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Abstract
The aim of this study is to develop insights about what meaning teachers
ascribe to their work with drama in education. Based on a socio-cultural
perspective drama is seen as a tool for learning. Another point of
departure is the Swedish National curriculum, which states that aesthetic
learning processes should be an integrated part throughout compulsory
education. The data for the study consists of interviews with eleven
primary school teachers.
The qualitative analysis shows a variation in how the teachers
perceive drama. Drama can be used for example to illustrate different
factual knowledge or to explore and create meaning in relation to a
human dilemma or a complex subject matter. The working methods vary
from focusing the artistic dimension of drama to giving the art form
minor or no importance at all.
The findings indicate, in line with previous studies, that drama is
mainly used to work with the school's social goals, like creating a
friendly atmosphere and prevent bullying. The findings also show that
teachers find it difficult to integrate drama in their everyday teaching.
One obstacle which is pointed out is the fact that in Swedish compulsory
schools drama does not have its own curriculum and thus is not included
in the schedule. Other explanations are that many teachers experience
that they have insufficient drama skills and lack of time for drama work,
depending on the school's focus on measurable knowledge and goals to
be achieved.
The conclusion is that drama can allow meetings where different
stories can be viewed from several perspectives and be an opportunity
for greater understanding and deeper knowledge. Drama can also be
dismissed because it is not real and drama can be used in a fostering
way, to direct students towards a desirable behavior. In other words,
drama can be described as a multifaceted and powerful educational tool.
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Förord
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analytisk skicklighet kritiskt granskat mitt arbete och hela tiden utmanat
mitt tänkande. Tack för din lyhördhet, dina synpunkter och ditt positiva
stöd.
Jag vill också rikta ett särskilt tack till de som varit biträdande
handledare i olika skeden i arbetet. Främst Eva Österlind, Institutionen
för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och
praktiska kunskapstraditioner, Stockholms Universitet, som när hon
kom in i arbetet efter en tid, bidragit med värdefull kunskap och kommit
med ovärderliga synpunkter på textens framväxt. Tack för din uppmuntran och ditt engagemang! Stort tack också till Mia-Marie Sternudd
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Christina Chaib som granskade mitt slutseminariemanus. Hennes noggranna läsning ledde till många konstruktiva förbättringsförslag. Tack
också till betygsnämndens medlemmar Katarina Eriksson-Barajas,
Ulrika von Schantz och Bengt-Göran Martinsson för era värdefulla
kommentarer.
Jag vill även rikta ett tack till alla andra, ingen glömd, som under
årens lopp i olika skeden stöttat mig på olika sätt. Mina doktorand- och
forskande kollegor vid forskarutbildningen Pedagogiskt arbete i Norrköping och mina kollegor på Linköpings Universitet har på olika sätt

stöttat mig i arbetet, både på seminarier och i mer informella sammanhang. Varmt tack till er alla för givande diskussioner och konstruktiva
synpunkter på mina texter! Ett särskilt tack till Lotta Holmgren-Lind
som kommit med kreativa synpunkter och varit ett stort stöd under hela
processen. Tack också till Jakob Cromdal, Anette Wickström, Inger
Holm och Ann-Mari Markström för värdefulla kommentarer på min text
i slutskedet och Linnea Stenliden och Karin Stolpe för ert stöd i det praktiska arbetet när det krånglat framför datorn. Och tack Lina Lago för att
du fört anteckningar vid alla seminarier.
Det nationella nätverket för dramaforskning under ledning av
Eva Österlind har varit viktigt för mig i arbetet med studien. Jag har
kunnat lägga fram texter och fått många kloka och konstruktiva synpunkter på innehållet. Jag vill särskilt tacka Birgitta Silfver som inför ett
forskningsseminarium noggrant läste min text och kom med kloka synpunkter.
Slutligen vill jag tacka mina vänner och släktingar. Utan ert stöd
och era glada tillrop hade arbetet varit svårt att genomföra. Till sist vill
jag rikta ett tack till min familjekrets. Arbetet med min avhandling har
tagit både tid och kraft i anspråk. Tack Jörgen för att du haft förståelse
och alltid uppmuntrat mig – tack Joel F, Joel L, Lina S, Lina L och Matti
för uppmuntran och för att ni funnits där när jag behövt tänka på annat.

Inledning

1.Inledning
Den här studien handlar om lärares arbete med drama som estetisk praktik i grundskolan. Genom att intervjua lärare som arbetar i grundskolan
vill jag ge en bild av vilken mening dessa lärare tillskriver sitt arbete
med drama som estetiskt, pedagogiskt verktyg i skolan. Avsikten är att
studien ska bidra till en diskussion om drama i undervisningen och därmed utgöra ett bidrag till didaktisk forskning om drama och estetiska
lärprocesser. Min egen bakgrund är att jag är utbildad dramapedagog
och mellanstadielärare. Jag har sedan drygt tjugo år arbetat som lärarutbildare i drama och har därför många gånger fått anledning att fundera
över hur drama används i skolan. När jag tack vare kompetensutvecklingsmedel fick tillfälle att forska på deltid såg jag möjligheten att studera
frågan närmare.
Den estetiska kunskapen framhålls i skolans läroplan. Både Lpo
94 som var den rådande läroplanen när jag gjorde intervjuerna i denna
studie, och nuvarande läroplan, Lgr 11, framhåller att ”i skolarbetet ska
de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska
aspekterna uppmärksammas” (Lgr 11 s.10). Den estetiska dimensionen
framhålls här som en aspekt av lärandet i skolan. Denna breda kunskapssyn framkommer också i synen att kunskap ska komma till uttryck i
olika former ”– såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som
förutsätter och samspelar med varandra” och som därmed kan möjliggöra ”ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av
en helhet” (Lgr 11 s. 10). Eftersom de båda läroplanernas skrivelser med
koppling till drama och estetiska uttrycksformer är likartade kommer jag
huvudsakligen att relatera till vår nuvarande läroplan i denna text.
Eftersom läroplanen inte anger någon kursplan för drama är det
inte ett eget skolämne. Däremot framställs drama som ett uttrycksmedel
som kan användas som estetiskt perspektiv i all undervisning. Att drama
enbart finns i läroplanens övergripande målbeskrivning, att drama saknar egen kursplan och att drama inte framskrivs tydligt i andra ämnens
kursplaner, kommer att problematiseras i föreliggande text. Vad är
drama i skolan och hur ska lärarna förhålla sig till ett kunskapsområde
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som framskrivs i läroplanen men saknar kursplan och därmed inte heller
har egna uppnåendemål att utvärdera eleverna gentemot?
Studien utgår från en kunskapssyn som ser den estetiska och den
intellektuella kunskapen som delar av en helhet och att det finns ett estetiskt perspektiv i allt lärande. Men den synen är inte helt självklar. Skolan har av tradition skilt på teoretisk och praktisk kunskap (se Dewey,
1902/1990; Gustavsson, 2000; 2002). Den estetiska dimensionen har företrädesvis kopplats till den praktiska kunskapen och främst inrymts
inom de ämnen i skolan som gått under benämningen ”praktiskt-estetiska” ämnen (jfr Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). Denna syn kom
att problematiseras och uttrycket estetiska lärprocesser etableras i den
svenska utbildningsdebatten (jfr Lindström, 2010). I SOU:s betänkande
från 1999 konstaterar Lärarutbildningskommittén att ”den estetiska kunskapen utgör ett angeläget område för alla lärare – oavsett ämne/ämnesområde eller skolform” (s. 55). Drama ska förstås som ett av flera kunskapsområden. Vidare skrev den tidigare Myndigheten för skolutveckling:
idag ser vi inte bara kultur som en förstärkning och en stimulans i lärandet,
idag kan vi hävda att kultur och skapande är en lärandeprocess i sig. När
barns, ungas och vuxnas erfarenheter kommer till uttryck på många olika sätt,
växer en estetik fram som behöver reflekteras och som upphäver gränserna
mellan teori och praktik. I förskola och skola kan man idag inte tala om estetiskt - praktiska ämnen, utan estetiska lärprocesser bör vara en del i hela skolans kunskapsuppdrag. (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 2)

Det innebär alltså att det estetiska inte ses som åtskilt från skolans övriga
ämnen, utan som ett perspektiv som kan finnas med i allt lärande (Lindstrand & Selander, 2009). Jag menar således att ”praktisk-estetisk” och
teoretisk kunskap ska ses som en helhet och ansluter mig därmed till
Lindstrand och Selander som menar att det finns ett estetiskt perspektiv
i allt lärande.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om vilken mening lärare
tillskriver sitt arbete med drama i undervisningen. För att uppnå syftet
har jag intervjuat elva lärare, som undervisar från förskoleklass till årskurs nio om hur de ser på sitt arbete med drama och vilka faktorer som
påverkar deras pedagogiska ställningstaganden. Min ambition är således
att synliggöra hur drama kan förstås i en pedagogisk praktik. För att
uppnå mitt syfte ställer jag följande frågor till materialet:
•
•
•
•

Hur beskriver lärare sitt arbete med drama?
Hur beskriver lärare villkoren för sitt arbete med drama i
skolan?
Vilka olika syften med dramaverksamheten kan urskiljas i
lärarnas beskrivningar?
Hur framträder arbetet med drama i skolan utifrån lärarnas
beskrivningar?

Flera studier pekar på de estetiska uttrycksmedlens betydelse för elevernas lärande i skolan (t.ex. Berggraf Sæbø, 2009; Jacquet, 2011; Saar,
2005; Öfverström, 2006). Eftersom drama framhålls som ett av de estetiska uttrycksmedlen i läroplanen vill jag studera hur drama kan förstås
i olika pedagogiska praktiker. Därför har jag valt att intervjua lärare som
arbetar med drama i grundskolan. Mot bakgrund av styrdokumentens
intention att det estetiska ska finnas med i allt lärande i skolan vill jag
genom att intervjua ett antal verksamma lärare undersöka hur de beskriver att de arbetar med drama som pedagogiskt verktyg i den pedagogiska
praktiken. Mitt intresse är således att öka kunskapen om och problematisera drama som pedagogiskt verktyg i den pedagogiska praktiken.
Det estetiska området har ett stort behov av att utveckla ett yrkesspråk, både för att kommunicera inom det egna området men också
för att utveckla dialogen med andra områden (jfr Marner, 2006). Min
förhoppning är därför att denna studie ska bli ett bidrag i den dialogen,
både i ett vetenskapligt och i ett praktiskt sammanhang.
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Disposition
Avhandlingen innehåller sex kapitel: Inledning, Estetiska lärprocesser i
skolan, Avgränsning och identifikation av området drama, Metod,
Drama i skolans praktik – lärares syn och Drama i den pedagogiska
praktiken – sammanfattande diskussion.
I det inledande kapitlet presenterades mitt forskningsintresse,
studiens syfte och övergripande frågeställningar. I de två nästkommande kapitlen presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och
centrala begrepp.
Kapitel 2 behandlar teoretiska perspektiv som anknyter till lärande och estetik. I detta kapitel presenteras och problematiseras också
de villkor och den politiska styrning som lärare har att förhålla sig till i
undervisningen.
Kapitel 3 handlar om drama som pedagogiskt och estetiskt uttrycksmedel. Här redovisas även ett urval av den dramaforskning som
är relevant för denna studie.
Kapitel 4 beskriver undersökningens uppläggning, undersökningsgrupp och genomförande. Här redogörs också för processen vid
bearbetning och analys av data.
Kapitel 5 presenterar analysen av mitt insamlade intervjumaterial. Resultaten redovisas under följande rubriker: Villkor för
dramaundervisningen, Den teatrala uttrycksformen, Den ämnesrelaterade undervisningen och Det sociala projektet.
I kapitel 6 sammanfattas och diskuteras studiens resultat.
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2. Estetiska lärprocesser i skolan
I den här studien ansluter jag mig till en socialkonstruktivistisk och sociokulturell syn på lärande som tar sin utgångspunkt i pedagoger som
Dewey (1916/1997), Mead (1976) och Vygotskij (1999). Det innebär att
lärande ses som interaktiva processer där kunskap betraktas som en tolkning av verkligheten utifrån ett bestämt perspektiv. Mening skapas med
hjälp av olika verktyg, i sociala och kulturella sammanhang där språket
utgör det mest centrala verktyget (Säljö, 2000). I likhet med Kress
(2003) ser jag inte språk som begränsat till det talade ordet utan använder mig av en utvidgad syn på språk som även inbegriper gester, miner,
symboler och bilder, vilket gör att även den estetiska uttrycksformen
drama innefattas i begreppet ”språk”. Vidare har jag inspirerats av Biestas (2006) kritiska perspektiv på lärande där han menar att lärandebegreppet i praktiken har kommit att bortse från själva kärnan i utbildning,
nämligen att kunskapen är föränderlig och konstrueras aktivt, ofta i samspel mellan elever och mellan lärare och elever. Den kognitiva kunskapen har sin begränsning och vi lever ”i en tid när vi börjar förstå att
kognition, kunskap, bara är ett av sätten att relatera till natur- och samhällsvärlden, och inte nödvändigtvis det mest fruktbara, viktiga eller frigörande” (Biesta, 2006, s. 24). Biesta menar att en av utbildningens viktigaste utmaningar är ”hur vi lyhört ska kunna reagera på och leva fredligt tillsammans med det och den som är annorlunda” (a.a.). Han menar
vidare att lärandespråket och dagens syn på undervisning ofta bortser
från individens unika erfarenhet i mötet med andra och istället betraktar
utbildning som en ekonomisk transaktion som levererar en produkt att
passivt konsumera.
Utöver dessa perspektiv redogör jag nedan för några synsätt på
estetik och lärande som jag använder för att diskutera mitt material. Estetik betraktas i denna studie som deskriptiv estetik 1 vilket innebär att
man betonar den estetiska upplevelsen med ”känsla, intuition och tolkning” och människans sätt att förhålla sig till världen genom konsten
Stensmo (1994) talar om tre olika sätt att se på estetik, metaestetik, normativ estetik
och deskriptiv estetik. Metaestetiken arbetar med frågor om estetiken som innefattar
analyser av olika begrepp inom konsten medan den normativa estetiken utgår från ett
värderande perspektiv som handlar om regler för vad som är vackert eller harmoniskt.

1
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(Stensmo, 1994, s. 48). Därmed tar jag avstånd från ett normativt betraktelsesätt om vad som är fult och vackert, och tar istället fasta på att
det estetiska uttrycket integreras i ett skapande arbete där deltagarna
skapar mening via gestaltning med den teatrala formen. Jag tar också
avstånd från en syn som menar att konst och estetiska lärprocesser enbart passar särskilt konstnärligt begåvade elever (jfr Østern, 2006). I likhet med Østern, som hänvisar till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ser jag istället möjligheten att få uttrycka sig estetiskt som en
mänsklig rättighet och något som kan öka elevernas livskvalité.
Østern (2006) menar att ett sätt att betrakta det estetiska ”kan vara
att det är liktydigt med konstnärligt” (s. 28), ett annat att det ”är knutet
till det man upplever med sina sinnen”. I denna studie ska begreppen
estetiskt och konstnärlig förstås som synonyma. Vidare utgår jag i huvudsak från Saars resonemang i Konstens metoder och skolans träningslogik (2005), om hur den estetiska dimensionen i lärandet kan förstås
och då framförallt begreppen den svaga estetiken och den starka estetiken. För att diskutera i vilken utsträckning den teatrala formen uppmärksammas som egenvärde respektive instrumentellt värde i det dramapedagogiska arbetet, tar jag hjälp av begreppen mediespecifik och medieneutral (Marner & Örtegren (2003). Begreppen, och hur jag använder
dem i denna studie, kommer att beskrivas noggrannare länge fram i kapitlet.

Estetiska uttrycksformer i pedagogiska
kontexter
I de två senaste läroplanernas övergripande mål framhålls att de estetiska lärprocesserna ska genomsyra all undervisning i skolan. Det estetiska ska med andra ord finnas med som ett perspektiv i allt lärande, men
hur kan det förstås? En förståelse kan vara att arbete med estetiska uttryck är ett sätt att reflektera och tänka över sig själv och sin omvärld i
en lärandeprocess. Arbetet med den estetiska uttrycksformen möjliggör
då ytterligare ett perspektiv i den meningsskapande processen. I detta
avsnitt vill jag diskutera relationen mellan estetik och estetiska lärprocesser, hur en upplevelse kan vara utgångspunkten för en estetisk lärprocess i undervisningen och hur en estetisk uttrycksform kan användas
på olika sätt i den pedagogiska praktiken.
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Kunskap och lärande
I debatten om vilken kunskapssyn den svenska utbildningen ska omfatta
har kampen företrädesvis stått mellan att reproducera kunskap eller att
producera kunskap (jfr Carlgren & Marton, 2000). Den reproducerande
undervisningen kan beskrivas som förmedlingspedagogik medan den
producerande synen på undervisning kännetecknas av interaktion och av
att eleverna konstruerar för dem ny kunskap. Båda aspekterna är nödvändiga i utbildning och tidigare studier visar att drama kan användas
som verktyg både för att tillägna sig information av mer faktakaraktär
och för meningskapande (se t.ex. Ødegaard, 2003).
Redan Dewey (1997) varnade för att det inte får bli för stort
glapp mellan den konstlade miljö som skolan utgör och livet utanför.
De problem som eleverna möter i utbildningen måste väcka deras nyfikenhet, vara känslomässigt engagerande och uppfattas som personligt
angelägna (a.a.). Den progressiva pedagogik som utvecklats av och utifrån Dewey och Vygotskij uppvisar många likheter med grundpelarna i
det dramapedagogiska arbetssättet. Både Vygotskij och Dewey betonar
interaktionen och människans personliga erfarenheter. För Vygotskij är
de personliga erfarenheterna kopplade till människans skapande förmåga och att fantasin skapas ur element från verkligheten. Han menar
att det reproducerande handlandet är mer inriktat på att återskapa det
gamla medan ”det är just människans kreativa aktivitet som gör henne
till en framtidsinriktad varelse som skapar sin framtid och samtidigt
förändrar sin nutid” (Vygotskij, 1930/1995, s. 13). Enligt Dewey
(1997) sker lärandet genom reflektion kring olika konkreta erfarenheter där det reflektiva tänkandet innebär formulering och prövning av
olika hypoteser och strategier. I reflektionen erhålls den intellektuella
insikt som gör det möjligt att handla mot ett mål och i analysen och reflektionen tydliggörs sambanden mellan olika erfarenheter.
Lärande kan å ena sidan också beskrivas som ”ett målrationellt
tänkande, där eleverna lär sig mer och mer i en summativ process och
där ny information läggs till tidigare” (Gustafsson, 2008, s. 19) och å
andra sidan som ett tänkande där lärande handlar om att utmana och
”förändra förståelsen av något på ett nytt sätt, där den nya kunskapen
också påverkar tidigare kunskap” (a.a. s. 21). Gustafsson beskriver den
första synen som ett bekräftande paradigm och den andra synen som ett
gränsöverskridande paradigm och menar liksom Carlgren och Marton
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(2000) att de båda synsätten är varandras förutsättningar i undervisningen. Reproducerad kunskap kan erövras genom elevernas aktiva kunskapande och behöver således inte innebära enbart förmedling. Om
undervisningen utgår från att både reproducera kunskap och att konstruera ny kunskap överensstämmer det dessutom enligt Carlgren och Marton med läroplanens intention.
Biesta (2006) konstaterar att det finns en skillnad mellan utbildning och socialisation och menar att skolan har ett ansvar för att inte
enbart socialisera in eleven i en rådande ordning utan också för att varje
elev ska ges möjlighet att utveckla sin unika karaktär och ser frågan om
individens mänsklighet ”som en radikalt öppen fråga” (s.19) som inte
måste besvaras i förväg. Han konstaterar därmed att ”utbildning inte
bara handlar om överföring av kunskaper, färdigheter och värderingar
utan berör elevens individualitet, subjektivitet eller personlighet, att han
eller hon ´bryter in i världen´ som en unik, särskild varelse” (s. 34). Biesta anser därför att undervisningen bör kännetecknas av pluralitet där
eleverna utmanas att svara på vars och ens eget unika sätt. Lärarens ansvar är att ställa öppna, svåra frågor som bara kan besvaras genom engagemang i undervisningen samt att skapa sådana situationer i den pedagogiska praktiken där eleverna får möta varandras olikheter.
Biesta (2006) talar om en relationell undervisning som förutsätter
interaktion och mångfald och som handlar både om aktivitet som att tala
och göra och om passivitet som att lyssna och ge utrymme. Han menar
liksom Dewey (1997) att utbildning bör utgå från elevens frågor och
erfarenheter. Till skillnad från Dewey som enligt Biesta främst förespråkar en utbildning som har målet att alstra demokratiska individer förespråkar han en utbildning där elever kan vara demokratiska individer.
Han hänvisar till Arendt och säger att ”utbildning inte bör uppfattas som
ett förrum utan ses som ett rum där individer kan handla, där de kan föra
sina begynnelser till världen och därmed vara subjekt” (Biesta, s. 124).
Denna syn är i linje med läroplanens skrivning att eleverna ska ”inhämta
och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, s. 7) och att varje elev ska
ges möjlighet att ”finna sin unika egenart” (a.a.). Skolan ska alltså både
förmedla de grundläggande värden och kunskaper som ”utgör den gemensamma referensramen alla i samhället behöver” (s. 9) och ge eleverna möjligheter till delaktighet genom att aktivt utveckla kunskap och
värden i demokratiska arbetsformer (s. 8.). Läroplanen kan således tolkas som att undervisningen är det förrum som Biesta talar om som ska
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”förbereda dem för att leva och verka i samhället” (Lgr 11, s. 9) i framtiden, men skolan kan också betraktas som ”ett rum där individer kan
handla”, ett rum där eleverna kan utveckla kunskap och vara delaktiga
här och nu. Ett rum som kännetecknas av dialog och mångfald. Biesta
menar att elever behöver varandra just för att de bär med sig olika erfarenheter och i mötet lär eleverna av varandra. Istället för att se på lärande
som något som ska internaliseras och förvärvas kan man betrakta lärande som att eleven reagerar på det som är annorlunda och på det som
utmanar och stör. Det dramapedagogiska arbetssättet möjliggör enligt
Bolton (2008) ett sådant utmanande arbete och frågan är om berättelserna i denna studie visar att den möjligheten tillvaratas.
Drama som multimodalt verktyg för lärande
Om skolan ska vara det rum där eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper och värden i demokratiska arbetsformer och finna sina egna
unika jag som läroplanen och Biesta (2006) skriver om, krävs att skolan
också erbjuder arbetsformer som möjliggör detta. Kress (2000) menar
emellertid att barns uttrycksfärdigheter och intressen står i motsättning
till hur skolan undervisar. Han förordar ett lärande där olika budskap
och information studeras med den ”mest ändamålsenliga formen av dem
som står till buds” och menar att det är fenomenet som ska studeras som
avgör vilken uttrycksform som är mest ändamålsenlig (Kress, 2000, s.
208). Han uppmärksammar därmed att det finns andra representationsformer än de verbala och skrivna. Begreppet multimodalitet används för
att beskriva olika kommunikationsformer där olika semiotiska 2 resurser
används (a.a.). Kommunikationen är således multimodal när ett innehåll
kommuniceras via flera olika uttryckssätt. Mening skapas i samspel
mellan olika uttrycksformer som ljud, tal, gestik eller bilder för att skapa
förståelse för olika fenomen (Kress, 2003). Som exempel kan det i
drama vara när ett innehåll ska överföras till en form som kan vara en
dramatisering eller ett collage. Innehållet har förhandlats fram, kanske
skrivits ner i ett synopsis och ska sen gestaltas. Kress sätt att se på kommunikation kan bidra till att förstå arbetet med drama som ett multimodalt verktyg i utbildning.
Semiotik är läran om olika tecken eller teckensystem. Förutom de mest konventionella språken som tal och skrift kan ett teckensystem här uppfattas mycket brett (jfr
Kress, 2010).

2
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Estetiska lärprocesser
Ett centralt begrepp för de estetiska uttrycksformerna och estetiska lärprocesser är givetvis estetik. Innebörden av begreppet har varierat över
tid. Ordet kommer ursprungligen från det grekiska ordet aisthetikós som
betyder det sinnliga, det förnimbara och tar fasta på att vi upplever världen med våra sinnen. Den första som formulerade detta var Baumgarten
på 1700-talet som menade att estetiken var den sinnliga kunskapen som
var något annat än och underordnad den logiska kunskapen (Sundin,
2003). Dramaarbete använder estetiken i en pedagogisk kontext och ska
därmed ses som en del av det estetiska lärandet. När drama används i en
pedagogisk praktik blir sinnesupplevelsen och erfarenheten utgångspunkt i det skapande arbetet. I det gestaltande arbetet med den dramatiska formen ges deltagarna möjlighet att uttrycka sig och skapa förståelse kring olika innehåll i skolans arbete. Det innebär således att det kollektiva skapandet med den teatrala formen möjliggör en estetisk lärprocess.
På samma sätt som det förs en diskussion om estetikbegreppets
innebörd förs det också en diskussion om vad en estetisk lärprocess innebär. Enligt Wiklund 3 (föreläsning 24 november, 2011) kan estetik betraktas som ”gestaltad erfarenhet” och en estetisk lärprocess blir därmed
ett arbetssätt ”som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta
samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en
helhet”. Även Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) anger integreringen av intellekt, känslor och sinnen som kännetecknande drag för en
estetisk lärprocess. En liknande uppfattning finns i den tidigare Myndigheten för skolutvecklings skrivning att ”estetiska lärprocesser innebär
att kommentera och reflektera över kvaliteter i livet och omvärlden med
hjälp av sinnen och intellekt” (Myndigheten för skolutveckling, 2005).
Myndigheten använder begreppet estetiska lärprocesser som benämning
på det som förenar det estetiska och det pedagogiska och konstaterar
därmed att lärandet innefattar både estetiska och teoretiska dimensioner
där intellekt och erfarande hör ihop. I proposition ”Bäst i klassen – en
förnyad lärarutbildning” kan man med hänvisning till Lpo 94 läsa att
”…de estetiska uttryckssätten har ett egenvärde men är också vägar till
kunskap i olika ämnen /…/ regeringen bedömer därför att kunskaper och
Från Ulla Wiklunds föreläsning ”Estetiska perspektiv i Lgr 11” vid studiedagen
”Film, skola & nya medier” i Norrköping, 24 november 2011.

3
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kompetenser inom de praktiska och estetiska områdena är viktiga för de
blivande lärarna” (Utbildningsdepartementet, prop. 2009/10:89 s. 19).
Estetiska lärprocesser inbegriper således olika dimensioner av lärande
och kan stödja andra lärprocesser (Dewey, 1934/1980; Østern, 2006).
Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) framhåller de konstnärliga
metodernas möjlighet till meningskapande där deltagarna ges möjlighet
att ”genom estetisk gestaltning skapa personligt förankrad förståelse för
sammanhang” (2003, s. 159). Detta resonemang är också i linje med
Marner och Örtegren (2003) som framhåller att en estetisk lärprocess
förutom görandet även bör innefatta reception och reflektion där de
framhåller den teoretiska reflektionen som en del i den estetiska lärprocessen. Att använda drama som verktyg för att formulera, gestalta och
bearbeta ett stoff i en lärande process kan således beskrivas som en estetisk lärprocess.
Estetiska lärprocesser kännetecknas alltså av att omvärlden
transformeras (omformas) i en kognitiv, en fysisk, en känslomässig och
en sinnlig dimension (jfr Marner & Örtegren, 2003; Østern, 1994). Om
den estetiska upplevelsen tillvaratas i den pedagogiska praktiken kan
den skapande och transformativa processen leda till ett lärande. I reflektionen kan förståelse och kunskap uppstå där olika stoff kan betraktas ur
flera perspektiv och ses med andra ögon (jfr Marner & Örtegren, 2003).
Savas 4 (i Østern 2006, s. 35) konstruktion av en konstnärlig lärprocess
får här illustrera hur en sådan process kan se ut.

Jag har tyvärr inte kunnat läsa Savas originaltext eftersom den endast finns tillgänglig
på finska. Därför använder jag Østerns (2006) och Ahlskog-Björkmans (2007) tolkningar.

4
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(1.) En estetisk upplevelse startar i omedelbara sinnesupplevelser och erfarenheter.
(2.) Processen fortsätter i individuell och interaktiv reflektion (estetisk och etisk värdering).
(3.) Därefter sker en konstnärligt-estetisk begreppsliggöring.
(4.) I processen ingår konstnärliga mentala och materiella redskap,
som genom transformationer blir
(5.) en utvecklad konstnärlig verksamhet (inkluderande tolkning
och betydelseskapande),
som i en cyklisk spiral leder till nya omedelbara sinnesupplevelser och – erfarenheter.

I Savas beskrivning av en konstnärlig lärprocess har hon inspirerats av
Deweys syn på lärande, där erfarenhet och reflektion är av central betydelse i den skapande processen. Sava menar att transformationer har
både en kognitiv och en känslomässig dimension och i den kognitiva
och emotionella processen omtolkas tidigare och nya erfarenheter (i
Ahlskog-Björkman, 2007).
Konst är ett sätt för människan att förstå mer om sig själv. I konsten sätts den egna tolkningen på spel och i dialogen berikas den av de
andras tolkningar (Gustavsson, 2000). Konst i min studie ska betraktas
som ett estetiskt uttryck och en skapande verksamhet där deltagarna
skapar mening via gestaltning med den dramatiska formen. Rasmusson
(2000) menar att drama kan beskrivas som både teaterkonst och pedagogik och Holmgren-Lind (2007) konstaterar att ”drama kan vara konst
i en barnvärld med egna varierande ideér om verkets värde eller betydelse eller konst såsom skicklighet i att skapa innehåll och form” (s. 2).
Drama i skolan kan därmed ses som ett konstämne som tillvaratar och
ger utrymme för alla barn och ungdomars skapande förmåga utan elitistiska anspråk.
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Utifrån ovanstående menar jag att transformationen i det dramapedagogiska arbetet kan förstås som en skapande process som med hjälp av
fiktion och agering 5 kan ge deltagarna nya insikter och kunskap. Den
omtolkning av tidigare och nya erfarenheter, som enligt Sava (i
Ahlskog-Björkman, 2007) kännetecknar en transformativ process, möjliggörs om eleverna ställs inför olika problem och får tillfälle att pröva
olika perspektiv som utmanar deras förståelse. Genom att få tillgång till
andras erfarenheter via den dramatiska gestaltningen kan en ökad förståelse uppstå för det som är annorlunda (jfr Biesta, 2006). Jag vill betona att jag uppfattar att både kognitiv och emotionell kunskap kan erövras både i den fiktiva handlingen och i ett reflekterande samtal efteråt.
Lärarens sätt att tala med eleverna och hur hon ställer sina frågor, är
avgörande för vilken kunskap som uppnås. Både val av frågor och förhållningssätt är således avgörande för vad som ska läras och hur vägen
dit ser ut.
Den starka och den svaga estetiken
Saar (2005) har valt att använda begreppen svag estetik och stark estetik
för att diskutera estetikens roll i en pedagogisk praktik. Båda begreppen
innefattar ett elevaktivt förhållningssätt som kan bidra till motivation
och engagemang i lärandet men skiljer sig åt i meningsskapandet. Begreppet svag estetik används för att beskriva när estetiken används för
att gestalta ett förutbestämt kunskapsinnehåll. Estetiken kan betraktas
som stöd och illustration och kan bidra till att kunskapsobjekt levandegörs och upplevs som lustfyllt. Innehållet kan gestaltas på nya sätt som
kan ge en vidgad förståelse men varken innehållet eller individen förändras. Saar (2005) menar att ”man gestaltar något som redan finns genom att blicka tillbaka mot det” (s. 95) och konstaterar, med hänvisning
till Gadamers (1997) tankar om förståelsehorisont, att det är ”ett igenkännande av mer än det man tidigare kände” (Saar, s. 99).
När estetiken beskrivs som stark ges den en större betydelse i en
lärandeprocess. Den starka estetiken kännetecknas av att utmana, pröva
och utforska olika förståelser av innehållet, där innehållet kan förändras
Sternudd (2000, s. 113) definierar begreppet agering som ”en dramatisk verksamhet
där människan själv eller något som representerar en aktör, i möte med andra försöker levandegöra något som inte finns i det aktuella ögonblicket. Det är en verksamhet
som sker med stöd av en pedagog”.

