ihåg. Det sker en bearbetning av det inlärda och det är många tankar
som sätts igång genom handlingen. Genom att dramatisera kan man befästa elevernas kunskaper och han/hon menar att det eleven erfar glömmer han/hon inte lika lätt. Här ger en av lärarna ett exempel när klassen
läste om Europa:
Två engelsmän möter två italienare på en pub. Genom att dramatisera mötet lärde sig eleverna fakta de aldrig glömmer. De lärde sig fakta om Italien
och England genom detta fiktiva möte i en fiktiv miljö.
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Genom att arbeta aktivt får eleverna bättre skolmotivation. Drama
handlar om att kunna kombinera kunskapsinlärning, intresse och att
ha kul. Drama kopplas ibland till begreppet teater i betydelsen att spela
roller. Att medvetandegöra en annan persons karaktär och förmedla
denna. En ärlig lärare rannsakar sig själv och säger att hon inte riktigt
vet vad drama är och kopplar det till egen erfarenhet av ämnet och talar
om “mjukisövningar” som t ex rulla på golvet ta på varandra m m.
Hon ser det som man använder teatern som medel och menar att det
är något man visar upp för någon men för egen del gör man det för att
utvecklas.

Sammanfattande analys
Drama är en metod som innebär att man ser till hela individen i lärandet. Det underbyggs av att process och utveckling knyts nära till
varandra genom den aktiva lärandesituationen. Grunden i drama är att
utgå ifrån individen och låta hon/han i handling upptäcka sig själv och
få kunskap om sig själv, för att bättre förstå andra. I upplevelsen, som
är en utåtriktad process, skapas möjligheter för individen att leva sig in
handlingen, en inre process, vilket utvecklar individens kunskaper om
sig själv. Individen blir medveten om sin egen kompetens och inkompetensnivå. De intervjuade lärarna ser drama som en process i människans
utveckling genom att ämnet och metoden utgår från individen. Identitet
(innehållande kulturell identitet) får betydelse i grupprocessen och samspelet mellan människor. Begreppen identitet och självkännedom intar
en central plats i samspelet mellan människor och människors olika
möten. Genom att ikläda sig roller och skapa situationer där relationer
och reaktioner tränas får individerna genom diskussioner och reflektioner möjligheter att mötas i olika sociala miljöer och situationer. I den
process som arbete med drama innebär sker ett samspel med andra, social interaktion, där individen får pröva sina attityder, värderingar och
ställningstaganden. Det är en ständigt pågående process både inom sig
själv och i kontakt med andra. Självförståelsen öppnar kommunikativa
portar där förståelsen av andra ger upphov till ytterligare självförståelse
och kunskap om sig själv. Drama betonar kommunikation inom och/eller mellan oss människor. Det är tydligt inom ämnet eftersom sinnena,
det icke-verbala språket samt arbete med egna känslor är viktiga delar i
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dramats olika uttryckssätt. Ur ett makroperspektiv handlar det också om
självkännedom utifrån den egna kulturen, kulturidentitet, och traditionen i möte med andra världsmedlemmar. Det är viktigt att se människan
och världen som ett och där naturen påverkar olika handlingsmönster.
Drama tränar individen att ta eget ansvar i livet, det handlar om att ge
livskvalité, genom att i handling öva sig att leva. Ämnet ger kunskaper
i att lära sig förstå och kunna hantera de hämmande och blockerande
effekter som uppstår i samspel med sig själv och andra, d v s kunskaper
om den egna kända och okända kompetens/inkompetensnivån. Drama
som metod medvetandegör, det är medvetandets pedagogik, vilket innebär att genom handling tränas individen att utifrån fiktiva övningar
förbereda sig för verkligheten och se möjligheter och hinder som kan
uppstå i olika situationer. Det fiktiva och verkliga blir integrerat genom
att dramat använder sig av verkligheten för att i det fiktiva pröva och
träna olika kunskaper. I diskussionen och reflektionen återknyts det fiktiva till det verkliga. Det öppnar nya vägar i kunskapsinlärningen och
motiverar individen till att söka nya kunskaper. I dramats natur uppstår
ett möte med den fiktiva världen och den verkliga. Människans fantasi
utvecklas och tas tillvara genom att exempel hämtas från verkligheten
utifrån vilka fiktiva lärandeprocesser skapas ur vilka individens kreativa
förmåga prövas. Kreativitet och skapande är i lärandet viktiga element
både för den personliga utvecklingen och för kunskapsinhämtningen.
Drama som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv i synen på människan
ser intellektuell kunskap, social kunskap och emotionell kunskap som
ett i lärandesammanhang. Lärarna ser också leken som ett naturligt inslag i undervisningen. I leken reflekterar barnen aktivt genom att utifrån
handlingen påverka och utveckla förståelsen av sin omvärld. Leken är
på barnens villkor medan drama är styrt utifrån syfte och mål men eftersom barnen i leken tränar och utvecklar sig själva är ett aktivt handlande i lärandet redan känt för dem och blir en naturlig metod i att söka
ny kunskap kunskapssökandet. Genom att barnen/eleverna känner sig
trygga i lärandesituationen ökar motivationen för lärande och det underlättar att söka efter nya kunskaper för att lära sig mer och på så sätt
liknar drama leken, eftersom barnet själv känner behov av att veta och
förstå mer av världen. Det är genom nyfikenhet och kreativitet som man
blir stärkt ”världsligt mentalt”.
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Varför arbetar du med drama som metod i undervisningen?
...under skolåren har jag själv spelat teater, jag var väldigt blyg när jag var
yngre och för mig har det känts som jag har nått de blyga och de tysta,
rädda eleverna.

Drama är att utveckla individens inre och skapa trygghet, att få eleverna
att växa i lärandet.
Det är många barn som har dålig självkänsla idag och de är osäkra på sig
själva. Det visar sig genom att de tror att de inte kan någonting och många
är t o m deprimerade och då kan drama hjälpa eleverna till en större balans.

Att använda drama är bra för barnen och de utvecklas. En lärare berättar hur hon använde drama efter en upplevelse i matsalen där en
elev inte fick sitta med de andra. Lektionen efter bad läraren eleverna
att spela upp två scener från matsalen. En scen skulle innehålla något
bra och den andra skulle innehålla något mindre bra. Jag behövde inte
kommentera händelsen, eftersom eleverna såg och förstod vad händelsen i matsalen innebar, sa hon. Genom att lära sig genom det man ser
får eleven direkt kunskap och kan genom att gå till sig själv förstå det
som hänt andra. Att arbeta med drama i konfliktsituationer innebär att
läraren inte behöver ta på sig rollen som “moral fröken” och genom
elevernas engagemang och rollpåtagande får de genom drama möjlighet
att spela upp situationen men samtidigt berätta för publiken hur det
borde vara. I lärandet skapas förståelse genom att eleverna lär sig av
den fiktiva situationen och får egen erfarenhet. Det handlar om att de
ser sig själva i den verkliga situationen.
Att prata om mobbing är en sak...men om man får känna hur det känns då
får man en aha-upplevelse.

Det handlar om ge eleverna möjligheter till och drama arbetar med helheten, menar lärarna. Man går på djupet och får en direkt uppfattning
om hur det är och hur det känns. Känsla och upplevelse relaterar till
varandra i arbetet med drama. Drama handlar om att ”använda sig
själv” och träna att lära sig att våga uttrycka känslor och stämningar.
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Du får med hela människan.

Det är viktigt att använda varierande undervisningssätt, eftersom eleverna lär sig saker på många olika sätt. Eleverna får genom ämnet en
stark jag - känsla, vilket innebär att de lär sig våga stå för vad de tror
på och tycker. Det handlar inte om teater när de går in i roller utan det
handlar mer om att arbeta med dialoger där man tränar olika roller och
blir medveten om de egna känslorna.
...att känna att jag är jag...jag törs faktiskt säga att jag är ganska bra...alla
utvecklas i form av att känslorna blir stabilare och växande.

Att arbeta med drama är en process där människors möjligheter till möten uppstår. Det handlar om att drama genom dess kontinuitet utvecklar
personligheten på olika plan. Genom att träna lär sig eleverna empati.
I ett kommunikativt syfte arbetar en av lärarna med drama som ämne
för att få eleverna att våga agera öppet genom t ex att hålla föredrag.
Syftet för henne är att få eleverna att våga stå och tala inför en grupp.
Man tränar eleverna att visa vad man känner och att också bli medveten
om andra vägar att uttrycka sig, genom kroppsspråket/rörelseövningar.
Hon menar att drama hjälper eleverna att våga “använda sig själva”
genom att uttrycka känslor och stämningar. Hon går ett steg vidare och
säger att genom att våga använda sig av sina känslor och stämningar
vågar man också slåss för sina synpunkter. Att inhämta kunskaper genom drama innebär att man kan genom drama lära in teoretiska kunskaper. Genom att träna sig i att lära in kunskap gör att metoden går att
använda i dramatiseringar av stycken i historia och eleverna tycker det
är roligt. Att dramatisera innebär ett ökat kunskapsinhämtande. Drama
är en metod för det vidgade kunskapsbegreppet. Det får eleverna att:
...på ett djupare sätt förstå...utan med kroppen och med känslan...empati
och inlevelse i en roll gör att man förstår djupare vad andra människor har
tänkt och varit med om.

Det är glädjespridande och pedagogiskt bra. Det går att kombinera undervisningen så att man får roligt och det blir intressant så man tycker
det är kul också. Man får genom drama respons från eleverna som är
mycket positiva till ett ämne som de visserligen tycker är olikt andra
ämnen. För mig själv och av alla mina erfarenheter i drama har drama
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underlättat för mig och jag har känt mig styrkt av att fått den möjligheten. Man får en kraft som innebär att man blir bekräftad som den man
är. En lärare betonar att hon arbetar med drama för att undervisningen
inte ska bli som hon kallar:
...torr och objektiverande kunskap som är mer än falsk verklighetsbeskrivning.

Hon beskriver sitt eget arbete med drama så här: Drama ger eleverna
tillfälle att på ett djupare sätt förstå - med kropp och känsla. Man lär sig
att förstå hur människor tänker och vad de varit med om. Det handlar
om livskvalité i undervisningen och det ökar möjligheter i vårt samliv i
samhället i stort. Hon ser också metoden som hjälp för läraren, speciellt
när det gäller den tysta kunskapen, eftersom metoden hjälper eleverna
till medvetenhet om livskvalite´n och dess betydelse.
Man kan inte bara orda om det man måste göra det också.