5
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och ges olika betydelser. Det innebär att innehållet kan ses ur flera olika
perspektiv, men också öppna för en mångfald av fortsättningar och processer. Estetiken blir därmed ett medel som öppnar för ny förståelse där
innehållet kan förändras och frågorna inte har givna svar (Saar, 2005).
Det innebär således i drama att varje gestaltning i mötet med de andra
deltagarna kan uppfattas på flera olika sätt som öppnar för dialog och
tolkning (jfr Best, 1992). Jag ser den starka estetiken som en skapande
process där elevernas erfarenheter tillvaratas, där inte bara målet och det
som eleverna ska tillägna sig är viktigt utan också vägen dit. Om uppgiften ska bli en utmaning behöver eleverna ha tillgång till ”en mångfald
av redskap” (Saar, 2005, s. 100) vilket innebär att läraren behöver mediespecifik kompetens för att kunna vägleda eleverna i den skapande
processen. En avgörande skillnad mellan den svaga estetiken och den
starka estetiken är således att den svaga blickar tillbaka och vidgar förståelsen av ett stoff man redan känner till medan den starka estetiken är
framåtblickande och ger fördjupad och reflekterad kunskap (jfr Saar,
2005).
Lindström (2002) använder begreppet överspridningseffekt 6 för att
diskutera estetiska ämnens möjlighet att underlätta inlärning och förståelse när de integreras med andra ämnen. Han menar att dessa effekter
främst uppnås när konsten används på ett experimenterande sätt som kan
förstås inom ramen för en stark estetik. Lindström tar som exempel den
metastudie av drama i undervisningen som Podlozny (2000) sammanställt. Den visar att när eleverna experimenterar med text och dramatisering hjälper arbetssättet inte enbart till för att skapa förståelse för den
aktuella texten, även andra texter som inte dramatiseras blir lättare att
förstå. Lindström förklarar detta med att ”de kanske lär sig att se världen
genom andras ögon, föra en inre dialog med fiktiva karaktärer och tillföra läsningen egna erfarenheter, som därvid framträder i ny dager”
(Lindström, 2002, s. 115).
Eftersom berättelserna i mitt material både uppmärksammar hur
drama används för att arbeta med olika innehåll och den ämnesspecifika
dimensionen i det dramapedagogiska arbetet har jag ibland funnit att
begreppen svag och stark estetik varit otillräckliga för att diskutera mitt
material. Det är anledningen till att jag förutom Saars begrepp, svag och
stark estetik, också använt begrepp som fokuserar ämnets egenvärde.
Ett psykologiskt begrepp som kan förstås som att eleverna kan tillämpa sina kompetenser i flera sammanhang.

6
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När jag diskuterar i vilken mån den teatrala formen uppmärksammas i
lärarnas berättelser tar jag därför hjälp av begreppen mediespecifik och
medieneutral, som jag skriver om i nästa avsnitt, eftersom de begreppen
tar fasta på hur den teatrala formen uppmärksammas i arbetet med
drama.
Drama i ett mediespecifikt och i ett medieneutralt
perspektiv
Marner och Örtegren (2003, s. 44) använder begreppen mediespecifik
och medieneutral när de diskuterar de estetiska ämnenas betydelse i skolan och deras möjlighet till integrering med andra ämnen. Till skillnad
från begreppen svag och stark estetik som tar sin utgångspunkt i den
pedagogiska aspekten tar dessa begrepp sin utgångspunkt i den konstnärliga aspekten. Begreppet mediespecifik fokuserar ämnets intrinsikala värde, alltså konst för konstens skull. Det vill säga om ämnet uppfattas ha ett egenvärde med ett eget konstnärligt kunskapsinnehåll. Begreppet medieneutralt avser det instrumentella värdet. Ett instrumentellt
värde kan beskrivas med verktygsmetaforen, d.v.s. uttrycket används
som ett medel för att nå andra kunskapsmål.
Marner och Örtegrens (2003) diskussion handlar främst om ämnets egenvärde och instrumentella värde när estetiska skolämnen som
beskrivs med egen kursplan integreras med andra ämnen. De problematiserar vidare de estetiska ämnenas dubbla funktion och menar att de
estetiska ämnena kan fungera som både mål och medel men att det är
viktigt att ämnet har en mediespecifik grund att stå på även när det används som medel. I ett läge när de estetiska uttrycksmedlen inte anses
självklara i skolan är det enligt Marner och Örtegren viktigt att det mediespecifika definieras tydligt i kursplanerna samtidigt som de konstaterar att ämnena inte får helt innesluta sig i sig själva. Tvärtom anser de
att det är viktigt att de samarbetar med andra skolämnen för att möjliggöra en integrerad undervisning. I denna studie väljer jag alltså att använda begreppen för att diskutera drama som är en konstnärlig uttrycksform vars egenvärde inte fokuseras i läroplanen eftersom drama inte har
någon egen kursplan.
Enligt Marner och Örtegren (2003) kan den estetiska formen betraktas ur ett mediespecifikt perspektiv när formen har stor betydelse
och är avgörande för hur innehållet uttrycks och uppfattas. När de diskuterar formen ur ett medieneutralt perspektiv menar de att ”mediering
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tas för given, utan att särskilt uppmärksammas” (s. 46). Den konstnärliga formen är således av underordnad betydelse och målet det samma
oavsett uttrycksmedel. De definierar estetiska ämnen utifrån deras
”hemmedium” (a.a. s. 48). Det innebär att konstformen med dess egna
uttryck och symboler sätts i fokus och att varje estetiskt ämne har sitt
egna mediespecifika hemmedium, som kan betraktas som ämnets grund,
”där såväl estetiska som instrumentella funktioner kan beaktas” (Marner, 2006, s. 18). Utifrån detta resonemang menar jag att drama har sitt
hemmedium i konstformen teater (jfr Berggraf Sæbø, 2009; Nicholsson,
2005; Pusztai, 2000 Rasmusson, 2000). Det innebär att drama i ett mediespecifikt perspektiv handlar om huruvida deltagarna ges möjlighet att
arbeta med det konstnärliga uttrycket med till exempel agering och fiktion, kropp och röst, tid och rum, dramaturgi och scenografi.
Drama skiljer sig från övriga estetiska ämnen i skolan eftersom
drama enbart förekommer i de övergripande målen och riktlinjerna och
inte beskrivs som eget ämne med egen kursplan. Det innebär att det oftast inte finns avsatt tid på schemat där dramas egenvärde fokuseras. I ett
medieneutralt perspektiv kan drama till exempel användas som verktyg
för att erövra kunskap inom andra ämnen, för att främja ett tryggt klimat
i gruppen, för personlighetsutveckling, för ökat självförtroende och för
att arbeta med attityder och värderingar (jfr Chaib, 1996; Elsner, 2000;
Sternudd, 2000; Öfverström, 2006). Men trots att drama skrivs fram i
läroplanens övergripande text tycks, som mitt resultat kommer att visa,
det finnas svårigheter med att integrera drama i undervisningen.
Min egen användning av begreppen
Modeller som delar upp estetiken som svag och stark (Saar, 2005) och
modest och radikal (Thavenius, 2005) kan uppfattas som ett förenklat
sätt att beskriva estetiken. De kan också uppfattas som dikotoma där den
ena beskrivningen är överordnad den andra (Lindström, 2012). Lindström har valt att använda begreppen i, om, med och genom för att diskutera den estetiska dimensionen i konstnärliga processer. Jag har emellertid valt att använda Saars begrepp svag estetik och stark estetik i
denna studie eftersom jag funnit att de begreppen fungerat bäst vid analysen av detta specifika intervjumaterial, där lärarna uttrycker olika förståelse för vad drama är. Även Saar problematiserar uppdelningen mellan svag och stark estetik och menar att modellen inte ska uppfattas som
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en ”idealmodell” utan mera som ”ett bidrag till ett differentierat tänkande inom skolan” (2005, s.103). Han menar vidare att begreppen ska
ses som komplement, inte som varandras motsatser. Snarare vill han betrakta det som ett ”blickande ut mot olika riktningar” (s. 99). Det är
också så jag använder Saars modell eftersom jag menar att det inte är
möjligt att placera och diskutera lärarnas beskrivningar av sin pedagogiska praktik i helt avgränsade kategorier eller att polarisera de olika
estetiska strategierna mot varandra där den ena med automatik skulle
vara bättre än den andra. Det behövs olika strategier i undervisningen
och det är syftet med aktiviteten som avgör vilken strategi som passar
bäst. Jag menar i likhet med Carlgren och Marton (2000) att undervisningen ska utgå från att både reproducera kunskap och att konstruera ny
kunskap. De menar att reproducerad kunskap kan tillägnas både via förmedling och via elevernas aktiva kunskapande. I den bemärkelsen förstår jag lärandet med den estetiska formen inom ramen för en svag estetik. Ett lärande som utgår från öppna frågor där den estetiska formen
används på ett experimenterande sätt förstår jag som stark estetik. Jag
vill poängtera att jag i den här studien enbart kan diskutera utifrån hur
jag tolkat de beskrivningar lärarna ger mig vid intervjutillfället. En lärprocess som jag definierar som svag estetik, som kännetecknas av att
vidga elevens förståelse av ett kunskapsstoff utan att någon genomgripande förändring sker, varken med innehåll eller för eleven, kan för den
enskilde eleven både upplevas som en personlig och ny erfarenhet, där
ny kunskap konstrueras och som att den bidrar till förändring (jfr Saar,
a.a.).
Både begreppen svag och stark estetik och begreppen medieneutral och mediespecifik används således för att diskutera estetikens roll i
den pedagogiska praktiken (Saar, 2005; Marner & Örtegren, 2003). Jag
uppfattar Saars begrepp svag estetik och stark estetik som användbara
eftersom de belyser hur olika estetiska lärprocesser kan förstås när
drama används i undervisningen. När jag använder begreppen i denna
studie tar jag fasta på innehållet vid medieringen utifrån en reproducerbar och en framåtblickande aspekt. När jag diskuterar i vilken mån den
teatrala formen uppmärksammas i lärarnas berättelser tar jag hjälp av
begreppen mediespecifik och medieneutral eftersom de begreppen tar
fasta på hur den teatrala formen uppmärksammas i arbetet med drama.
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Drama som transformativt lärande
Den estetiska lärprocessen utgår alltså från den estetiska upplevelsen
som enligt Lövlie (1990) kan beskrivas med tre olika teorier. Den mimesiska, den expressiva och den transformativa teorin. Den mimesiska
teorin beskriver konst som något idealt att avbilda där givna regler följs
i motsats till nyskapande subjektiv inspiration. I den expressiva teorin
beskrivs konst som ett uttryck för ett subjektivt inre och den nyskapande
inspirationen är betydelsefull. Den transformativa teorin betonar den sociala och kulturella kontextens betydelse för skapandet och utgår från
att den estetiska erfarenheten skapas i den estetiska processen.
I min studie utgår jag från den transformativa teorin i analysen av
mitt material. I den transformativa teorin betonas, liksom i min förståelse av drama, interaktionen mellan lärare och elev och kulturens samverkan med skapandet. Jag betraktar således lärande som en process där
kunskap och mening konstrueras genom dialog i en interaktiv process.
Kunskap uppstår genom transformation av erfarenheter där de intersubjektiva relationerna är nödvändiga för att utveckla generell kunskap som
kan diskuteras och prövas (jfr Ahlskog-Björkman, 2007; Lövlie, 1990;
Østern, 1994). För Thavenius (2002) hör skapande och lärande ihop. I
den estetiska lärprocessen transformeras omvärldens intryck genom
handling och reflektion. I bearbetningen i det konstnärliga utövandet
och i diskussionen efteråt skapar deltagarna mening. Den transformativa
teorin ser handlingen som meningsskapande och betonar förhållandet
mellan skapare, produkt och mottagare.
Det subjektive er ikke ting, men prosess. Verkets mening finnes i den löpende
dialog mellom de tre estetiske momenter: kunstneren, verket og mottakeren.
(Løvlie, 1990, s. 10)

Transformationen kan ske både inom den som agerar och inom publiken
(jfr Silfver, 2011). Drama sett ur ett transformativt perspektiv kan förstås såsom Silfver, utifrån Dewey och Løvlie, beskriver den transformativa processen:
Det finns inget färdigt ideal hur produktionen ska se ut (mimesis) och inget
inre som ska plockas fram (expressivt), utan det är i dialogen mellan individen
och uppgiften samt uttrycksformen, mellan deltagarna i gruppen och med läraren och den egna reflektionsprocessen som transformationen sker. (Silfver,
2011, s. 65)
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Det dialogiska samtalet i den skapande processen innebär därmed att
fråga utan att själv äga svaret (jfr Wagner, 1999). Transformationen kan
också förstås utifrån det som Østern (1994) och Rasmussen (1998) beskriver som kännetecknande för det dramapedagogiska arbetssättet liksom det jag tidigare nämnt som kännetecknande för den estetiska lärprocessen – att i samspelet mellan aktörer, form och innehåll kan omvärlden transformeras i en kognitiv, en fysisk, en känslomässig och en
sinnlig dimension. I transformationen som syftar på den inre process individen genomgår i det estetiska skapandet kan ny betydelse uppstå som
i sin tur kan ge nya perspektiv på sig själv, på ett kunskapsstoff och på
livet i stort (jfr Østern, 1994; Østern, 2006). Detta perspektiv på lärande
påminner om Biestas (2006) syn på utbildning. Han menar att utbildning
inte bara handlar om att passivt ”konsumera” ett förutbestämt innehåll,
utan att kunskapsobjekt transformeras i mötet i en aktivt skapande process. Det transformativa arbetet kan således både leda till att innehållet
omvandlas och att individen förändras.

Den pedagogiska praktikens förutsättningar
I detta avsnitt redogör jag för några för studien relevanta aspekter av de
villkor och den politiska styrning som lärare har att förhålla sig till i
undervisningen.
Drama i skolans styrdokument
Redan i början av 1900-talet förekom drama i undervisningen. Hägglund (2001) visar i sin avhandling om internatskolan Tyringe helpension
att lärarna använde drama i undervisningen med både konstnärliga, kognitiva, sociala och personlighetsutvecklande mål. Sternudd (2000) har
undersökt hur drama framställts i grundskolans läroplaner, från den
första 1962 till och med Lpo 94. I de olika läroplanernas huvudtexter,
liksom Lgr 11, finns drama omnämnt i alla läroplanerna men på kursplanenivå ser det annorlunda ut. I Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 kopplas
drama till flera ämnen, framförallt till svenskämnet. I Lpo 94 återfinns
drama som begrepp inom kursplanerna för musik- och svenskämnet (jfr,
Sternudd, 2000). I Lgr 11 nämns inte drama som begrepp i kursplanerna
men väl ordet scenkonst. Under syfte i svenskämnets kursplan står att:
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eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer /…/ I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättning att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. (Lgr 11, s. 222)

Eftersom läroplanen inte anger någon kursplan för drama är det inte ett
eget skolämne 7 och har därmed heller inga mätbara kunskapskrav.
Drama förekommer emellertid som ämne med eget ämnesinnehåll i tidigare kursplaner för gymnasieskolan. I den nuvarande läroplanen
framställs drama alltså enbart på en övergripande nivå och kan jämföras
med ämnesområden som genusperspektiv och informationsteknik som
också ska genomsyra hela skolans verksamhet.
Drama framställs däremot som en uttrycksform och ett verktyg som
skall användas som estetiskt perspektiv i all undervisning. Följande citat
från Lpo 94, som uppmärksammar att både intellektuella såväl som
praktiska, sinnliga och estetiska aspekter ska finnas med i undervisningen, finns oförändrat i Lgr 11. Under skolans uppdrag står att läsa:
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama,
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag
i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna
sig. (Lgr 11 s. 10)

Att drama enbart omnämns i läroplanens övergripande text kan uppfatttas på olika sätt. Å ena sidan kan det tolkas som att drama ska ha en
marginell betydelse i skolan. Å andra sida kan det tolkas som att drama
ska förekomma i anslutning till all undervisning. Den senare tolkningen
kan förstås utifrån att läroplanen genomgående utgår från begrepp som
”kommunikation”, ”skapande” ”identitetsutveckling” och ”delaktighet”
där det sociala samspelet är i fokus. Det är begrepp som också kan användas för att beskriva målet med det dramapedagogiska arbetet och
förhållningssättet. Läroplanen skriver vidare att ”skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och
Som eget ämne i grundskolan har drama enbart förekommit som tillvalsämne på högstadiet (Sternudd, 2000).

7
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lust att lära” (Lgr 11, s. 11). Denna skrivning inbegriper både det som
brukar benämnas ”fostransuppdraget” och ”kunskapsuppdraget”. Därför
kan läroplanen tolkas som att drama kan användas i all undervisning.
Påståendet grundas också i synen att kunskap ska komma till uttryck i
flera former ” − såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
som förutsätter och samspelar med varandra” och därmed ge möjlighet
till ”ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av
en helhet” (Lgr 11, s.10). Denna bredare kunskapssyn innebär alltså varierade former för undervisning där de båda uppdragen och de olika kunskapsformerna, framställs som att de samspelar med varandra.
Den bredare kunskapssynen innefattar också synen på text. Som
en konsekvens av barns och ungdomars medievanor anpassades skrivningarna angående textbegreppet i den reviderade läroplanen år 2000
och den utgår därefter från ett vidgat textbegrepp 8. Från att huvudsakligen ha uppmärksammat den talade och skrivna texten infördes i de reviderade kursplanerna till Lpo 94 termen ett vidgat textbegrepp som
innefattar både skrivna och talade texter samt olika medier som bild,
teater och film. I Lgr 11 försvinner begreppet och i kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) förklaras orsaken till detta med att det anses
”otydligt och öppet för tolkningar (s. 6) men att andemeningen att text
innefattar olika medier kvarstår. I kursplanen för svenska framhålls således, som nämnts ovan, språkets betydelse för språkutveckling, elevernas personliga identitet och dramas möjlighet att hjälpa eleverna att
utveckla förståelse av sig själva och av sin omvärld.
När det gäller kunskapsmålen används i stort sett samma formulering i Lpo 94 och Lgr 11, med några undantag. I Lgr 11 ska till exempel eleverna inte enbart känna till kunskaper från de naturvetenskapliga,
tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena
utan de ska också kunna använda kunskaperna (a.a. s. 13). I Lgr 11 innefattas även, till skillnad från Lgr 94, de estetiska kunskapsområdena.
Under kunskaper och mål framhålls skolans ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola ”kan använda och ta del av många olika
uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” (Lgr 11 s. 14).

8
”Ett vidgat textbegrepp” som term infördes första gången i de reviderade kursplanerna för grundskolan år 2000.
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Enligt läroplanen ska alltså skolan erbjuda alla elever erfarenhet av
drama och estetiska uttrycksformer i sin utbildning men till skillnad
från de övriga konstnärliga uttrycksmedlen musik, bild och slöjd, har
drama inte beskrivits som ett eget obligatoriskt ämne med definierat
kunskapsinnehåll och egen kursplan. Däremot framställs drama, som
jag skrev ovan, som ett uttrycksmedel som skall användas i undervisningen. Trots att termen drama inte omnämns särskilt ofta i läroplanen
kan läroplanen tolkas som att drama kan användas i alla skolans ämnen. En sökning på ordet drama i Lgr 11 ger visserligen bara två träffar. Men om det jämförs med orden berättande som ger 80 träffar, text
som ger 679 träffar och estetisk som ger 49 träffar och relateras till läroplanens vidgade textbegrepp framstår drama som användbart i
många sammanhang i undervisningen. Att termen drama inte omnämns
så ofta kan således tolkas som att drama ska spela en liten roll i skolans
verksamhet. Det kan också, utifrån läroplanens ”vidgade textbegrepp”
och läroplanens skrivning om estetikens betydelse för all undervisning
i skolan, tolkas som att drama kan användas i all undervisning.
Skolans kunskapsuppdrag och fostransuppdrag
Det finns tidigare studier som pekar på att drama används både för att
arbeta med skolans kunskapsuppdrag och fostransuppdrag (se t.ex.
Aspán, 2009; Löf, 2011; Öfverström, 2006). Öfverströms studie tar fasta
på det dramapedagogiska arbetssättets möjlighet att stödja kunskapsutveckling, det sociala klimatet och elevernas personliga utveckling medan Aspán och Löv intar ett mer kritiskt perspektiv till hur drama används i skolans arbete med värdegrunden.
Både Lpo 94 och Lgr 11 poängterar lärarnas uppgift att förbereda
eleverna för att leva och delta i ett demokratiskt samhälle samt att skolans uppdrag är att erbjuda eleverna goda miljöer för lärande och delaktighet. I Lgr 11 framhålls därmed att ”skolans uppdrag är att främja
lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskap och
värden” (s.9). Lärarna i grundskolan ska således förhålla sig till både
kunskapsuppdraget och fostransuppdraget.
I fostransuppdraget ingår att eleverna ska ta del av den värdegrund
som det svenska samhället vilar på genom att skolan aktivt och medvetet
ska ”påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig
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handling (Lgr 11, s. 12). Vidare ska skolan vara ”öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” (s.8).
Läroplanens fostransuppdrag kan uppfattas motsägelsefullt då det
både uppmanar till att överföra värderingar och till att utveckla värden.
Eleverna ska med andra ord både ta del av samhällets rådande normer
och ges möjlighet att kritiskt granska och skapa sin verklighet. Det innebär att skolan förutom att förmedla ett förutbestämt innehåll också
måste skapa sammanhang som utgår från elevernas behov och från frågor utan givna svar. Det kan också ses som en spänning mellan kontinuitet och förändring, eller mellan elevers inordning och elevers möjlighet
till skapande och egna uttryck (jfr Aspán, 2009).
Fritzén (2003) problematiserar uppdelningen mellan ämneskunnande och demokratisk kompetens i skolans dubbla uppdrag. Hon menar
att de båda uppdragen till och med uppfattats som konkurrenter till
varandra på grund av den begränsade tid som finns att tillgå i skolan.
Eftersom processarbetet med demokratiuppdraget ansetts mer tidskrävande menar hon att det fått stå tillbaka för ”mer traditionell kunskapsutveckling” (s. 68). Fritzén hävdar att ämneskunnande och demokratisk
kompetens inte bör skiljas från varandra utan istället ses som en integrerad helhet. Det är också så relationen mellan skolans kunskapsuppdrag
och fostransuppdrag ska betraktas i denna studie – att lärande och fostran är beroende av varandra och därmed ska ses som en helhet.
Den enskilda lärarens handlingsutrymme och didaktiska
val
Undervisningen är beroende av vilket sammanhang arbetet utförs i och
det är många faktorer som slutligen påverkar hur den enskilde läraren
utformar sin undervisning. Trots att läraren har rätt att utforma sin
undervisning utifrån hur hon tolkar styrdokumenten så är möjligheten i
praktiken begränsad. Lundgren (1989) talar om hur olika yttre betingelser styr skolans verksamhet. Dessa faktorer som han benämner ramfaktorer kan vara fysiska, konstitutionella och organisatoriska. Det är faktorer utanför lärarens kontroll. Även Carlgren (1997) konstaterar att läraruppdraget är komplext eftersom det är så många aspekter att ta hänsyn till.
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Bilden av läraren som en som omsätter teorier och didaktiska modeller i handling har utmanats av bilden av läraren som hanterar en multidimensionell
verklighet i klassrummet och försöker hitta optimala lösningar på olika dilemman. (Carlgren, 1997, s.9)

Situationen i klassrummen ser olika ut och är av avgörande betydelse
för hur läraren utformar sin undervisning. Kontextens betydelse påtalas
också av Magnusson (1998). Han konstaterar att lärarkunskapen påverkas av det sammanhang läraren befinner sig i på en kontextuell nivå,
men också av en homogen lärarkultur på en mera generell nivå. Arfwedson och Lundman (1984) talar om hur olika ”skolkoder” styr skolans
verksamhet. Lärarna kan ha olika uppfattningar men styrs ändå av en för
skolan gemensam kod. Det kan till exempel vara uppfattningar om
huruvida undervisningen ska betona ämnen eller vara mer integrerad.
Således påverkas undervisningen både av den kontext man befinner sig
i och av vilken kunskapssyn som dominerar på den aktuella skolan.
I läroplan och kursplaner framskrivs målen för undervisningen
men det är upp till läraren att bestämma hur målen ska uppnås. De didaktiska frågorna hur och varför blir den enskilde lärarens angelägenhet.
Med andra ord är det upp till den enskilde läraren att välja vilken form
som passar bäst till de olika innehåll som ska bearbetas. De val av innehåll och metoder som läraren gör påverkas av en mängd olika faktorer.
Faktorer som syn på kunskap och lärande men också traditioner och de
erfarenheter läraren bär med sig sen tidigare (jfr Carlgren & Marton,
2000). Det finns också en dynamik mellan ämnen som definieras som
skolämnen och skolämnesövergripande teman som t.ex. genus, media
och drama, som läraren behöver förhålla sig till i sina didaktiska val.
Läraren ska också förhålla sig till ”elevernas olika förutsättningar och
behov” (Lgr 11, s. 8) och att det finns ”olika vägar att nå målet” (a. a.)
eller med andra ord att individer lär på olika sätt (jfr Gardner, 1994).
Mot bakgrund av ovanstående är det intressant att studera varför lärarna
i min studie väljer att arbeta med just drama i sin undervisning.
Arbetsformer och mål i skolan
Flera studier visar att lärare menar att arbetsformer som utgår från utforskande, experimenterande förhållningssätt utan förutbestämda svar,
får stå tillbaka i skolan för en mindre tidskrävande och mera kontrollerad, reproducerande process (se t. ex. Berggraf Sæbø, 2009; Lindgren,
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2006; Saar, 2005). Studier visar att undervisningen fortgår efter välbekanta mönster, dels via en individualiserad undervisning där eleverna
får ta ett stort eget ansvar för lärandet (Skolverket, 2009) dels via en
traditionell förmedlingspedagogik där läraren tar det största talutrymmet
i klassrummet (Klette, 2004). Trots forskningsbelägg för de estetiska
ämnenas betydelse för lärandet visar internationell (Bamford,
2006/2009; Klette, 2004) och svensk forskning (Saar, 2005) att läroplanens intentioner inte realiseras i så stor utsträckning i undervisningen.
Från att ha dominerats av den traditionella förmedlingspedagogiken där
läraren tar det största talutrymmet i klassrummet har andra arbetsformer
tagit över alltmer i undervisningen. Processinriktade uttrycksformer
som möjliggör kollektiva samtal, används i liten grad (Berggraf Sæbø,
2009). Forskning visar istället att undervisningen ofta organiseras i arbetsformer där eleverna arbetar ensamma. Ett arbetssätt som de senaste
decennierna varit särskilt framträdande är så kallat eget arbete (Carlgren
m.fl., 2006; Österlind, 1998). I Skolverkets kunskapsöversikt över skolresultaten i svensk grundskola framhålls den individualiserade undervisningen som en bidragande orsak till de försämrade resultaten (Skolverket, 2009). Den forskningen är intressant för den här studien eftersom
drama handlar om lärande under aktiv ledning av en aktiv lärare, och
förutsätter samspel i grupp. Detta är även i linje med Lgr 11 som konstaterar att kunskap ska komma till uttryck genom olika former och att
det ska bedrivas en ”strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt” (a.a. s. 13).

Skolans träningslogik kontra skapande konstnärligt arbete
En förklaring till att skapande, konstnärligt arbete används så lite i den
ämnesövergripande undervisningen kan vara att skolan styrs av det
som Saar benämner skolans träningslogik (2005, s. 55). Saar är kritisk
till skolans undervisning och menar att trots att lärare är medvetna om
de konstnärliga arbetsformernas betydelse för lärandet domineras skolans arbete av ett ”mönster för handlandet” där lärarna ”bara gör”, snarare än att undervisningen bygger på genomtänkta, teoretiskt förankrade ställningstaganden. Han identifierar fem avgörande faktorer som
styr skolans undervisning:
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•

Reproduktion av färdiga kategorier

•

Fokus på skriftliga beskrivningar

•

Föreskriven moral

•

Uteslutning av alternativa rationaliteter

•

Procedurer istället för meningsskapande

Den första faktorn, reproduktion av färdiga kategorier kännetecknas av
att innehållet inordnas i på förhand bestämda rubriker, som en sortering,
där eleverna inte ges möjlighet att utforska stoffet förutsättningslöst. Ett
skapande förhållningssätt, där svaret inte är givet, riskerar att förloras
om lärandet bara fokuserar det på förhand givna. Nästa faktor, fokus på
skriftliga beskrivningar, pekar på att skolans verksamhet domineras av
det skriftliga uttrycket på bekostnad av andra vägar till lärande, som till
exempel estetiska upplevelser och konstnärliga gestaltningsformer. Faktorn föreskriven moral problematiserar skolans uppdrag att fostra eleverna till respekt för oliktänkande och demokratiska värderingar. De
konstnärliga ämnena har ofta använts i arbetet med värdegrundsfrågor.
Här kolliderar träningslogikens bestämda moraluppfattning med det
skapande, konstnärliga förhållningssättet. Om arbetet med konstnärliga
arbetsformer innefattar på förhand bestämda moraluppfattningar utesluts möjligheten till annan förståelse än den föreskrivna. I faktorn uteslutning av alternativa rationaliteter uppmärksammas att aktiviteter i
skolan kännetecknas av att vara ”beskrivbara, målstyrda och avbildande” (Saar, s. 64). Ett experimenterande, sinnligt förhållningssätt,
byggt på upplevelser utesluts som möjlighet i skolans träningslogik. I
den sista faktorn, procedurer istället för meningsskapande, uppmärksammas glappet mellan skolan och elevernas värld. Undervisningen är
reproducerande, den utgår inte från elevernas erfarenheter och uppfattas
därmed inte som meningsfull. Undervisningen baseras på givna procedurer med redan givna svar och utesluter därmed dialog utifrån verkliga
frågor och förståelse utifrån egna funderingar. Saars slutsats blir därmed
att ett arbetssätt där undervisningen utgår från färdiga mönster och eleverna tränas i att följa procedurer på ett linjärt sätt ger inte eleverna möjlighet att tänka kreativt för att hitta alternativa lösningar.
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Lindgren (2006) intar ett något annat perspektiv när hon diskuterar de
estetiska uttrycksformerna i skolan och konstaterar att samhällets rådande kunskapsideal styr vilken kunskap som konstrueras i skolan. De
uppfattningar som för tillfället ses som sanningar styr vad som anses
”normalt” – ”onormalt”. Lindgren visar i sin studie hur informanterna
kategoriserar skolan utifrån dikotomier som ”teoretisk” – ”praktisk-estetisk”, barn som ”normalbarn” – ”problembarn”, undervisning som ”rolig” – ”mindre rolig”, ”delar mot helhet” och ”form mot innehåll”. ”Problembarnen” anses ha större behov av de ”praktiskt – estetiska” ämnena
och i enlighet med denna syn så används de estetiska ämnena som kompensation för att hjälpa de barn som inte uppfyller normen. En tolkning
Lindgren gör är att de ”praktiskt – estetiska” ämnena används som terapi
för barn som har svårigheter, så att de ska stå ut med det teoretiska arbetet i skolan bättre. Studien visar också i enlighet med skolans träningslogik att skolan använder den estetiska verksamheten till att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare.
Saar (2005) presenterar fyra kategorier med konstnärliga förtecken som kontrast till det förhållningssätt som han kallar skolans träningslogik. Kategorierna benämns som konstens metoder (s. 71). De fokuserar olika kunskapsteoretiska aspekter och benämns som
•

Lek, fantasi och som-om-världar

•

Intensitet, närvaro och meningsfullhet

•

Material, uppmärksamhet och värdering

•

Tematisering och variation

Kategorierna kännetecknas enligt Saar av hur meningsskapande, kreativitet och gestaltning kan komma till uttryck. Undervisning som fokuserar den konstnärliga processen och en kreativ undervisning som ger eleverna möjlighet att utforska svåra frågor utan givna svar kan både vara
tidskrävande och kräva mediespecifik kompetens hos läraren. Selander
och Kress (2010, s. 35) konstaterar att tid är en avgörande faktor för
fördjupad bearbetning och många forskare framhåller lärarens mediespecifika kompetens som avgörande för kvalitén i en meningsskapande
estetisk lärprocess (Berggraf Sæbø, 2009; Bendroth Karlsson, 1996;
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Holmgren-Lind, 2007; Marner & Örtegren, 2003; Olsson, 2006). Lärarna har ofta kort tid till sitt förfogande att arbeta med olika kunskapsstoff och de estetiska arbetsformerna får stå tillbaka på grund av upplevd
tidsbrist samt fokus på uppnåendemål och kunskapskontroll (jfr Marner
& Örtegren, 2003; Olsson, 2006). Det metabudskap som därmed förmedlas av lärarna, som jag ser det, är att det är viktigt att hinna med att
göra så mycket som möjligt, inte att uppleva och problematisera.
Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel redogjort för olika
synsätt på estetik och lärande som är intressanta för denna studie och
att studien utgår från ett vidgat språkbegrepp. Kapitlet handlar vidare
om hur undervisning kan ses som en möjlighet till möten där eleverna
kan få uttrycka sig estetiskt, vilket framhålls som en mänsklig rättighet. Utöver detta handlar kapitlet om olika förutsättningar som möjliggör eller hindrar arbete med drama i skolan. Jag kommer i följande kapitel att redogöra för hur drama kan förstås som estetiskt uttryck och
verktyg i en pedagogisk praktik
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3. Avgränsning och identifiering av
området drama
I det kapitel som följer redogör jag för hur drama beskrivits och använts
i några olika pedagogiska praktiker, olika definitioner av drama samt
dramateori. Syftet med kapitlet är att ge en överblick över hur drama
kan förstås och betraktas som uttrycksform, med både en konstnärlig
och en pedagogisk dimension. I det avslutande avsnittet redogör jag för
forskning som är relevant för denna studie.

Drama – ett estetiskt uttrycksmedel och ett
pedagogiskt verktyg
Drama i skolan har i modern tid beskrivits med olika termer såsom skapande dramatik, dramatik, dramatisk verksamhet, dramapedagogik, pedagogiskt drama, dramafostran och drama. I internationellt språkbruk
används oftast drama in education. I föreliggande studie används termen drama eftersom den termen är den vanligast förekommande i den
svenska kontexten (Rasmusson, 2000).
Drama är ett ämne med både en konstnärlig och en pedagogisk
dimension med rötter inom teater och pedagogik. Detta speglas också i
den svenska dramaforskningen där avhandlingarna skrivits inom olika
discipliner som pedagogik, teatervetenskap och litteraturvetenskap (Österlind, 2008). Man kan beskriva drama som pedagogiskt arbete med
konstformen teater i syfte att kommunicera mening. I drama liksom i
teater används fiktion, berättande och agering men en skillnad är att det
dramapedagogiska arbetssättet fokuserar mer på processen, och använder den som utgångspunkt för ett reflekterande samtal, än på det slutliga
resultatet (jfr Pusztai, 2000; Sternudd, 2000). Att arbeta meningsskapande innebär att deltagarna tillsammans skapar mening utifrån sina olika
bakgrunder. På så sätt skapas mening genom dialog. Det innebär att den
dramapedagogiska praktiken kan beskrivas som att deltagarna samtidigt
är både agerande och åskådare i en meningsskapande process (jfr
Østern, 2006). Nicholsons (2005) uttryck applied drama: the gift of
theatre omfattar den synen. I den dramapedagogiska praktiken skapas
- 37 -

Kapitel 3

fiktiva berättelser och utifrån deltagarnas olika bakgrund kan de gestaltade berättelserna berika och ge nya perspektiv i undervisningen. Till
skillnad från de rum som man vanligtvis förknippar med teater, till exempel en institutionsteater, kan termen närmare förstås som teatralt
skapande i olika kontexter.
I det dramapedagogiska arbetssättet skapas med hjälp av kroppar,
tid, rum och handling en fiktiv ram där deltagarna ges möjlighet att förhandla om mening. Den estetiska dubbleringens (ett centralt begrepp
inom drama som kommer att definieras längre fram i texten, s. 45) möjlighet till perspektivtagande och fiktiva berättande ses som en tillgång i
den pedagogiska praktiken (Østern & Heikkinen, 2001). Bolton (2008)
talar om den metaforiska upplevelsen där olika rolltaganden kan ses som
en källa till förståelse, och den självinsikt som mötet mellan fiktion och
verklighet kan ge när läraren använder den teatrala formens symboliska
potential. I drama används teaterns element som ”spänning, fokus, kontrast och symbolik” (a.a. s. 81) för att skapa mening i deltagarnas upplevelse där den dramatiska spänningen bland annat kan skapas genom
att läraren laborerar med tiden och rummet och experimenterar med formen. Med hjälp av fantasin skapas fiktiva situationer av verkligheten
och genom rolltagandet lär sig individen ett undersökande förhållningssätt (Østern, 1994).
I min användning av termen drama ansluter jag mig till Sternudd
(2000) och Nicholsson (2005) som menar att drama är en konstnärlig
och pedagogisk verksamhet där meningsskapandet har en central betydelse och där upplevelse och form används för att förstå mer om oss
själva och världen. I drama utgör kroppen och rösten uttrycksmedlet medan känslan och intellektet är medel för reflektion (Østern, 1994). Vidare innefattar drama gestaltade berättelser och dramatisk handling i en
fiktiv situation där agering och den kollektiva kommunikationen är central. I den skapande processen bearbetas intrycken både kognitivt, emotionellt och fysiskt (Sternudd, 2000). Den meningsskapande processen
förutsätter att pedagogen har kunskap om och tillgång till olika dramapedagogiska tekniker och teatrala verktyg för att guida eleverna i den
dramatiska handlingen (jfr Holmgren-Lind, 2007). I den fiktiva kontexten möts sedan lärarens och elevernas dramakompetens i ett meningsskapande där också samtalet utgör ett betydelsefullt verktyg. Sternudd
(2000) menar att samspelet mellan den konstnärliga och den kommunikativa processen är mer framträdande inom drama än inom andra estetiska ämnen och att dramaarbetet skapar ett spänningsfält som ger stora
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pedagogiska möjligheter med olika mål. I sin studie av hur drama framställs i fyra olika läroplaner, med fokus på demokratisk potential, urskiljer hon fyra olika perspektiv som skiljer sig åt genom den dominerande
målsättningen med arbetet: ett konstpedagogiskt, ett personlighetsutvecklande, ett kritiskt frigörande och ett holistiskt perspektiv. Perspektiven kan ses som ett sätt att sortera ett material som visar hur drama kan
användas för att arbeta mot olika mål, men perspektiven utesluter inte
utan överlappar varandra.
I drama ges innehållet en form som skapas kollektivt, till exempel
en improvisation med flera deltagare. Deltagarna utgår från fiktionen
och tidigare erfarenheter. I distanseringen och reflektionen ges möjlighet till en ökad förståelse och ny kunskap (Sternudd, 2000). Mening ses
inte som något som finns utanför individen, den skapas i handling (jfr
Biesta, 2006; Vygotskij, 1999). Sternudd menar vidare att ”dramapedagogik grundar sig på att deltagarnas egna erfarenheter lyfts fram i skapande av ny kunskap, och deltagarnas erfarenheter kan t.ex. vila på andra
religiösa värdegrunder” (s.161). Det innebär att förhållningssättet i den
dramapedagogiska praktiken kännetecknas av ett undersökande förhållningssätt som inte utgår från frågor som förutsätter att det finns ett rätt
svar (a.a.).
Sternudd (2000) menar att det som skiljer drama från övriga estetiska uttrycksformer − bild, musik, slöjd − är ageringen i den fiktiva situationen och den estetiska dubbleringen. Det finns också en skillnad i
hur produkten kan uppfattas i de olika uttrycksmedlen. Berättandet i den
skapande processen kan betraktas som produkten i drama (jfr HolmgrenLind, 2007) som kan vara en teaterföreställning som utgått från ett färdigskrivet manus såväl som en kort improvisation eller en stillbild. I
drama, liksom i bild och slöjd skapas produkter. Men till skillnad från
de övriga ämnena bygger den flyktiga produkten i drama, om den inte
bevaras genom att t.ex. filmas, endast på det situerade och tillfälliga mötet med de andra här och nu.
Arbetet med drama kan således ha olika mål. Det kan vara konstnärliga, sociala, personlighetsutvecklande och kognitiva (Sternudd,
2000). I läroplanen beskrivs drama som ett verktyg för att uppnå kunskap inom andra områden, inte som ett eget ämne med ett eget kunskapsinnehåll. Det är denna aspekt, d.v.s. hur lärarna talar om dramas potential som verktyg i undervisningen som denna studie främst handlar
om.
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Definitioner och perspektiv på det dramapedagogiska
arbetssättet
Följande två citat visar den bredd som dramaämnet innefattar, både som
innehåll och medel. Rasmusson (2000) har studerat hur debatten om
dramaämnets tillhörighet framställts i den nordiska tidskriften Drama.
Hon konstaterar att drama kan beskrivas som både konst och pedagogik
med en helhetssyn på människan, där utforskandet av verkligheten är
central:
Dramaämnet utgår från en helhetssyn på människan. Det har både ett estetiskt
och ett kommunikativt syfte. Förutom teatern som språk och konstform i barnens och ungdomarnas värld, behandlar det dramatisk gestaltning och rollspel
i olika pedagogiska sammanhang i lek och skolarbete, där barn och unga
skapar fiktioner för att undersöka sin egen verklighet.(Rasmusson, 2000, s. 9)

Sternudd (2000) intar ett något annorlunda perspektiv och beskriver den
dramatiska handlingen i en fiktiv situation, ageringen och den kollektiva
kommunikationen som kärnan i dramapedagogisk verksamhet där meningsskapandet har en central betydelse:
Dramapedagogisk agering utgörs av människor som tillsammans med andra
skapar situationer som är fiktiva – det sker i en annan tid, på en annan plats
och deltagarna är i en annan roll än den verkliga – med stöd av en pedagogisk
ledare. Den fiktiva situationen skapas både inom människan med hjälp av
fantasin och får näring i den yttre verkligheten av att flera människor agerar
tillsammans. I situationen levandegörs begrepp, tankar och känslor och i
kommunikationen används både människornas verbala och icke-verbala uttrycksformer liksom konstnärliga symboler. I den kollektiva kommunikationen möjliggörs reflexion, lärande och en undersökning av medmänskliga
situationer, där innehåll och konstnärlig form samverkar för att skapa mening.
Arbetet är gruppdynamiskt och processinriktat i sin form. (Sternudd, 2000, s.
34)

I den här studien använder jag begreppet agering som anges i citatet
ovan utifrån definitionen att deltagarna agerar i olika roller där roll ska
uppfattas som ett levande väsen med tankar och känslor (människor och
djur). När deltagarna inte antar sådana roller med förmåga till tankar och
känslor, använder jag ordet föreställer (t.ex. modeller och föremål).
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Den gestaltade berättelsen
Den dramapedagogiska praktiken ger deltagarna möjlighet att tillsammans skapa fiktiva berättelser som de kan utgå från för att utveckla kunskap om sig själva och världen. Berättelser är ett ursprungligt sätt att
skapa mening. Enligt Säljö (2000) gav den språkliga kommunikationen
oss människor möjlighet att skapa sammanhängande berättelser som kan
hjälpa oss förstå mer om oss själva och vår omvärld (jfr Säljö, 2000).
Enligt Bruner (1996) är berättelsen ett sätt att tänka som kan överföras
och användas även i andra sammanhang. Den fiktiva berättelsen kan
både möjliggöra perspektivtagande (Østern, 1994) och vara ett stöd för
minnet i undervisningen (se Bruner, 1996; Stolpe, 2011). Gustafsson
(2008) beskriver det dramatiska berättandet som ett möte med konsten
som innebär att ”fördjupa sig i någon annans historia” och konstaterar
att om vi för en stund kan glömma ”våra socialt etiketterade jag” kan
konsten göra oss öppna för den andre (s. 46).
Inom dramasammanhang används ofta begreppet empati för att
beskriva hur ageringen och perspektivtagandet kan bidra till en ökad
förståelse för hur andra människor tänker och känner (Chaib, 1996;
Lepp, 1998; Öfverström, 2006). I den fiktiva inramningen och i mötet
med de andra kan deltagarna undersöka sin och andras verklighet samtidigt som de är medvetna om att aktiviteten är på låtsas. Men det går
givetvis inte att helt sätta sig in i en annan människas situation, varken i
drama eller i andra sammanhang. Biesta (2006) problematiserar empatibegreppet när han skriver om undervisning i allmänhet. Han föreslår
istället, med hänvisning till Arendt, begreppet visiting som syftar på att
besök inte är ”att se genom någon annans ögon utan att se med egna
ögon från en position som inte är ens egen – eller för att vara mer precis:
i en berättelse som skiljer sig starkt från den egna” (Biesta, s. 86). Därmed finns i konstruktionen av berättelser en potential att studera händelser ur flera perspektiv där individen ges möjlighet att föreställa sig den
andres position. Han betonar att det är ett besök som inte förnekar situeringen av det egna seendet och tänkandet, som han menar att empatibegreppet kan göra. Han ser interaktionen och mångfalden som en förutsättning för att ny kunskap ska uppstå och framhåller utbildning som
en möjlighet att överkomma skillnader och en möjlighet till möten (Biesta, 2006). Resonemanget kan tillämpas på interaktionen och den estetiska dubbleringens betydelse i berättandet med drama. När den egna
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identiteten besöker den gestaltade identiteten i ett fiktivt rum möjliggörs, som jag ser det, förståelse och insikter om att världen kan se olika
ut för människor. Jag uppfattar att begreppet visiting är användbart för
att beskriva och diskutera om och på vilket sätt drama kan användas för
att möjliggöra att nya insikter erövras som kan bidra till kunskap och
förändring.
Drama som mål eller medel
Det har genom tiderna pågått en livlig debatt i dramasammanhang
huruvida drama främst ska beskrivas som ett konstnärligt uttryck eller
en pedagogisk metod (Heikkinen, 2005; Rasmusson, 2000). Idag råder i
stort sett enighet om att drama kan beskrivas både som en pedagogisk
metod och som eget ämne (jfr Rasmusson 2000). Elsner (2000) konstaterar att den psykologiserande hållning som tidvis dominerat de estetiska
ämnena har fått skarp kritik. Arbetssättet kännetecknades då av ett ”fritt
skapande” som enligt Elsner fick förödande konsekvenser i och med att
ämnena intog en närmast terapeutisk roll och därmed förlorade sin egen
identitet. Elsners studie visar att i synnerhet dramalärare fokuserat ämnets instrumentella värde mer än dess intrinsikala värde. Olsson (2006)
anger som en möjlig förklaring att drama inte haft en egen kursplan
varpå dramalärare varit tvungna att försvara dramaämnet genom att
framhålla dess instrumentella värden. Elsner (2000) menar emellertid att
gränsdragningen mellan de estetiska ämnenas instrumentella och
intrinsikala värden är relativ och att en balans mellan de två aspekterna
har eftersträvats i undervisningen. Det innebär, som jag förstår, att när
drama används som verktyg fokuseras även de intrinsikala värdena.
Omvänt gäller att när den främsta målsättningen med arbetet är konstnärligt kan arbetet även ge instrumentella vinster. Som exempel kan
nämnas Chaibs (1996) studie av tre ungdomsgrupper som arbetar med
teater på fritiden. Studien visar att ett konstnärligt projekt, där målet är
att skapa en teaterföreställning, också har personlighetsutvecklande dimensioner. De flesta deltagarna upplevde att de utvecklats som människor med ett ökat självförtroende, stärkt identitet, ökad frihetskänsla,
ökad empatiförmåga och en större kommunikationsförmåga.
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Leken − en tillgång i drama
Lek och det lekfulla förhållningssättet är viktigt för människan och har
en central plats inom drama liksom i allt konstnärligt skapande. I drama
liksom i lek bearbetas olika intryck, och kunskap erövras om den egna
personen och omvärlden. Heikkinen (2005) menar att det är fiktionen
och den allvarliga lekfullheten som kännetecknar den pedagogiska och
meningsskapande dimensionen i det dramapedagogiska arbetssättet.
Termen allvarlig lekfullhet åsyftar att lek och lärande hör ihop och att
lärande kan uppnås om leken tas på allvar. Lek kan betraktas som en fri
handling men även som något nyttigt. Lindqvist beskriver leken som
fantasi i handling, en fantasiprocess, där en verklig situation genom fantasin
får en ny och annorlunda innebörd. Leken är ett dynamiskt möte mellan barnets inre (känslor och tankar) och den yttre verkligheten. I leken skapas en
fiktiv situation och i leken gestaltas handlingar. (Lindqvist, 2002, s. 44)

Lindqvist sätt att beskriva lek ligger nära min förståelse av drama där
den fiktiva gestaltningen och det skapande förhållningssättet kan ge deltagarna vidgad förståelse och nya insikter om sig själva och omvärlden
(jfr Chaib, 1996). Leken utspelas liksom drama i en fiktiv värld, i en
egen tid och ett eget rum med tydliga regler.
Jag betraktar lek som en dimension i drama och ansluter mig till
Deweys (1997) syn på leken som en tillgång i undervisningen. Den lärande potentialen kan jämföras med Schwartzman (1978) som kopplar
lekens betydelse för att förstå sin omvärld till att man i leken använder
och transformerar artefakter, roller och handlingar (a.a. s. 328). I leken,
liksom i drama, skapar och omskapar deltagarna i interaktion här och
nu. I den transformativa processen kan kunskap erövras. Rasmussen
(1998) skriver om hur både den dramatiska leken, med rötter i teaterkonst, och lekar som saknar en fiktiv dimension utövas i den dramapedagogiska praktiken. Sådana lekar ingår oftast som för- eller stödövningar inför arbete med den teatrala formen (se Erberth & Rasmusson,
2008; Hägglund & Fredin, 2011; Pusztai, 2000).
Drama som medierande verktyg
Det sociokulturella perspektivet på lärande som jag tidigare redogjort
för är kritiskt till idén om passiv inlärning av information. Istället betraktas lärande som en aktiv handling som konstrueras av eleverna i
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olika situationer. Lärandet är situerat vilket innebär att det sammanhang
aktiviteten utspelas i påverkar lärandet. Tyngdpunkten förskjuts därmed
”från att huvudsakligen uppfatta lärandet som ett kognitivt fenomen till
en fråga om deltagande i en social praktik och ett fenomen som inte bara
är kognitivt utan också sinnligt och socialt” (Carlgren, 1999). I drama
interagerar människor här och nu, i en fiktiv gestalt och tid i ett fiktivt
rum. Deltagarna möts med sina olika erfarenheter och mening skapas i
den fiktiva kontexten. Jag ser drama som en pedagogisk praktik i linje
med ett sociokulturellt sätt att förstå lärande.
Vygotskij (1999) skriver om människans relation till världen som
medierad. Individens sätt att uppleva och tolka världen är via mänskliga
handlingar medierade genom olika verktyg. I sociokulturell teori är redskap/verktyg/artefakter medierande redskap och just i den medierande
funktionen, att framställa något på ett specifikt sätt, så ligger att de är
skapade och perspektiverande. Olika kulturella verktyg och tecken som
representerar verkligheten i olika aktiviteter används. Det kan vara aktiviteter som att tänka, tala, lösa problem och att läsa. Verktygen kan vara
både fysiska och intellektuella. Erfarenheter medieras först i ett socialt
samspel och därefter inom individen (jfr Säljö, 2000). Lärprocessen i
drama innebär att olika stoff bearbetas gemensamt med hjälp av berättande och en fiktiv inramning och därur, i transformationen inom varje
individ, konstrueras den egna kunskapen (jfr Østern, 2006). Detta sammanfaller med en sociokulturell förståelse av lärande där man ser lärande som en aktiv handling där individer med hjälp av olika redskap
skapar kunskap i samspel med sin omgivning (Säljö, 2000). På så vis
kan världen via den teatrala formen medieras och bidra till nya insikter
och ökad förståelse.
I ett sociokulturellt perspektiv ses språket som ett medium där mening skapas men perspektivet har kritiserats för att främst fokusera den
kognitiva dimensionen i lärandet. Till skillnad från det sociokulturella
perspektivet fokuserar den estetiska lärprocessen i drama även den
emotionella och fysiska dimensionen. Lärare och elever konstruerar och
rekonstruerar tillsammans ny kunskap genom olika former av språk,
både det talade och skrivna samt kroppens språk med ickeverbala uttryck och gester. Form och innehåll samspelar i en skapande process och
i reflektionen uppstår kunskap. Ahlskog Björkman (2007) beskriver den
transformativa lärprocessen i ett annat estetiskt ämne, nämligen slöjd,
som tänkande, kommunikation och formande i en integrerad process.
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Beskrivningen av en lärprocess i slöjd är även giltig för dramaprocessen,
även om där också finns väsentliga skillnader, där människor tänker,
känner och handlar med stöd av olika verktyg och artefakter.
Den estetiska dubbleringen – en pedagogisk möjlighet
Den mest avgörande skillnaden mellan drama och övriga estetiska ämnen är som jag skrev tidigare ageringen och den estetiska fördubblingen,
eller estetiska dubbleringen som den oftast benämns i den svenska kontexten (Bolton, 1979; Sternudd, 2000; Szatkowski, 1985; Østern & Heikkinen, 2001). Den estetiska dubbleringen innebär att deltagarna befinner sig i två världar samtidigt, med kroppen och med sin emotionella
och kognitiva förmåga, i den verkliga och den fiktiva världen. Det innebär att den agerande samtidigt har en upplevelse i fiktionen och av fiktionen. Med andra ord upplever den agerande sin roll 9 samtidigt som den
skapar rollen (Østern & Heikkinen, 2001).
Genom den estetiska dubbleringen får individen tillgång till både
sitt eget perspektiv och det perspektiv som rollen ger. I utrymmet och
den dialog som uppstår mellan de båda perspektiven, rollen och det egna
jaget, möjliggörs insikter och förståelse som kan bli en ytterligare dimension i lärandet. Med andra ord möjliggör det utrymme som uppstår
mellan individen, rollen och gestaltningen en estetisk lärprocess. I arbetet med drama eftersträvas en lärprocess som inbegriper både en kognitiv, en emotionell och en fysisk dimension.

Roll ska här förstås som ett rollskapande i stunden, inte som en beskriven rollkaraktär
i ett färdigskrivet manus.

9
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Berggraf Sæbø (2009) har med utgångspunkt från Szatkowski (1985)
utvecklat en figur som visar de möjligheter den estetiska dubbleringen
ger i mötet mellan två agerande personer.
A*

A* = person A i roll

B*

B* = person B i roll
A

A = person A själv

B

B = person B själv

Figur 1: Den estetiska dubbleringen (Berggraf Sæbø, 2009, s. 32)
Figuren visar att antalet möjliga möten mellan personerna mångdubblas
i den fiktiva situationen. I reflektionen över de erfarenheter deltagarna
får möjliggörs djup kunskap (Bolton, 1979) och i den estetiska dubbleringen möjliggörs en reflektion där deltagarna uttrycker sina erfarenheter via agering istället för med enbart ord (jfr Sternudd, 2000).
En artefakt kan vara ett redskap och det kan vara ett konstföremål.
I den estetiska dubbleringen, kommer aktörens lagrade livserfarenhet
och kunskap till uttryck i en konstnärlig produkt. Jag menar att i drama
kan den estetiska dubbleringen förstås som ett centralt redskap – en medierande artefakt – eftersom individen där använder sin erfarenhet och
personliga kunskap i det gestaltande arbetet för att framställa något på
ett specifikt sätt.
Den dramapedagogiska verktygslådan
Lärarens mediespecifika och didaktiska kunskap har lyfts fram som avgörande för den estetiska lärprocessen och den kunskap som kan uppnås
(jfr Berggraf Sæbø, 2009; Holmgren-Lind, 2006; Sternudd, 2000). Den
gestaltade fiktionen är kärnan i drama som pedagogiskt verktyg. För att
fiktionen ska hållas levande använder läraren verktygen ”rummet”, ”karaktären” och ”berättelsen” (Szatkowski, 1985). Innehållet ges en form
som skapas kollektivt och i samspelet mellan den konstnärliga och den
kommunikativa processen skapas ett spänningsfält som ger pedagogiska
möjligheter. Deltagarna utgår från fiktionen och i distanseringen kan
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man nå ökad förståelse av kunskapsobjekt, attityder och åsikter. Mening
blir därmed inte något utanför individen utan det skapas i handling (jfr
Vygotskij, 1999). De dramapedagogiska verktygen innefattar därmed
både kunskap i drama som estetisk uttrycksform med dess innehåll kring
gestaltning och agering samt kunskap om olika konventioner (se nedan),
grupp-processer och samtal.
Holmgren-Lind (2007) visar i sin licentiatavhandling, där barn berättar med drama under ledning av en dramapedagog, att förutom tillgång till olika typiska dramapedagogiska konventioner är även dramaturgiska verktyg som till exempel tempo, fabel och konflikt betydelsefulla. Hon konstaterar att om pedagogen har tillgång till olika konventioner och dramaturgiska verktyg som bidrar till ett experimenterande
och utforskande av innehållet, så öppnas fler möjligheter i den dramapedagogiska praktiken. Även Berggraf Sæbø (2009) framhåller pedagogens dramapedagogiska kompetens för att guida eleverna i det skapande
arbetet och konstaterar att lärare utan ämneskompetens ofta intar en mer
passiv roll i arbetet. Både Bergraf Sæbøs studie av drama i skolan och
Olssons (2006) studie av teaterarbete i skolan visar att pedagogens mediespecifika pedagogiska kompetens är avgörande för vilken typ av estetisk lärprocess som eleverna får möta. Flera studier visar att lärare har
bristfälliga verktyg att guida barnen i konstnärligt skapande (se
Bendroth-Karlsson, 1996; Berggraf Sæbø, 2009; Saar, 2005; Öfverström, 2006). Några av lärarna i Öfverströms studie ser det som en bidragande orsak till att de inte använder drama mera i skolan trots fördelarna med det holistiska arbetssättet.

Dramakonventioner
Drama omfattar ett flertal tekniker och uttrycksformer som kan benämnas på olika sätt. I min studie har jag valt att använda termen dramakonventioner (bilaga 3) som enligt Owens och Barber (2006) kan betraktas
som olika överenskomna tekniker som använder form på ett organiserat
sätt i dramaarbetet. De definierar dramakonventioner som: ”…överenskomna tekniker, med vars hjälp man bygger upp en dramatisk situation. Man använder rum, handling och tid, i avsikt att skapa mening…”
(s. 12 ). Exempel på olika konventioner är enligt Owens och Barber
(s.19) olika spel och lekar som kan fokusera uppmärksamhet, lugna ner
eller engagera eller vara förberedande inför kommande tema. Andra öv- 47 -
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ningar som nämns är ljudcollage, olika staty- och improvisationsövningar, forumteater, lärare-i-roll, skulpturer, och rollbyten. Gemensamt för alla är att de arbetar med form, på ett organiserat sätt, för att
skapa betydelse.
Det är min erfarenhet att i den svenska dramapedagogiska traditionen har arbetet ofta följt en struktur där dramaaktiviteten inleds med
olika förövningar som förberedelse inför en dramatisk aktivitet som till
exempel en improvisation, ett rollspel eller ett processdrama. Med termen förövningar syftar jag på konventionen spel och lekar (Owens &
Barber, 2006). Övningarna har beskrivits i många handböcker (se t. ex.
Hägglund & Fredin, 2011; Rasmusson & Erberth, 2008) och utövas
både med och utan fiktiva inslag. Ofta syftar de till skärpning eller träning av olika förmågor som deltagarna behöver i arbetet med den dramatiska formen och fokuserar bland annat samarbete, koncentration,
olika sinnen, uppmärksamhet, kroppskontakt och fantasi. Pusztai (2000)
diskuterar i sin avhandling, där han studerar fyra för dramapedagogiken
tongivande metoder 10, förövningarnas betydelse för dramaverksamheten. Dessa övningar ses som ”uppvärmning” av kropp, intellekt och
fantasi och syftar till att träna förmågor som kan komma till användning
i den påföljande aktiviteten med agering i en dramatisk handling. Hans
uppfattning är att lärare i Sverige ofta arbetar med förövningar som inte
leder vidare till arbete med dramatiskt formande och agering i roll.