En av lärarna berättar att hon började använda drama av nyfikenhet
men kom snart underfund med att det var en metod som passade henne.
Hon såg drama som en möjlighet att få hjälpa till att utveckla människor men också att kunna förändra skolan.

Sammanfattande analys
Att drama får eleverna att växa i lärandet, vilket uttrycks av samtliga
lärare, kan tolkas utifrån att metoden ser till hela individen och i samspel med andra lär sig eleverna att se saker från/ur olika perspektiv,
vilket bidrar till elevernas förmåga att se saker på ett nytt sätt. Genom
att eleven ser sig själv i en fiktiv handling skapas erfarenhet och förståelse för situationer och frågor som uppstår i verkliga livet. Det fiktiva
arbetssättet lär eleverna att gå på djupet i lärandet genom den direkta
upplevelsen de får genom metoden. Genom att lärare och elev arbetar
aktivt i lärandet skapar de möjligheter till diskussioner och reflektioner
på en djupare nivå. Drama betonar lyhördhet i kommunikationen mellan såväl mottagare som sändare, vilket ger alla elever tid till att lyssna,
tänka och se om de förstått. Att utgå från känd kunskap och gå vidare i
kunskapstrappan tränar eleven att lära sig mer och bli motiverad till att
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söka ny kunskap. Genom att göra kunskapen till sin egen lär sig eleven
att lära sig lära. Att metoden skapar trygghet i undervisningsmiljön är
en grundpelare i den pedagogiska processen, där varje elev ska bli sedd
och få möjlighet att känna sig behövd gäller såväl kunskaper som färdigheter. Tryggheten i klassrummet öppnar vägar till att öka elevens
självkänsla både emotionellt, socialt och intellektuellt. Ur ett kommunikativt perspektiv ger metoden träning i att uttrycka sig både verbalt
och icke-verbalt, vilket hjälper eleven att våga ta ställning för och emot
viktiga frågor. En av lärarna betonar att det är roligt att lära genom
drama. Det är viktigt att lärandet är lustfyllt. Genom att använda andra
uttryckssätt i lärandesituationer ökas kvalitén i undervisningen och ger
lärarna möjligheter att underlätta för varje elev att lyckas.

Vilka erfarenheter i undervisningen har påverkat dig att
använda drama?
Att arbeta med drama handlar om det som står i läroplanen - att lära
eleverna att samarbeta. För mig blev drama en passande metod för att
kunna förverkliga det, säger en av lärarna.
En av lärarna berättar om en kille med väldiga problem:
Han var helt enkelt en ”fyrkantig” personlighet och han ville inte vara med
på övningen vi gjorde. Övningen handlade om att vara karaktären av en
rund respektive fyrkantig person. Vi hade pratat om vad orden innebar
tidigare. Efter en stund kommer han fram till mig och säger att han vill
vara med - han hade blivit medveten om sig själv genom att först titta på
de andra och fått en aha-upplevelse och på så sätt ville han gå in i en annan
roll och bli ”runding”. Han kunde däremot inte beskriva med ord hur han
kände sig i de olika rollerna.

Drama blev ett språk för honom. Dramats karaktär ger upphov till att
man får kunskaper om andra i gruppen. Ett exempel på dess karaktär är
t ex att man inte sitter på ett traditionellt sätt i klassrummet utan man
placerar eleverna i en ring så att alla ser varandra. Drama är handling
av olika uttrycksmedel, vilket bidrager till dess karaktär. Det är en motvikt till andra traditionella ämnen genom dess naturlighet, vilket visar
sig genom att eleverna har andra förväntningar när de har drama.
...dom vågar leva ut.
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Eftersom barnen nu för tiden är så själviska så kan man genom drama
få dem att bli mindre “egotrippade”. En del barn är också stela och
rädda och de vågar inte visa vad de känner och tycker och de är också
rädda inför varandra.
...att se hur väl det faller ut när man vågar släppa loss och bjuda på sig ...att
barn som inte vågar säga mer än ett ord i klassrumssituationen plötsligt
blommar ut i en situation där det ska ageras i stället...att få vara någon
annan.

Föräldrar har också gett respons på detta och sett att barnen vågar
mer.
Drama tilltalar alla människor. Erfarenhet av ämnet visar på hur man kan
på kort tid kan få en förändring.

En av lärarna berättar om hur hon genom drama medvetandegjorde de
blyga flickornas roll i klassrumssituationen. Genom drama som metod,
där eleverna fick spela upp olika situationer med flickors och pojkars
beteende, stärktes flickornas roll i klassrummet. De visade sig efteråt att
flickorna genom övningarna ansåg att de vågade mer.
Drama som metod har fungerat bra i grupper där sammanhållningen
varit dålig och där skoltrötta elever fått “ett andrum” i undervisningen
och där skolan har upplevts positivt av dem. De blev t o m så att det
blev en motiverad grupp att arbeta med.
...man höll sina lektioner i fysik och många andra ämnen och följde ett
mönster...jag gjorde oförberedda prov om något som jag hade gått igenom
på början av läsåret och det var ju otroligt magert med kunskaperna.

En av lärarna säger att hon började fundera på kunskapsbegreppet och
hur kunskaperna används. Drama är ett bra och varierande undervisningssätt, man får erfarenhet genom drama.
Är kunskapsbegreppet att magasinera en massa kunskap. Är det inte istället
att lära sig att använda och söka sig efter kunskap?

Det handlar om att göra undervisningen omväxlande och rolig om eleverna ska lära sig något och det handlar också om det vidgade kunskapsbegreppet. Om man inte kan få eleverna att förstå och ta till sig kunska-
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perna och skapa sammanhang då måste man låta eleverna själva handla
i lärandet genom att i t ex fysiken få ”vara” solen eller få uppleva vad
som menas med rotation.
...genom att stå och orda på traditionellt vis går det ju inte mer än ett par
procent in i vad man säger.

Att göra undervisningen omväxlande och rolig är viktigt om eleven ska
lära sig något. Genom att låta eleverna ”släppa loss och bjuda på sig”
genom att spela upp något och handla i lärandesituationen får dem att
våga mer.
En av lärarna berättar om hur hon gav eleverna en skrivuppgift.
Hon tog en notis från en tidning och lät dem skriva om den för att
sedan dramatisera. Då märkte hon en spelglädje och hon upptäckte
själv att det fanns ett djup hos eleverna som hon inte tidigare hade sett.
Hon menar att utifrån det här exemplet upptäckte hon att det blev ett
djup i kunskapsinlärningen genom att eleverna på detta sätt kunde få
erfarenheterifrån varandra, vilket hon inte upptäckt när hon arbetat
traditionellt.
Det är t ex bra att röra sig till musik - det kan lossa mycket. En del
barn klarar inte att gå förbi någon i klassrummet utan att putta till eller välta något - de har inte någon uppfattning om sin egen kropp och
genom dramaarbete kan de få hjälp med det - få undervisning så att de
klarar sig som människor så kommer de att klara sig i livet. Drama ger
eleverna aha-upplevelse:
En av de yngre lärarna upptäckte när hon kom ut som nybliven
lärare betydelsen av att arbeta fram ett eget sätt att tänka på vid planering av lektioner. Hon refererar till hur hon som vikarie var bunden
till lärarnas instruktioner om hur hon skulle undervisa. Det har också
varit ett intresse för skapande som fått henne att tänka i andra banor.
Hon refererar också till Elsa Olenius59 och hennes betydelse för henne i
viljan att förändra. Genom egen utbildning i drama har den egna lärarrollen förändrats eftersom det innebär att som lärare själv våga mer. Det
innebär att bl a lägga mer ansvar på eleverna och som lärare släppa den

59 Elsa Olenius skapade Vår Teater på 1950-talet. Hon fick samtidigt stor betydelse för
den dramatiska veksamheten ute i skolorna (Hägglund, 2001).
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kontrollerande funktionen. Det är positivt att som lärare våga ge sig in
i något som man inte vet var det kommer att sluta.
...ett försök att effektivisera, göra det omväxlande och roligt och då först
lär man sig.

Det måste vara roligt om man ska lära sig något. Som lärare måste man
själv tycka det är roligt och använda metoder som passar. En av lärarna
har tidigare arbetat på förskolan och fått sina erfarenheter i att använda
arbetssättet där. Hon påpekar dock att alla kanske inte tycker det är
roligt med drama och då kan det bli svårt att använda metoden bara för
man själv är så entusiastisk. Orsaken kan vara att eleverna inte vågar
och skäms inför de andra i klassen.
Skolan det är för mig ett ställe jag önskar alla barn längtar till varje dag,
eftersom de måste vara där varje dag. Så det ska vara ett inspirerande ställe
att vara på därför.

Att arbeta varierande har påverkats från den egna praktikundervisningen men också från egna barns skolgång och det är ett behov, eftersom
många barn är passiva i skolan och hellre vill gå hem och leka. Genom
erfarenhet av att arbeta med ämnet upplever man att det tilltalar alla
människor. När eleverna går in i roll vid en redovisning har de plötslig
en röst som vågar och ”det värmer ju hjärtat då”.
Genom att använda drama i klassrummet skapar man som lärare
mer engagemang och glädje. Drama är en aktiv metod.
...jag tycker det är så givet på nå´t sätt att jobba så.

Några av lärarna har en erfarenhet från sin skoltid men menar att drama då var mer skilt från övrig undervisning och som elev såg man inte
nytta utan enbart något som var kul.
En av lärarna tar upp den respons hon får från eleverna. Speciellt när
det gäller självförståelsen och vilken erfarenhet hon sedan delar med
eleverna. Responsen från eleverna är viktig men också från föräldrarna
när eleverna spelar upp en teaterpjäs de arbetat med, säger en av lärarna.
Genom inspiration från kurser i dramatik lärde sig en av lärarna att
släppa den kontroll hon alltid ville ha på eleverna och överlämna en del
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av ansvaret till dem Det finns också med ett skapande intresse, vilket
kan vara musik, bild eller teater som väckt läraren att använda något av
de estetiska ämnena som undervisningsmetod.