Forskning om drama som pedagogiskt verktyg
Varierade uttrycks- och undervisningsformer samt lärarnas förhållningssätt är av avgörande betydelse för lärandet i skolan. Detta stöds av
den forskning som The Arts Education Partnership 11 i USA redovisat.
Inom ramen för forskningsprogrammet Champions of change: The Impact of the Arts on Learning fann Burton, Horowitz och Abeles (1999)
10
De dramapedagogiska metoder som Pusztai (2000) studerat är Viola Spolins, beskriven i boken Improvisation for the Theatre (1963), John Hodgons och Ernest Richards i Improvisation – En drama-pedagogisk metod (1978), Brian Ways Utveckling
genom drama (1976) samt Dan Lipschütz metod i Samspel i grupp (1976).
11
En koalition mellan utbildningsdepartementet och olika nationella konstnärliga organisationer med uppgiften att forska om sambandet mellan konstnärliga uttrycksmedel och lärande (i Berggraf Saebø, 2009).
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att eleverna uppnådde en djupare förståelse när konstnärliga uttrycksmedel integrerades med teoretiska ämnen. Forskning framhåller även de
konstnärliga ämnenas betydelse för att öka motivationen i undervisningen samt deras egenvärde och den betydelse det kan ha för människors livskvalitet (Berggraf Sæbø, 2009). Trots dessa forskningsbelägg
visar flera studier att de estetiska ämnena också uppfattas som något åtskilt från kunskap och lärande (Berggraf Sæbø, 2009; Elsner, 2000;
Öfverström, 2006). Både Öfverström och Elsner har liksom jag intervjuat lärare som undervisar i den svenska skolan, om deras föreställningar om estetiska uttrycksmedel i undervisningen. Öfverströms studie
utgår liksom min från drama i undervisningen medan Elsners intresse är
estetiska ämnen i allmänhet, varav drama är ett. Studierna skiljer sig från
varandra avseende skolkontext. Elsner har intervjuat lärare som undervisar på gymnasieskolan och Öfverström har intervjuat lärare som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet. Både Elsners och Öfverströms studier framhåller dramas instrumentella karaktär och visar att
förutom kunskapsutveckling i allmänhet domineras dramaarbetet av
personlighetsutvecklande och sociala värden. Förutom att Öfverströms
undersökning även inbegriper lärare som undervisar på gymnasiet skiljer sig våra studier även i analysförfarande och resultat. Analysen av
mitt material uppvisar en mer varierad och tvetydig bild av hur drama
används som verktyg i den pedagogiska praktiken än Öfverströms studie.
Drama som fritt skapande och trevliga avbrott utan
koppling till lärande
Estetiska uttrycksmedel särskiljs således ofta från undervisning med
specifika kunskapsmål i skolan. Linds och Borhagens (2000) utvärdering av Skolverkets och Kulturrådets gemensamma projekt Kultur för
lust och lärande visar att lärarna uppfattar att de estetiska ämnenas
funktion främst är att bidra till omväxling, lust och motivation. Den uppfattningen stöds av flera studier (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003;
Lindgren, 2006; Åstrand, 2001). Lindgren (2006) har studerat skolans
estetiska praktik och intervjuat skolledare och lärare som undervisar i de
estetiska ämnena, främst musik. Hon fann att lärarna talar om den estetiska verksamheten som något lustfyllt och säreget, avgränsat från annan
verksamhet i skolan. Det finns också studier där drama studerats speci- 49 -
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fikt som på liknande sätt visar att drama fungerar som rekreation, underhållning eller som paus från den övriga undervisningen (jfr Berggraf
Sæbø, 2009; Rasmusson, 1998).
En möjlig förklaring till detta är föreställningen om estetikens förmåga att frigöra människor och att uttrycksmedlen enbart betraktas som
fritt skapande, subjektiva känslor och individuella upplevelser som inte
har med lärande att göra (jfr Best, 1992; Lindgren, 2006; Saar, 2005).
Ett sådant synsätt kan förstås ur föreställningen att barnet är skapande
från början och ska lämnas ifred att skapa fritt. Utifrån detta synsätt behövs heller ingen mediespecifik kompetens (jfr Marner, 2006; Thavenius, 2002). Det stämmer med Lindgrens studie där hon saknar resonemang hos lärarna om den konstnärliga formen som innehåll och fann att
de lustfyllda målen framhölls mer än estetiska mål.
På liknande sätt, som trevliga avbrott i undervisningen, kan enstaka kulturprojekt som kommer till skolan uppfattas. Saar (2005) och
Olsson (2006) menar att de riskerar att bli inslag utan sammanhang eller
koppling till skolans övriga arbete. Därmed skapas en tydlig gräns mellan olika kunskapspraktiker i skolan och den estetiska verksamheten ses
då inte som lärande som ger kompetens tillämpbar utanför de estetiska
ämnena. Slutsatsen blir således att drama varken blir ämne eller metod.
Det blir trevliga avbrott och rekreation.
I en tidigare studie (Fredriksson, 2006) där jag intervjuade elever
som arbetat med drama i skolan fann jag att eleverna är positiva till
drama i undervisningen, men samtidigt uppfattas den undervisningen
inte som ”riktig skola”. Eleverna talar om dramaundervisningen som en
”frizon” från det övriga skolarbetet (jfr Chaib, 1996). Detta stämmer
överens med resultat från andra studier som också visar att drama används avskilt från den övriga, s.k. teoretiska undervisningen i skolan (jfr
Berggraf Sæbø 2009; Öfverström, 2006). Bergström och Holm (2002)
visar i sin studie om elevers delaktighet i skolan att eleverna inte uppfattar praktiska ämnen, som de upplever som roliga, som riktiga skolämnen. Haugstedts studie (i Silius-Ahonen, 2005) visar att när undervisningen med drama har fått personlig betydelse för eleverna tycks den
inte uppfattas som att de lär sig något. Eftersom drama gärna förknippas
med upplevelser och något som är roligt tyder detta på att drama avskiljs
från teoretisk kunskap och därmed inte heller uppfattas som ”riktig kunskap” som kan formuleras i ord (jfr Carlgren, 1999).
Många elever uppfattar skolan som nyttig, men tråkig (se t. ex.
Berggraf Sæbø, 2009) med ett innehåll som inte upplevs meningsfullt.
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Eleverna gör således en uppdelning mellan känslor och intellekt där
känslor inte anses höra hemma inom skolan (Falk, 1999). I en studie av
ungdomar som arbetar med teater på fritiden (Chaib, 1996) visar deltagarna tveksamhet till att införa drama på schemat i skolan trots att de
uppskattar teaterverksamheten. De oroar sig för att teater i den kontexten kommer att bli lika tråkig som övrig skolverksamhet.
Drama som verktyg i skolans undervisning
Det finns emellertid också studier som visar att drama används både för
kunskapsutveckling och för att arbeta med olika värdepedagogiska frågor. Jag redovisar här några studier om drama som verktyg i undervisning, som jag ser som relevanta för denna studie. Det är studier där
drama använts inom skolämnen som Svenska och Naturkunskap (Jacquet, 2011; Podlozny, 2000; Winner & Hetland, 2000; Ødegaard, 2001)
och där drama används för att arbeta med skolans demokratiska uppdrag
(Aspán, 2009; Grünbaum & Lepp, 2005).
Med avseende på svenskämnet visar ett flertal studier att arbetet
med drama utvecklar barns språkliga förmåga. Inom ramen för Reviewing Education and the Arts Projekt (REAP) (Winner & Hetland,
2000) gjordes en omfattande granskning av studier om sambandet mellan estetisk verksamhet i klassrummet och elevers skolprestationer i skolämnen. Studien avgränsas till rapporter på engelska under perioden
1950 – 1999 och konstaterar att drama är det estetiska uttryck som visar
tydligast positiva samband i förhållande till skolprestationer. Undersökningen utgick från dramaaktiviteter där eleverna arbetar med agering utifrån olika texter och jämfördes med andra gruppers arbete med text utan
agering. Studien visar att drama ökade läsförståelse, skrivförmåga,
muntlig framställning och språklig medvetenhet (Podlozny, 2000). Det
är värt att notera att Podlozny sorterat bort studier där elever valt drama
och endast utgått från studier där alla elever deltagit i den pedagogiska
praktiken. I en svensk studie Att ta avstamp i gestaltande − Pedagogiskt
drama som resurs för skrivande fann Jacquet (2011) att de dramatiska
gestaltningarna fick genomslag i elevernas arbete med sina egna texter,
både gällande elevernas engagemang och textens innehåll och form.
Drama kan förstärka lärandet även inom det naturvetenskapliga
området. I en norsk studie The drama of science education: how public
understanding of biotechnology and drama as a learning activity may
enhance a critical and inclusive science education visar Ødegaard
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(2001) att elevernas förståelse för det naturvetenskapliga lärostoffet
ökade när drama användes som verktyg i undervisningen. Hon menar
att drama kan användas som arbetsform både för att levandegöra olika
begrepp och modeller men också för att få en ökad förståelse för naturvetenskapens roll i samhället. Värdet med en undervisning där drama
ingår ligger då enligt henne i det personliga mötet med vetenskapen.
Ødegaard (2003) fann olika former för dramatiska aktiviteter i klassrummet. Både aktiviteter som syftar till att befästa kunskap och aktiviteter som utgår från mera öppna frågor. 12 Hon exemplifierar med en
aktivitet vars syfte är att eleverna både ska erhålla kunskap om ett innehåll och kritiskt granska det. I arbetet erhöll eleverna mer kunskap
om bioteknik samtidigt som de utforskade sina egna åsikter i ämnet.
Arbetet utgick från dramat ”Gengångare” av Henrik Ibsen med olika
rollfigurer från flera av hans olika verk. Deltagarna fick agera i roller
som återspeglade den norska befolkningens inställning till den nya
gentekniken. Gymnasieeleverna använde alltså sina kunskaper för att
konstruera ny kunskap om verkligheten, i detta fall ny kunskap och
kanske nya insikter om genteknikens konsekvenser i dagens samhälle.
På så sätt fick de med hjälp av den fiktiva berättelsen reflektera kring
frågor om genteknik, i relation till då och nu.
Att använda berättelser som redskap i undervisningen har lyfts
fram av fler forskare (Bruner, 1996; Stolpe, 2011). Stolpe (2011) diskuterar lärarnas ämnesdidaktiska kompetens inom den naturvetenskapliga
undervisningen. Hon diskuterar inte drama specifikt i undervisningen
utan berättandet generellt och vilken betydelse det narrativa kan ha för
att eleverna ska minnas ett innehåll. Stolpe hänvisar till Bruner (1996, s.
147) som menar att ”det är mycket troligt att det för oss mest naturliga
och ursprungliga sättet att organisera våra erfarenheter och kunskaper
just är genom berättelser”.
Arbetet med temat ”genteknik” som beskrevs ovan byggde på forskning
om allmänhetens uppfattningar av modern bioteknik och hade således
12
Hon beskriver strukturerade aktiviteter för att lära ett bestämt kunskapsinnehåll, till
exempel en modell där deltagarna gestaltar ”roller” som elektroner i en krets för att
illustrera begreppet elektricitet. Där finns också aktiviteter som inbegriper mer improvisation med agering i roll och tar som exempel en improvisation inom en strukturerad
ram där deltagarna tilldelas olika rollbeskrivningar, så kallade ”role cards” (Ødegaard,
2003, s.78).
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både ett vetenskapligt och filosofiskt innehåll. Aktiviteten är ett exempel
på hur naturvetenskap och drama kan integreras och berika varandra i
undervisningen. Det finns ett bestämt syfte med aktiviteten, att problematisera genteknikens konsekvenser och aktiviteten utgår från en öppen
fråga där inga givna svar ges. Det blir som jag ser det en undervisning
som både kan ge mer kunskap om genteknik samtidigt som den kritiskt
granskas. Deltagarnas möjlighet att utforma och använda sina rollkaraktärer i en dramatisk berättelse – där både känsla och intellekt inbegrips,
har betydelse för vilka insikter som kan erövras. I bästa fall kan arbetet
utmana eleverna att upptäcka nya saker och konstruera ny förståelse.
Drama används också som verktyg i arbetet med olika värdepedagogiska frågor (Aspán, 2009) och har visat sig fungera bra för att synliggöra och hantera konflikter. I en omfattande studie inom ramen för
det internationella forskningsprojektet DRACON studerades dramapedagogik i kombination med konflikthantering i tre länder, Sverige, Malaysia och Australien. Samarbetet utmynnade i ett program som tar fasta
på dramas potential att förebygga och hantera konflikter (Grunbaum &
Lepp, 2005; O`Toole & Burton, 2005).
Ovanstående visar att drama studerats i relation till olika ämnesinnehåll där deltagarna med stöd av en pedagogisk ledare använder fiktion och agering som verktyg i en meningsskapande process. Drama används således inom en rad skolämnen och ämnesområden för att uppnå
olika lärandemål.
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4. Metod
I det här kapitlet beskrivs mina metodologiska utgångspunkter och hur
studien lagts upp, genomförts och analyserats.

Forskningsansats och undersökningens
uppläggning
En grundläggande utgångspunkt i studien är att kunskap konstrueras
mellan människans subjektiva värld och världen omkring henne (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000). Kunskap och lärande utgår
från människans erfarenheter, i olika möten, i olika sociala sammanhang, varav skolan kan vara ett sådant sammanhang. Eftersom studiens
syfte är att undersöka vilken mening lärare tillskriver sitt arbete med
drama i skolan har jag valt en kvalitativ forskningsansats. Syftet med
den kvalitativa analysen är enligt Starrin och Svensson att ”…identifiera
ännu icke kända eller otillfredställande kända företeelser, egenskaper
och innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer…” (1994, s. 6) och strävar efter att ”beskriva och tolka de teman som
förekommer i intervjupersonens livsvärld” (Kvale, 1997, s, 170). Utifrån studiens syfte att undersöka lärares meningsskapande av sitt arbete
med drama valdes intervju som metod där jag vid intervjutillfället utgick
från en frågeguide med öppna frågor (se bilaga 1). Kvale framhåller att
”intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (s.
70). Han beskriver intervjun som en mänsklig interaktion i syfte att producera kunskap. Både intervjun och analysen har således inneburit att
förhålla mig kritiskt till min roll och min erfarenhet både från mitt tidigare arbete som lärare i grundskolan och till mitt nuvarande arbete som
dramalärare på lärarutbildningen.
Kvalitativa analyser kan se olika ut och struktureras på olika sätt.
Jag kommer därför att ge en utförlig beskrivning av de olika stegen vid
analysarbetet i denna studie. Min målsättning har varit att på bästa sätt
transformera datamaterialet till ny kunskap (jfr Patton, 2002) och mitt
tillvägagångssätt kan liknas vid det som Larsson (1986) benämner öppen ingång där analysen vägleds av problemet där forskaren eftersträvar
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att ”med största möjliga uppfinningsrikedom finna ett lämpligt sätt att
klargöra, upptäcka något” (s. 41). Jag har sökt olika teman i informanternas beskrivningar av hur de arbetar med drama. Inledningsvis var min
strävan att sortera materialet i olika kategorier men eftersom detta angreppssätt både söker efter – och därmed skapar – en inre homogenitet
och en tydlig och skarp gräns mellan kategorierna valde jag istället att
sortera i olika teman. De olika temana ska inte uppfattas som helt distinkta. Liksom Graneheim och Lundman (2004) menar jag att det är
svårt att urskilja helt åtskilda teman ur ett datamaterial som bygger på
människors erfarenheter av en komplex verklighet. Snarare kan en
aspekt uppstå i flera teman och ges annan betydelse i olika sammanhang.
Det innebär att temana delvis överlappar varandra. Jag har valt att analysera och presentera mitt material i avsikt att urskilja olika teman men
har således ingen strävan att formulera teman helt åtskilda från varandra.
Min avsikt har alltså varit att göra en analys där jag sökt efter
olika teman i lärarnas beskrivningar av sin erfarenhet av dramaundervisning i skolan. Jag har inte gjort några observationer av verksamheten och kan följaktligen inte utifrån egna iakttagelser uttala mig om
vad som görs. Studien grundar sig på de erfarenheter lärarna berättar
om vid intervjuerna.

Intervjuer
Mitt forskningsintresse är att undersöka vilken mening lärare tillskriver
sitt arbete med drama i skolan. Studiens empiri består av intervjuer med
lärare som använder drama i sin undervisning. I detta avsnitt beskriver
jag tillvägagångssättet vid valet av deltagare och genomförande av intervjun samt etiska överväganden som gjorts.
Val av deltagare
För att hitta lärare som arbetat eller arbetar med drama frågade jag människor i min omgivning. Urvalet blev på så sätt riktat och begränsat (Patton, 2002). Vid val av intervjupersoner begränsades urvalet till att läraren skulle ha en lärarutbildning för att arbeta inom förskola, grundskola
eller fritidshem. Jag valde att inte intervjua dramapedagoger utan lärarutbildning eftersom de har en mer specialiserad utbildning inom drama
och oftast har andra anställningsvillkor och arbetsuppgifter än övriga
lärare. Mitt intresse är att undersöka drama i undervisningen som helhet.
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Det är sällsynt att dramapedagoger deltar i all undervisning under en
längre tid.
Det visade sig vara svårt att hitta lärare som arbetade med drama.
När jag ringde runt avböjde några med motiveringen att de inte ansåg
att de arbetat tillräckligt mycket med drama för att kunna bidra med något i en intervju. Jag förtydligade min förfrågan med att det var tillräckligt om de arbetat något med drama. Detta ledde till att några ändrade
sig och ställde upp för en intervju.
Urvalet i en kvalitativ studie syftar till att ge en så stor variation
av kvaliteter som möjligt. Att välja deltagare med olika erfarenheter
ökar möjligheten att belysa forskningsfrågan utifrån olika aspekter
(Alexanderson, 1994). Informanterna i denna studie har olika ålder,
olika lång yrkeserfarenhet, arbetar i olika städer, arbetar på skolor med
olika sociala upptagningsområden, arbetar både på friskola och kommunala skolor samt har olika utbildningsbakgrund, både i relation till lärarinriktning och till dramautbildning. Alla informanter i studien är kvinnor. Urvalet har gjorts fortlöpande under arbetets gång.
Eftersom jag efter nio intervjuer saknade informanter som uppgivit att de arbetat mycket med drama i sin undervisning gjordes två kompletterande intervjuer vårterminen 2010. Då ändrades också urvalskriterierna från att omfatta lärare som arbetar något med drama i sin undervisning till lärare som arbetar mera målmedvetet med drama. De intervjuerna tillkom efter att jag fått information om att dessa lärare arbetade
relativt mycket med drama i sin undervisning. Den ena arbetar på en
friskola med en uttalad utomhuspedagogisk inriktning, den andra är en
lärare med ytterligare utbildning i drama utöver sin lärarutbildning. Avsikten med detta val var att få ytterligare variation i materialet. Ett fåtal
av informanterna har jag tidigare kommit i kontakt med som lärarutbildare.
Av de elva informanterna har två lärare utbildning för att arbeta i
förskola, sex för arbete på fritidshem och tre för arbete inom grundskolan, varav en av dessa har utbildning både för förskola och för grundskola. När intervjuerna genomfördes undervisade alla lärare i grundskolan. Några lärare arbetade dessutom på fritidshem och i förskoleklass.
Denna studie tar emellertid endast med utsagor som handlar om lärarnas
beskrivningar av sitt arbete i skolan. Som jag skrev ovan var det svårt
att hitta lärare som arbetade med drama i sin undervisning. Det är värt
att notera att sex av elva informanter har en fritidspedagogutbildning
och tre informanter har förskollärarutbildning. En informant har både
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förskole- och lärarutbildning. Bara två informanter har enbart lärarutbildning för grundskola och det är också de informanterna i mitt material
som har mest utbildning i drama utöver sin lärarutbildning.
Genomförande och etiska överväganden
Datainsamlingen påbörjades i maj 2007 och de två sista intervjuerna
gjordes i april 2010. Tolv intervjuer genomfördes varav en tidig intervju
med en lärare som undervisar på gymnasieskola. Den intervjun kom att
sorteras bort på grund av att studien är avgränsad till grundskolan.
Jag valde att först göra en provintervju för att pröva mina frågor.
Frågeguiden visade sig fungera bra så provintervjun kom att ingå i mitt
datamaterial. Att en intervju utgick ur materialet berodde på ett missförstånd vid urvalsförfarandet. Det visade sig vid intervjun att läraren
arbetar på en gymnasieskola och denna studie omfattar enbart lärare
som undervisar i grundskolan. Studiens material består således av elva
lärare.
Informanterna benämns oftast lärare oavsett om de är utbildade
för att arbeta inom förskola, fritidshem eller grundskola men ibland används termen pedagog för variation. När jag sökte informanter till min
studie fick jag förslag på lärare att intervjua från studenter, lärare i
grundskolan, en kollega och verksamma dramapedagoger. Jag tog därefter kontakt med berörda lärare via telefon. Läraren tillfrågades personligen om sin medverkan i studien och det var naturligtvis frivilligt att
ställa upp som informant. Jag berättade också att intervjun skulle spelas
in på band och de gav sitt samtycke till detta. Läraren fick själv välja var
intervjun skulle genomföras. De flesta valde att göra intervjun på sin
egen arbetsplats. Endast en intervju gjordes på mitt arbetsrum och en
intervju genomfördes i den intervjuade lärarens hem. De lärare som intervjuades blev samtidigt som de tillfrågades informerade om studiens
syfte och tillvägagångssätt samt att alla uppgifter skulle avidentifieras
(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialiteten har uppfyllts genom att alla
namn kodats och annan information som eventuellt skulle kunna härledas har uteslutits.
Jag bedömer det som att vi vid samtliga intervjutillfällen fick tala
relativt ostört. Däremot begränsades intervjun vid ett par tillfällen av att
lärarna på grund av tidsbrist inte kunde avsätta så mycket tid till intervjun som varit önskvärt. Därför varierar längden på intervjuerna från ca
en halv timme till 75 minuter. Jag noterade också att det var svårt att
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hitta tider för intervjun och svårt för informanterna att vara borta från
undervisningen alltför länge och en viss trötthet infann sig när intervjun
överskred en timme. Därför blev min ambition att begränsa intervjuerna
till högst en timme.
Intervjuerna var halvstrukturerade (Kvale, 2009) och utgick från
olika teman i en frågeguide där frågorna var mera övergripande och utrymme fanns till relevanta följdfrågor (bilaga 1). Alla intervjuer utgick
från samma frågeguide men fick olika karaktär. De senare intervjuerna
blev mer riktade med mer specificerade uppföljningsfrågor vägledda av
vad som framkommit i tidigare intervjuer i syfte att uppnå mättnad.

Bearbetning och analys
I studien har empiri och teori samverkat under hela datainsamlingsprocessen. Min ambition har varit att göra en analys där jag sökt efter mönster och kvalitativa skillnader i materialet som beskriver lärarnas erfarenhet av dramaundervisning i skolan (Kvale, 2009). Kvale skriver om hur
forskaren kan använda olika tekniker vid analysen av sina intervjuer. Jag
har använt mig av ett sådant tillvägagångssätt i arbetet med mitt empiriska material och inte följt någon bestämd analytisk teknik utan temana
har vuxit fram ad hoc under analysens gång (jfr Kvale, 2009). Kvale
menar att ett sådant eklektiskt sätt att skapa mening, där olika metoder
och teoretiska ansatser kombineras skiljer sig från mer systematiska analysformer som kategoriseringar och samtalsanalys. Det betyder att jag
inte använt en specifik metod för analysen utan växlat mellan olika tekniker.
Transkription av intervjuer med lärare
Jag började med att transkribera de bandinspelade intervjuerna ordagrant. Redan i denna inledande bearbetning började jag tolka materialet
(jfr Kvale, 2009). Val av transkriptionsmetod avgörs av syftet med analysen. Enligt Linell (1994) bör en transkription ses som ett arbetsredskap
där forskarens tolkning och förståelse påverkar analysen. Eftersom jag
inte avsåg att analysera materialet på språklig nivå utan framförallt intresserade mig för innehållet i intervjun transkriberade jag större delen
av intervjuerna inspirerad av det som Linell benämner bastranskription
av samtal. Jag har valt ett mellanting mellan tal och skriftspråk för att
underlätta läsbarheten utan att något i innehållet går förlorat, och strukit
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sådant som felsägningar och upprepningar då dessa ord inte haft någon
betydelse för innehållet i detta sammanhang. Långa pauser har noterats
med tre prickar. Intervjuaren markerades med I och respondenten med
R. Olika namn på skolor och personer har avidentifierats med fiktiva
namn eller xxx. De nio första intervjuerna följde detta mönster. De två
sista intervjuerna transkriberades mer selektivt.
Analys
Efter transkriberingen av intervjuerna läste jag utifrån studiens syfte igenom materialet flera gånger. Jag ville ha en samlad bild för att kunna
systematisera materialet (jfr Johannesson & Tufte, 2003). Vid den första
genomläsningen försökte jag läsa så förutsättningslöst som möjligt för
att bekanta mig med innehållet. Teoretiska utgångspunkter som ett sociokulturellt perspektiv på lärande och drama som estetiskt, pedagogiskt
verktyg fanns emellertid med i mitt bakhuvud redan i detta inledande
skede. För övrigt hade jag studiens frågor: Hur beskriver lärare villkoren
för sitt arbete med drama i skolan? Hur beskriver lärare sitt arbete med
drama? och Vilka olika syften med dramaverksamheten kan urskiljas i
lärarnas beskrivningar? i åtanke vid läsningen. Ambitionen var att finna
olika variationer och mönster i innehållet som sedan kodades. Den inledande analysen gav en bild av hur lärarna beskrev villkoren för att arbeta
med drama i skolan. Dessa villkor kommer att beskrivas i avsnittet Villkor för dramaundervisningen. Den inledande analysen resulterade också
i en sammanställning av vilka konventioner (bilaga 2 och 3) som lärarna
använde i sitt arbete med drama. Vidare kunde olika syften med dramaarbetet urskiljas i lärarnas berättelser. Här framträdde aspekter som personlig utveckling, gruppens utveckling, drama som medel och drama
som konstnärligt uttryck. Den analysen resulterade i tre övergripande
områden som slutligen kom att beskrivas under rubrikerna: Den teatrala
uttrycksformen, Den ämnesrelaterade undervisningen och Det sociala
projektet. Inom dessa områden har jag sedan vid nästa analys funnit
olika teman som beskriver vilken mening lärare tillskriver sitt arbete
med drama i undervisningen. Exempel på teman från materialet är Faktainlärning och förståelse, Positiv påverkan på hela skoltillvaron och
Gruppens sociala samvaro. Under dessa teman behandlas ytterligare
olika aspekter som framkommit i en djupare analys.
Analysen utgick från analytiska begrepp som jag hämtat från teori om drama och estetiska lärprocesser samt de perspektiv på lärande
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som jag redogjort för tidigare (Biesta, 2006; Dewey, 1997; Vygotskij,
1995). Utifrån studiens syfte har jag sökt efter skilda sätt som visar vilken mening lärare tillskriver sitt arbete med drama i undervisningen.
När jag skapat mig en första uppfattning om innehållet och möjliga
områden att gå vidare utifrån vände jag tillbaka till utvalda delar och
skrev ner tolkningar. Jag gjorde vissa kvantifieringar där så var möjligt. Efterhand kunde olika preliminära områden och teman urskiljas i
materialet. Kvale (2009) varnar för att följa en från början föreskriven
väg och att inte vara öppen för nya tolkningar. En bestämd metod kan
göra att vi följer den så strikt att vi förbiser intressanta iakttagelser på
vägen. Nya fynd i materialet har fått mig att ompröva både frågor till
materialet och teori som kommit till användning vid analysen. Detta
tillvägagångssätt kan liknas vid den abduktiva ansatsen som enligt Alvesson och Sköldberg (1994) innebär att forskningsprocessen hela tiden växlar mellan empiri och teori.
Enligt många forskare börjar analysen redan vid insamlandet av
data och ger sedan upphov till nya infallsvinklar som leder till vidare
inläsning (Kvale, 2009; Patton, 2002). Inledningsvis var således det sociokulturella perspektivet på lärande och min förståelse för praktik och
teori om drama som estetiskt, pedagogiskt verktyg min utgångspunkt.
Reflektionen kring teorin hjälpte mig att förstå empirin och se nya mönster som i sin tur gav upphov till vidare inläsning som fick mig att se
ytterligare mönster (jfr Alvesson & Sköldberg, 1994; Patton, 2002; Silverman, 2001). Detta angreppssätt har bland annat inneburit kontinuerlig läsning av styrdokument, vetenskapliga studier av drama som estetisk praktik samt teori om estetiska lärprocesser och olika sätt att se på
kunskap.
Kvales (2009) beskrivning av hur en kvalitativ analys kan gå till
har varit en inspirationskälla under hela analysarbetet. Min analys kan
liknas vid de angreppssätt som Kvale benämner koncentrering och kategorisering. Koncentrering innebär att det centrala innehållet i texten
reduceras till kortare formuleringar. Vid kategorisering kodas förekomsten av olika fenomen i texten i enkla kategorier. Kategorierna
växer fram ur en kontextuell förståelse men vid kategoriseringen dekontextualiseras informanternas uttalanden för att inte fokusera på det
individuella utan på det kollektiva. Kategorierna kan sedan tillsammans bilda ny konstruerad kunskap som kan relateras till andra kontexter än den som studerats (Johannesson & Tufte, 2003; Uljens, 1989).
Jag har haft centrala begrepp som stark och svag estetik, mediespecifik
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och medieneutral, estetisk dubblering, mediering och transformation i
åtanke. Med hjälp av begreppen har jag genom att beskriva och tolka
lärarnas svar om sitt arbete med drama försökt urskilja vilken mening
de tillskriver sitt arbete med drama som pedagogiskt verktyg. Jag har
även försökt förstå vilka möjligheter och problem de ser utifrån olika
faktorer som kan påverka arbetet med drama i skolan.

Metoddiskussion
Till skillnad från kvantitativa studier som handlar om generalisering av
kunskap talar man i kvalitativa studier om överförbarhet vilket enligt
Johannesson och Tufte (2003) handlar om
huruvida man lyckas etablera beskrivningar, begrepp, tolkningar och förklaringar som är användbara i andra sammanhang. Överförbarhet visar i vilken
utsträckning resultaten från en undersökning ger mening utöver just denna
undersökning (s. 125).

Slutsatser från en kvalitativ studie eftersträvar således inte att ange hur
utbrett ett fenomen är men kan däremot vara användbara för att förstå
andra likartade sammanhang eller situationer.
Utifrån validitetssynpunkt har den kvalitativa forskningen kritiserats när det gäller relationen mellan tanke och utsaga. Forskaren kan inte
vara säker på att informanterna talar om samma fenomen när de intervjuas, eller att de faktiskt gör som de säger (jfr Larsson, 1986; Uljens,
1989). Om forskningsfrågor och analys hålls på en nivå som går att observera ökar istället validiteten. I denna studie undersöks inte lärarnas
tankar utan deras beskrivningar av och resonemang kring drama i undervisningen, vilket således innebär att detta validitetsproblem inte uppstår.
I kvalitativ forskning kan tolkningen av det empiriska materialet ses utifrån olika teoretiska perspektiv och den kan variera beroende på vem
som gör den. Jag har därför försökt att redovisa citaten från mina intervjuer med efterföljande analys så noggrant som möjligt men är samtidigt
medveten om att detta är min förståelse av det som sagts i intervjuerna.
Det var svårt att hitta lärare som arbetade med drama. Flera informanter
i studien uppgav vid min förfrågan om att ställa upp i denna studie att
de inte ansåg att de arbetat tillräckligt mycket med drama för att kunna
bidra med något i en intervju. Det innebär att en stor andel av de intervjuade lärarna har liten erfarenhet av drama. Eftersom jag valde att inte
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definiera drama innan jag träffade intervjupersonerna får det till konsekvens att varje lärare beskriver sin praktik och talar utifrån sin syn på
vad drama är. Vid analysen funderade jag över hur jag skulle förhålla
mig till detta. Skulle jag leta efter aktiviteter som de säger är drama även
om det inte överensstämmer med hur jag definierar drama (se tidigare
kapitel). Jag valde att inte sortera bort något utan letade efter allt som
lärarna talar om som drama.
Jag ville att intervjuerna skulle fungera mer som ett samtal än som
en strukturerad intervju. Innan intervjun måste jag ta ställning till hur
mycket information informanten skulle få. Fördelen med att visa frågorna innan intervjutillfället är att informanten har möjlighet att tänka
efter och kanske minnas mer än utan förberedelse. Nackdelen kan vara
att svaren inte blir så spontana utan mer tillrättalagda. Den risken är
emellertid kanske inte så stor med tanke på att intervjuaren har möjlighet
att ställa följdfrågor. Jag valde att redan i telefon, när informanten tillfrågades om att delta, berätta om de två övergripande frågorna i min
frågeguide i förväg, men inte de övriga.
Även om min avsikt var att intervjun skulle bli så lik ett samtal
som möjligt är jag medveten om att det ändå råder en obalans så som
det ofta gör i samtal (Kvale, 2009). I en intervju har intervjuaren valt
vilka frågor som ska diskuteras och kontrollerar därmed samtalet. Att
jag utbildar lärare i drama, även om de flesta av dessa informanter inte
undervisats av mig, kan också haft betydelse för hur informanterna förhöll sig till mig. Min strävan var att få till ett så avspänt samtal som
möjligt. Jag var följaktligen angelägen om att genomföra intervjuerna i
en miljö där den intervjuade kände sig bekväm och föreslog därför att
jag kunde komma till respektive skola, i annat fall erbjöds informanten
att komma till mitt arbetsrum.
Forskarens förkunskaper är betydelsefulla inom all forskning.
Larsson (1986) konstaterar att studiens trovärdighet ökar om forskaren
redogör för sina tidigare erfarenheter. Jag beskrev tidigare min egen erfarenhet inför det område jag studerat. Min positiva inställning till
drama och min bakgrund som lärare och dramapedagog kan både vara
begränsande och berikande i en sådan här studie. En fara är att min förförståelse styr min läsning och att jag ser det jag vill se. För att motverka
det har jag vid flera tillfällen presenterat materialet för medgranskare,
både deltagare i min forskningsgrupp i Pedagogiskt arbete, deltagare i
ett nätverk kring dramaforskning och forskande kollegor. Den egna förförståelsen påverkar vilket perspektivval som görs vid analysen och vad
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som fokuseras. Min strävan har därför varit att kontinuerligt reflektera
över min förförståelse och förhålla mig öppen till materialet (jfr Patton,
2002). Min tidigare erfarenhet från grundskolan och kunskap om drama
kan också vara berikande och bidra till större djup som leder till ökad
förståelse.
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5. Drama i skolans praktik – lärares
berättelser
I detta kapitel redogör jag för lärarnas beskrivningar av sitt arbete med
drama. Innan jag redogör för de områden jag funnit vill jag under rubriken Villkor för dramaundervisningen berätta om villkoren för att arbeta
med drama som framkommer i deras berättelser. I det första avsnittet
lämnas således en redogörelse för olika villkor som enligt lärarna är betydelsefulla och avgörande för om och hur de använder drama i undervisningen. Därefter följer de tre avsnitten som handlar om vilka aktiviteter lärarna berättar att de gör samt vilka olika användningsområden för
drama som jag identifierat i materialet. Utifrån lärarnas beskrivningar
har jag identifierat tre områden där drama används i den pedagogiska
praktiken. För det första - för att eleverna ska få kunskap i den dramatiska uttrycksformen. För det andra – som hjälpmedel i den ämnesrelaterade undervisningen och för det tredje – som hjälpmedel för att arbeta
med den sociala dimensionen i skolan samt fostransuppdraget. Dessa tre
områden beskrivs under rubrikerna: Den teatrala uttrycksformen, Den
ämnesrelaterade undervisningen och Det sociala projektet och kommer
att behandlas utförligare under olika teman i den följande djupare analysen.
För att skapa en bild av hur lärarna beskriver sitt arbete belyses
dessa teman med citat ur intervjumaterialet. Som jag tidigare nämnt
kan en specifik aspekt finnas med i mer än ett område eller tema och
ges annan betydelse i ett annat sammanhang. Med andra ord kan en aktivitet med ett uttalat syfte uppfylla även andra mål. Som exempel kan
en aktivitet där det primära målet är att erövra kunskap i den teatrala
formen samtidigt innefatta personlighetsutveckling och delaktighet. Likaså kan aktiviteter med personlighetsutveckling och grupputveckling
som målsättning, ha betydelse för lärandet i andra ämnen. Det går således inte att helt skilja de olika områdena och temana från varandra.
Kapitlet avslutas med ett avsnitt som redogör för variationen i lärarnas beskrivningar av sitt arbete med drama och en kort sammanfattning av studiens resultat.
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Villkor för dramaundervisningen
I detta avsnitt skriver jag om de villkor som lärarna talar om som betydelsefulla för om och hur de arbetar med drama i den pedagogiska praktiken. I vilken utsträckning och hur eleverna får arbeta med drama i skolan avgörs, visar mitt material, av flera olika faktorer. Det handlar om
yttre och inre ramar på både ett samhälleligt, lokalt och personligt plan.
Det avgörs med andra ord både av den enskilde lärarens inställning och
kunskap, villkoren på den aktuella skolan och lärares villkor i skolan i
allmänhet.
I avsnittet presenteras de olika villkor som lärarna talar om under
rubrikerna yttre ramar och inre ramar. Av de yttre ramarna är tid den
faktor som omnämns som mest avgörande för om och hur drama används i undervisningen. Exempel på andra yttre ramar som anses avgörande är hur förutsättningarna på respektive skola ser ut avseende lokaler, gruppstorlek, samarbete mellan lärare och stöd från ledningen.
Den inre ram som omnämns mest är lärarens kompetens och intresse. En mera övergripande faktor som tycks påverka lärarna i deras
didaktiska val är synen på ”teoretisk” kontra ”estetisk-praktisk” kunskap. Enligt lärarna råder där en dikotomi som får konsekvenser för
undervisningen i skolan.
Yttre ramar
Jag använder begreppet yttre ramar för att redogöra för de faktorer som
i lärarnas resonemang kan relateras till hur samhällets och den lokala
skolans förutsättningar påverkar deras didaktiska val.