Sammanfattande analys
En av lärarna relaterar till läroplanen och menar att drama är en
metod som handlar om att leva upp till vad som står i den angående
att få eleverna medvetna om betydelsen av samarbete. Kopplingen till
läroplanen blir intressant ur det perspektiv att hon ser drama som ett
redskap att förverkliga dess innehåll ur ett socialt perspektiv och som
har betydelse för lärandet. Lärarna tar här upp egna erfarenheter från
sin skoltid men har först efteråt förstått betydelsen av metoden. Någon
av lärarna har också erfarenhet från förskola där metoden används.
Hon ser också kritiskt på metoden och menar att det finns en del elever
som inte vågar ha roligt. Kurser som inspirerat till att använda olika
uttryckssätt i lärandet har påverkat lärarna att använda varierande och
omväxlande undervisningsmetoder. Lärarna betonar också ett starkt
intresse för olika konstarter och dess betydelse för lärandet. Lärarna
uppehåller sig mest vid erfarenheter av undervisning genom metoden
och vad i den som varit utmärkande för vad som påverkat dem. Intervjuerna igenom möter man att genom förstå sig själv får man kunskaper
om andra och vidgar på så sätt den kommunikativa förmågan i olika
sammanhang och situationer. I drama möter deltagarna i handling olika
uttrycksmedel som leder ämnet till att vara ett komplement till språket.
Drama kopplat till det emotionella ”språket” gör att deltagarna vågar
visa vad de känner i olika kommunikativa sammanhang, vilket berikar
språket som helhet. Lärarna menar också att det beror på dramats naturlighet. Att se på sin egen roll som lärare öppnar vägar till förändring
i sitt eget sätt att tänka i lärandesituationer samt betonar dynamiken i
metoden. Att drama vidgar kunskapsbegreppet fick en av lärarna att
förstå och bli medveten om hur viktigt det är att låta eleverna handla
i lärandet och gå på djupet i kunskapsinhämtningen. I lärandet är det
viktigt att som lärare arbeta fram ett eget sätt att tänka på och låta
undervisningen med drama som redskap skapa aktivitet i klassrummet. Genom drama betonar en lärare betydelsen av att lägga ansvar
på eleven och att i lärarrollen alltid kontrollera kunskaperna inte leder
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till att de blir elevens egna kunskaper. Lärarna nämner också att de fått
respons från föräldrar som insett betydelsen av redskapet i undervisningssammanhang.

Vad blir eleverna bättre på när de arbetar med drama?
Eleverna får bättre självförtroende och de blir bättre på att ta vara på varandra.
Alla delar vi består av, tycker jag de blir bättre på...
De blir bättre människor...man är lyhörd, inte rädd för känslor, kan samarbeta, är öppen , har en vilja att förändra, kommunikationsförmåga, nyfiken, äkta och så långt det går ärlig.

Här ger lärarna exempel på hur självförtroendet ökar genom att eleverna blir bättre på att tala, att känna och att förstå. De pratar om
“mänskliga kunskaper”, det som är gemensamt för alla människor. Det
kan vara hur man reagerar, det kan handla om närhet och utanförskap
men också om det icke-verbala språket. Uttrycksmedel som ligger till
grund för allting annat i livet. Metoden kan ses i ett bredare sammanhang där de estetiska uttrycksmedlen kompletterar varandra. Eleverna
blir bättre på att lyssna. Genom drama upptäcker de andra sidor hos
varandra. Svaga elever kan känna sig betydelsefulla och vara värda någonting. Alla elever måste få komma fram och betyda något i klassrummet. En av lärarna berättar att eleverna blir säkrare, mer spontana och
det får till följd att de kan uttrycka sig utan att känna obehag men det
finns också elever som kan bli rädda och känna obehag inför drama,
vilket gör att ämnet kan upplevas mindre positivt. Hon ger ett exempel
där flickorna har problem i klassrummet när pojkarna dominerar för
mycket och de vill inte bli sedda överhuvud taget. Det de säger är att de
inte vill ha drama alls. Hon berättar vidare att det tar tid som dramalärare att nå fram till dem. Genom att arbeta mer kontinuerligt i en sådan
grupp med att göra de dominanta killarna mer medvetna eller börja
med att arbeta med flickorna i en mindre grupp av samma kön för att
få dem att börja våga.
...jag har förstått att han/hon inte alls är som jag trodde.
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Grupprocessen är viktig och drama hjälper till att få ett bra gruppklimat.
En styrig sjua, en kille, han kan inte sitta still eller vara tyst en minut. Han
får ingenting gjort. Han blir bäst under den period vi arbetar med drama.
Han blev viktig nu. Han var en fantastisk regissör, som ledde de andra och
hade förmågan att uppmuntra. Dramaarbetet blev ett lyft för honom personligen och han fick högre status i klassen.

För en sådan här elev, menar läraren, att det är viktigt att variera undervisningen och drama kräver kontinuitet om det ska ge resultat. En
sådan här kille hamnar lätt i en svacka igen.
De blir bättre på att uttrycka sig.

Det handlar om att lära eleverna att våga, att våga berätta för andra,
att våga använda sin kropp och att röra vid någon. Det är för eleverna
känsliga saker och om de vågar prata om känslor då vågar de bry sig
mer om andra också. Hon tar också upp hur de duktiga men tysta eleverna, framförallt flickorna, kan utvecklas genom drama. De vågar på ett
annat sätt visa sig.
...den gången fröken bad mig att bli arg i drama...jag har aldrig trott att jag
skulle våga öppna mun och dessutom bli arg och få beröm för det.

Genom att arbeta med koncentration och samlas samt ge positivt beröm
gör att eleven växer genom att de får ”känna på” i handling genom drama. Här ger läraren ett exempel på hur hon arbetade med kamratskap
och hur det kändes att stå utanför en grupps gemenskap. Här fanns det
elever som nästan började gråta eftersom det var jobbigt. Efter att ha
pratat om det och de fick berätta hur det kändes och vad de upplevt blev
det en befrielse för dem att våga berätta. När man arbetar med drama
får man bättre självförtroende. Det är tillåtet att misslyckas. Koncentrationen blir bättre och de lär sig att lyssna till varandra. De lär sig på
så sätt ta ansvar för sig själv och gruppen. Drama tillåter eleverna att
använda olika rum i klassrummet, de får möjligheter till att träna och
de får handla i inlärningssituationen. Det är också tillåtet att misslyckas
för att bli bättre. De lär sig också att bli bättre på att ta upp problem
som dyker upp i gruppen och gå vidare.
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...det man har gjort i drama det kommer dom ju ihåg.

Eleverna blir bättre på kunskaper. De blir bra på att leva sig in i situationer de gestaltar och på så sätt lär de in kunskaperna bättre och
lättare. Erfarenheter ger kunskaper och drama är därför mycket viktig
metod, enligt lärarna.
I kommunikationsprocessen får eleverna förståelse genom drama
vad kommunikation innebär. Drama som metod lär eleverna att förstå
andra. Alla elever har rätt att ha en åsikt och det är viktigt i dramaarbetet att ingen elev ska behöva känna att deras mina åsikter är mindre
viktiga. De blir bättre på att:
...argumentera, att säga vad de tycker…

Eleverna blir bättre på att uttrycka sig,, eftersom de får bättre självförtroende och lär sig våga mer genom vanan att få uppträda. De lär sig
också att använda sin röst och bli medvetna om att kommunikation inte
bara är ord.
...jag har ingen idé, jag vet inte...

Att använda sin fantasi tränar kreativiteten. Genom att träna improvisation upptäcker de sin kreativa förmåga.
Man har lättare att överse med avvikelser, vilket barn och tonåringar annars kan ha det svårt med i vissa fall och de blir bättre på att agera inför
folk och det är också viktigt senare i livet att man törs prata inför människor och dessutom stå för sina åsikter, man får god träning i att framföra
sina synpunkter och sedan pröva dem mot andra och ändra sig därför att
man blir övertygad att man hade fel eller stå fast vid vad man tycker…….
Så överhuvud taget att klara sig som människa. Men som elev också i skolan att synas mer och våga finnas till , det är viktigt.

Genom att man diskuterar efteråt genomförandet av en dramaövning
får man reda på vad eleverna tänkt på. Klassens samlade erfarenheter
kommer fram, vilket bidrager till att se hur andra tänker och erfar. I
drama som metod talar man alltid om hur övningen upplevdes och
kändes. Man utvecklar samtalet genom att diskutera hur man skulle
kunna göra på ett annat sätt. Efteråt kan man spela upp olika lösningar
på övningen.
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...jag tror man blir en helt annan människa.

Eleverna blir bättre på många sidor genom drama eftersom det tränar
det muntliga, skriftliga men också förmåga att känna empati. Eleverna
lär sig att förstå kunskaper genom att inlärningen blir glädjefull och de
får känsla för gruppen, vilket bidrager till helheten.
...man får kunskap för livet som inte visar sig i ett papper som de sen tar
hem. Men som är nog så viktigt.

Sammanfattande analys
Drama skapar ett bättre självförtroende hos eleverna och genom att
aktivt arbeta med sig själva blir de ”bättre människor”, säger en av
lärarna. I drama är det tillåtet att misslyckas och bli stark i det för att
gå vidare i lärandeprocessen. Den rädsla som några av lärarna tar upp
beror på osäkerhet och drama är en process som med tiden skapar självförtroende hos de elever som saknar det. Lärarna betonar det mänskliga
och ser kunskap som att lära för livet. De tar också upp andra viktiga
kommunikativa möten som kvinnligt – manligt med fokus på status.
Det gör eleverna medvetna om hur viktigt det är att förstå såväl likheter
som olikheter. Eleverna blir också bättre på att ta upp problem och se
problem genom att upptäcka andra sidor hos varandra. Genom att de
blir bättre på att uttrycka sig och vågar visa känslor ökar förmågan att
ta upp problem och gå vidare i lärandet. De aktiva övningarna skapar diskussioner där eleven ges möjligheter till att utifrån erfarenheter
i grupp bygga vidare på den kända kunskapen och blir nyfiken att lära
sig mer. Genom handla i lärandet med hjälp av olika sinnen berikas
kunskapen och gör att eleven lättare kommer ihåg det som ska läras in.
Att våga använda olika uttrycksmedel i lärandet skapar öppenhet för
lärare att nå fler i elever i lärandesituationen. Genom att träna kreativa
förmågor ökar elevens förmåga att lära sig och hitta nya vägar i kunskapsprocessen. Variation i undervisningen underlättar för eleven och
skapar fler möjligheter till att lära eleven lära sig. Andra, för drama viktiga nyckelord, i lärandet som lärarna tycker eleverna blir bättre på är;
att lyssna, att samarbeta, att uttrycka känslor, att vilja se förändringar i
eget lärande samt att träna kommunikativa förmågor.
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Hur uppfattar eleverna att arbeta med drama?
Jag har själv hamnat i samma situation även när jag är dramalärare att jag
känner mig urfånig i övningar som jag spärrar ut alla hornen mot.