Tid
Tid är den yttre faktor som lärarna i mina intervjuer framhåller mest.
Trots lärarnas positiva inställning och elevernas engagemang när de får
arbeta med drama, menar lärarna att drama ofta väljs bort för att det inte
ges tid att arbeta med drama och för att den tid som finns för planering
prioriteras till de teoretiska ämnena. En lärare uttrycker det som att det
har varit svårt med tiden tycker jag, för drama är ingenting som man
efter fyrtio minuter, så nu är jag klar. Ibland så känner man att man är
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så styrd av schemat…(3) 13. Flera talar om att det krävs mycket tid att
planera undervisning med drama men att den tiden inte tycks prioriteras
i skolan: det tar mycket tid, både för och efterarbete, jag känner att dom
teoretiska ämnena, det tar plats alltså, det är så (3). En annan lärare
menar att dramaarbetet till skillnad från till exempel matematikundervisning alltid måste planeras. Hon menar att det är
…enkelt att plocka upp matteboken rakt upp och ner ur bänken, det kräver
inte jättemycket av dig som lärare, men ska du tänka tematiskt att du ska ha
in delar av det här i matteundervisningen då blir det ju genast mycket mer
krävande, det kräver mycket mer planering, mycket, mycket mer tid (1).

De befintliga läromedlen fungerar enligt henne ibland som räddningsplankor. Hon menar att de är enkla att ta till när läraren inte haft tid att
förbereda eller känner sig lite hängig och tråkig. Slutsatsen blir därmed
att lärarna i denna studie prioriterar teoretiska ämnen och de upplever
att det krävs mer planering att arbeta med drama och att integrera drama
i undervisningen än att använda traditionella läromedel som t.ex.
böcker. Trots att det tar tid att arbeta med drama uttrycker emellertid en
lärare att det är viktigt att vi tar tid till det eftersom det är dom sociala
bitarna som är väldigt viktiga liksom att jobba ihop en grupp och så för
att senare också kunna ta till sig kunskap i skolan (10).
Lärarnas beskrivningar kan förstås som att arbetet med drama
upplevs som mer krävande på grund av att all undervisning där man använder drama måste planeras. I drama används inget färdigt läromedel
som eleverna arbetar med i enskildhet. Istället använder läraren sig själv
som instrument och deltar och interagerar mer eller mindre aktivt i den
skapande processen vilket kan innebära att läraren instruerar, guidar,
agerar och samtalar.

Den aktuella skolans ramar
Andra yttre faktorer som nämns som avgörande för om och hur lärarna
använder drama är fysiska, sociala och organisatoriska faktorer på den
lokala skolan. Sådant som lokaler, gruppstorlek, samarbete mellan lärare
och stöd från ledningen omnämns som avgörande. I intervjuerna berättas om skolor där läraren ständigt får byta lokal och flytta undan bänkar
för att frigöra en arbetsyta. Detta gäller dock inte alla. Det finns även
13

Siffran inom parentes representerar vilken intervju citatet är hämtat från.
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berättelser där man alltid har tillgång till samma lokal och ibland ett tomt
golv och några lärare använder uterummet som lokal för dramaverksamhet. Lärarna anger vidare arbetslaget som ett betydelsefullt stöd i arbetet
med drama i undervisningen. Att kunna samarbeta och stödja varandra
i planering och agering anses bidra till att drama används i större utsträckning. Även stöd från ledningen påtalas som en avgörande faktor
för om drama används.

Samhälleliga ramar – läroplaner och styrdokument
En mera övergripande yttre ram som lärarna talar om som viktig för deras didaktiska val är samhällelig påverkan som finns i form av olika styrdokument. Enligt läroplanen ska den estetiska dimensionen genomsyra
allt lärande (Lgr 11). Flera lärare upplever dock att intentionen inte
stämmer med hur undervisningen bedrivs. De menar att det råder en
motsättning mellan teoretiska ämnen och estetiska ämnen där de estetiska ämnena anses mindre viktiga.
Drama används, enligt en lärare (10), främst i skolans lägre åldrar
och framförallt i förskoleklassen. Detta förklarar läraren med att det i
dessa åldrar saknas uppnåendemål i de teoretiska ämnena. Detta kan förstås som att hon menar att lärare betraktar drama som något annat än
och vid sidan av de teoretiska ämnena i undervisning med de högre åldrarna och att när tiden blir knapp är det därför drama som väljs bort. Om
så är fallet blir drama, som jag förstår, varken ett prioriterat innehåll eller
arbetssätt där. En annan och näraliggande förklaring till det kan vara att
läroplanen inte fastställt någon kursplan och lärandemål i drama. En lärare i mina intervjuer konstaterar i linje med detta att schemat styr undervisningen och säger att: jag tror att i så fall skulle man nog behöva ha
det på schemat nåt som heter drama och så är det ju inte, det får inte
riktigt utrymme (9). Några lärare i min studie löser det schematekniska
problemet med skolans ramar genom att arbeta med drama på skolans
avsatta tid för det så kallade ämnet livskunskap. Drama används då som
verktyg för att arbeta med värdegrundsuppdraget och relationerna i
gruppen.
Ovanstående visar att lärarna ger uttryck för en motsättning mellan teoretiska ämnen och att arbeta med drama. Det kan också uppfattas
som en motsättning mellan kunskaper och mål som testas i skolan och
kunskaper och erfarenheter som eleverna erövrar i drama som inte kan
mätas på samma sätt. Flera lärare menar att undervisningen i dagens
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skola styrs av kunskaper som enkelt kan mätas. Några lärare nämner den
ökade omfattningen av prov i skolan och att det får konsekvenser för hur
undervisningen bedrivs och en lärare konstaterar att: en stor del av
undervisningen i svenskämnet handlade om att göra det nationella provet och menar att då kan man prata om skolans tidsanvändning, vad gör
vi egentligen, ska vi ägna 90 procent av ett ämnes tid under en hel termin
för att göra prov, är det meningsfullt för elever och lärare? (11). Läraren pekar på den stora tidsåtgång som de nationella proven kräver och
framhåller särskilt svenskämnet. Om prov upptar en så stor del av
svenskundervisningen får det enligt läraren konsekvenser för bland annat drama. Här vill jag erinra om att i ett historiskt perspektiv är det ofta
inom svenskämnet som eleverna fått arbeta med drama som uttrycksform (jfr Sternudd, 2000). Läraren (11) pratar om att proven styr undervisningen i skolan och anger det som förklaring till att drama inte används i skolan. Om det blir så att olika kunskapskontroller alltmer kommer att styra undervisningen kan man undra vilka konsekvenser det får
för lärares val av innehåll och arbetssätt? Men behöver ökat fokus på
kunskapskontroll leda till att man inte arbetar med drama?

Inre ramar
Inre ramar ska förstås som de faktorer som i lärarnas resonemang kan
relateras till den enskilde läraren.

Lärarnas erfarenhet och ämneskompetens i drama
Att arbeta estetiskt med hjälp av drama innebär att kunskapsstoff och
erfarenheter gestaltas på olika sätt. Det dramapedagogiska arbetssättet
innefattar olika teatrala verktyg som till exempel dramaturgi och agering
samt ett antal konventioner bland vilka läraren väljer utifrån syftet med
aktiviteten (Berggraf Sæbø, 2009; Holmgren-Lind, 2007). Intervjuerna
visar att lärarnas förkunskaper och erfarenhet av drama varierar och att
det får konsekvenser för hur drama används i undervisningen.
De flesta av lärarna ger uttryck för att drama inte används i så stor
utsträckning i undervisningen. Många menar att det beror på att lärare i
allmänhet har för lite erfarenhet och kompetens i drama som pedagogiskt verktyg. En lärare förklarar det med kopplingen till skådespeleri
och den framträdande rollen som hon antar när hon arbetar med drama,
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då ska man va så, man ska synas och höras (5) och hon uppfattar att
många lärare kanske inte riktigt törs släppa på ramarna (5). En annan
möjlig förklaring är att:
Man är otrygg för det första, man har kanske inte jobbat så mycket med det,
och sen släppa på de här fyrkantiga ramarna när barnen sitter i bänkarna, tror
jag, att det lätt blir stökigt, att det lätt blir rörigt, och hur gör jag då. (1) .

Båda lärarna tycks mena att det krävs erfarenhet av arbete med drama
för att använda ”verktyget” i undervisningen och att många lärare saknar
den säkerhet som erfarenhet kan ge. Läraren som beskriver skolan som
en plats med fyrkantiga ramar tycks mena att en undervisning som utgår
från att eleverna sitter stilla i bänkarna är norm i skolan och att arbetssätt
som förutsätter rörelse därmed innebär oordning där läraren lätt tappar
kontrollen. Lärarens brist på erfarenhet av drama och behov av kontroll
kan sålunda avgöra om drama används i undervisningen.
Flera lärare menar vidare att de har otillräcklig ämneskompetens
i drama för att använda uttrycksformen optimalt. En lärare säger: Jag
är osäker på själva ämnet, alltså att jag inte vet riktigt hur jag ska
tackla, alltså hur man ska få fram olika saker hur man ska tackla olika
saker och vilka övningar man ska ta för det ändamålet (7). Hon är
medveten om drama som egen konstnärlig arbetsform med ett eget
kunskapsinnehåll men tycker sig inte ha tillräcklig mediespecifik kompetens för att kunna använda dess fulla potential. Lärarens ämneskunskap och didaktiska kunskap i drama har således enligt henne en avgörande betydelse för hur användbart det blir i undervisningen. En annan
lärare framhåller att lärarens kompetens i drama är avgörande för vilket lärande som uppnås. Hon säger: nu har vi läst en berättelse, den
kan vi dramatisera, och då blir det ju möjligtvis att man förtydligar
nånting men man når inte dom här andra så att säga nivåerna av lärande och konstaterar att:
Jag är övertygad om att man måste ha en utbildning för att upptäcka till exempel hur man kan koppla historieämnet eller samhällskunskapsämnet till
drama. Man måste förstå hur en sån här process ser ut inifrån för att själv
kunna skapa en för någon annan för det handlar om att bygga upp att hitta
dramats höjdpunkter, spänning, kontrast och hur kan jag göra det tillsammans
med barnen. Man måste vara lite hemma på att våga vara i roll själv, våga tro
på den här dynamiken. (11)

- 70 -

Drama i skolans praktik – lärares berättelser

Lärarens uttryckta övertygelse i den här intervjun om att det krävs erfarenhet och mediespecifik kompetens i drama kan belysas med hjälp av
Lindströms (2002) resonemang om arbetet med estetiska ämnen i undervisningen. Han konstaterar att alla lärare kan arbeta med estetiska uttrycksformer men för att få mera djup kunskap, där eleverna får arbeta
utforskande och mer experimenterande genom formen, krävs mer kompetens hos läraren. I citatet ovan kan detta förstås som att det för att hitta
dramats höjdpunkter som läraren talar om, krävs till exempel kunskap i
dramaturgi som anses vara en central kunskap i det dramapedagogiska
arbetssättet (jfr Berggraf Saebø, 2010; Bolton, 2008; Holmgren-Lind,
2007).
Drama kan användas som ett verktyg för allt lärande i skolan men
mina intervjuer visar att drama inte alltid uppfattas så av lärarna. Intervjuerna visar att det blir upp till den enskilde läraren att avgöra hur man
arbetar med de olika ämnena i skolan eller som följande lärare uttrycker
det: För vi som är lärare vi är inriktade på baskunskaperna. Det är
matte och svenska och räkna och skriva och så. Men sen hur man gör
det beror helt på vad man är för person egentligen (5). Hon preciserar
detta med att säga att hon själv är intresserad av drama och har kunskap
i ämnet som hon fått både från lärarutbildning och från kurser på universitetet. Drama kan användas som verktyg för lärandet i andra skolämnen om läraren har kunskap i drama och didaktisk kunskap om hur
det kan användas. Det blir således enligt henne lärarens intresse och
kompetens som avgör om eleverna får arbeta med drama i sitt lärande.
Dessa citat tyder på att lärarens kompetens är betydelsefull för hur eleverna får arbeta med drama.

Drama med klassläraren och/eller drama med dramapedagoger
I skolans värld har synen på generalistkunskap och specialistkunskap
hos lärarna varierat liksom vikten av att ha goda relationer till eleverna.
Även mitt material visar att lärarna har olika uppfattningar om ämnesexperters medverkan i skolans arbete. En del talar om betydelsen av att
ha en relation till eleverna och allmändidaktisk kunskap när de arbetar
med drama medan andra talar om värdet av att dramapedagoger med
mera kunskap i ämnet kommer till skolan och arbetar med drama. Att
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dramapedagog och klasslärare samarbetar är ytterligare en variant som
framhålls av lärarna som värdefull för undervisningen.
Följande lärare framhåller vikten av att hon har en personlig relation till eleverna. Hon menar att om hon känner eleverna är det lättare att
avgöra varje elevs behov och hur hon ska bemöta olika individer.
Sen tror jag, jag pushade en del ganska mycket så. Det är klart ni ska, ni törs,
det är klart ni gör. Sen vet inte jag, jag känner dom här barnen ganska väl.
Hade man inte gjort det hade man inte gått på lika mycket /…/ För om man
tänker sig så olika barn är som individer så. Jag vet ju ungefär vilka man kan
ryta i åt, vem man måste bli arg på till exempel för att den ska förstå, eller
lyda ska jag säga och vilka man måste vara lite mer lugn med. Kommer man
in som ny eller bara har dom en kort stund så är det nog jättesvårt tror jag. (5)

Lärarens resonemang kan förstås utifrån det som Trondman (2003) benämner relationskapital. Han menar att barn vill ha ordning och struktur
i skolan för att känna sig trygga. När den vuxne har etablerat en god
relation till barnet kan hon tillrättavisa en elev och eleven uppfattar den
vuxnes eventuella ilska som något gott och att hon bryr sig. Men ”vreden
får inte vara kränkande” 14 (Trondman, föreläsning, 2010). Läraren i intervjun ovan menar att hennes kunskap om och relation till eleverna är
avgörande för vad hon kan kräva av varje elev och att det får betydelse
för hur hon ska guida eleverna i den skapande processen. Hon är kritisk
till dramapedagoger som gör tillfälliga nedslag i verksamheten eftersom
de inte har samma nära relation till eleverna som den ordinarie klassläraren. Läraren menar vidare att de tillfälliga besöken av dramapedagoger medför att drama inte används som verktyg i undervisningen kontinuerligt där det passar in: ...då har dom ju ofta en timma i veckan när
dom kommer och det är just den timman. När du har jobbat med drama
har du kunnat lägga in det lite så när det har passat med övrig undervisning (5).
I det dramapedagogiska arbetssättet ingår det att etablera trygga
relationer för att deltagarna ska våga skapa. Liksom i allt relationsbygge
finns här svårigheter, både när den ordinarie läraren använder drama och
om en pedagog kommer utifrån. Det kan upplevas skrämmande för eleverna att arbeta med en pedagog de inte har en nära relation till. Men det
14
Från Mats Trondmans föreläsning ”Att förstå barndom”. Förskolebiennalen i Norrköping 2010 10 19.
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kan också vara positivt att inte ha en nära relation med eleverna och att
dramapedagoger kommer utifrån.
Sen kan man ju känna kanske när man jobbar med dom äldre barnen, framförallt där i fyrfemman, där det blev liksom andra inte problem men alltså
som man jobbade kring att det går så mycket längre det här som man jobbade
kring, det är svårare, då kan man känna ibland att det skulle vara skönt kanske
att det kom in nån utifrån som kan jobba lite mera, inte känner till allt precis
som händer i gruppen… (10)

Läraren poängterar fördelen med att någon som kommer utifrån arbetar
med gruppen. Det kan vara positivt att någon som inte känner deltagarna
så väl och därmed inte heller har några förutfattade uppfattningar om
eleverna kommer till skolan och arbetar med eleverna ibland. Några lärare i denna studie berättar att dramapedagog och klasslärare samarbetar
i undervisningen eller att de blir handledda av en dramapedagog. Det
samarbetet uppfattas ofta positivt men uppfattningen att den övriga
undervisningen blir lidande finns också.
Sammanfattningsvis uppger lärarna både för- och nackdelar med
experthjälp utifrån. Ett samarbete mellan dramapedagog och ordinarie
klasslärare uppfattas ibland som berikande för undervisningen. I synnerhet när läraren inte har den erfarenhet och kompetens som behövs för att
arbetet med drama ska tillföra något positivt för elevernas lärande och
personliga utveckling. Ämnesexperten anses kunna tillföra undervisningen en konstnärlig kvalité som eleverna kanske går miste om annars.
Risken med tillfälliga besök utifrån anses vara att kontinuiteten i
undervisningen blir lidande och att arbetet med drama blir tillfälliga inslag utan sammanhang med övrig undervisning. Den personliga relationen till eleverna framhålls också som viktig för elevernas lärande.
Men å andra sidan finns också uppfattningen att det kan vara en fördel
att ämnesexperten utifrån inte har några förutfattade meningar om eleverna.

Kunskapssyn och dess betydelse för den pedagogiska praktiken
Flera lärare konstaterar således att de teoretiska ämnena prioriteras i
skolan och att de varken har tid eller i en del fall tillräcklig erfarenhet
och kompetens för att använda drama som pedagogiskt verktyg i under- 73 -
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visningen. De menar vidare att bristen på lärande genom drama missgynnar många elever som troligen skulle lära sig mer om de fick arbeta
estetiskt.
Mitt material visar att många av lärarnas beskrivningar befäster föreställningen om en dikotomi mellan de ”teoretiska” och de ”praktiskt –
estetiska” ämnena i undervisningen. Följande citat får exemplifiera hur
drama särskiljs från den schemalagda undervisningen i matematik. Läraren berättar att eleverna får gestalta klockan och olika figurer med sina
kroppar:
…och så timvisare och så åtta /…/ dom har fått jobba med sina kroppar på ett
annat sätt. Och former har vi jobbat mycket med, om man säger trianglar/…/
nej men då har jag haft det som drama, jag har inte gått in i klassrummet och
gjort figurer där utan det har jag gjort när jag haft mina halvgrupper. (3)

Trots att lärarna i min studie uttrycker en positiv inställning till drama
som arbetsform visar intervjuerna att många lärare har svårt att integrera
drama i undervisningen. Med tanke på läroplanens idé om att undervisningen ska genomsyras av det estetiska skulle det inte behöva finnas
någon motsättning mellan de estetiska och de teoretiska ämnena. Att
skilja mellan ”teoretiska” och ”praktiskt-estetiska” ämnen vilar på en
lång tradition i skolan (jfr Marner, 2006, Thavenius, 2002). Trots att
studier visar att elever gynnas av att få tillägna sig teoretisk kunskap
med hjälp av drama (Berggraf Sæbø, 2009; Jacquet, 2011; Podlozny,
2000; Ødegaard, 2003) görs ofta en åtskillnad mellan det estetiska och
det teoretiska i undervisningen. Törnqvist förklarar det med att: ”praktiska och estetiska kunskaper associeras med upplevelsen och med den
kroppsliga färdigheten. Begreppet vetande begränsas således fortfarande till hjärnan och den vetande kroppen berörs inte” (Törnquist,
2006, s. 27). Lärandet ses därmed inte utifrån den helhetssyn som
Dewey (1980) talar om där upplevelse, erfarenhet och reflektion förutsätter varandra och har både en känslomässig och en intellektuell dimension. Att dikotomin fortfarande tycks gälla visar hur stark den rådande föreställningen är om vad som kännetecknar undervisning i teoretiska ämnen.
Efter att jag nu har berättat om de villkor som enligt lärarna är
betydelsefulla och avgörande för om och hur de använder drama i undervisningen kommer jag i följande tre avsnitt redogöra för vilka användningsområden för drama som jag identifierat i materialet: Den teatrala
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uttrycksformen, Den ämnesrelaterade undervisningen och Det sociala
projektet. Redogörelsen inkluderar olika aktiviteter lärarna berättar att
de gör.

Den teatrala uttrycksformen
Här redovisas hur lärarna talar om arbetet med drama som konstnärlig,
teatral uttrycksform med eget kunskapsinnehåll. Det handlar om sådan
kunskap som kan förstås utifrån ett mediespecifikt perspektiv där dramas intrinsikala värden fokuseras (Marner & Örtegren, 2003). Som jag
skrev inledningsvis betraktas inte drama som ett eget ämne i skolans
kursplaner och det blir upp till den enskilde läraren att avgöra hur eleverna ska få möta den teatrala uttrycksformen i undervisningen. Ett fåtal
lärare i mina intervjuer talar om att de arbetar med drama där det övergripande målet är att skapa en konstnärlig produkt i en kreativ process
och det finns några exempel som beskriver att eleverna får göra olika
dramaövningar som kan förstås inom ramen för ett mediespecifikt perspektiv.
Det finns exempel som visar att klasslärarna arbetar på egen hand
med den teatrala formen och det finns exempel som visar att sådant arbete överlåtits till dramapedagoger. Jag väljer därför att presentera området ”Den teatrala uttrycksformen” under temana: Drama med enbart
klasslärare och Drama med ämnesspecialist.
Till skillnad från de kommande områdena ”Den ämnesrelaterade
undervisningen” och ”Det sociala projektet” behandlas drama alltså här
ur ett mediespecifikt perspektiv, det vill säga ett perspektiv som fokuserar det skapande uttryckets egen betydelse (Marner & Örtegren, 2003).
Det innebär att drama inte betraktas som medel utan som egenvärde med
sitt eget kunskapsinnehåll, där den estetiska formen har en relativt större
betydelse än i arbetet med andra pedagogiska mål som i området ”Det
sociala projektet” och ”Den ämnesrelaterade undervisningen”. Men som
jag skrivit tidigare ska inte de olika områdena ses helt åtskilda. Det
konstpedagogiska arbetet kan också bidra till personlig utveckling vilket
Olsson (2006) formulerar som att ”deltagarna formar en konstnärlig produkt tillsammans, och de formas själva av processen” (s.15). Samtidigt
kan, som en lärare från mina intervjuer uttrycker det, eleverna tillägna
sig kunskap om form även när drama används för att arbeta med kognitiva eller personlighetsutvecklande mål. Hon konstaterar att man jobbar
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med det som ämne när man jobbar med det som medel för annan kunskap (11) och jämför vidare med svenskämnet vilken människa kan
skära sönder svenskämnet i mål eller medel /…/ om vi använder drama
som ett medel för att berätta om våra erfarenheter så kommer både form
och innehåll att tränas för det verktyget (11). Läraren menar således att
mål och medel egentligen inte går att särskilja vare sig i svenska eller i
drama. Jag är benägen att instämma i den synen men väljer trots det att
i kommande avsnitt presentera utsagor som fokuserar den konstnärliga
formen i det dramapedagogiska arbetet som en separat del.
Drama med enbart klasslärare
Ett fåtal lärare uttrycker att de arbetar regelbundet med drama på ett sätt
som kan förstås utifrån ett mediespecifikt perspektiv. De dramaaktiviteter som förekommer mest i mitt material, som kan förstås utifrån ämnets
egeninnehåll, är olika dramaövningar, stillbilder och kortare improvisationer. Dramaövningarna som inbegriper fantasi och kroppsuttryck, kännetecknas av att de har en fiktiv dimension och en given struktur med
mer eller mindre frihetsgrad i det skapande uttrycket. I handböcker benämns sådana övningar ofta som fantasiövningar (se t. ex. Rasmusson
& Erberth, 2008). Exempel från materialet på övningar som jag uppfattar som dramaövningar är Trollkarlens hatt och Förvandlingsrosen.
Flera lärare berättar att de gjort julspel och det finns några få exempel
där eleverna fått arbeta med den teatrala formen under en längre tid med
till exempel en musikal eller teaterföreställning.
De gestaltade berättelserna i mitt material, allt från stillbilder till
teaterföreställningar (se bilaga 3), förstår jag som att de erbjuder mer
transformativt arbete i en skapande process än vad dramaövningarna
gör. När lärande i den dramatiska uttrycksformen, förutom dramaövningar, förekommer är det oftast aktiviteter som kännetecknas av korta
instruktioner där eleverna på kort tid förbereder en stillbild eller dramatisering som sedan visas upp för den egna gruppen. Lärarna nämner exempelvis aktiviteter som att dramatisera sagor och sånger och att gestalta olika företeelser med hjälp av en stillbild. Följande citat får exemplifiera ett sådant arbetssätt med drama där eleverna ges utrymme att
lösa uppgiften på flera olika sätt.
Jag kallar det för miniteater, det kan vi göra på olika sätt /…/dom får dra olika
lappar, med olika miljöer, olika personer en handling, /…/ man kan göra hur
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enkelt eller hur svårt som helst egentligen, och då får dom fem minuter att
förbereda en kort pjäs eller en kort sketch helt enkelt då. (3)

Citatet kan betraktas ur ett mediespecifikt perspektiv där intrinsikala
värden som agering, och fantasi fokuseras (jfr Marner & Örtegren,
2003). Det visar att eleverna utifrån en given impuls och utifrån sina
egna erfarenheter genom diskussion och samspel får skapa en berättelse.
Innehållet ges en dramatisk form som sedan via improvisation framförs
för de andra deltagarna i gruppen. Deltagarna får använda sin fantasi och
ges frihet att tillsammans skapa en egen fiktiv berättelse utan föreskrivet
innehåll. Arbetet erbjuder förutom kunskap i berättande också kunskap
i agering och improvisation. Det är förmågor som är centrala i det dramatiska skapandet som sedan, enligt lärarna, kan komma till användning
i allt dramapedagogiskt arbete i skolan. Läraren tillhandahåller en impuls men deltar därefter inte aktivt i den skapande processen.
Jag har inte funnit så många exempel i mitt material där lärarna talar
om att de arbetar medvetet med den teatrala formen, varken för att utveckla förtrogenhet med uttrycket eller för meningsskapande. Här följer
några varianter som får exemplifiera hur sådant arbete kan se ut. Första
citatet visar att arbetet utgår från ett förutbestämt innehåll skrivet av någon annan än eleverna. En lärare berättar att hon ibland utgår från färdiga berättelser från sagor eller tv-program som hon omarbetar, där eleverna inte gjorde så mycket själva i förarbetet /…/ dom två skrev jag om,
jag tog berättelsen och skrev och gjorde repliker (5). Därefter får eleverna dramatisera den färdiga berättelsen. Även i ett mediespecifikt perspektiv, som här i arbetet med färdiga manus, kan det konstnärliga arbetet givetvis vara mer eller mindre kreativt, experimenterande med formen och eleverna ges olika utrymme att delta och påverka. I exemplet
ovan förstår jag lärarens berättelse som att eleverna inte ges utrymme att
experimentera med varken form eller innehåll.
Nästa citat visar hur en annan lärare utgår från en saga som ska transformeras till en konstnärlig produkt eller fungera som utgångspunkt för en
lek:
Man har läst en saga, och så har barnen fått dramatisera sagan, typ Bockarna
Bruse /…/ dels att man har dramatiserat i roller, men också att man har lekt
sagan, alla är bockarna Bruse, alla är trollet och så. (1)

Citatet visar att läraren efter att ha läst en saga arbetar med den teatrala
formen tillsammans med eleverna. Både genom att transformera sagan
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till en konstnärlig produkt och genom att de tillsammans via den teatrala
formen utforskar och prövar olika uttryck för hur de olika figurerna i
sagan kan gestaltas. Här förstår jag citatet som att läraren tar till vara
den dramapedagogiska potential som arbetet erbjuder och att eleverna
ges möjlighet till ett meningskapande i den transformativa processen.
Detta kan tolkas som att den lekfulla dimensionen ger en frihetsgrad för
eleverna att ge figuren ett eget personligt uttryck. Nästa citat visar att
läraren använder olika hjälpmedel för att skapa stämning och en fiktiv
överenskommelse (jfr Bolton, 2008).
Bygger upp en liten fantasivärld och så bjuder man in barnen i fantasivärlden,
som jag jobbade då så satte vi ett skynke för dörren så fick man vänta utanför
och så var det magiskt och det var tända ljus och så fick man sitta på en vacker
filt och sen var jag utklädd, hade en sån häx eller hatt med guldhår, alla ser
att det är jag men jag säger att jag är min syster och sen då berättar man en
saga, en berättelse och har lite olika hjälpmedel och sagopulver som man blåser ut så det blir magiskt /…/ sen har vi jobbat vidare med den och lekt den.
(1)

Citatet visar att den teatrala formen uppmärksammas genom att läraren
arbetar medvetet med att skapa en rollfigur samtidigt som hon använder
olika hjälpmedel för att skapa en fiktiv stämning. Hon säger att hon bjuder in barnen i fantasivärlden vilket jag förstår som att hon är noga med
att hon och barnen gör en överenskommelse om den fiktiva ramen och
att eleverna vill delta i det gestaltade berättandet. Även nästa citat visar
hur åter en annan lärare beskriver att hon arbetar medvetet med den teatrala formen tillsammans med eleverna.
Så börjar jag bygga på berättelsen i dramatisk form innan dom skulle skriva,
börja experimentera med det och så skärskåda berättelsen. Vad finns här och
vad saknas och så att dom skulle se det liksom. Så att dom skulle förstå att
berättelser var inte bara en enda lång transportsträcka av olika upprepningar.
Och så till sist så kände jag att det här är bra alltså, jag tyckte att det funka
/…/ det gjorde jag också. Jag tyckte det var jättekul att använda film. (11)

Läraren beskriver hur hon använder sin kunskap om dramaturgi för att
med hjälp av drama skapa berättelser tillsammans med eleverna som sedan skrivs ner och därefter filmas. Jag förstår lärarens och elevernas arbete som att läraren använder sina kunskaper om dramaturgi för att ge
eleverna en möjlighet att experimentera med formen, där eleverna i dialog deltar i den skapande processen. Utifrån lärarens frågor om vad
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finns här och vad saknas skapar eleverna tillsammans med läraren berättelser som enligt läraren kännetecknas av en större kvalité än tidigare.
Berättelserna kommuniceras med olika modaliteter som till exempel
skriven text, teater eller film. Citatet ovan kan även förstås som att de
instrumentella värdena fokuseras vilket jag kommer att redogöra för i
nästa tema, men med tanke på att det teatrala formspråket fokuseras i så
hög utsträckning väljer jag att redovisa det även här.
Materialet visar också på några exempel där samma lärare och hennes elever arbetar med teaterföreställningar som förberetts under en relativt lång tid och som sedan framförs för en utomstående publik. Julspel
har jag nämnt tidigare. Musikal är ett annat exempel. Även detta exempel kan förstås som ett arbete med ett instrumentellt värde eftersom läraren beskriver det skapande arbetet som en möjlighet att skapa ett gott
klimat. Här återges emellertid ett citat som ett exempel på konstnärligt
arbete ur ett mediespecifikt perspektiv.
Vi jobbade med en föreställning, en musikal som dom skrev själva och den
blev så bra och så rolig /…/ föräldrarna var med och byggde scenografin
/…/sen spelade dom sin musikal som avslutning. (11)

Citatet visar att eleverna tillsammans med lärare och föräldrar skapar en
konstnärlig produkt som möjliggör meningsskapande, transformativt arbete. Den teatrala formen uppmärksammas och genom berättande med
både tal, skrift och scenografi ges eleverna därmed möjlighet att tillägna
sig kunskap inom flera uttrycksformer.
Sammanfattningsvis visar mitt material att den teatrala formen
inte uppmärksammas lika mycket som det instrumentella arbetet med
drama. De dramaaktiviteter som förekommer mest i mitt material, som
kan förstås utifrån ett mediespecifikt perspektiv, är olika dramaövningar, stillbilder och kortare improvisationer som inte tar så mycket tid
i anspråk att genomföra. Det är värt att notera att de lärare som talar mest
om att de arbetar med aktiviteter där det mediespecifika fokuseras oftast
har någon utbildning i drama utöver sin lärarutbildning.
Som jag nämnt finns inte så många exempel i mitt material där
lärare beskriver att de arbetar mera medvetet med den konstnärliga formen tillsammans med eleverna i en längre process. Den vanligast förekommande produkten för en utomstående publik är olika varianter av
julspel men även musikal och andra teaterföreställningar med varierande grad av förberedelse förekommer i materialet. Gemensamt för
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dem alla är att läraren varit engagerad i arbetet med formen på något sätt
utöver att ge instruktioner. Det kan vara som manusförfattare, regissör
eller scenograf. I lärarnas beskrivningar finns både exempel som visar
att eleverna getts möjlighet att experimentera med den teatrala formen
och exempel som visar att arbetet utgått från färdiga manus där eleverna
inte fått påverka arbetet i någon större utsträckning.
I arbetet med den teatrala formen pekar lärarna på ämnesspecifik
kunskap som eleverna tillägnar sig såsom kunskap i agering och improvisation, scenografi och dramaturgi, röstens och kroppens uttryck samt
att de får utveckla sin fantasi och samarbetsförmåga.
Drama med ämnesspecialist
Trots en stark tro på det dramapedagogiska arbetssättets positiva inverkan på elevers kreativitet och fantasi uttrycker många lärare en osäkerhet i att arbeta medvetet och experimenterande med det konstnärliga
formspråket. Detta kanske är en bidragande orsak till att arbetet med
olika teaterprojekt överlämnas till en drama- eller teaterpedagog som
antingen är anställd på skolan eller anställts för ett kortare projekt.
Teaterproduktionsarbete omnämns nämligen av några lärare som exempel på verksamhet där arbetet leds av dramapedagoger, antingen anställd
på skolan eller med anställning för att arbeta med ett specifikt teaterprojekt. Kännetecknande för dessa teaterproduktioner är att de spänner över
en längre tid och då sätter de upp stora teateruppsättningar med musik
och de jobbar en hel termin med det och sen visar de upp det för oss (8).
I förekommande exempel arbetade dramapedagogen och eleverna ensamma utan lärarens medverkan och sen framför de föreställningen. En
annan lärare berättar att när det är vår dramapedagog som håller i det
själv /…/ så är alla lärare med på olika sätt (6). Det kan, berättar hon,
vara sådant som att tillverka dekor eller att sy kläder. Läraren ser värdet
i teaterproduktionen och att använda drama i undervisningen. Hon
skulle gärna använda drama mer i undervisningen men tycker nog att
musikteatern tar för mycket tid (6). En möjlig tolkning är att läraren anser att det inte får bli för mycket drama i skolan. En annan möjlig tolkning är att läraren inte har tillräcklig kunskap i uttrycksformen eller är
medveten om att drama kan användas som pedagogiskt verktyg för allt
lärande i skolan. Sammanfattningsvis tycks dramapedagoger och de lärare som har annan utbildning i drama utöver den obligatoriska dramaundervisningen i lärarutbildningen undervisa mer med drama som kan
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förstås ur ett mediespecifikt perspektiv, än de lärare som saknar sådan
utbildning.

Den ämnesrelaterade undervisningen
Inom detta område återfinns beskrivningar av hur drama används som
verktyg i den ämnesanknutna undervisningen, det vill säga undervisning
i skolämnen. Jag har här valt att avgränsa skolämnen till att främst fokusera när drama integreras med de så kallade teoretiska ämnena. I
materialet finns även exempel där drama integreras med andra estetiska
ämnen så som bild, musik och rörelse som i detta avsnitt inte uppmärksammas i samma utsträckning. Beskrivningarna kommer till uttryck i
temana Faktainlärning och förståelse, Positiv påverkan på hela skoltillvaron och Lek och lustfyllt lärande eller inte på allvar.
Faktainlärning och förståelse
Det finns avsnitt i intervjuerna där lärarna använder drama som medierande verktyg som bidrar till kognitiv förståelse av olika kunskapsstoff
i skolans ämnen. I detta tema vill jag visa hur lärarna beskriver att de
använder drama på olika sätt med syftet att eleverna ska tillägna sig kunskap inom olika skolämnen. De mest förekommande övningarna som
lärarna talar om är att eleverna får föreställa olika lärandeobjekt som till
exempel siffror, figurer, bokstäver, djur och känslor. Det är övningar
som utgår från ett färdigt innehåll som ska föreställas med hjälp av kroppen och ibland även ett personligt uttryck. Några lärare berättar att de
arbetar mer experimenterande med den teatrala formen.

Inhämta och illustrera faktakunskap
Flera lärare berättar att de använder drama för att föreställa olika figurer,
begrepp och modeller. Jag förstår det som övningar som inte kräver så
mycket förberedelse av läraren, där eleverna inte ges möjlighet till egna
val i arbetet med formen och att de övningarna heller inte tar så mycket
tid i anspråk att genomföra.
Jag uppfattar att aktiviteten i nästa exempel både kräver mer förberedelse och tar mer tid i anspråk att genomföra men inte heller här tolkar
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jag läraren som att eleverna tillåts göra några egna val i arbetet med formen. En lärare som arbetar på en ”Ur och skur-skola” 15 berättar om hur
hon och några andra lärare tillsammans med eleverna använder drama
som verktyg för att inhämta kunskap i biologi. Hon framhåller det lustfyllda lärandet och menar att ett vanligt ämne kan bli ganska roligt liksom när man får /… / vara med själv och skapa nånting genom drama
så… (10). Som svar på frågan om hur hon använt drama utomhus berättar hon om hur eleverna fick arbeta med drama för att lära om blodomloppet.
…ja men till exempel blodomloppet, hela klassen har varit med när vi jobbat
med det och då hade man en samlingsring som var hjärtat liksom och man
sprang i olika banor då som var snitslade ute liksom armar och ben och hämtade små ploppar som va då liksom syre upp till hjärtat och så och det funkade
såklart mycket bättre utomhus än inomhus. Det skulle ha kunnat gå att göra
inomhus också men härinne skulle det lätt kunnat bli lite rörigare då. Där ute
kunde man få springa och man fick låta, man kunde springa om varandra och
det fick va, det skulle ju va ganska mycket fart liksom. (10)

Läraren beskriver en aktivitet där elever och lärare rör sig i en bestämd
bana som ska föreställa en människas kropp (jfr Ødegaard, 2003). Fiktionen används i form av en snitslad bana som representerar kroppen och
deltagarna föreställer blodkroppar. Fiktionen är med andra ord att eleverna befinner sig inne i den fiktiva kroppen och på så vis åskådliggör
hur blodet transporteras inne i kroppen. Syftet är därmed att eleverna
ska tillägna sig kunskap om människokroppen, hjärtat som kroppens
motor och blodets väg genom kroppen. Det didaktiska valet att göra modellen utomhus förklaras med att uterummet tillåter att eleverna både
kan röra sig fritt och springa och göra ljud obehindrat. Aktiviteten omfattar upplevelse där eleverna är aktiva och får närma sig ett stoff på ett
annorlunda sätt vilket därmed kan möjliggöra en ökad förståelse. Jag
kan förvisso inte uttala mig säkert om i vilken grad eleverna agerar (se
tidigare kapitel) som blodkroppar men jag tolkar läraren som att de inte
agerar i den meningen att deltagarna är en annan rollperson än den verkliga (Sternudd, 2000). Läraren talar inte heller om något möte mellan
15
Ur och skur-skolor arbetar utifrån en pedagogik som använder naturen som pedagogisk resurs i undervisningen. Upplevelsebaserat lärande med alla sinnen är viktiga
delar i den pedagogiska praktiken. http://www.friluftsframjandet.se/for_barn/iurochskur (20120513)
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rollpersoner som innefattar känslor och tankar. Modellen skapas, enligt
läraren, genom att eleverna föreställer blodkroppar med hjälp av sina
kroppar och därmed ger innehållet en estetisk form. På så sätt levandegörs ett förutbestämt kunskapsstoff. På frågan om man följer upp dramaaktiviteter av det här slaget säger hon att jag skulle säga att dom är nog
mera en igångsättningsgrej så och ibland återkopplar man sen till det
när man jobbar med dom områdena (10).
Eleverna rör sig således i en linjär bana där de avbildar en given
modell. Lärandeobjektet är av faktakaraktär med ett förutbestämt svar
och eleverna rör sig i en bestämd bana med en början och ett slut. Läraren talar inte om någon prövande och experimenterande skapande process där eleverna får pröva sig fram och utforska fenomenet ur flera
möjliga perspektiv. Hon berättar heller inte om att aktiviteten nödvändigtvis följs av gemensam reflektion eller följs upp på något annat sätt.
Om det i någon mån sker en reflektion, så utgörs den av barnens egna
tankar. Redogörelsen kan förstås som att hon arbetar med drama som
verktyg med syftet att levandegöra ett kunskapsstoff och vidga elevernas
förståelse av fenomenet. Erfarenheten kan ge kunskap om att det råder
någon slags biologisk process, som innefattar mycket rörelse inne i
kroppen och kunskap om vissa relevanta ord och begrepp, samt att processen fungerar som inspiration för att arbeta vidare med kunskapsområdet.
Även nästa citat är ett exempel på hur drama används för att illustrera och levandegöra ett givet kunskapsstoff. Exemplet handlar om att
läraren använder drama för att avdramatisera temat fortplantning. Läraren talar om att lärarna deltar aktivt i aktiviteten och menar att det ger
eleverna en lustfylld känsla att se vuxna toka sig… (10). Läraren pekar
på vikten av att undervisningen är rolig för både elever och lärare och
exemplifierar detta med följande exempel:
Ja till exempel när vi har fortplantning som är en del i ett kroppen-projekt då,
då brukar vi också ha ett spermie, vi ledare är utklädda till spermier och liksom är med och kryper ut där ur en tunnel och det är fight fram till äggen och
så och utefter det så diskuterar man ju sen hur det går till med fortplantning
och ja för att avdramatisera lite grann också. Det blir lite lättare om man kan
relatera till den där teatern… (10)

Citatet visar att lärarna åskådliggör fortplantningen genom att själva gestalta spermier och låta eleverna vara åskådare. Hon menar att en gestaltning är bra att relatera till eftersom den kan underlätta samtal om
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ämnen som eleverna kan uppleva som känsliga. Läraren menar att illustrationen i ovanstående exempel kan vara till hjälp att avdramatisera och
därmed minska spänningen i samtalen i ämnet sex och samlevnad, som
annars enligt henne kan upplevas som besvärande för eleverna. Den gemensamma erfarenheten hjälper sedan läraren och eleverna att samtala
vidare om ämnet. Jag uppfattar att gestaltningen används för att göra
undervisningen rolig och för att synliggöra ett kunskapsstoff. Man kan
fråga sig om arbetet avdramatiserar samtal om fortplantningsprocessen.
Det är möjligt att aktiviteten kan, som läraren uttrycker det, avdramatisera biologiska begrepp som spermier och ägg och kanske kan avdramatiseringen av dessa två begrepp fungera som inspiration och därmed
underlätta samtal om ett känsligt ämne.
Gemensamt för båda exemplen ovan är att de beskriver hur drama
används för att illustrera ett bestämt kunskapsstoff och för att levandegöra olika begrepp och modeller (jfr Saar, 2005; Ødegaard, 2001) där
eleverna inte ställs inför några medvetna val i arbetet med formen. Båda
exemplen kan därmed förstås inom ramen för en svag estetik (Saar,
2005).
Utifrån det andra exemplet med eleverna som åskådare säger läraren att de här upplevelserna kopplas ju sen till en dokumentation på nåt
sätt i skolan man kanske går in sen och skriver om nånting här eller vad
man nu gör (10). På så vis sker således en bearbetning av upplevelsen i
efterhand. I likhet med det första exemplet är det ett specifikt kunskapsstoff som gestaltas men till skillnad från den aktiviteten talar läraren i
det andra exemplet om att gestaltningen följs upp av ett samtal. Genomförandet av de dramaövningar som lärarna ovan berättar om kan belysas
utifrån Østerns perspektiv (2006) som framhåller både den individuella
och interaktiva reflektionen i en estetisk lärprocess. Enligt Østern (1994)
är reflektionen kring erfarenheten av avgörande betydelse för vilken insikt och kunskap som erhålls i dramaarbetet. Dessa två exempel beskriver således två estetiska lärprocesser av olika karaktär. En där eleven
måste reflektera ensam och en där man reflekterar tillsammans. I båda
lärprocesserna utgår arbetet från ett av lärarna bestämt innehåll som sedan återskapas och illustreras på olika sätt. Arbetet kan betraktas som en
utgångspunkt för vidare arbete med temat och som utgångspunkt för
samtal. I arbetet med den estetiska formen finns som jag förstår av lärarens beskrivning inget utrymme för elevernas eget skapande eftersom
formen i egenskap av teaterföreställning för eleverna och den snitslade
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banan är förutbestämd av lärarna. Det möjliggör därmed inget transformativt arbete där skapandet styrs av elevernas personliga val och ställningstaganden i en skapande process. Gemensamt för båda exemplen
ovan är att de beskriver hur drama används för att illustrera ett bestämt
kunskapsstoff men jag uppfattar att den teatrala formen uppmärksammas mer i teaterföreställningen. I och med att läraren talar om att de klär
ut sig till spermier kan det betraktas som ett slags rolltagande. Teaterföreställningen följs också upp av diskussion.
Intervjuerna visar att drama också används som verktyg för inlärning av ett förutbestämt innehåll som möjliggör elevernas egna personliga uttryck något mer än exemplen ovan. Det kan vara en enskild övning som syftar till ren faktainlärning som svensk grammatik: …och när
man ska visa verb att dom har fått göra en lek istället för att dom ska
stå och rabbla vad verb är liksom, att dom får visa det med kroppen
också… (5). Det kan också handla om religion. En lärare berättar att
…vi sjöng en sång som handlade om Jesusbarnet och för att fånga det så hade
vi Jesusbarnet och Maria och Josef och då var dom bara utklädda /…/ vi hade
förberett det /…/ när dom skulle komma in och när dom skulle gå ut. Så enkelt
kan det ju också vara. (2)

Citatet handlar om hur undervisningen i religion kan levandegöras med
hjälp av drama som i detta exempel integreras med musik. Jag tolkar
citatet som att eleverna markerade sina roller genom sina kostymer. Gestaltningen innebär att fånga sångens innehåll genom att visa fram sina
karaktärer men det förekom inget skapande arbete där den teatrala formen uppmärksammas. Det kan också vara faktainlärning inför ett drama
som handlar om en historisk händelse, som i nästa exempel. Det visar
hur läraren inför ett processdrama låter eleverna läsa in fakta om händelser ur historien. Händelser som eleverna vanligtvis får läsa om i olika
läromedel utgör förberedelse inför det egna rolltagandet och deltagandet
i processdramat. Läraren menar att det krävs att läraren har goda kunskaper i både ämnet och drama för att eleverna ska få möjligheter att lära
genom drama.
…så fick de korten som jag hade skrivit om sex olika uppror och vad som
hände i dem och då har jag skrivit om en roll som nån är Dacke och nån är
den så dom spelar upp dom med en verklig grund liksom och i det fallet gjorde
jag så att de fick läsa igenom hela händelsen först som var skriven då i roll
och sen fick dom sin egen roll, de fick ta hem kortet och läsa på sin egen roll
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i läxa och sen fick dom spela upp för varandra, för då blir det ett visst spänningsmoment också. (11)

Eleverna lär in fakta som förberedelse inför en illustration där historiska
fakta gestaltas. De agerar inför varandra vilket enligt läraren blir ett
spänningsmoment som är tänkt att bidra till ett större intresse för kunskapsstoffet. Genom att förena elevernas känslomässiga engagemang
med den intellektuella processen kan olika faktakunskaper läras in i ett
sammanhang. Även i dessa tre exempel arbetar eleverna med ett förutbestämt innehåll som kan förstås som svag estetik (jfr Saar, 2005). Formen är inte helt förutbestämd eftersom eleverna, i olika grad, i exemplen
ovan ges möjlighet till personligt uttryck i gestaltningen. Jag tolkar det
som att den teatrala formen uppmärksammas något mer i det sista exemplet eftersom eleverna i viss mån får tolka sin rollfigur inför ageringen.

Förståelse och problematisering
Svenska är det skolämne som mest förknippas med drama i de olika läroplanerna (Olsson, 2006; Sternudd, 2000). Även mina data visar att
drama används för att arbeta med kunskapsmål i svenskämnet. I intervjuerna finns exempel på hur drama används för att utveckla läs- och
skrivförmåga såväl som muntlig förmåga. Skrivandet föregås i följande
exempel av berättande i dramatisk form där deltagarna improviserar och
skapar i som läraren uttrycker det här kollektiva, gemensamma sökandet
och upptäckten (11).
…så börja jag använda det också i svenskan för att bygga berättelser för att
barn på mellanstadiet dom skriver i det oändliga att dom åt en macka och dom
drack ett glas juice och så var de på utflykt och sen tog dom tåget hem och så
såg dom en snögubbe och sen när jag kom hem så fick jag varm choklad och
en macka och det blir så jättetråkigt så att då använder jag drama liksom hur
bygger man en berättelse. Eller det måste bygga på en konflikt och det måste
trappas upp och så börjar jag bygga på berättelsen i dramatisk form innan dom
skulle skriva. Börja experimentera med det och så skärskåda berättelsen, vad
finns här och vad saknas och så att dom skulle se det liksom så att dom skulle
förstå att berättelser var inte bara en enda lång transportsträcka liksom av
olika upprepningar. (11)

Citatet visar att läraren arbetar i enlighet med det utvidgade textbegreppet (Skolverket, 2000) vilket i detta sammanhang innebär att arbeta med
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berättande genom fler modaliteter än att läsa och skriva. Eleverna skapar
berättelser genom den dramatiska formen och får hjälp av läraren att via
improvisation experimentera och skärskåda sin berättelse. På så sätt
skapas enligt läraren förutsättningar för att erövra kunskap om hur dramaturgin i en berättelse kan se ut. Den förståelse som eleven erövrar i
dramaarbetet möjliggör, enligt henne, överspridningseffekter till andra
sammanhang (jfr Lindström, 2002) såväl inom muntligt som skriftligt
berättande.
Nästa exempel visar hur läraren använder sig av drama i historieämnet för att med hjälp av agering och fiktion erövra insikter och problematisera olika fenomen. Hon berättar att hon använt sig av processdrama (Bolton, 1979) för att få eleverna att lära mer om historien och
vad makt kan innebära. Dramat handlar om Gustav Vasa och olika uppror som utspelades när han satt vid makten. Arbetet integrerade både
svenska och historia och innebar att schemat fick brytas upp.
Då menar jag att man till exempel förstår Gustav Vasa utifrån en insikt. Att
jag förstår vad maktbegreppet innebär, att jag kan relatera till det till min egen
vardag här och nu och att jag kan förstå det i förlängningen till ett då. Hur det
var då och känna igen nånting inom mig själv, i mig själv, att det också fanns
då, fast på en helt annan nivå för en kung. För i och med att jag kan relatera
till en insikt i mig själv då blir det begripligt, det blir inte bara en massa snack
om en avlägsen kung utan det blir ett slags snack om mänskligheten, hur är
vi som människor och varför då? Och också kanske vilket är mer osäkert men
det finns i alla fall ett sånt kanske. Om jag synliggör makt och genomskådar
vissa negativa aspekter av det och hur det kan vara så kanske jag blir lite mer
vaksam när andra försöker få mig att bli, eller att utöva makt över mig, eller
när jag själv försöker göra på så sätt. Det är ju inte säkert men det är ju åtminstone mer troligt än om jag aldrig synar det här maktbegreppet. (11)

I exemplet beskriver läraren hur hon använder drama i historieundervisningen. Hennes sätt att tala om att eleverna ska förstå kunskapsobjektet
genom att relatera till sin egen vardag, kan tolkas som att hon menar att
den egna erfarenheten och känslan är betydelsefull för att erövra kunskap. Att enbart prata om en avlägsen kung, kan enligt henne vara svårt
för eleverna att ta till sig. Genom att använda dramas möjlighet att fiktivt
resa i tiden tycks hon mena att det underlättar för eleverna att förstå olika
historiska fenomen som till exempel kungars makt. Drama beskrivs här
som en pendling mellan att agera i det historiska dramat och att reflektera om upplevelsen för att förstå sig själv och få insikter om historien.
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Drama kan därmed här förstås som ett medel både för att lära om historien och om sig själv där stoffet transformeras genom handling och reflektion. Läraren berättar hur eleverna genom drama kan lära genom
egna erfarenheter och exemplifierar med ett processdrama 16 om Gustav
Vasa (jfr Bolton, 1979; 2008; O´Neill, 1995) där hon genom att själv gå
i och ur roll, tillsammans med eleverna utforskar begreppet makt. I processdrama bygger det dramapedagogiska ledarskapet på guidning där
pedagogen växlar mellan att styra och lyssna (jfr Bolton, a.a; Wagner,
1999). I citatet lyfter läraren fram den personliga erfarenheten som
transformationen i dramat ger, där både känsla och intellekt förenas,
som något som ökar elevens möjlighet att förstå maktbegreppet, både ur
ett eget personligt perspektiv och i ett historiskt perspektiv. Här använder således läraren drama som ett verktyg för personlig utveckling och
för att få ökad förståelse för ett kunskapsstoff. Även i denna aktivitet har
läraren ett förutbestämt mål, nämligen att eleverna ska tillägna sig kunskap om historia och om maktperspektivet. Men till skillnad från när
drama används mer för att illustrera eller åskådliggöra ett kunskapsstoff
berättar hon om en aktivitet där eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse utifrån egna funderingar och fritt skapande (jfr Bolton 1979;
2008). Processdrama, liksom alla dramakonventioner, kan givetvis användas mer eller mindre styrande (jfr Österlind, 2008). Men arbetsformen kan också, vilket framgår av citatet nedan från samma lärare möjligöra en estetisk lärprocess där olika föreställningar problematiseras
vilket i sin tur kan bidra till förändring och nya insikter
…om man tar ämnet historia som något konkret så kan man upptäcka generella drag, precis som jag berätta om Gustav Vasa, alltså man kan fånga det
existentiella genom epokerna /…/ Man kan synliggöra människors önskningar och människors existentiella villkor på ett unikt sätt med drama, man
kan också integrera det som människor har med sig utav sina erfarenheter för
att möta nya erfarenheter i gemensam skapelse så att det blir lite som är unikt
för mig samtidigt som det blir unikt för dig i vår gemensamma skapelse. (11)

16
I den dramatiska processen alternerar pedagogen mellan att gå ur och i roll och
mellan att styra och att leda. När deltagarna går ur sina roller kan de i distanseringen
reflektera över dramat och tillsammans skapa mening och medvetenhet (Bolton,
2008; Wagner, 1999).
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Läraren talar om hur hon och eleverna utifrån sina egna erfarenheter och
sina unika jag kan mötas i ett gemensamt skapande för att möta nya erfarenheter. Tanken tycks vara att något nytt uppstår i mötet i den transformativa processen vilket är en central del av det dramapedagogiska
arbetssättet (se t.ex. Østern, 2006). Detta möte kan därmed bidra till vidgad förståelse och förändring (jfr Biesta, 2006). Läraren uppmärksammar det fiktiva rummets möjlighet till möten och kan förstås utifrån begreppet visiting som uppmärksammar mångfalden och interaktionens
betydelse för en ökad förståelse för det som är annorlunda. Jag förstår
lärarens uttalande som att eleverna i mötet med de andra och med hjälp
av den estetiska dubbleringen ges möjlighet till en ökad förståelse för att
världen kan se olika ut för människor (jfr Biesta, 2006; Østern & Heikkinen, 2001). Enligt läraren möjliggörs då en generell förståelse för
människors existentiella villkor. Även Somers (2000) framhåller den existentiella och meningsskapande dimensionen i drama och menar att
”drama involves the development of models of the human struggle to
make meaning of the world and our place in it” (s.108). Det aktuella
kunskapsobjektet medieras genom en dramatisk form och “we explore
and express our thoughts through the dramatic medium. We do not write
poems, paint pictures or write songs about it – we model it in drama”
(a.a.). Olika människors livsvillkor kan på så sätt synliggöras i den kollektiva dramatiseringen och därefter i den gemensamma reflektionen.
Sammanfattningsvis återfinns i temat Faktainlärning och förståelse beskrivningar av hur drama används både för att arbeta med mer
eller mindre förutbestämda frågor och exempel på mer eller mindre prövande, experimenterande och reflekterande arbete med form och innehåll. Drama används både för att illustrera, som i den svaga estetiken,
och för att arbeta mer utforskande med kunskapsstoffet, som i den starka
estetiken (jfr Saar, 2005). När drama används för att illustrera beskriver
lärarna att eleverna är aktiva och får närma sig ett färdigt kunskapsstoff
på ett annorlunda sätt, där de kan tillägna sig en ökad förståelse. Det kan
tolkas som att när eleverna får illustrera och synliggöra ett stoff med
hjälp av drama, kan deras syn på kunskapsstoffet vidgas på ett lustfyllt
och kreativt sätt. När de arbetar reflekterande, utforskande och experimenterande med den teatrala formen utmanas eleverna att problematisera och öppna för flera förståelser. Lärandeobjektet kan betraktas ur
flera perspektiv och eleverna kan därmed upptäcka nya dimensioner
som kan bidra till förändring på ett djupare plan (jfr Biesta, 2006; Saar,
2005). Resultatet visar att drama företrädesvis används för att illustrera
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olika kunskapsobjekt, där målet är mer eller mindre förutbestämt, i den
ämnesrelaterade undervisningen. Ett fåtal lärare talar om att eleverna
arbetar gestaltande med drama på ett utforskande, experimenterande
sätt. En slutsats är alltså att de flesta lärares arbete med drama i den ämnesrelaterade undervisningen kan förstås som ett lärande som motsvarar
begreppet svag estetik (Saar, 2005).
Positiv påverkan på hela skoltillvaron
I detta avsnitt redovisas några motiv som lärarna ger till att arbeta med
drama. Det är aspekter som enligt lärarna kan ha en inspirerande och
positiv påverkan på hela skoltillvaron. Det handlar om motivation, engagemang, variation och att uppnå balans mellan den ”teoretiska” och
den ”praktiskt-estetiska” dimensionen i skolan.
En lärare uttrycker behovet av variation som att om man jobbar annat än jag står och mässar eller de läser i en bok, att variera det tror
jag är A och O i skolan. (5) Hon tycks därmed se drama som en arbetsform som gör undervisning i allmänhet mer omväxlande. Nästa lärare
framhåller att hon använder drama för att motivera eleverna till lärande
i teoretiska ämnen. Hon använder drama som introduktion, såsom i
nedanstående citat.
När det är tema och så brukar vi ha lite, lite temaupptakt och då brukar vi
oftast spela upp nånting för barnen och då är jag ofta med då. Nån teater som
är kopplad till det här, nån upptakt till temat. (9)

Exemplet visar att drama används som introduktion inför ett temaarbete
där lärarna spelar teater och eleverna är åskådare. Lärarnas ambition är
att skapa intresse för temat med hjälp av en kort teaterföreställning. Arbetssättet kan jämföras med Bifrostpedagogiken 17 där olika estetiska
upplevelser inleder ett temaarbete för att engagera eleverna i det förestående arbetet. Ett annat exempel där läraren arbetar med drama som
hjälpmedel för att engagera eleverna återfinns i följande berättelse om
hur hon går i roll som en karamellkokerska som levde i början av 1900talet:

17
Inom Bifrostpedagogiken väljer pedagogerna teman och planerar hur mål som ska
uppnås i kursplanerna införlivas i temat. Att förena känsla, kunskap och fantasi är en
central tanke i arbetssättet (Nyckel & Burlin, 2009).
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Då var jag en person som har funnits för längesen /…/ så då var jag utklädd och så fick barnen komma där och jag satt på en filt, jag hade hemgjorda polkagrisar och sockerdricka och så fick barnen komma till mig då
och smaka på det här och jag berättade lite hur det såg ut och visade bilder
på hur det såg ut ... (9)

Läraren berättar att eleverna går runt till olika stationer med olika aktiviteter. Vid hennes station berättar hon i rollen som karamellkokerska
hur det var att leva på den tiden och eleverna får ställa frågor. På så vis
tar hon hjälp av en fiktiv plats, tid och roll för att föra en dialog med
eleverna och använder den estetiska uttrycksformen för att eleverna ska
motiveras att lära mer inom historia.
Ett annat sätt att engagera eleverna i arbetet med det aktuella
kunskapsobjektet är att både elever och lärare går i roll och agerar. En
lärare berättar att hon använder drama i olika ämnen som No, So, geografi och historia och menar att det är ett …fantastiskt sätt att starta
upp ett projekt och barnen är liksom med i dom här upplevelserna och
får uppleva stämningar och miljöer (10). På så vis bidrar drama till att
skapa nyfikenhet och engagemang i arbetet. Följande citat får exemplifiera ett sådant drama där både lärare och elever går i roll och är involverade i den skapande processen:
Vi skulle göra en, OS-tema skulle vi köra. Och då möblerade vi om klassrummet till ett flygplan och så fick alla komma in och sätta sig, ta plats i flygplanet
och så hade vi en pilot, vi serverade lite juice och så skulle vi åka ner till
Grekland för det var OS i Grekland då, så det är några år sen då. Och då, ja
då var det en sån här, dom fick sätta sig på planet och åka iväg och delta och
sen lagade vi Grekisk mat som dom fick äta, det var en sån temauppstart som
alla kan hjälpas åt med lite sådär. Som man bestämmer tillsammans. (6)

Lärarna initierar dramat och tar tillvara elevernas engagemang i den fiktiva platsen och handlingen för att erövra kunskap inom det aktuella temat. Det vill säga eleverna förflyttas från klassrummet till en fiktiv tid
och en fiktiv plats och genom att använda den estetiska dubbleringen
improviserar lärare och elever tillsammans utifrån ett kunskapsstoff. För
många barn har sport en central plats i vardagen, i synnerhet ett så stort
evenemang som de olympiska spelen. Man kan därför anta att valet av
tema utgår från, eller i alla fall anknyter till, elevernas intresse och därmed ökar deras engagemang vilket är i linje med Deweys och Vygotskijs
syn på lärande som innebär att elevens tidigare erfarenheter och intressen bör vara utgångspunkt för undervisningen i skolan. Man kan också
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anta att anknytningen stärker åtminstone de idrottsintresserade elevernas
motivation.
Flera lärare i studien menar att undervisningen i skolan mestadels
utgår från traditionella arbetsmetoder. De framhåller också att teoretiska
ämnen prioriteras på bekostnad av estetiskt lärande och framhåller att
det är viktigt att skapa balans mellan de teoretiska och de estetiska arbetssätten i skolan för att eleverna ska känna ett engagemang i studierna.
Följande lärare uppskattade att få arbeta med estetiska uttrycksmedel när
hon själv gick i skolan men konstaterar att: lärarna inte tyckte att det
var viktigt med bild, vi fick inte hålla på med drama och jag är ganska
mycket en praktiker, fast, jag gillar att läsa också, alltså man måste hitta
balansen (6). Balans kan i detta sammanhang förstås som balans mellan
olika elevers preferens för det ena eller det andra arbetssättet. Det kan
även uppfattas som en balans inom eleven när denne får växla mellan
olika arbetssätt. Med andra ord framhåller lärarna att olika elever föredrar olika arbetssätt, därför behövs varierade arbetsmetoder, samtidigt
som varje elev har ett behov av omväxling mellan de ”teoretiska” inslagen och de ”praktiskt-estetiska” inslagen i skolan. Uppfattningen är i
linje med Lindgrens (2006) studie av estetisk verksamhet i skolan. Hon
fann att de estetiska ämnena används för att balansera olika undervisningsformer och menar därmed att de estetiska ämnena bidrar till att
skapa omväxling mellan den teoretiska och den ”praktiskt-estetiska”
verksamheten i skolan. Lärarna i Lindgrens studie menar att eleverna
behöver omväxling under skoldagen. De behöver använda både intellekt, kropp och känsla, men inte samtidigt. Antagandet bygger enligt
Lindgren på föreställningen att kropp och intellekt är åtskilda. Citatet
(6) kan även uppfattas som ett exempel på kompensatoriskt tänkande.
Genom att relatera till sin egen skoltid där läraren inte fick använda
drama som uttrycksmedel konstaterar läraren att hennes elever ska få det
hon hade behövt men inte fick. Genom att uttrycka sig så visar läraren
att hon försöker dra lärdom av sin egen upplevelse genom att låta sina
elever arbeta praktiskt/estetiskt.
Lärarna använder således drama för att motivera eleverna och för
att variera sin undervisning. De menar att dramaarbetet förmår skapa
inre motivation och engagemang. Lärarna framhåller att det behövs
olika undervisningsformer i skolan för att skapa omväxling mellan den
”teoretiska” och den ”praktiskt-estetiska” verksamheten, varav drama är
en. Denna balans kan förstås både utifrån den enskilde eleven som vill
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ha variation under skoldagen och utifrån att elever är olika och lär på
olika sätt.
Lek och lustfyllt lärande eller inte på allvar
Så gott som alla de intervjuade lärarna anser att det är betydelsefullt att
göra undervisningen lek- och lustfylld. Idén om lekens och lustens betydelse för lärandet går att finna såväl i området Den teatrala uttrycksformen, som i området Det sociala projektet. Att jag ändå väljer att lyfta
fram lek och lustfyllt lärande som ett eget tema här beror på att jag vill
visa hur lärarna resonerar kring lekens och lustens betydelse specifikt
för den ämnesrelaterade undervisningen. Betydelsen av leken och lusten
för lärandet upprepas i flera intervjuer. I följande exempel framhålls lekens betydelse framför allt för de yngsta barnen.
De yngsta här på skolan så blir det ju, alltså vi jobbar ju med drama och så
även med dom äldre men här nere i f-ettan fortfarande så är leken väldigt
viktig, både i svenskan och matten och alla ämnen liksom att vi inte sitter så
mycket still inne, det gör vi också men vi är mycket ute och jobbar praktiskt
med alla ämnen så då. (10)

Citatet lyfter fram lekens betydelse för lärandet. Läraren skiljer på arbetet med de äldre och de yngre eleverna. Med de äldre eleverna använder
hon uttrycket drama, med de yngre eleverna uttrycket lek. Ordvalet kan
bero på att hon uppfattar att arbetet med drama ser annorlunda ut med
de yngre eleverna eller på att leken oftast förknippas med yngre barn.
När elever och lärare möts i andra situationer än den vanliga klassrumsundervisningen kan det upplevas som lustfyllt av både läraren och eleverna. Det kan vara att eleverna får se sin lärare toka sig. Att få bryta
den konventionella rollen som lärare uppfattas som roligt för både lärare
och elever. Ett annat alternativ till det konventionella klassrummet, där
leken och upplevelsen framhålls, är uterummet. Läraren uttrycker det på
följande sätt när hon talar om naturens betydelse för lärandet:
…med hjälp av natur och friluftsliv som är basen liksom där lek är ett viktigt
inslag i både i förskola och även då i skola och där drama och såna grejer
också kommer in då i inlärning och att det är upplevelsebaserat och att vi lär
med alla sinnen och mycket genom leken då. Och speciellt med dom yngsta.
(10)
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Detta är ett exempel på det dramapedagogiska arbetssättet där drama
förenar kropp, tanke och känsla i den medierande processen (Sternudd,
2000). Läraren använder både begreppen lek och drama när hon beskriver sin verksamhet och det är oklart om eller hur hon skiljer dem åt. Det
är samtidigt tydligt att hon menar att det finns ett släktskap. Det kan
förstås som att både drama och lek använder fantasi och fiktion för att
gestalta handlingar och för att bearbeta olika intryck. Detta kan jämföras
med Vygotskij (1995) som menar att ”dramat står leken närmare än
varje annan form av skapande” (s. 82). Nästa lärare menar att eleverna
kan uppfatta en lustfylld undervisning som mindre skolmässig än annan
undervisning:
Jag tror inte att dom uppfattar att det är skola på samma sätt, att dom kan lära
sig nåt utan ja nu har vi nåt, nån lek, kul så, men sen får dom ändå in lite
kunskaper också, eller kanske ganska mycket fast dom inte tror på det. (5)

Citatet stämmer väl överens med tidigare studier som visat att elever inte
upplever en lustfylld undervisning som ”riktig skola” (jfr Berggraf
Sæbø; Bergström & Holm, 2005; Fredriksson, 2006; Öfverström, 2006).
Även läraren uppvisar en kluven inställning till hur hon ska förhålla sig
till att undervisningen med drama upplevs så positivt av eleverna. Samtidigt som läraren är positivt inställd till drama tycks hon anse att det
inte får bli för mycket drama i skolan. Hon konstaterar nämligen i
samma intervju att hon inte kan använda drama så mycket som hon
skulle vilja eftersom en annan lärare redan lagt beslag på arbetssättet i
undervisning kring värdegrunden. Det innebär att hon själv måste ha
matte och svenska och sådär då lite mer (5). Hon kan också förstås som
att hon inte ser drama som ett verktyg som kan användas för lärande i
svenska och matematik och som att det inte får bli för mycket av det
roliga i skolan.
I temat Lek och lustfyllt pekar lärarna på att drama används som medel
för att eleverna ska uppleva att undervisningen är rolig och för att de ska
trivas i skolan. Lärarna menar att hela skoldagen ska vara lustfylld inte
bara ämnesundervisningen, för om verksamheten i skolan är rolig har
det en positiv inverkan på allt lärande i skolan. Motivet kan förstås som
svag estetik som kännetecknas av att den estetiska formen företrädesvis
används som muntration och för att levandegöra undervisningen. Lek,
lust, rörelse och upplevelse framhålls som viktiga aspekter för att lärandet ska uppfattas som roligt och lustfyllt, framför allt i de lägre åldrarna.
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Eleverna tycks däremot inte, enligt lärarna, uppfatta att en lustfylld
undervisning är förenlig med teori och lärande. Den uppfattningen tycks
också finnas representerad hos lärarna.