Lärarna upplever hela skalan från att det är kul till att det är känsligt
och jobbigt. Därför menar en av lärarna att det är viktigt hur anslaget
blir i arbetet med dramaämnet och menar att det beror på den som leder
övningarna. Att arbeta och undervisa i dramaämnet innebär att som
lärare ge mycket av sig själv och att ha tålamod.
...det kanske är mitt sätt att presentera det som inte är tillräckligt seriöst.

Det säger en av lärarna som är medveten om problemet och understryker också betydelsen av att inte börja för tidigt med drama, eftersom
det är viktigt att känna klassen. Det måste finnas ett förtroende mellan
lärare och elev. Hon underbygger sina kommentarer och menar att det
beror på en för snäv kunskapssyn. Hon har också upptäckt att efter
utvärderingar har de upplevt metoden som rolig och att eleverna till
och med ser fram emot lektionerna. Det kan tyckas kravlöst men efter
en stund kommer man som lärare underfund med att det sätts större
krav på sensibilitet i lärandet och att det inte är fråga om att ”rapa upp
kunskaper”.
De tuffa och de blyga eleverna kan upptäcka att de inte vågar. Här
menar läraren att det finns elever som är tuffa men osynliga. Man berättar sin identitet genom ”kepsen” eller ”rosetten”.
Drama lika med teater är en vanlig föreställning hos eleverna, vilket
gör att de oftast tror att de ska börja spela teater.
...varför får vi aldrig ha småstjärnorna.

Här måste man som lärare göra klart syftet och skillnaden mellan drama och teater i klassrummet. Drama handlar inte om att alltid spela
upp någonting. Det handlar om att arbeta med en metod som tränar
muntlig framställning, fantasi och att våga. Drama ska vara något de
har nytta av och ger man eleverna en bra förklaring får drama en hög
status som metod.
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...så hade vi en matta som vi rullade ut och vi tog bort alla bänkar först och
så vi tog av oss skorna bara det är lite misstänkt.

En av lärarna betonar genom ovanstående citat att drama är verkligen
annorlunda. Det är därför viktigt att börja dramaundervisningen mycket enkelt och vara försiktig i början. Det finns alltid en ”positiv misstänksamhet” inför ämnet. I drama finns kunskapen i rummet och de
bokliga studierna inleder inte ett dramapass, vilket gör att det är viktigt
att som ledare möta elevgruppen utifrån den nivå de är på. Det handlar
om att läsa av gruppen om man inte redan är bekant med dem. Det kan
vara bra att börja med det verbala språket, eftersom kroppsspråket inte
är dominerande och framför allt inte så medvetet i dessa åldrar. En del
svårigheter man möter på är i övergången till tonåren, eftersom vissa
övningar kan kännas känsliga och jobbiga och det finns elever som har
svårt att våga visa vem de är. Många av lärarna upplever att eleverna i
de lägre stadierna har lättare att ta till sig metoden, eftersom de är vana
sedan förskolan, medan aktiv inlärning genom dramaämnet är mindre
förekommande på högre stadier. De elever som kommer över rädslan
är mycket medvetna om dess betydelse och använder sin kreativitet på
nytt.
...en del är helt blockerade och tycker nej, nej, det är inte min grej va och en
del tycker att det är jätte kul från början...Fast om man fortsätter att jobba
i små små steg och jobba upp det hela dåfår man till slut alla med sig.

Många elever tycker att drama är spännande och gör att man lättare
kommer ihåg det man lär in. De menar att det man arbetar med aktivt
och bearbetar underlättar inlärningen. De flesta elever upplever dramaämnet som ett positivt sätt att lära sig saker. Är föräldrarna informerade
om vad ämnet innehåller ser de också mycket positivt på metoden.
...när en hel klass vill fortsätta med det måste det ju betyda någonting.

Sammanfattande analys
En vanlig syn på ämnet är att eleverna, som inte har någon förförståelse,
när de möter metoden första gången redan har kopplat till att arbeta
med teater. Eftersom drama använder teaterns redskap och tvärtom är
det viktigt att i ledarrollen göra eleverna medvetna om vad drama och
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teater står för i lärandet. Det är också betydelsefullt att oavsett ämne att
gå igenom vad vi lägger i begreppet kunskap och kunskapssyn för att
låta eleverna förstå att drama har samma mål för lärandet som vilken
annan metod som helst. Formen för ett innehåll kan se ut på många
olika sätt och genom att medvetandegöra detta för eleverna skapar vi
större motivation hos dem att se olika vägar till kunskap. En av lärarna
säger också att det krävs andra saker av den som leder drama, eftersom
ledaren ger mycket av sig själv. Ämnet i sig innehåller ett förtroende där
en interaktion mellan lärare elev blir starkare än i vanliga ämnen. För
att arbetsuppgiften i lärandet, som i drama är en gruppaktivitet, ska
bli bra krävs att relationsuppgiften är väl genomförd. Det kräver en
planering och struktur med ett syfte som eleverna är väl förberedda på.
Ur ett individuellt perspektiv möts lärarna av ”positiv” misstänksamhet
hos eleverna på grund av att ett fiktivt arbetssätt är svårt att koppla
till verkligheten, och många elever klarar inte detta rent intellektuellt,
eftersom metoden har inbyggd abstraktion som eleven bör komma över
för att rent konkret koppla till andra kunskapsämnen. Genom detta
kan eleven bli blockerad i det aktiva lärandet och lärandet retarderar.
Andra som kommit över tröskeln ser det positiva och hos dem stärks
den kreativa förmågan och de kommenterar detta med att det är lättare
att komma ihåg vad de lärt sig. Ett intressant exempel är när läraren ser
metoden som betydelsefull så väl för tuffa som blyga elever och menar
att de båda ytterligheterna inte vågar ta del av övningarna. För dessa
elever måste det få ta tid att komma över rädslan.

Kan du ge några exempel på hur du använder drama i
undervisningen ?
De exempel jag kommer att ta upp i följande kapitel har jag valt utifrån
beskrivningar av ämnet jag redovisat i tidigare kapitel. Jag kommer att
efter varje exempel göra en analys och tolkning utifrån mina egna erfarenheter i ämnet för att sedan anknyta till det dramateoretiska kapitlet.
Det innebär att jag inte kommer att ta upp de teorier som finns under
rubriken pedagogik/didaktik. Detta på grund av att min egen tolkning
av drama och dess teorier är sammansatt av flera olika discipliner och
bör därför tas upp i ett särskilt kapitel. Jag kommer också att i berät-
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tande form återge lärarnas exempel men så nära som möjligt textens
utsaga.
En av lärarna arbetar med drama som ämne och metod och har
kommit underfund med att det är lättare att ha drama i år 4 än i år 6
beroende på att eleverna är mer spontana i de lägre åldrarna. Det finns
heller inte så mycket hämningar. Det är därför viktigt att i dramaarbetet
få bra gemenskap så att eleverna litar på varandra när de handlar i övningarna. Hon understryker också att alla elever borde få ha drama när
det gäller att lära sig ta hänsyn, samarbeta, uppföra sig samt acceptera
varandra. Därför arbetar hon mycket med att lära känna sin person
och hur man är tillsammans med andra. Det handlar om att få eleverna
att lossa på sina spärrar, våga visa känslor och våga prata. Hon berättar vidare, att det skulle påverka inlärningssituationen. Hon går sedan
vidare och berättar om hur hon arbetade med drama som inspiration
till medeltiden. Eleverna fick tänka sig in i hur en person levde under
medeltiden. De fick sedan forska om sin person för att fundera på vem
personen är och vad den tänker på. Därefter fick de skriva en berättelse.
Medeltiden avslutades sedan med en fest där de fick gå in i sina roller.
Hon valde att inte göra ett stort spel med repliker utan ville få eleverna
genom drama att sätta sig in i kontexten, för att förstå och uppleva
människan under medeltiden. I exemplen lärarna ger menar samtliga
att metoden genom dess karaktär genomgående arbetar med hela eleven
och betonar att de elever som arbetar med drama kontinuerligt har lät�tare att fungera i grupp samt att ta mer hänsyn till varandra eftersom
de känner varandra bättre. Dramats karaktär är också en handling där
man använder olika uttrycksmedel.
...så fick man det på köpet...det blev en bättre stämning i gruppen.

Drama är ett sätt att fördjupa sig i ämnena. Eleverna förstår genom att
få uppleva händelser som i t ex historia. De får möjlighet att läsa in sig
på ett ämne och sedan dramatisera händelseförloppet, vilket gör att de
lever sig in i innehållet. Eleverna får och har också roligt och arbetar
med att lära sig på ett helt annat sätt. Det handlar om att leva sig in i
och titta bakom karaktärerna i dramat, som i det här exemplet med
Gustav Vasa. I sagor och böcker finns mycket att göra teater av. Här är
ett exempel på hur en av lärarna gjorde en opera, Carmen, för att eleverna skulle bli medvetna om att opera inte var något konstigt. Hon lät
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eleverna bli väl förtrogna med innehållet. De lärde sig också sångerna
till operan. Arbetet med operan fick eleverna att ”leva sig in i ” vad som
verkligen hände på en tjurfäktning. Många av dem lärde sig också att
våga stå framför en publik på scenen. De elever som inte vågade agera
inför publik hade andra uppgifter i spelet som t ex att sköta ljuset.
Att använda drama för att skapa förståelse och komma till insikt
i vad som händer i världen visar följande exempel där läraren arbetat
med FN:s barnkonvention. Genom dramatiseringar och improvisationer fick eleverna intervjua varandra men i olika roller. Det räcker inte
bara att ha kunskaper om att det finns en barnkonvention och kunna
dess innehåll. Det handlar om att skapa förståelse vad innehållet står
för. Läraren påpekar också att drama är en metod som kan användas i
skolans samtliga ämnen och ger exempel på hur man i matematiken kan
använda räkneramsor på lägre stadier till att lägga siffror med hjälp av
rörelse på golvet. Hon ger ett exempel på hur hon arbetat med negativa
tal på högre stadier: Man låter eleverna skapa en by med tio människor med positiv stämning, sedan kommer det in fyra negativa personer.
Eleverna fick sedan laborera med en portgång där det kom ”negativa”
och ”positiva” tal in hela tiden.
Att skapa arbetsområden utifrån drama är ett annat sätt att fördjupa
eleverna i att söka kunskap utifrån handling. Eleverna får titta på tre
bilder och läraren ger en kort introduktion över 1700-talet. Därefter
låter han eleverna gå till tre olika hörn i klassrummet och i grupp bygga
upp en statybild som visar på vad de reflekterat över när de sett bilden
och hört läraren berätta om 1700-talet. En grupp visar upp en statybild
av en soldat som tar farväl av sin mamma och pappa innan han gick ut
i fält medan en annan grupp visar upp en skadeskjuten soldat och hur
sjukvården fungerar i fält. Den tredje gruppen ger en bild över hur de
höga herrarna som sitter på sina hästar och tittar ut över de stridande.
Utifrån drama och bild som inspirationskälla fick läraren tre intressanta
och av eleverna valda arbetsområden att fördjupa sig i. Läraren betonar
hur viktigt det är att närma sig ämnet på annat sätt än att bara ta del
av det som står i läroboken. Det handlar om att göra ämnet levande i
undervisningssituationen.
Att lära in kunskaper är det primära för en av lärarna som arbetar
med drama för att bearbeta historisk kunskap. Hon har genom att arbeta aktivt med drama som metod kommit på att eleverna genom ämnet
drama lär känna sig själva bättre men blir också mer kreativa i tänkan-
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det. Hon berättar om när hon var med sina klasser i Rom och på plats
dramatiserar Augustus när han möter de olika skalderna. Hon frågar
sina elever vad hände? hur såg det ut? samt hur tror ni ”snacket” gått
på den här tiden? Hon jämför med hur Shakespeare gick till väga när
han skrev sina dramer. Hur han genom att leva sig in i situationer, läsa
om tiden funderat på hur det skulle ha varit under antiken. För henne
har det blivit en metod som inte söker det positivistiskt sanna, eftersom
det är tillåtet att hitta på en lögn, ”en ljuging” som hon kallar det när
eleverna får tänka efter hur det har varit på den tiden. Det är ett sätt att
se det och att leva sig in i historien. På samma sätt låter hon eleverna
få kunskaper om konstverk genom att hon låter människor mötas i
dialoger för att eleverna ska förstå vad hon fokuserar på i bilden. Hon
har också låtit eleverna få en färdig text, ett manus, för att upptäcka att
det finns saker att lära sig genom att handla aktivt i inlärningen. Här
betonar hon också hur eleverna blev tvungna att lära sig förstå och bli
medvetna om kroppsspråket när man talar för att få fram ett budskap.
Stenar som tema på schemat aktiverar eleverna in i fantasins värld
där stenarna kan bli mamma, pappa, barn mm. Det kan till slut bli en
hel familj med hund och marsvin. Läraren låter sedan eleverna placera
stenarna på olika ställen för att få dem till att skapa en berättelse utifrån
”stenarnas” relationer i olika miljöer. Hon utvecklar övningen till att
arbeta med stenansikten och statyer men hon låter också eleverna få
skulptera varandra. Hon berättar också för dem var stenarna kommer
ifrån och ibland berättar hon om den historiska bakgrunden och kommer in på bl a mytens roll i det antika Grekland. Temat avslutas med att
de får ta med sig någon sten de tycker om som gåva. Hon berättar också
hur stenen fått stor betydelse för många av barnen och det finns de som
har haft med sig stenen på utvecklingssamtalen.
Samma lärare ger exempel på temat drömmar, ett ämne hon arbetar
med och som hon själv är mycket intresserad av. Hon menar att vi kan
hämta mycket av oss själva i drömmarna. Hon ger exempel på hur hon
började agera drömmarna med klassen: Det var en elev som hade en
dröm han var rädd för. Han berättade att han satt vid sitt skrivbord,
som var vid fönstret i rummet, och det kom en stor fet spindel och
knackade på fönstret och ville in. Han berättade att det var så varje
gång han drömde. Metodiskt låter hon sedan eleverna fortsätta och
fantisera där drömmen slutade genom att de får dramatisera slutet på
drömmen. I den här drömmen lät aktörerna spindeln komma in genom
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fönstret och pojken frågande spindeln om han ville hjälpa honom med
gångertabellen som han hade till läxa. Spindeln svarade att visst skulle
han göra det, han som hade så många ben, åtta ben. Det var åttans
gångertabell han hade i läxa. Läraren kunde se hur lättad eleven blev.
Han berättade också att han därefter inte drömde om spindeln mer. Läraren är mycket noga med att betona att övningar av detta slag kräver
att gruppen känner sig trygg med varandra. Övningen måste också få
vara frivillig och den måste handskas seriöst med.
I en kommunikationskurs är dramaövningar ett bra redskap i förståelsen av envägs - och tvåvägskommunikation. Att arbeta med reklam
lär eleverna att förstå syftet med reklamen. Eleverna producerade en teater som de spelade upp för hela skolan, en parodi på TV 4. De varvade
reklam med Loket Olson, Gunde och Fångarna på fortet. De kallade det
en multimedia produktion ”live”. Film och skådespel ingick i produktionen. På det här sättet lärde sig eleverna att genomskåda reklamen
men också att agera inför sina kompisar och vara en annan person.
Genom att eleverna har estetisk verksamhet så vågar de spela upp.
Det har också visat sig att de har nytta av det vid alla skolans redovisningstillfällen.
En av lärarna jag intervjuat arbetar på vårdlinjen och använder drama med fördel i inlärningen. Eftersom ämnena på vårdlinjen innehåller många situationsbeskrivningar, inom t ex utvecklingspsykologin, är
drama ett utmärkt redskap. Hon ger exempel på hur hon arbetar med
tonårsproblematiken. Eleverna får dramatisera situationer som; en tonåring som inte kommit hem på natten. För de här eleverna är det viktigt
att våga och ge lite av sig själva eftersom de ska arbeta på daghem eller
fritidshem i framtiden. Eftersom klassen efteråt diskuterar vad de sett
så lär de sig förstå hur andra tänker i olika situationer och de får på så
sätt reda på klassens samlade erfarenheter. I drama pratar man alltid om
hur det känns och hur det var för att sedan gå vidare till hur man skulle
kunna göra och man får eleverna att gå mot en lösning. Oftast försöker
de komma fram till en lösning på problemet.
Drama som tillval i skolan visar också att det har stor betydelse för
dem i skolans andra undervisningsämnen. Ett exempel visar på hur en
av lärarna fick det bekräftat: En av kollegerna berättade om hur hon arbetade med dialoger i engelsk undervisningen och uppräckte att de som
arbetat med drama klarade lättare och bättre av att dramatisera de små
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styckena. De vågar framställa sina redovisningar, berättelser eller föredrag inför de andra i klassen. Drama har varit och är till en stor hjälp.
Två flickor i en klass kan inte arbeta ihop och gruppen fick ett problem redan från början eftersom de kom i samma grupp när de skulle
arbeta med arbetsområdet sägner. Läraren och klassen var medvetna
om detta. Eleverna skrev manus till sina berättelser och skulle sedan
spela upp innehållet för varandra. Gruppen löste problemet själva genom att det gjordes två spel i samma berättelse. Det blev många diskussioner om det här men eleverna lärde sig mycket på det, eftersom det
visar sig att det går att lösa konflikter genom att prata och handla på
olika sätt.
Drama med avslappningsövningar är ett sätt att få eleverna att börja
om på nytt om de varit okoncentrerade eller trötta i skolarbetet. Det tar
inte så lång tid att lära eleverna att slappna av för ett kort avbrott i arbetet. Några lärare berättar att de kan känna sig osäkra i användandet
av drama och på grund av detta inte använder metoden så mycket i sin
undervisning. De är övertygade om att det behövs.

Sammanfattande analys
Många av exemplen lärarna ger visar på att drama som metod är ett
holistiskt sätt att se på lärandet. Osäkerheten, som några lärare tar upp,
att använda metoden kan bero på otillräckliga kunskaper i eget ämne,
vilket gör att det blir tryggare att använda de metoder man som lärare
känner sig hemma i. Det kan också bero på att användning av drama
som metod kräver både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter
kopplat till de ämnen som ska undervisas i. Däremot är det övertygade
om ämnets kvalitéer som redskap. Att börja arbeta med individ och
grupp samverkar till att skapa kommunikationsprocesser där fokus ligger på lärande och personlig utveckling som ett. Att därefter gå vidare
till att låta eleverna genom drama inspireras till kontexter i handling
ökar deras förmåga till att använda sig av olika kommunikativa uttryckssätt. När eleverna kommit hit i processen och en ökad förståelse
för metoden skapats kan övningarna utvecklas till att ge eleverna möjligheter till att söka kunskap och gå på djupet. Detta leder i sin tur till
ett kreativt tänkande och eleven får lättare att lära sig lära. Det är en
väg till livslångt lärande. Metoden skapar också, som vi kan se i ett av
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exemplen, vägar till att i problem/konfliktlösning se var problemet finns
och skapa förståelse både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
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Kapitel V. En sammanfattande analys och
diskussion
En fenomenologisk karaktäristik av drama som
metod
Kapitlet fokuserar på dramats essens och vilka aspekter av dramats
innehåll som varit mest förekommande i såväl intervjuer, analyser samt
i teorin. Jag kommer också att fördjupa mig i de olika aspekterna, vilka
också kan kopplas till dramats essens.
Dramats essens med fokus på lärande kan utifrån lärarnas beskrivninar av drama som metod sammanfattas i följande punkter:
• a tt lära känna sig själv både till det yttre och inre ur ett
pedagogiskt – psykologiskt perspektiv60
• att utifrån kunskap om sig själv träna individen i att samarbeta för att underlätta i olika sociala interaktioner
• att utveckla färdigheter i att kommunicera, vilket möjliggör att våga ifrågasätta antaganden och utveckla alternativ i tänkandet, i känslorna samt i handlandet
• att träna individen i att använda alla sinnena i inhämtandet av kunskaper
• att använda det fantasifulla som finns hos varje individ
för att utveckla kreativa sidor
• att medvetandegöra och skapa motivation till att lära sig
lära samt
• att vidga kunskapsbegreppet utifrån ett helhetstänkande
Drama är upplevelsens, inlevelsens och reflektionens pedagogik. Den
”obegränsade” kunskapssynen ökar motivationen hos eleverna och lärarna tvingas ur den begränsade kunskapssynen till ett flexibelt lärande,
som underlättar för alla elever. Det aktiva lärandet fördjupar kunskaperna genom att den fiktiva handlingen ger utrymme till diskussioner
60 Pedagogisk psykologi är en gren av pedagogiken som behandlar psykologiska aspekter av lärande (Egidius, 1995).
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och reflektioner utifrån var kunskaper kan sökas vidare. Eleven blir
medveten om att det handlar om att lära sig själv - det handlar om vad
ska jag lära mig - att vara aktiv med hela sitt jag i kunskapsinhämtningen. Läraren blir ledare, som har till uppgift att träna eleverna till att
söka kunskap och underlätta i lärandesituationen. Genom att drama
använder olika uttrycksmedel som inspirationskällor utvecklas individen till att träna de förmågor de har men som de inte vågar ta fram.
De blir medvetna om att de genom träning kan bli bättre och utveckla
hela sin person både socialt, emotionellt och intellektuellt. Det finns en
”kraft” i ämnet som är svårt att förklara med ord, eftersom processen
är aktiv och upplevs både på ett inre och yttre plan, vilket betyder att
det finns en interaktion mellan uppleva och leva sig in i kunskaperna.
Det intellektuella relaterar till det sociala och emotionella och tvärtom,
vilket gör att det i dramaarbetet alltid måste finnas en balans i syftet
med övningarna.
De didaktiska frågorna blir fler och kan ses som en interaktion mellan lärare och elev. Frågorna nedan ställs av såväl lärare som elev:
•
•
•
•
•
•
•