Det sociala projektet
Studien visar att drama i huvudsak används för att arbeta med frågor
kopplade till det område som jag valt att benämna ”det sociala projektet”. Det är frågor som handlar om drama i relation till skolans värdegrundsuppdrag eller fostransuppdraget som det också benämns. Uppdraget beskrivs i läroplanen som att skolan tillsammans med hemmen
ska ”främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Lgr 11, s.
9). I denna studie betraktas lärarnas beskrivningar med koppling till värdegrundsuppdraget ur olika perspektiv med olika fokus. Vid analysen
har följande teman urskiljts: Värdepedagogiska frågor, Gruppens sociala samvaro, Elevens personliga utveckling och Drama när tillfälle ges.
Temat ”värdepedagogiska frågor” fokuserar aspekter av skolans fostransuppdrag som handlar om att eleverna ska tillägna sig samhällets värdegrund och utvecklas till goda medborgare. ”Elevens personliga utveckling” handlar om den personliga identiteten och individens utveckling medan ”gruppens sociala samvaro” fokuserar mänskliga relationer
och samspel i gruppen. ”Drama när tillfälle ges” handlar också om det
sociala samspelet men uppvisar inte lika tydliga kunskapsmål som de
övriga temana.
Begreppet värdegrund lanserades i de svenska läroplanerna Lpo
94 och Lpf 98. Begreppet innefattar frågor som handlar om moral, etik,
socialisering till rådande normer och metoder mot asocialt beteende som
kränkning och mobbning (Aspán, 2009). Enligt Thornberg (2004) är
värdegrundsbegreppet omstritt och problematiskt, eftersom det råder delade meningar om vilka grundläggande värderingar samhället vilar på.
Han föreslår en mer övergripande term, Värdepedagogik, som han definierar som ”den aspekt av den pedagogiska praktiken som resulterar i
att moraliska eller politiska värden liksom normer, dispositioner och färdigheter som bygger på sådana värden medieras till eller utvecklas hos
elever” (Thornberg, 2006, s. 38). Begreppet ”värdepedagogik” är komplext och kan jämföras med begreppet ”values education” som enligt
Taylor (i Thornberg, 2004) innehåller en mängd olika teman som över- 95 -
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lappar varandra, som till exempel ”moral, religion, medborgarskap, demokrati, nationalitet samt det personliga och det sociala” (s. 100). Termen ”värdepedagogik” är inte begränsad till en bestämd värdegrund
utan har en mer vid innebörd än termen ”värdegrund”. Därför ser jag
den som användbar i min studie för att diskutera hur lärarna talar om sitt
arbete i relation till skolans demokratiska uppdrag.
Området ”Det sociala projektet” handlar således om skolans demokratiska uppdrag och den sociala samvaron i skolan. Det finns flera
dimensioner som lärarna har att förhålla sig till, både i relation till den
formella miljön på lektionerna och den informella miljön på rasterna
(Bliding, 2004). Enligt Bliding ska läraren förhålla sig till det sociala
samspel som sker både i den formella miljön och i den informella miljön. Hon framhåller särskilt det relationsarbete som fortgår mellan eleverna i den informella miljön, t.ex. på raster, som har stor betydelse för
elevernas arbete i skolan. Intervjuerna i denna studie avgränsades initialt
till den formella miljön men i samtalen kom även den informella miljön
att få betydelse eftersom lärarna talade om att arbetet med drama också
utgick från händelser på rasterna. Jag förstår därmed skolans fostransuppdrag utifrån en vid syn som inbegriper både personliga, sociala och
demokratiska aspekter och som inbegriper både den formella miljön på
lektionerna och den informella miljön på rasterna.
Värdepedagogiska frågor
Temat innehåller beskrivningar av hur lärarna använder drama för att
arbeta med attityder, värderingar och normer samt vad som ska uppnås.
Beskrivningarna handlar om två olika förhållningssätt som jag funnit att
lärarna ger uttryck för när de berättar om sitt arbete med drama. De olika
sätten att använda drama kan dels förstås som styrande mot fastställda
normer, dels som ett sätt att fostra kritiskt tänkande individer.

Stärka den empatiska förmågan
Elevers empatiska förmåga är en aspekt som ofta framhålls som viktig i
värdepedagogiskt arbete. Att arbeta med drama innebär att arbeta med
mänskliga relationer där det ges möjlighet att sätta sig in i olika rollfigurers tankar och känslor. De fiktiva erfarenheterna möjliggör sedan en
vidgad syn på mänskligt beteende och omvärlden (jfr Chaib, 1996). Lärarna i denna studie menar att eleverna med hjälp av dramatisering och
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olika övningar kan utveckla sin skapande förmåga och erhålla större
medvetenhet om sig själva och inlevelse i andra människor. Följande
citat exemplifierar hur lärarna uppfattar att drama kan bidra till att utveckla den empatiska förmågan. Läraren talar om att eleverna via ageringen ges möjlighet att ...sätta sig in i den här utfrusna rollen om man
säger, att man i alla fall någon gång, även om det inte är dagligen kan
känna att det har funnits situationer som man själv har varit i den här
situationen (1). Citatet kan uppfattas som att drama ses som ett redskap
för att skapa ett möte mellan egna och andras personliga erfarenheter
(jfr Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003; Østern, 1994) för att möjliggöra
inlevelse i andra människors situation. Jag tänker mig att det är den estetiska dubbleringen som möjliggör denna erfarenhet av ”visiting” som
innebär att ”se med egna ögon från en position som inte är ens egen” (jfr
Biesta, 2006, s. 86; Chaib, 1996). Dramas potential att undersöka händelser ur flera perspektiv kan således användas för att ge en vidgad syn
på mänskligt beteende och vår omvärld samt fostra kritiskt tänkande individer. Men i mitt material, som jag kommer att presentera längre fram
i texten, finns även beskrivningar som visar att dramas potential att möjliggöra inlevelse i andras människors unika situation också används för
att styra elevernas vilja till ett förutbestämt mål.

Synliggöra och motverka orättvisa
Flera lärare berättar om hur de använder olika dramatiseringar för att
synliggöra och motverka orättvisa. Intervjuerna visar att flera lärare arbetar med forumspel (Byréus, 2010) på olika sätt, där syftet är att eleverna ska identifiera konflikter och hitta lösningar på problemet. I
materialet finns både exempel på forumteater (Boal, 1976), där lärarna
själva skapar en teater som de framför och diskuterar med eleverna, och
på forumspel (Byréus, 2010) som skapas och framförs av eleverna.
Följande citat exemplifierar hur en lärare arbetar med forumspel
tillsammans med eleverna för att synliggöra och diskutera värdepedagogiska frågor. Spelet handlar om hur man beter sig gentemot mot
varandra på raster. Läraren beskriver att hon tillvaratar elevernas erfarenhet, gör ett spel och diskuterar med eleverna hur situationen kan hanteras. Spelet handlar om vad som händer när man tar saker från varandra.
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… dom har tagit saker för varandra och gömt och så, och då gjorde vi ett spel
och utgick från en annan, ja då var vi ett gäng barn och spelade upp en liknande situation fast inte alls då med samma, så att ingen ska känna sig utpekad/…/ vi satt i en sandlåda och lekte och nån hade med sig en ny bil och den
här bilen försvann och vad som hände med den där och hur det gick liksom
hela vägen vad som hände och där stoppade vi väl också mitt i och barnen
fick vara med och klura lite på lösningar … (10)

Spelet handlar om elevernas samvaro och hur problem som uppstår kan
uppfattas och hanteras. Det kan samtidigt ses som ett exempel på ett sätt
att arbeta med värderingar om vad som är stöld och hur det kan upplevas
när någon tar utan att fråga. Här utgår läraren från en verklig händelse i
skolan som hon avidentifierar genom att placera spelet i en annan situation och spelets aktörer ges andra namn än sina verkliga. Spelet betraktas på så sätt på ett mera generellt plan och kan fungera som utgångspunkt för att diskutera regler, attityder, värderingar och normer i allmänhet. Lärarens tal om att eleverna genom det estetiska arbetet fick pröva
olika lösningar på problemet kan förstås som att hon intar ett prövande
förhållningssätt, där problemet kan ses ur olika perspektiv och därmed
hanteras på flera olika sätt. Med tanke på att inget rätt svar är givet på
förhand och att reflektionen framhålls som ett viktigt inslag som erbjuder olika infallsvinklar, skulle arbetet kunna betraktas som ett lärande
med stark estetik (jfr Saar, 2005). Huruvida lärarens uttalande att eleverna fick klura lite på lösningar (10) i detta specifika exempel innebär
arbete med både form och innehåll är svårt att avgöra. Läraren berättar
att de brukar arbeta lite olika antingen får dom komma och spela på nåt
sätt eller så spelar vi upp det igen och prövar på alla deras förslag (10).
När eleverna, som i citatet ovan, via agering eller kanske enbart genom
diskussion, får pröva eller diskutera olika alternativa lösningar, betraktade ur flera perspektiv, möjliggörs ny förståelse av en situation som
utgår från deras egen erfarenhet. Lärarens beskrivning av sitt arbete kan
jämföras med forumspelets syfte att skapa medvetenhet om hur orättvisor och förtryck kan se ut på ett generellt plan, och att ge deltagarna
verktyg att själva bryta förtryck (Boal, 1979; Byréus, 2010).
Även nästa exempel ser jag som exempel på stark estetik där svaret
inte är förutbestämt och där eleverna ges möjlighet att utforska frågeställningen med hjälp av den teatrala formen. Läraren berättar att hon
låter eleverna göra rollspel utifrån öppna frågor som: hur skulle det se
ut om det var så bra som möjligt och vi alla mådde bra och trivdes tillsammans? (1). Eleverna får också göra forumspel där eleverna enligt
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läraren väljer olika situationer som dramatiseras och därefter bearbetas
i en gemensam diskussion.
Och efter att man då har spelat upp den här situationen som en pantomim /…/
en grupp som tittade på och då fick dom gå in och fundera på vad sa dom här,
alltså att man frös situationen, och så fick dom gå in och fundera på vad tänker
dom här personerna, och sätta ord på det dom skulle kunna tänka och säga till
dom här personerna. (1)

Jag förstår citatet som att eleverna får använda den teatrala formen på
olika sätt för att utforska ett område. Eleverna ges ibland möjlighet att
välja vilken situation spelet ska utgå från, ibland väljer läraren. Nästa
citat visar också ett spel som utgår från elevernas erfarenheter som till
skillnad från citatet ovan inte följs upp av någon diskussion.
.. syn på oss vuxna, blir rätt så tydlig, med dom erfarenheterna dom har /…/
hur dom möter dom som vuxna då, för dom vill gärna ha in nån fröken i dom
här situationerna när det hänt någonting på rasten, det är ju oftast deras lösning, dom har ju oftast inte lösningen att dom själva är kompetenta att lösa
konflikten, utan lösningen är ju oftast att man hämtar en fröken. Och hon är
inte snäll och trevlig. Av nån konstig anledning. Brukar jag göra sådär. Nej
inte du. Men dom andra då. Suck, nej vet du, så där lite, ja / … / Ja, då speglas
deras upplevelse av många vuxna omkring dom. Ja då tar dom just dom här
sämsta vuxna tänker jag. Vi är olika och löser saker på olika sätt och en del
löser ju fortfarande så då, det ser man ju själv och det är dom som dom speglar
då och bearbetar kanske upplevelser med dom då. (1)

Läraren berättar att elever med hjälp av drama väljer att gestalta hur de
upplever vuxna och vuxnas sätt att lösa konflikter i skolan. Barnens syn
på vuxnas beteende i en konfliktsituation är enligt henne att den vuxne
inte är snäll och trevlig. Hon förstår barnen som att de gestaltar de
sämsta vuxna. När läraren talar om de vuxna som gestaltas i barnens
spel menar hon att barnen gestaltar andra vuxna än hon själv och att
barnens gestaltning är en beskrivning av personer som finns på skolan.
Hon frågar eleverna om de menar henne men tar sedan, som jag förstår,
inte till vara möjligheten att erbjuda eleverna en vidare diskussion. På
frågan om de diskuterar spelen i allmänhet berättar hon att det är tyvärr
oftast det man plockar bort, när man inte, oj nu hann vi inte mer idag,
och då kommer man sällan till det här efterpratet som egentligen är det
viktigaste (1). Det kan tolkas som att eventuell kritik av de vuxna i skolan, som eleverna ger uttryck för, och eventuellt också vill diskutera,
inte tillvaratas. När drama används på det viset kan det betraktas som ett
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forum där kritik kan uttryckas, samtidigt som denna kritik kan komma
att nonchaleras eftersom den inte leder till några reaktioner.
En annan möjlig tolkning av lärarens beskrivning av händelsen är
att eleverna med fiktionens hjälp tar upp frågor som är svåra att tala om.
Kanske använder eleverna fiktionen för att göra sin röst hörd och uppmärksammar på så sätt en för dem angelägen fråga. I skydd av fiktionen
där eleverna leker med sina identiteter och samtidigt undersöker olika
gränser (jfr Silfver, 2011) skapas möjlighet att kritisera vuxna utan att
behöva konfrontera dem ”på riktigt”. Ytterligare en möjlig tolkning är
att elevernas val, att gestalta den vuxne som inte snäll och trevlig, inte
behöver betyda att eleverna egentligen uppfattar lärarna som otrevliga.
Eleverna kanske, i skydd av fiktionen, väljer att gyckla 18 med lärarna
utifrån lärarnas maktposition och därmed pröva hur gränser kan överskridas 19.
I citatet ovan talar läraren (1) om att samtalet, som enligt henne är det
viktigaste momentet i dramaprocessen, ofta faller bort eftersom det inte
finns tid. Hon anger också som ett problem att en del elever inte deltar
när det skapas utrymme för diskussion efter spelet. Läraren tycks mena
att det är ett problem eftersom hon ser samtalet efter dramaarbetet som
den viktigaste källan till kunskap. Utifrån Østern (2006) som menar att
barnet gör sin erfarenhet både i fiktionen och i sin verklighet skulle man
kunna mena att hon inte behöver vara så självkritisk. Elevens egen reflektion i den skapande processen kan mycket väl vara en källa till kunskap även om den inte blir föremål för gemensam reflektion. Insikter
och förståelse kan erövras i den skapande processen både med och utan
gemensam reflektion.

18
Jag använder begreppet utifrån Silfvers (2011) studie om clownen i en pedagogisk
kontext. Hon beskriver hur gycklaren under medeltiden och senare renässansen med
hjälp av komedi och satir roade sina medmänniskor. De gycklande artisterna balanserade ofta mellan det tillåtna och det otillåtna. Under 1900-talet har gycklaren uppfattats som symbol för protest och satir.
19
Silfver (2011) ser gränsöverskridandet som en meningsskapande funktion hos
clownen.
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Utforska olika alternativa lösningar eller styra till ett givet
beteende
Flera lärare jag intervjuat berättar att de använder drama som hjälpmedel
vid konflikthantering. Drama används både för att hantera konflikter i
gruppen, som en utgångspunkt för samtal och ökad förståelse för hur
människor är mot varandra och för att styra till ett förutbestämt svar.
Eftersom konflikthantering är nära förknippad med annat relationsarbete
återkommer jag till den aspekten även i nästa tema ”Gruppens sociala
samvaro”.
Jag kommer här att presentera några exempel på hur drama används,
både för att synliggöra konflikter i grupper eller för att styra till ett bestämt beteende. Det första exemplet handlar om hur konflikter kan synliggöras i arbetet med forumspel.
Det blir ju ofta bra diskussioner tycker jag många gånger, speciellt med dom
här små barnen dom vet ju så himla väl men sen därifrån ibland till nästa steg
att man kan ta med sig erfarenheten in i och liksom agera alltså när det händer
nånting nästa gång eller så kan man ju känna ibland kanske att hur mycket
ger det här/…/ det är ganska lätt för dom att se vad som är rätt och fel när man
gör en sån här grej, sen kan det vara mycket svårare när man är inne i det själv
men då kan man ändå på nåt sätt ha nånting att relatera till tycker jag lite så
där, kommer du ihåg när vi spelade den där, hur var det då med den där flickan
eller det där djuret som inte fick vara [med] eller nånting, då kan man ha andra
situationer än dom där som är ganska nära dom själva liksom och prata kring
och det kan jag tycka är bra ibland och man kan gå tillbaka till det och försöka
göra det, spela det flera gånger man får ju hålla på med det ganska länge och
mycket liksom. (10)

Läraren talar i detta citat om forumspel med elever i de tidiga skolåren.
Hon beskriver arbetet som en delad erfarenhet och ingång som man sen
kan hänvisa till när det uppstår en konflikt i gruppen. Hon tycks mena
att spelen på ett bra sätt kan åskådliggöra olika konflikter och skapa en
gemensamhet erfarenhet som utgångspunkt för diskussion. Hon menar
emellertid att det är svårt att veta hur mycket arbetet med de olika forumspelen ger. Trots att eleverna hittar lösningar och diskuterar livligt i
den dramatiska processen tycks de, enligt läraren, ha svårt att använda
eventuella insikter när det uppstår konflikter i verkligheten. Det tyder på
att det finns en svårighet i att knyta samman erfarenheter från den ”fiktiva världen” till den verkliga. Nästa citat visar en annan erfarenhet.
Även denna lärare funderar över om man når dom där riktiga resultaten
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(1) eftersom hon menar att de arbetar för lite med drama men uttrycker
samtidigt:
...men jag tror att man gör det, man kan ändå känna att man öppnar upp, det
lilla det gjorde och även dom här tysta eleverna i och med att man går in i en
annan roll, fick en möjlighet att sätta ord på känslor i den här frysta statybilden /…/ det fick man ju välja själv om man ville komma fram och göra det ,
det var inget som jag tvingade på, men jag tror att nästan alla var framme och
sa nånting för det mesta utan att fjanta och larva sig också /…/ jag tycker att
man var rätt så seriös. (1)

Läraren berättar att det är frivilligt att anta en fiktiv roll. Hennes berättelse tyder på att eleverna tar till vara erbjudandet att delta i arbetet med
forumspelet. Eleverna i citatet ovan tycks enligt läraren ta fiktionen på
allvar. Detta kan möjligen förstås utifrån Bolton (2008), som menar att
för att kunna arbeta utforskande med den teatrala formen krävs det att
lärare och elever gör en överenskommelse om reglerna för det skapande
arbetet samt skapar tilltro till den fiktiva inramningen. I annat fall finns
risken, menar han, att eleverna inte tar den dramatiska aktiviteten på allvar.
Även nästa citat pekar på hur drama används för att synliggöra en
konflikt. Till skillnad från det förra exemplet som kännetecknas av en
mer eller mindre prövande attityd med målet att studera konflikten och
att tillsammans försöka skapa konsensus om hur ett bra socialt liv kan
se ut, kan arbetet med den teatrala formen här uppfattas som ett sätt att
fostra eleverna till ett givet beteende. Lärarens avsikt kan förstås som att
hon utgår från läroplanens skrivning att ”eleverna kan leva sig in i och
förstå andra människors situation” (Lgr 11, s. 12) eftersom övningen förefaller användas utifrån en intention att eleverna ska få känna på hur
det känns att bli utsatt för förtryck. Hon väljer ut välbekanta situationer
ur skolans värld som eleverna kan identifiera sig med. Situationerna är
avidentifierade avseende tid, plats och roller. Avsikten är att hjälpa en
elev som enligt läraren känt sig utanför: så jag utsatte några av dom här
som jag visste var starka barn, jag utsatte dom för lite utsatta situationer
och lät den här andra grabben va i en annan situation och det blev väldigt bra till slut (3). Här förstår jag lärarens avsikt som att hon med hjälp
av spelens fiktiva inramning och elevernas empatiförmåga vill arbeta för
att skapa ett gott klimat i gruppen. Citatet visar att läraren har en i förväg
bestämd uppfattning om att några av eleverna är starka barn. Enligt
henne ledde arbetet till en positiv förändring för samtliga deltagande
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elever. Spelen fungerar, som jag tolkar det, som ett sätt att disciplinera
eleverna och som ett hjälpmedel för att övertyga eleverna om det förutbestämda rätta beteendet. Eleverna ges inte någon möjlighet att utforska
olika alternativ.
Ytterligare ett exempel i materialet visar att drama används som
redskap för att styra elevernas vilja. En lärare berättar att drama används
för att eleverna ska bli medvetna om hur förtryck kan se ut och relaterar
till skolans arbete med ”Likabehandlingsplanen”. Läraren berättar att
hon antar rollen som till exempel en kung som de andra kämpar emot en
där då för att få känna på hur det kan vara att bli nedtryckt (7). Efteråt
pratade man ju om det, men hur kändes det här nu då? Hur blev det
egentligen för den här personen? (7). Läraren konstaterar emellertid att
det var svårt att arbeta på det sättet och att eleverna tog rollen för leksamt
liksom, att de inte tog det på allvar, så den där känslan som man ville
skulle infinna sig den infann sig inte riktigt (7). Elevernas beteende kan
förstås som att de med sin lekfulla attityd skapar en distans till en upplevelse som de upplever som obekväm eller obehaglig. Drama handlar
enligt Bolton (2008) om överenskommelser och att arbeta symboliskt
med uttrycksformen. Citatet tyder på att den överenskommelse om den
fiktiva ramen som Bolton talar om som nödvändig för att eleverna ska
ta fiktionen på allvar inte finns här. En möjlig tolkning av lärarens beskrivning av situationen ovan är att arbetet med drama kom alltför nära
elevernas integritet samtidigt som den fiktiva inramningen var alltför
otydlig. Därför valde eleverna att distansera sig från den fiktiva möjligheten till insikt som läraren avsåg. Lärarens avsikt var möjligen att eleverna skulle arbeta inom ramen för en stark estetik där fenomenet makt
skulle utforskas på olika sätt och bidra till insikter som kan kopplas till
erfarenheter i gruppen, men eftersom eleverna vägrar att acceptera den
fiktiva inramningen uppnås inte det målet.
Materialet visar således att drama används på olika sätt för att arbeta
med skolans fostransuppdrag. Det finns exempel där läraren har för avsikt att med hjälp av den fiktiva inramningen skapa sammanhang där
eleverna ges möjlighet att problematisera och skapa förståelse för hur
konflikter kan uppstå, samt skapa förståelse mellan de olika parterna i
konflikten. Det finns också exempel där läraren låter eleverna arbeta
med den teatrala formen för att belysa olika värdepedagogiska frågor
där eleverna fostras till en fastställd norm utan att normen problematiseras. Därmed avstår läraren från att använda den potential som finns i
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det dramapedagogiska arbetssättet, och den öppenhet som mediet erbjuder, att utforska olika handlingsalternativ går förlorad. Man kan förstå detta normativa arbete inom ramen för en svag estetik där det estetiska uttrycket används för att fostra till en föreskriven moral medan
det första exemplet som beskriver ett mer prövande förhållningssätt
kan förstås utifrån en stark estetik (jfr Saar, 2006).

Värderingsövningar och andra övningar utan fiktiv dimension
Det förekommer också yttranden i materialet som pekar på att drama ges
en bredare tolkning än Sternudds (2000) och Rasmussons (2000) definition som menar att fiktion och agering är dramas kärna. Läraren nedan
berättar att hon ibland använder olika dramaövningar för att arbeta med
värdepedagogiska frågor samtidigt som de flesta övningar hon nämner i
detta citat saknar en fiktiv dimension.
Fortsätta som jag gjort nu känner jag är ganska lagom. Ändå liksom ha ämnet
på schemat, livskunskap eller drama eller vad man nu kallar det det är ju
samma sak egentligen, det är ju bara ett namn för att få in det. Så fortsätta
med kompissamtal och fortsätta med positiv runda och fortsätta med värderingsövningar och samarbetsövningar och såna saker, absolut. (6)

I citatet ser man hur läraren sätter likhetstecken mellan livskunskap och
drama, samt konkretiserar detta genom att nämna kompissamtal, positiv
runda, värderingsövningar samt samarbetsövningar. Läraren framhåller också frihetsgraden i samtalsövningen positiv runda som kan vara
vad som helst, man får säga precis vad man vill (6). Ingen av dessa övningar svarar upp mot dramas grundläggande krav på fiktion och agering. Ändå förstår läraren det som att hon arbetar med drama. Hon talar
om att hon arbetar med olika övningar som syftar till att eleverna ska få
en medvetenhet om olika värdepedagogiska frågor. En möjlig förklaring
till detta är att hon mer tar fasta på mål än på form. Detta sätt att arbeta
med drama kan förstås utifrån den tradition i den svenska dramakontexten som betonat den personlighetsutvecklande dimensionen mer än den
teatrala (jfr t.ex. Rasmusson, 2000; Way, 1976). Samarbetsövningar kan
förvisso innehålla både agering och fiktion men utifrån citatet ovan
tycks de delarna inte innefattas här. Utöver dessa övningar nämner läraren att hon också använder fiktiva övningar i viss mån. Citatet skulle
också kunna förstås som en schemateknisk fråga. För att få använda
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drama i undervisningen väljer läraren att placera dramaarbetet under
skolämnet livskunskap.
I den dramapedagogiska traditionen används värderingsövningar
ofta som förövningar inför arbetet med forumspel (Byréus, 2010). De
kan därmed tillsammans med forumspelet bidra till att olika fenomen
utforskas ur flera perspektiv. Både värderingsövningar och forumspel
kan användas på olika sätt och lärarens förhållningssätt och de frågor
som ställs i det pedagogiska arbetet avgör graden av öppenhet i arbetet.
Österlind (2008) menar att den självinsikt som både värderingsövningar
och forumspel kan leda till kan bli ett första steg till personlig utveckling
och förändring.
Värderingsövningar ska, enligt Byréus (2010) präglas av öppenhet och möjlighet till kritisk diskussion men Josefsson (2010) varnar för
att värderingsövningar också kan användas som redskap för anpassning.
Enligt henne finns risken att värderingsövningar används utifrån en normativ uppfattning, ofta med ambitionen att deltagarna ska känna empati
med den andre, utan att normen synliggörs eller ifrågasätts.
Gruppens sociala samvaro
I de citat som jag samlat under detta tema berättar lärarna att de använder
drama som ett verktyg för att arbeta med relationerna i gruppen och för
att skapa gemenskap, med andra ord att bygga upp en grupp (11) som
en lärare uttrycker det. Detta är det mest förekommande sättet att beskriva drama i undervisningen. Samtliga lärare talar i intervjuerna om dramas betydelse för gruppens sociala samvaro där drama används som
verktyg för att lära känna varandra. I linje med det sociokulturella perspektivet som framhåller gruppens betydelse för lärandet (Säljö, 2000)
menar flera lärare i studien att det krävs en gruppsamvaro som präglas
av trygghet och delaktighet för att ge eleverna bra förutsättningar för
lärande och för personlig utveckling. Här framhålls såväl den intellektuella som den fysiska och den emotionella dimensionen som avgörande
för gruppklimatet.
En lärare pekar på tryggheten i gruppen och dess betydelse redan
från förskoleklass, inte enbart för individerna i gruppen utan också för
att erövra kunskap. Hon menar till och med att sådana bitar ska kliva
framför eventuella mattelektioner eller svenska, att det är viktigt att vi
tar tid till det (10). Även nästa citat framhåller trygghetens betydelse.
Läraren menar att den lekfulla dimensionen och den fysiska kontakten
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som innefattas i olika dramaövningar dessutom anses bidra till gemenskapen i gruppen.
…ganska mycket lek i början för att lära känna varandra /…/ grupperna har
blivit mer öppna, dom vågar ta på varandra på ett annat sätt och dom får jobba
mycket med sinnena, dom får jobba mycket med hörsel och syn, perception,
de inte bara tittar på varann, dom ska verkligen se varandra. (3)

Hon framhåller lekfullhet och sinnen i övningar som inte nödvändigtvis
inkluderar agering och fiktion. Även i detta tema, liksom i det förra,
finns således exempel som visar att läraren använder olika övningar som
saknar en fiktiv dimension. Följande citat får exemplifiera hur sådant
arbete kan se ut.
Att man gör trygghetsövningar, leda runt, en ska va blind, en leder runt. Att
man samarbetar, man ska stå på ett bord allihopa, ja försöka få fram det här
positiva att man ska göra saker tillsammans och ingen som vinner för det
vinnarmomentet existerar inte, utan det är tillsammans man ska jobba. (6)

Många lärare talar om att det är viktigt att ha roligt i skolan och göra
någonting annat än att sitta i bänkarna /…/ för när man skrattar och har
roligt tillsammans så är det också gruppstärkande. Då får man se andra
sidor hos varandra. Man vågar göra bort sig och man vågar lite sådana
saker (1).
Drama uppfattas således stärka sammanhållningen mellan eleverna. Flera av lärarna menar att om det råder ett tillåtande klimat där
man kan skratta tillsammans och göra bort sig inför varandra så stärks
deltagarna som grupp. En lärare framhåller relationen mellan läraren
och eleverna och menar att man får en helt annan relation till barnen
och man lär känna varandra (6). Hon ser arbetet med drama som ett
sätt att skapa en förtroendefull relation mellan lärare och elever som
avspeglar sig i de andra ämnena också. Ytterligare ett exempel på hur
läraren talar om att hon arbetar med drama för gemenskap och för att
bygga upp en grupp är nästa citat där drama används för att stödja elever som anses stökiga och har problem med skolan.
Det var på mellanstadiet och jag hade ganska många svåra klasser och bland
annat en klass som var totalökänd kan man säga /... / vi jobbade med en föreställning, en musikal som dom skrev själva och den blev så bra och så roligt,
jag tror aldrig att det har blivit så bra som just det och det här var ju världens
lyckträff för det här var ju så omöjliga ungar i den vanliga kontexten. Men
jag fick med mig föräldrarna i det här också så föräldrarna var med och
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byggde scenografin för det var några som jobbade på teaterföreningen xxx,
alltså med lokalrevy, som var jätteduktiga, det var flera såna i klassen, så dom
blev ju superengagerade och det tror jag också bidrog alltså att vi byggde upp
det här till en grupp där föräldrarna också deltog och sen spelade dom sin
musikal som avslutning och det var bara så här wow så när dom skildes var
det, vadå, har det varit problem med den här klassen. (11)

Jag förstår citatet som att arbetet med musikalprojektet utgick från elevernas fantasi och kreativa förmåga där de tillsammans skapade en musikal som dom skrev själva (11). I arbetet med den teatrala formen utgår
arbetet från elevernas idéer och i den skapande processen ges möjlighet
till både egen och gemensam reflektion. Jag ser citatet som ett exempel
på ett utforskande, prövande arbetssätt där eleverna får experimentera
med både form och innehåll, och där svaret inte är givet på förhand.
Detta sätt att arbeta kan förstås som en stark estetik (Saar, 2005) och i
linje med Biestas (2006) syn på undervisning där interaktion och mångfald är en förutsättning för att ny kunskap ska uppstå. I detta exempel,
där deltagare från olika bakgrunder skapar berättelser som utgår från
elevernas frågor ges, som jag förstår det, möjlighet till det möte med den
andre, som möjliggör denna nya kunskap (jfr Biesta, 2006). Lärarens
berättelse kan också förstås utifrån Chaibs (1996) studie av ungdomar
som arbetar med teater på fritiden som visar att skapande arbete med
den teatrala formen kan bidra till ett gott gruppklimat.
Nedan beskriver en lärare, hur hon utifrån ett problem på rasten
som eleverna vill ha hjälp med, skapar ett spel med hjälp av dockor.
Ofta är det så att barn kommer upp med problem då som har hänt på skolgården till exempel att man har blivit, har bestämt med en kompis att man ska
leka till exempel, så när man kommer ut på rasten så går den kompisen och
leker med nån annan och då hur man känner sig då när man står där utanför
och, vi har ju faktiskt bestämt med varandra och då via, jag tror vi hade kramdjur den gången när vi använde, vi använde oss av att dramatisera det här då
/…/ vi jobbade och liksom pratade om hur det kan kännas då egentligen och
så vill man inte peka ut dom personerna som hade varit med om det heller
utan det var lättare att gömma sig bakom en docka då eller en figur. (7)

Citatet kan förstås som att läraren tar tillvara ett initiativ från eleverna
och improviserar utifrån deras behov. Lärarens bemötande kan därmed
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ses som ett exempel på det som Gustavsson 20 (föreläsning, 2010) benämner som ögonblickets pedagogik som kännetecknas av lärarens förmåga att improvisera och fånga ögonblicket i stunden. Efter improvisationen förs enligt läraren ett samtal som syftar till att försöka förstå hur
de andra upplever samma händelse. Citatet kan även ses som ett exempel på hur läraren förhåller sig till skolans informella miljö (Bliding,
2004). Bliding menar att lärare måste ge eleverna redskap att hantera sin
sociala samvaro i skolan, både i den informella och i den formella miljön. Att som vuxen vara uppmärksam på det sociala klimatet i gruppen
och ge eleverna olika redskap att handskas med sitt relationsbygge kan
enligt Bliding stärka elevernas gemenskap och därmed förebygga mobbning i skolan. Eleverna ges i exemplet ovan möjlighet att gestalta ett
innehåll på nya sätt. Detta kan ses som ett sådant redskap som Bliding
talar om som möjliggör en vidgad syn på fenomenet som därmed kan
stärka gemenskapen i gruppen.