Vad ska eleven lära sig?
Varför?
Hur upplever eleven sin egen lärandesituation?
Hur ska eleven lära sig kunskaperna?
Vilka färdigheter tränas genom kunskapen?
Vad har eleven lärt sig?
Hur går eleven vidare i lärandet?

I dramaövningarna är det viktigt att utgå från individen och de kunskaper som finns i gruppen. Förförståelsen blir viktig i val av övning för att
eleven ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Dramats metod bygger
på kontinuitet i lärandet för att eleven ska bli motiverad att lära sig
mer eftersom det handlar om att utveckla hela människan. Drama som
metod kräver diskussioner och reflektioner som hela tiden ska ligga till
grund för fortsatta studier i ämnet som ska läras in. Reflektionerna kan
sedan ligga till grund för ytterligare övningar som underbygger tidigare
kunskaper och vilka ånyo reflekteras över s k metareflektion (reflektera
över reflektionen). Det handlar om inlärning på en djupare nivå eftersom eleven är motiverad och medveten om att det handlar om att lära
sig själv.
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I Drama for Learning av Heathcote & Bolton (1994) säger Heathcote i
en dialog dem mellan:
But for real learning to be going on , the students not only need to reinforce
these skills through practise over a period of time, they need to be conscious
of their new skills and concepts as they are acquiring them – they have to
recognice what they are learning – and they have to take responsibility at
some stage for their own learning” (ibid. s 16).

Fem aspekter av dramats innehåll
Jag kommer att ta fram de viktigaste aspekterna på dramats innehåll i
ett lärande syfte och relatera till beskrivningar, analys utifrån pedagogiska och didaktiska teorier samt till teorier i ämnet drama. Följande
aspekter utan prioriteringar har framkommit kontinuerligt i lärarnas
beskrivningar:
•D
 rama är en process i individens utveckling vilken ger
kunskap om individen själv utifrån ett intrapersonellt61
och interpersonellt62 perspektiv samt som skapar medvetenhet om social interaktion63
• Drama kan träna kommunikativa förmågor utifrån olika
estetiska uttryckssätt
• Drama kan utveckla individens kreativa förmåga med
fokus på lärande
• Drama kan aktivera individen genom upplevelser att bli
motiverad till att ta ansvar för eget lärande
• Drama skapar förutsättningar till att lära för livet (livslångt lärande) ur ett holistiskt perspektiv
Drama är en process i individens utveckling vilka ger kunskaper om individen själv utifrån ett intrapersonellt - och interpersonellt perspektiv
samt skapar medvetenhet om social interaktion Redan under antiken
61 Intrapersonell, jaget i förhållande till sig själv (Dimbleby & Burton, 1995).
62 Interpersonell, jaget i förhållande till andra (Dimbleby & Burton,1995).
63 interaktion, utbyte och förmedling av innebörder mellan två eller flera deltagare
inom ett givet socialt sammanhang (Dimbleby & Burton, 1995).
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hävdade Aristoteles att vara människa innebär att ha kunskap om sig
själv och att det är en process i livet som gör att vi genom våra egna
berättelser får lättare att förstå andra människor. Nussbaum tar myten
som ett exempel på hur vi genom upplevelser i vår fantasi får kunskaper
om vår egen kultur och andras. Hon kallar det ”tvärkulturell anpassning”. Det kulturella arvet har betydelse för identiteten, det är en del
av identiteten och vägen till självkännedom om vi ska känna oss trygga
ur ett såvält nationellt som globalt perspektiv. Halvorsen (2001), menar
att:
Mennesket är medlem av forskjellige fellesskap, fra lokale grupper i naermiljoet, til omfattende grupper som en nasjon eller mer utvidet kulturkrets.
Det å hore till i ett eller flere fellesskap er vesentlig i utviklingen av den
enkeltes identitet (ibid, s 36).

Grunden i drama som metod är, enligt lärarna, att utgå från individen
och skapa möjligheter till att i handling få upptäcka sig själv och få kunskap om sig själv. De ser drama som en process i individens utveckling
eftersom metoden utgår från individen. Utifrån upplevelsen lever sig
eleven in i handlingen och den inre processen om vem jag är kan börja.
Genom att ha kunskap om sig själv och sitt kulturella arv får individen
lättare att förstå andra människor.
The value of working with imagemaking, storymaking, and drama lies in
the process of self-discovery (King, 1996, s.11).

Identitet och självkännedom förekommer i samtliga intervjusvar och
uttrycks genom att drama påvisar vägar för människor att mötas i olika
kontextuella miljöer och i olika kommunikativa processer. Vidare betonar lärarna att genom att förstå sig själv har man lättare att förstå andra
i relationer och samspel. Man upptäcker också en interaktion mellan
det yttre och det inre; ”varför tänker jag så” – och vilka reaktioner får
det som också i vissa fall kan leda till bättre förståelse för omvärlden.
Drama handlar om närhet, utanförskap men också vägen till empati
– att gå på djupet ”rent mänskligt”. Way (1987) menar att dramats
funktion är att överföra mer kunskap, berika fantasin, träffa hjärta och
själ men också intellektet. Det handlar om att utveckla hela, personligheten. Det handlar om individens individualitet – det unika i varje
människa. Att leva med sitt hela jag handlar om att arbeta med hela
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personligheten i undervisningen. Han säger vidare att drama utvecklar
och tränar personligheten på många olika nivåer som sinnena, fantasin,
kroppskontrollen, talet och att upptäcka och kontrollera känslolivet
samt intellektet. Drama är också att ”öva sig att leva” säger han. Härmed betonar han att lärarens uppgift är att långsamt bygga upp självförtroendet hos varje individ. I drama arbetar man med det unika. Den
”inneboende kreativiteten, säger Way, är förbunden med livsmönstret.
Genom att utveckla fantasin ökar förmågan till självförtroende. Genom
att ta fram och öva fantasin utvecklar de fem sinnen och därmed medvetenheten att förstå andra människor, att kunna identifiera sig med
dem och förstå deras känslor och synpunkter. Han går så långt att han
säger att det utvecklar självmedvetenheten både intellektuellt, känslomässigt men också andligt – detta för att leva i harmoni med sig själv.
Vidare betonar han att genom drama är det möjligt att pröva vad som
händer ……hur det känns om……… Självrespekten är hundra procent
om man accepterar sitt ”jag”. Man kan, enligt Way, i dramarbetet se en
utveckling från det ”intuitivt ”omedvetna till det medvetna och fram
till det målmedvetna. Drama bygger upp ett självförtroende som leder
till att tro på ”de positiva livsvärdena”. Han menar att i drama arbetar
man med förhållanden från det verkliga livet.
Drama kan träna kommunikativa förmågor utifrån olika estetiska uttryckssätt
Genom att kunskapen om det egna jaget öppnar kommunikativa portar i möten med andra ökar självförståelsen och individen får fördjupad kunskap om sig själv. Dramaarbetet tränar eleverna i förmågan att
kunna lyssna och skapar lyhördhet i den kommunikativa processen som
ämnet kräver. Genom tryggheten i arbetssättet blir alla eleverna sedda.
Kommunikation sker i samspel med andra och i möten med människor. I drama skapas situationer där kontexten upplevs genom sceniska
framställningar där individerna tar på sig olika roller för att träna den
kommunikativa förmågan. Förmåga till att efterbilda, säger Aristoteles,
är en förmåga som gör olika redskap till konstarter. Way ser på dramats funktion som att lära sig behärska och utveckla språket medan
Bolton betonar dramats betydelse för kommunikation med fokus på
berättandet. I diskussioner och reflektioner kopplas upplevelserna till
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verkligheten och Heathcote ser möjligheter att genom drama att arbeta
med kritiskt tänkande.
Drama använder sig av olika estetiska uttryckssätt där kroppsspråket utgör en viktig del av kommunikationen. Heathcote poängterar betydelsen av det icke-verbala språket genom att i drama lära sig handla
i stället för att uttrycka sig genom ord. Att arbeta med sinnena och att
våga visa sina känslor är andra för dramat viktiga uttryckssätt, eftersom
drama betonar kommunikation inom och /eller mellan människor. Enligt Way handlar det om att kunna ”klä sina tankar i ord”. I den kommunikativa processen får eleven träna socialt samspel där möjligheter
ges till att uttrycka sina attityder och värderingar i olika ställningstaganden.
Drama kan utveckla individens kreativa förmåga med fokus på lärande
Maltén ( 2002) skriver om ”kunskapens skönhet” och menar att allt i
skolan går inte att forma i ord. I drama möts verklighet och fantasi. Genom det fiktiva mötet relaterat till verkligheten utvecklas individens skapande förmåga. Kreativitet och skapande är viktiga begrepp i lärandeprocessen både vad gäller den personliga utvecklingen som inhämtandet
av kunskaper. Lärarna betonar leken som ett viktigt redskap i lärandet
och menar att barn redan tidigt reflekterar utifrån leken som är hämtat
från situationer i verkligheten. Leken är i betydelsen ”gruppkonst” den
första byggstenen i ett lärande där den aktiva handlingen på barnens
villkor leder till en reflektion i leken. Genom barnets agerande söker de
vägar fram till att förstå sin omvärld genom imitation från verkligheten.
Leken är en viktig naturlig väg till att söka kunskap. O´Toole klargör
syftet med drama som konst genom att referera till forskning som gjorts
om lekens betydelse i undervisningen. Han menar att teorin passar in
såväl i undervisningsvärlden som i dramavärlden och bör ses som lekfulla aktiviteter. Som sådana är de kollektiva och processinriktade både
ur ett socialt och individuellt utvecklingsperspektiv. Båda perspektiven
har betydelse för barns utveckling och med koppling till dramats natur
är drama ” a human artistic (O´Toole 1992, s 21). Tryggheten i lärandet
är viktig och genom att barnet känner igen sig i lärandet underlättar
det kreativa arbetet med drama för eleverna att vilja veta mer och skapar en nyfikenhet som öppnar nya frågor i lärandekontexten. Drama
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som metod är en utveckling av leken men styrt av fokus på lärande där
syfte och mål är känt genom planering av lärare. Genom detta synsätt
blir drama en utveckling av individens naturliga väg i lärandeprocessen.
En av lärarna använder uttrycket ”världsligt mentalt” för att betona
kreativitetens betydelse för individens utveckling i lärandet. Drama kan
aktivera individen genom upplevelser att bli motiverad till att ta ansvar
för eget lärande. Drama tränar eleven genom att i fiktiva övningar få
uppleva verkligheten och komma underfund med sin egen kompetens
– och inkompetensnivå. Metoden förbereder eleven inför verkligheten
genom att utifrån verkligheten i det fiktiva pröva och träna sig i olika
kunskapsområden. Genom att i diskussioner och reflektioner återknyta
till de fiktiva upplevelserna och relatera till verkligheten skapas nya
kunskapsområden att besöka och lära mer om. Genom att använda
drama blir eleven motiverad att söka den nya kunskapen och kunskapen görs till ens egen. I detta finns ett viktigt element i drama som metod och som kan direkt hänföras till Aristoteles teorier. Drama handlar
om att utveckla människors olika sidor ur ett helhetsperspektiv genom
att träna sinnena, talet, kroppsspråket, fantasin, våga visa sina känslor
samt intellektet. Genom att fiktivt skapa en kontext (handlingar, roller
relationer och reaktioner) reflekterar människan utifrån sig själv i dessa
handlingar och lär sig se världen från/på olika sätt. Dramaämnets styrka ligger i att handla i lärandet och reflektera över erhållna kunskaper
samt handla (genom dramaövningar) utifrån erhållna nya kunskaper
och reflektera igen för att gå vidare i kunskapssökandet. Det finns en
tydlig dynamik i dramats karaktär som kräver människor i handling för
att erhålla kunskaper om världen. Under många år har Bolton arbetat
tillsammans med Heathcote och på senare år har deras arbete fördjupats. Heathcote är känd för sin teacher – in – role i dramasammanhang.
Hon är praktiker men det finns teorier bakom hennes arbete, vilket
Wagner och Bolton bidragit med till en stor del. Heathcote använder
drama för att barnen ska förstå mänsklig erfarenhet inifrån och hon
försöker locka fram dramat ur det mänskliga (Wagner, 1992). Hon bygger på det universella i upplevelsen, vilket innebär att drama ges möjligheter till identifikation med andra människor. Identifikationsprocessen
blir då viktigare än händelseförloppet. Att uppleva utifrån diskussion är
grunden i hennes arbete. Drama ger utrymme för reflektion och det är
där drama får betydelse, eftersom hon betonar att reflektion är det enda
som kan förändra någon. Utmärkande för hennes metodik är att drama
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får eleverna att bli mer sociala och hon får dem att leva sig in i andra
situationer samt måste eleverna till varje pris samarbeta. Drama ger,
säger Heathcote, en öppenhet för livet. Elevcentrering och självkännedom är också utmärkande för Boltons syn på drama och dess betydelse
i inlärningssituationen. Han ser drama som en kollektiv konstform där
dramalärarens roll inte är lärarens utan en bundsförvant som hjälper
eleverna. I dramat är övningarna fiktiva och vi utgår från “som om…”
men vi hämtar handlingar från det reella. För att dramat ska bli förstått
är det viktigt att det som görs är trovärdigt. I det fiktiva söker vi kunskap om omvärlden och eftersom processen är dynamisk får vi olika
sätt att se på världen, vilket berikar oss som människor att söka ny
kunskap. Att göra det okända känt ligger i dramaämnets natur eftersom
det är först när du har kunskap om något du kan söka ny kunskap.
Eftersom drama utgår från upplevelsen och inlevelsen och följs upp av
diskussioner och reflektioner blir det aldrig fråga om ytinlärning utan
djupinlärning och den bidragande orsaken till detta kan vara den spänning som driver dramat till fokus. Det medvetandegör eleven att kunskap kan erhållas på olika sätt samt att se olika alternativ som bidrager
till att motivera till att söka ny kunskap utifrån redan nyvunna. Marton
& Booth betonar variation i lärandet, vilket skapar förutsättnngar till
reflektion och som gör eleven medveten om sin egen inlärning. Drama
är medvetandets pedagogik, vilket innebär att eleverna lär sig att ta
ansvar för sitt eget lärande. Det fiktiva arbetssättet tränar eleverna i att
förstå omvärlden ur olika perspektiv som öppnar nyfikenhet i att söka
mer kunskap. I lärandet reflekterar eleven utifrån diskussionen i grupp
och det fiktiva kopplas till verkligheten. Genom att öka elevernas förmåga till att se saker på olika sätt fördjupas kunskapen.
Drama kan skapa förutsättningar till att lära för livet (livslångt lärande)
ur ett holistiskt perspektiv
Att arbeta med drama förutsätter att ledaren har ett holistiskt förhållningssätt till lärande där hela individen utvecklas såväl socio-emotionellt som intellektuellt. Några av lärarna menar att drama är ett förhållningssätt, som innebär öppenhet för och mot nya saker; det okända
– det kända och gör oss medvetna om möjligheter till att bilda nya
uppfattningar. Det kan också innebära ett förhållningssätt till livet. En
av lärarna uttrycker det i orden ”öva sig att leva” och syftar på att det
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tränar eleven på att ta eget ansvar i livet. Ur ett vidare och större perspektiv ses drama som en metod, vilken ger en global och internationell
vidsynthet – en förståelse i mötet med andra främmande kulturer på ett
positivt och utvecklande sätt. Drama är en metod att befästa kunskaper,
en vidgning av kunskapsbegreppet, eftersom det handlar om hela människan i en interaktion med omvärlden. Gustavsson (1996) menar och
betonar att bildning börjar med det subjektiva och personliga. Genom
att utgå från det kända i lärandeprocessen har vi lättare att tolka och
förstå det okända. Heidegger, säger Gustavsson, ser i hermeneutiken
en utveckling och menar att människan och världen inte kan skiljas åt
utan att det finns en interaktion mellan dessa. Gadamer följer samma
tankar och ser bildningen som en pågående process och där kunskapen är något personligt, vilket har med människans existens att göra.
Han tar också upp relationen mellan det bekanta och obekanta, vilket
innebär en förståelse av sig själv genom att det obekanta blir bekant.
Gadamer kallar det ”det universella” och menar en öppenhet för det
annorlunda och menar det som är något mer än en själv. Man ser saker
från nya perspektiv. Han betonar också den personliga kunskapsprocessen som innebär att gamla tolkningar ersätts av nya; förståelse av sig
själv och världen ingår i en och samma process. Gustavsson (1996) tar
upp begreppet ”livsvärld” och förklarar begreppet genom att utgå från
Heidegger, som ser världen och hur vi tolkar den som en del av vårt liv
och menar att vi inte kan skilja människan och världen åt, utan att det
finns en interaktion. Humboldt betonar att pedagogiken är ett uttryck
för människans läroprocesser i relation till andra utvecklingsprocesser
i och utanför människans värld (Liedman, 1997). Dewey anknyter till
betydelsen av att reflektera och utan förståelse av sig själv och omvärlden blir det svårt att reflektera över de problem och frågor som dyker upp i livet. Han säger vidare att teori och praktik går hand i hand
– kanske kan man inte heller skilja dessa åt om vi ser på världen i ett
”monoperspektiv” – där allt är ett. Way ser drama som en metod att
utveckla personligheten och att det är lärarens uppgift att arbeta med
hela människan. Heathcote betonar också identitetsbegreppet mycket
starkt medan det kollektiva i dramaarbetet tydligast kommer fram hos
Bolton, som menar att det handlar om ett delat ansvar. Utmärkande för
båda är att de tar upp att drama handlar om verkliga livet och att drama handlar om att leva. En holistisk syn på lärandet innebär att båda
hjärnhalvorna aktiveras i lärandet. Skapande och kreativitet relaterat
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till kunskapsbegreppet i drama ser på människan utifrån ett helhetsperspektiv. Maltén (2002), betonar kreativitet i lärande:
...fostra fram uppfinningsförmåga och kreativitet borde vara lika stor angelägenhet för skolan som de verbalt intellektuella målen. Ett sådant förhållningssätt känns viktigt inte minst med tanke på framtiden som utan tvivel
kommer att kräva mer av flexibelt tänkande och kreativa problemlösningar
(ibid. s 76).

Konvergent tänkande står för, enligt Maltén, logiskt analytiskt tänkande och divergent tänkande står för kreativt syntetiserade tänkande. Vid
problemlösning genom ett divergerande tänkande krävs nyskapande
och förmåga att pröva olika vägar i lärandet. ”Hjärnan fungerar som en
integrerad helhet” menar Maltén och betonar att ”människans mentala
förmåga bygger på ett samarbete mellan hjärnhemisfärerna” (ibid s 81).
Gustavsson (1996), gör en historisk tillbakablick på lärandet och menar
att Rousseau är den förste som förklarar kunskap och aktivitet. Heidegger ser förståelse som grunden till människans existens medan Ricoeur
ser bildning utifrån hur människan förhåller sig till tradition och kultur.
Tiden får stor betydelse och berättelsens samband med tiden är det som
gör människan till en social varelse. Han utgår från det fiktiva och sambinder det med vår fantasi. Bolton menar i motsats till Way, som säger
att drama är om mig själv, att drama inte är ”selfexpression” utan ”group-expression” – drama handlar om delat ansvar. Vad Bolton säger här
är en tolkningsfråga vad gäller begreppens innebörd och relation till
dramaarbetet. Min egen tolkning av dramaarbetet är att det handlar om
kommunikation men i vidare mening, eftersom interaktionen mellan
”self ”-och ”group” är nödvändig i en lärandeprocess och där lärarens
roll är förmedlande i betydelsen att visa vägen men ansvaret ligger också på de som ska lära in kunskaperna. I boken New Perspectives on
Classroom Drama går Bolton ett steg längre och menar att barn lär sig
världen genom att handla. Drama är en konstform som lär oss om världen och vad som händer i verkliga livet. Drama, säger han, visar oss på
ett samband mellan det konkreta och det abstrakta. Han ger oss också
en förklaring till varför drama är beroende av ”the world out there”.
Han ser drama ur ett socialt sammanhang och menar att först när man
ger sig in i en situation kan man säga att man upplever det. Att uppleva
är, enligt Bolton, en existentiell kvalité; genom att uppleva tar man till
sig situationen inifrån. Här understryker Bolton också betydelsen av
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interaktionen mellan det inre och det yttre och att det är ett sätt att få
kunskap om omvärlden, vilket endast kan ske genom kommunikation.
I klassrummet används drama i ett socialt sammanhang – tar upp och
använder situationer från verkliga livet. Därför menar han att drama
måste vara ”trovärdigt.” Bolton understryker att konst har att göra
med att förstå världen på ett nytt sätt och respekt för kvalitéer för våra
attityder och värderingar. Drama vilar på världen som ämne, säger han.
Här gör Bolton det enkelt för sig, eftersom han inte fördjupar sig och
ser arbetet med ”världen” ur ett helhetsperspektiv d v s livsvärld, eftersom dramaarbetet handlar om människa-värld ur ett sammanhang;
människa och värld är ett. Jag saknar den reflektionen, eftersom han
ständigt betonar gruppens betydelse. Lärarna betonar betydelsen av
självkännedom i arbete med drama. Det är en förutsättning för att kunna förstå andra i den värld vi lever i. Både Hedeigger och Gadamer tar
upp att det går inte att skilja världen åt. Gadamer går något längre när
han betonar förståelsen av sig själv av världen i en och samma process.
Ordet förståelse är viktigt när det gäller kunskapsbegreppet; när vi förstår söker vi vidare för att förstå mer o s v. Här kommer kommunikationbegreppet in och min tolkning av vägen till förståelse. Förståelse
börjar med att lyssna och därefter följer att tänka på det man lyssnat in
för att komma fram till målet – att förstå något. Drama som metod
handlar om en yttre och inre kommunikation med sig själv. Drama til�låter individen att i samarbete med omvärlden tänka för att ur tänkandet och reflektionen utvecklas förståelsen; det obekanta blir bekant.
Här finns tydliga paralleller till dramats framväxt ur ett didaktiskt perspektiv. Med det menar jag att, improvisation är en viktig del i dramats
utveckling och svårigheten i att förstå dramats betydelse som ett verktyg
i undervisningen ligger på detta plan. Därför är det lika viktigt för oss
som arbetar med ämnet att ge en form och ett innehåll till hur både
drama och teater har fördelar i undervisningssammanhang precis som
tragediens ursprung fick sin “rätta natur”, enligt Aristoteles. Dramaämnet ligger nära tragedien eftersom vägen till en scenisk upplevelse går
från kontext (handling, roller, relationer samt reaktioner). Fokus är ett
viktigt element och som bärs fram av dramats peripeti. Tragedin är efterbildningar av handlingar och syftet är inte att visa på människors
egenskaper utan att det är karaktären i handlandet som är det viktiga.
Kopplingen till dramaämnets grundelement är tydlig här eftersom det
viktigaste i arbetet är att gör dramat trovärdigt så att vi kan gå ut och
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möta världen så som den är samt medvetandegöra deltagarna om att
det finns olika sätt att vara på. I dramaövningarna måste ledaren ge
tydliga instruktioner så att deltagarna får en helhetsuppfattning om vad
övningen går ut på. Man måste alltid ge hela syftet så att det som är
okänt blir känt och de känner sig trygga i lärandesituationen. Återigen
får man bekräftad att det är handlingen som är det väsentliga, vilket
också är utgör ramarna i drama - övningarna bygger på handlingar med
spänningar som leder fram mot fokus. Men här finns också andra element som Aristoteles tar upp, de yttre tecken som symboler, kroppsspråk samt talet. Det är ett sätt att hjälpa till att göra dramat trovärdigt.
Det han inte nämner är i vilken miljö situationen utspelas och detta har
stor betydelse vårt arbete att göra, eftersom det är kopplat till kulturella
möten. Eftersom Nussbaum har studerat Aristoteles och hon i boken
relaterar till hur de antika författarna/dramatikerna inte bara var tänkare utan att de också var lärare fick mig att bli mer nyfiken på Aristoteles och hans Ars Poetica. Nussbaum tar också upp tragediens betydelse för pedagogiken och menar att den speglade människornas
livssituationer. Tragedien är enligt Aristoteles en handling med handlande människor. Han talar om efterbildningar, vilket är speglingar av
vad som händer i verkliga livet. Det är genom efterbildningar man erhåller kunskap om livet, säger han. Liedman (2001), menar att kunskap
är ett slags skapande som ett resultat av en målmedveten verksamhet.
Sambandet kunskap och inlärning är viktig, eftersom hela livet är en.
Kunskapen förnyas hela tiden och nya frågor uppstår i möjligheternas
värld, säger han. Dewey, säger Liedman vidare, hoppas på att människorna i framtiden ska inse att den verkliga teorin lever i och genom
praktiken och att det inte finns någon gränslinje mellan teoretiska och
praktiska studier. När Dewey talar om skola menar han inflytelser från
omvärlden och medmänniskorna som formar en människa och får henne att utvecklas (growth). Dewey ger begreppen en samhällelig och
mänsklig innebörd och där handens kunskaper är lika viktiga som andens, menar Liedman. Det finns viktiga delar som är grundelement i
dramaämnet och som när man arbetar med drama som metod måste
vara medveten om för att kunna använda drama ur ett helhetsperspektiv. Som sammanfattning vill jag kommentera några för ämnet viktiga
element och som jag också fått bekräftat efter den empiriska undersökningen. Individen utvecklas genom att handla i lärandet. Lärandet sker
utifrån individen, d v s det är individen som lär sig att lära. Drama utgår
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ifrån en helhetssyn på individen och lärandet börjar där individen “står”
i lärandeprocessen. I arbetet med drama sker en djupinlärning64, eftersom diskussioner och reflektioner bygger på att utveckla erhållna kunskaper och söka nya, metareflektera. Den emotionella kunskapen är
lika viktig som den intellektuella och båda behöver utvecklas genom att
träna sig i ett aktivt lärande. Det handlar också om att göra individen
medveten om sitt eget lärande genom handling. Vi söker kunskap om
omvärlden genom det fiktiva men vi hämtar kunskaper från verkligheten. Det vi vinner på att arbeta med dramaövningar i lärandesituationer
är att förstå att vi tänker på olika sätt som individer och genom egna
och andras reflektioner får vi fördjupade kunskaper om världen. Praktik och teori är ett (precis som det är en värld vi lever i) men båda förstärker varandra i inlärningen beroende på vad i lärandet vi utgår ifrån.
Men upplevelsen är dock viktigare än ordet. Från upplevelsen går vägen
till inlevelse och reflektion som motiverar till att söka ny kunskap om
världen.

64 Dahlgren, 1993, tar upp djupinriktning i inlärningen och menar att den leder till
olika sätt att förhålla sig till en text som leder till vi utifrån tidigare erfarenheter och
kunskap berikas med ny kunskap.
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Slutord
Avhandlingsarbetet, har för mig, varit en lång men lärorik process. Drama som metod är komplext, vilket också kommer fram i intervjuerna
men det som jag upptäckt och ställer mig kritisk till är att de flesta
av de intervjuade lärarna ser metoden från ett utvecklingsspykologiskt
perspektiv. Lärandeperspektivet i betydelsen av att inhämta kunskaper
förbises ofta. Kritiken bottnar i, för mig, att de utvecklingspsykologiska
kunskaperna är få efter genomgången lärarutbildning och jag hade hoppats på en tydligare pedagogisk/didaktisk koppling till metoden. Kopplingen praktik och teori blir också svårdefinierat, vilket också kommer
fram i den litteratur jag använt mig av när det gäller drama som metod.
Därför har Bolton och hans teorier om lärande blivit dominerande när
det gäller dramats teoretiska bakgrunder. Det skulle också ha varit intressant att göra en jämförande studie och undersöka hur elever ser på
metoden i lärandet samt koppla till hur lärarutbildningarna undervisar
i ämnet, som ett redskap. Dramats komplexitet, som jag ofta återkommer till, öppnar kommunikativa portar till nya forskningsfrågor med
andra ansatser och visioner i lärandet. Förhoppningsvis har jag öppnat
några portar att reflektera över i olika lärandekontexter.
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Bilaga
Intervjufrågor
Bakgrundsfrågor
Berätta om din bakgrund!
• Utbildningsbakgrund
• Utbildning i ämnet drama
• Lärarerfarenhet
Vad har innehållet varit i de fortbildningskurser du gått på?
Huvudfrågor:
Vad är ämnet drama för dig?
Varför arbetar du med drama i undervisningen?
Kan du ge några exempel hur du använder drama i undervisningen?
Vilka erfarenheter i undervisningen har påverkat dig att använda drama?
Hur uppfattar eleverna att arbeta med drama?
Vilka faktorer i skolan, tror du, påverkar lärare att använda sig av varierande undervisningssätt?

Avslutningsfråga
Se på den tid du arbetat – har lärarnas situation förändrats?
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