Fler uttryckssätt ger samhörighet och ökad delaktighet
Av intervjuerna med lärarna framgår att många lärare uppfattar drama
som en tillgång för att fler elever ska känna tillhörighet och göras delaktiga i skolans arbete. Lärarna tycks mena att eleverna har behov av
flera uttryckssätt än att tala. Följande citat får exemplifiera detta resonemang.
Dels att få jobba med kroppen och jobba med ett annat sätt att uttrycka sig,
det tycker jag är jätteviktigt. Absolut. Man blir jämställd helt plötsligt med
varandra. Och sen är det så här som jag kan känna som har jobbat mycket
med konflikter, vi når inte barnen genom att sitta såhär och prata med
varandra. Varför gjorde du så? Och hur tänkte du då? Vissa barn når vi, ja det
gör vi. Men vi når inte alla. Och vi når inte dom här med ett annat hemspråk,
många gånger. Dom förstår inte vad jag säger, Dom nickar och säger, jag
förstår precis vad du menar och så går dom ut och gör samma sak. Där tror
jag att drama har en jättestor betydelse /…./Jag har märkt att vi når ingenstans
med att bara sitta och diskutera konflikter. Ingenstans över huvudtaget. Vi
måste liksom, dels så måste man själv våga släppa lite där tror jag och göra
bort sig lite kan man ju göra tillsammans med den eleven. Och sen så måste
den få, man kan förklara saker, jag menar så här, om du ställer dig här och så
20
Från Lars H Gustavssons föreläsning på Förskolebiennalen i Norrköping med temat ”Förskolan, politiken och barnets mänskliga rättigheter”, 20101019.
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visar jag, om du gör så och då känner jag så här och att man liksom använder
sin kropp och visar på, det är liksom det språket vi har att använda.(1)

I ovanstående citat menar läraren att en del barn behöver få använda
andra språk än bara det verbala för att bli delaktiga i skolans arbete. Citatet kan förstås som att läraren och eleverna arbetar prövande med uttrycksmedlet och undersöker fenomenet med hjälp av både kropp och
röst, för att på så sätt upptäcka något nytt. Synen att betrakta drama som
en möjlighet till delaktighet återkommer jag till i nästa avsnitt som handlar om hur lärarna uppfattar drama som ett redskap för personlig utveckling.
Sammanfattningsvis används drama i temat gruppens sociala
samvaro för att skapa goda relationer och trygghet i gruppen, både mellan eleverna och mellan elever och lärare och för att eleverna ska känna
delaktighet i skolans undervisning. Drama anses också utveckla empatiförmågan och ses som ett hjälpmedel i arbetet med att lära känna
varandra och i hanteringen av konflikter vilket därmed anses bidra till
elevers välmående. En positiv samvaro där elever och lärare lär känna
varandra genom övningar som inkluderar både kropp, känsla och intellekt ses som viktiga aspekter för att eleverna ska må bra, vilket anses
viktigt för elevernas varande och lärande. Ett bra klimat i gruppen anses
ha en positiv inverkan på elevernas engagemang och framhålls därför
som betydelsefull för allt arbete i skolan.
Det dramapedagogiska arbetssättet uppfattas därmed som ett arbetsätt där eleverna ges tillgång till flera uttryck än det verbala, vilket
enligt lärarna innebär att fler elever kan känna delaktighet. Lärarna menar att om eleverna ges tillgång till flera uttrycksmöjligheter i skolan
ökar också deras möjligheter att vara delaktiga vilket anses vara avgörande för välmående och allt lärande i skolan.
Vidare finns här både exempel på övningar och annat gestaltande arbete
med fiktiv ram och övningar som saknar den fiktiva dimensionen helt.

Elevens personliga utveckling
Detta tema visar att lärarna uppfattar drama som redskap för elevens
personliga utveckling och självförverkligande. Samtliga intervjupersoner talar om att de använder drama för att stödja elevernas personliga
utveckling, ett mål som också ofta framhålls i olika dramahandböcker
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(Erberth & Rasmusson, 2000; Hägglund & Fredin, 2011). Nästa citat
pekar på en sådan aspekt av personlig utveckling där läraren berättar om
varför hon använder drama i undervisningen.
…hur man ska va mot varandra och, vi jobbar ju mycket med det här med
identitet och självbild till exempel då att man ska lära känna varandra, för det
första jobbar vi ju med det då eftersom gruppen är ju ny när man träffas första
gångerna, och sen /… / och även att man ja jobbar mycket med det här med
självbild och identitet för det har vi ju märkt att alltså har man inte det med
sig från början så kan ju det bli ett problem när man kommer högre upp i
åldrarna. (8).

Läraren talar om gruppens betydelse för att eleverna ska lära sig mer om
sig själva i samspel med andra. Hon framhåller vikten av att eleverna i
tidig ålder får arbeta med sin självbild och identitet. Det anses viktigt för
elevens deltagande i gruppen här och nu men också inför framtiden. En
annan lärare uttrycker sig på ett liknande sätt …dels för dom att lära
känna varandra och lära känna sig själva framförallt (3). Andra mål
som framhålls av flera lärare i mitt material är att erövra självförtroende
och självkänsla. Detta kan enligt nästa lärare uppnås genom att våga
framträda inför en grupp och att stå för sina åsikter. Hon uttrycker det
som att det är viktigt att våga stå framför gruppen, våga stå för vad man
tycker och känner /…/ För självförtroendet och för självkänslan är det
otroligt viktigt (2). När denna lärare talar om att våga stå för sina känslor
åsyftas främst olika värderingsövningar och samtalsövningar som saknar en fiktiv dimension, men som liksom det gestaltande arbetet i drama
ger erfarenhet av att lyssna och framträda inför andra. Nästa lärare (4)
framhåller möjligheten att som hon säger kliva in i fantasins värld som
ett hjälpmedel för att våga presentera sig i en annan form och
…sen tror jag också att för dom här blyga barnen är det också ett redskap att
hålla sig i lite för att det finns ramar att rätta sig efter och det handlar inte så
mycket om mig. Jag blir inte så genomskinlig i det här. Utan jag kan faktiskt
göra det här med för det är en uppgift jag ska göra. Och då kan dom andra se
mig också med nya ögon. ”Jaha vågar hon stå där eller vågar han stå där”
Alltså det är förändring alltså. (4)

Att våga framträda inför kamraterna i dramapraktiken framställs av läraren som en erfarenhet som bidrar till förändring. Hon berättar om hur
elever hon uppfattar som blyga kan växa genom uppgifter där de får
tydliga ramar att hålla sig till. Jag förstår de ramar som läraren talar om
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som den fiktiva ramen som skyddar och hjälper eleven att våga framträda (jfr Bolton, 2008) vilket också möjliggör att fler elever erbjuds
”generellt deltagande” (Elvstrand, 2009, s.13) vilket enligt Elvstrand
(2009) kan betraktas som människors lika rätt att delta i en aktivitet. En
lärare konstaterar att en konsekvens av arbetet med drama är ett ökat
självförtroende beträffande muntlig framställning. Hon säger att: dom
får en verbal säkerhet som är unik (11) och menar därmed att drama kan
vara ett verktyg för att arbeta med barns språkliga förmåga.
Nästa citat visar hur läraren uppfattar att en dramapedagogisk kontext kan fungera som stöd i undervisningen för de elever som inte har
svenska som hemspråk:
Det var en liten blyg tjej som inte sa så där jättemycket, hon jobbade och var
jätteduktig i skolan, hon var duktig på nästan allting men hon vågade inte
prata så där jättemycket, hon hade inte svenska som förstaspråk, hon pratade
inte så där jättebra svenska, och då hade vi halvklassdrama. Och så hade vi
som jag sa en sån här miniteater och vi drog lappar. Hon ville inte vara med
överhuvudtaget först men jag peppade henne och sa, ”jag kan va med i den
här gruppen”, och hon var väldigt tveksam fortfarande men sen när det väl
kom till kritan, när vi gick in i det här rummet. Hon tog helt kommandot, jag
var med i den gruppen just som stöd, men efter bara ett par minuter, då tog
hon över kommandot och sa ”Du är björn” för det var en som skulle va björn
i alla fall, så sa hon till en ”du ska va björn ”. Hon bestämde helt och hållet
rollerna, jag behövde inte vara med, hon tyckte inte att jag skulle vara med
där så jag drog mig ur för jag sa ju att egentligen, jag skulle ju inte vara med
från början då. Och så när andra gruppen skulle spela upp, alltså jag kan inte
tro att det var samma tjej, hon hade sån vansinnig pondus, hon styrde hela den
här gruppen. Jag tror att dom andra också fick en helt annan syn på henne,
hon brydde sig inte om att hon inte pratade felfri svenska, det gjorde liksom
inte så mycket. Jag vet faktiskt inte än idag vad det berodde på att det blev
som det blev. Jag vet inte om hon, det var nånting som vände där i alla fall.
(3)

Läraren uttrycker att arbetet med drama gav den vanligtvis tysta eleven
möjlighet att ta kommandot och få en ledande roll i arbetet. Att få tillgång till en annan uttrycksform tycks inge eleven mod att pröva sin verbala uttrycksförmåga i kommunikationen med de andra eleverna. Hon
vågar i arbetet med drama, enligt läraren, använda det svenska språket
utan rädsla för att säga fel. Därmed, menar hon, stärks eleven i kommunikationen med de andra eleverna.
Man kan ställa sig frågan om en anledning till det förändrade beteendet kan vara att den fiktiva inramningen och rolltagandet gör att
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själva projektet med att skapa en ”miniteater” tar över och överskuggar
oron för att säga fel (jfr Chaib, 1996).
En annan tänkbar anledning kan vara att det talade språket inte
har en lika dominerande roll i drama som i många andra sammanhang i
skolans undervisning. Eftersom man inte bara kommunicerar med ord
utan även med kroppen kan det, som läraren beskriver i exemplet ovan,
underlätta kommunikationen för elever som har svårt med det muntliga, svenska språket. Kanske kan beskrivningen ovan förstås som att
aktiviteten övergår i fri lek när läraren släpper ledarskapet och guidningen. En möjlig tolkning kan i så fall vara att aktiviteten inte är lika
styrd som vid verksamhet i skolan där eleverna ska prestera och bedömas och att eleven ger sig hän på ett sätt som gynnar hennes språkutveckling. I leken sker en kontinuerlig förhandling och prövning av
olika strategier (Tellgren, 2004; Thorell, 1998) där språket kommer till
användning. I den lekfulla inramningen kan eleven uppleva att det inte
finns ett rätt sätt att vara eller ett rätt svar på en uppgift. I den lekfulla
atmosfären kan eleven också uppleva att motivationen ökar och överskuggar rädslan.
Även nästa lärare pekar på fiktionens betydelse för att våga uttrycka
sig och ges möjlighet att vara delaktig i undervisningen:
…sen fick barnen själva hitta på händelser och spela upp /… / både fiktiva
och sen såna som var realistiska som dom hade upplevt själva, både och då
var det. Och då upplevde jag att det var lättare för dom att spela när det inte
var jag som person som stod där, även om man kanske spelar nån när man
dramatiserar men det var lättare att ha dockorna då eller dom här kramdjuren
då. (7)

Till skillnad från när eleverna själva framträder och visar upp sig gestaltas här uttrycket via dockor. Läraren berättar vidare att det kändes som
om ungarna kunde ställa sig utanför sig själva och jobba med det då
(7). Citatet kan förstås som att den distansering som dockorna ger underlättar för eleverna att agera och delta i den gemensamma dramatiseringen. Med hjälp av dockorna skapas en distansering till berättelsen
som kan öka frihetsgraden i berättandet. Att behärska språket är en viktig faktor för att kunna kommunicera och dramatiseringen med dockor
ger således fler elever möjlighet att delta i arbetet.
Sammanfattningsvis talar lärarna i detta tema om drama som ett
redskap för att stödja elevernas personliga utveckling, som till exempel
att våga framträda och tala inför andra, men även i avseende att lära
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mer om sig själva. Drama anses kunna bidra till att utveckla elevernas
självförtroende och förmåga att samarbeta (jfr Chaib, 1996; Lepp,
1998; Öfverström, 2006). Lärarna menar att elevernas tillgång till både
kroppens språk och det verbala språket ökar graden av delaktighet.
Den fiktiva inramningen och den estetiska dubbleringen framhålls som
hjälpmedel för att elever ska våga uttrycka sig och därmed göras delaktiga.
Drama när tillfälle ges
Intervjuerna visar att flera lärare använder drama för att samla gruppen
och för att fylla de pauser som uppstår under skoldagen i undervisningen
i de traditionella skolämnena. Temat Drama när tillfälle ges handlar liksom de övriga temana i det sociala projektet om det sociala samspelet i
klassrummet men till skillnad från de andra temana saknar aktiviteterna
tydliga lärandemål. De kan snarare förstås som att läraren som ansvarar
för hela skoldagen ska ”fylla ut tiden” och de plötsliga tomrum som uppstår i verksamheten. Nästa lärare menar att det är svårt att få tid till att
arbeta med drama under den ordinarie skoldagen och tar därför tillfället
i akt att använda dramaövningar när det uppstår pauser i skolans verksamhet.
…vi har ju ingen matsal så vi måste ha matsamling varje dag alltså det får
inte vara några barn i klassrummet då utan antingen måste vi gå ut eller dela
upp oss och gå in i andra rum. Då väljer många att dom går in och läser en
bok med barnen, men det ser jag som ett tillfälle, ”kom så går vi och leker”
alltså vi gör en lek, lek är ju också drama så, det gör ju jag hellre än går och
läser en bok. (2)

En annan variant är att använda drama som avrundning på dagen för att
samla ihop sig och avsluta.
…innan man ska gå hem att man har en stunds på samlingen där man tar en
tid att, nej men nu är det dags att knyta ihop säcken lite och då tar vi lite, att
man avslutar dagen med att man ska gå hem och vara sams med alla eller att
det ska kännas bra och så. (6)

Läraren använder drama för att samla gruppen och för att det ska kännas
bra för eleverna. Dramaövningar blir således ett hjälpmedel för att skapa
en bra miljö i skolan. Olika övningar används också som ett avbrott och
ett sätt att få gruppen koncentrerad. Så här beskriver en lärare det:
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Jag försöker att få in drama i det vi gör. Vi kanske har en vanlig mattestund
så och då kanske det blir lite rörigt då kan man ta in en liten dramaövning lätt
så för att få fokus igen, det tycker jag är jättebra. Jag försöker väva in det både
i alltså på idrotten, när vi har musik, ja i det mesta /…/ då sa jag kom och ställ
er i ring och så körde vi handtrycket, du vet skicka runt, jättekul tyckte dom
att det var och så vart det lugnt och bra. (2)

Exemplet visar hur hon använder en övning som avbrott och avkoppling
för att lugna ner gruppen så att undervisningen kan fortsätta. Övningen
som läraren talar om brukar benämnas som kontaktövning i olika handböcker i drama (Hägglund & Fredin; Rasmusson & Erberth, 2008). Hon
tycks mena att lustfyllda aktiviteter som inbegriper samarbete och kontakt är drama. Även här liksom tidigare exempel ges drama en bredare
tolkning än Sternudds (2000) definition som menar att fiktion och agering är dramas kärna.
Lärarnas beskrivningar inom temat ”Drama när tillfälle ges”
handlar om det sociala livet i klassrummet, där aktiviteterna inte beskrivs med lika uttalade lärandemål som aktiviteterna i de övriga beskrivningarna gör. Arbetet med drama inom temat när tillfälle ges kan emellertid ses handla om indirekta kunskapsmål eftersom lärarnas beskrivningar, liksom de övriga temana inom området det sociala projektet,
anses gynna det sociala klimatet i den lärande miljön. Inom detta tema
används drama som ”utfyllnad” när det uppstår pauser eller avbrott i
skolans ämnesundervisning och som ett hjälpmedel för att samla gruppen. Arbetet kännetecknas av arbete med olika övningar. Det kan vara
övningar som saknar en fiktiv dimension och ett meningsskapande
transformativt arbete med form och innehåll. Vidare tycks allt som innefattar lek, samarbete eller kontakt uppfattas som drama av vissa lärare.

Variationen i lärarnas beskrivningar av sitt
arbete med drama
Analysen visar att lärarnas beskrivning av hur de använder den teatrala
formen och hur de ser på det innehåll som formen ska behandla varierar.
Hur lärarna använder formen och det innehåll som formen ska behandla
är det som tillsammans med elevernas förståelse bestämmer hur den
estetiska lärprocessen blir.
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Vid analysen av mitt material har jag funnit att begreppen svag och
stark estetik varit otillräckliga för att berätta om och kunna diskutera
lärarnas arbete med drama. Jag har därför kombinerat de två begreppsparen: svag och stark estetik (Saar, 2005) med medieneutral och mediespecifik (Marner & Örtegren, 2003). När jag använder begreppen
svag och stark estetik tar jag fasta på innehållet vid medieringen utifrån
en reproducerbar respektive framåtblickande aspekt. När jag använder
begreppen mediespecifik och medieneutral tar jag fasta på i vilken mån
dramas egenvärde uppmärksammas i medieringen. Med figuren (figur
2) i nästa avsnitt vill jag försöka åskådliggöra mitt sätt att tänka när jag
ska diskutera lärarnas berättelser.
Lärarnas beskrivningar av sitt arbete med form och
innehåll
Denna studie utgår från lärares berättelser om sitt arbete med drama i
skolan. Läroplanen för den svenska grundskolan betraktar drama som
ett verktyg för att arbeta med övergripande mål och riktlinjer. Det vill
säga att drama varken betraktas som eget ämne med framskrivna kunskapsmål som fokuserar dess egenvärde eller beskrivs som tydliga inslag i andra ämnens kursplaner. Trots detta visar studiens resultat att
några lärare ändå talar om drama som ett ämne och fokuserar dess egenvärde. I detta avsnitt vill jag emellertid inte fokusera drama som ämne
utan hur jag förstår lärarnas beskrivningar av sitt dramaarbete utifrån
dramas egenvärde respektive instrumentella värde. För att diskutera
detta använder jag, som nämnts ovan, begreppen mediespecifik och medieneutral som fokuserar i vilken mån den teatrala formen beaktas eller
inte när drama integreras med andra ämnen i skolan.
I arbetet med innehåll och form ingår flera avgörande aspekter
för hur den estetiska lärprocessen ska förstås, så som den tid som ges
till arbetet, eventuella samtal och vilka instruktioner läraren ger. Eftersom dessa aspekter inte alltid framgår i materialet kan jag enbart uttala mig om hur jag tolkar den information jag haft tillgång till.
Ett estetiskt ämnes egenvärde kan således vara mer eller mindre
uppmärksammat när ämnet används även för andra mål (jfr Marner &
Örtegren, 2003; Marner, 2006). När jag skriver om drama ur ett mediespecifikt perspektiv är det dramas hemmedium, den teatrala formen, och
i vilken mån den uppmärksammas och hur den används som åsyftas. Det
handlar om avsnitt i intervjuerna där lärarna berättar att de låter eleverna
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arbeta kreativt med det konstnärliga uttryckets möjligheter beträffande
sådant som till exempel kropp och röst, tid och rum, agering, fiktion,
dramaturgi och scenografi. I lärarnas beskrivningar av hur de arbetar
med drama finns både beskrivningar som kan förstås ur ett mediespecifikt perspektiv och beskrivningar som kan förstås ur ett medieneutralt
perspektiv. Det vill säga beskrivningar som visar i vilken grad den teatrala formen uppmärksammas eller tas för given utan att närmare beaktas i arbetet med innehållet (jfr Marner & Örtegren, 2003). Materialet
visar vidare att det både finns beskrivningar som kan förstås som svag
estetik och som stark estetik, med mer eller mindre fokus på den teatrala
formen.
Jag kommer här att ge några exempel från materialet som visar
hur jag förstår att lärarnas arbete med den teatrala formen varierar och
som därefter åskådliggörs i en figur. Observera att exemplen i figuren
(figur 2) inte är ett kvantitativt mått från materialet utan återspeglar en
variation i lärarnas berättelser.
Mediespecifikt perspektiv och förutbestämt innehåll:
•

När lärarna agerar och framför teaterföreställningar med ett färdigt innehåll eller en föreskriven
moral (jfr, Saar, 2005), A1

•

Improvisationer används för att lära en föreskriven moral (jfr Saar, 2005), A2

•

Tillägna sig olika fakta i arbetet med processdrama och storyline, A3

Mediespecifikt perspektiv och öppet innehåll:
•

Improvisationer utifrån olika ”impulsmaterial” där lärarna talar om att eleverna får använda sin
fantasi och skapande förmåga. B1

•

Skapa gestaltade berättelser utifrån lärarens undervisning om dramaturgi som sedan transformeras till skrift. B2

•

Skapa egna rollfigurer och dramatisera sagor. B3

•

Utforskande arbete med forumspel och processdrama. B4

•

Elever och lärare skapar en teaterföreställning tillsammans. B5

•

När lärarna agerar och framför teaterföreställningar med öppen tolkning för eleverna. B6

•

Dramaövningar/dramalekar (t.ex. trollkarlens hatt) där eleverna utifrån sin fantasi skapar ett eget
uttryck. B7
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•

Med hjälp av den fiktiva ramen och rolltagande tillägna sig förståelse för olika kunskapsområden
i arbetet med t.ex. processdrama och storyline. B8

•

Exemplet med flickan som tar över ledarrollen från läraren och använder sin förmåga att leka i
ett dramatiskt skapande. B9

Medieneutralt perspektiv och förutbestämt innehåll
•

Föreställa modeller, t.ex. blodomloppet och bokstäver. C1

•

Göra förutbestämda rörelser till en sång som framförs av kamraterna. C2

•

Lekar som t.ex. kull-lekar där eleverna följer vissa bestämda regler. C3

•

Olika sinnes, kontakt och samarbetsövningar med social inriktning. C4 21

Medieneutralt perspektiv och öppet innehåll
•
•

Värderingsövningar och samtalsövningar av öppen karaktär. D1 22
Sinnes- och kontaktövningar som t.ex. leda blind och lyssna på ljud. D2 (När övningarna förstås
som utforskande, utan givet svar).

Studien visar således att arbetet med både form och innehåll varierar.
Formen, som den beskrivs av lärarna, visas i denna figur av den lodräta
axeln och bygger på begreppen mediespecifik och medieneutral (Marner
& Örtegren, 2003). Den vågräta axeln åskådliggör hur innehållet, så som
det beskrivs av lärarna, varierar från förutbestämt till prövande och utforskande. Variablerna i den vågräta axeln ska betraktas som synonyma
med hur jag valt att förstå begreppen svag och stark estetik där jag tar
fasta på hur innehållet behandlas (Saar, 2005).

21
Här förstås övningarna ur ett medieneutralt perspektiv med en socialt inriktad funktion. I en annan kontext skulle de också kunna förstås ur ett mediespecifikt perspektiv
med fokus på den skapande förmågan, med tanke på att skådespelaren är sitt eget instrument. Övningarna kan då förstås som skådespelarövningar för att kunna interagera
med de andra skådespelarna (jfr Pusztai, 2000).

Medveten om att dessa övningar också kan användas på ett normativt sätt (jfr Aspan,
2009; Löf, 2011) förstår jag övningarna i detta sammanhang som utforskande.

22
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Mediespecifikt perspektiv (den teatrala formen uppmärksammas i hög grad)

Förutbestämt
innehåll
.
(svag estetik)

A1, A2, A3

C1, C2, C3, C4

B1, B2, B3, B4, B5,
B6, B7, B8, B9

Öppet innehåll
(stark estetik)

D1, D2

Medieneutralt perspektiv (den teatrala formen uppmärksammas inte alls)

Figur 2: Centrala aspekter i dramaarbetet enligt lärarnas beskrivningar.
I figuren som jag skapat utifrån min analys framgår att arbetet med den
teatrala formen varierar. De flesta exemplen i studien visar att arbete
med den teatrala formen som förstås ur ett mediespecifikt perspektiv
också kan betraktas som stark estetik. Men det finns också exempel där
den teatrala formen uppmärksammas i hög grad som jag förstår som
svag estetik. Exempel på sådant arbete är när läraren styr det teatrala
arbetet utifrån ett färdigt manus eller ett föregivet svar, där eleverna inte
ges möjlighet att problematisera eller påverka varken innehåll eller
form. Ytterligare ett exempel som jag väljer att förstå på detta sätt är när
lärarna skapat en teaterföreställning och agerar inför eleverna utan att
eleverna ges möjlighet till interaktion eller till att problematisera innehållet.
Studien visar vidare att de flesta exempel som förstås ur ett medieneutralt perspektiv också kan ses som svag estetik. Men även här
finns undantag. Det finns några exempel som kan förstås ur ett medieneutralt perspektiv som inte kan betraktas som svag estetik utifrån hur
innehållet behandlas. De exempel som visar att läraren arbetar med
olika värderingsövningar och samtalsövningar uppmärksammar visserligen inte den estetiska dimensionen. Däremot används övningen för
att utforska och problematisera olika frågor med ett förhållningssätt
som knappast kan beskrivas som reproducerande. Utifrån ett liknande
resonemang väljer jag att betrakta de kontakt- och sinnesövningar som
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lärarna talar om. Jag förstår snarare dessa övningar som framåtblickande i syfte att upptäcka något nytt.
Exemplen ovan visar vilket innehåll som behandlas och hur den
teatrala formen uppmärksammas i lärarnas berättelser om sin undervisning med drama som verktyg. Det visar sig att den teatrala formen där
dess egenvärde uppmärksammas används både i praktiker som utgår
från ett förutbestämt innehåll som kan handla om faktakunskap och
moraluppfattningar och i praktiker där lärandet kan förstås som meningskapande processer. Den teatrala formen används både för att illustrera ett färdigt innehåll och för att utforska ett kunskapsstoff (jfr
Saar, 2005). Studien visar emellertid även att uppmärksammande av
den teatrala formen varken behöver innebära att eleverna får problematisera innehållet eller experimentera med formen på ett sätt som kan
förstås som stark estetik. Arbetet kan i förekommande fall förstås som
att den teatrala formen används för att illustrera och levandegöra ett
kunskapsobjekt för att göra undervisningen mer lustfylld. När den teatrala formen används utan ett förutbestämt mål, vilket skulle kunna förstås som stark estetik, uppmärksammas formen på så sätt att eleverna
får experimentera och ges möjlighet att komma till insikt genom det
konstnärliga uttrycket (jfr Illeris, 2009).
När lärarna talar om sitt arbete med drama, på ett sätt som kan förstås
ur ett medieneutralt perspektiv, nämner de dels övningar som syftar till
att illustrera olika kunskapsstoff, som t.ex. modeller och faktakunskaper, dels övningar som kan förstås som att de utgår från ett mer öppet förhållningssätt som olika samtals-, sinnes- och kontaktövningar.
Gemensamt för båda strategierna är att de inte uppmärksammar den teatrala formen i någon särskilt stor utsträckning och i vissa fall inte alls.
Här finns således både exempel på aktiviteter med en fiktiv inramning
och exempel som visar att övningar utan agering eller fiktiv dimension
uppfattas som drama.
Ytterligare en framträdande aspekt i materialet är leken. Det förekommer exempel som å ena sidan kan förstås som att lek uppfattas som
en dimension av drama och å andra sidan att lek och drama är synonymt.
I den dramapedagogiska traditionen har lekar ofta fungerat som förövningar i den estetiska praktiken för att deltagarna ska engageras och slipa
sitt instrument, kropp och röst. I materialet tycks även lekar, liksom de
övningar jag nämnde ovan, uppfattas som drama även om läraren inte
talar något om varken fiktion eller agering eller något som kännetecknar
den teatrala formen.
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Således visar mitt material att lärarnas beskrivningar av sitt arbete med
drama visar på en stor variation både ur ett mediespecifikt och ur ett
medieneutralt perspektiv. Arbetssätten varierar från att fokusera det
konstnärliga till att det konstnärliga har mindre eller ingen betydelse.

Sammanfattning av studiens resultat
Lärarnas berättelser om sitt arbete med drama i skolan visar på en stor
variation. I studiens resultat framkommer också att flera lärare uppger
att det finns svårigheter med att integrera drama i undervisningen så därför använder de inte drama så mycket som de skulle vilja. En anledning
som anges är att lärarna har svårt att hitta möjliga sammanhang som kan
förstås utifrån att drama inte har egen kursplan och därmed inte finns på
schemat. Ytterligare förklaringar som anges är otillräcklig dramapedagogisk kompetens och att tiden inte räcker till, varken för att planera en
undervisning med drama eller till att genomföra den. Skolans fokusering
på uppnåendemål och mätbar kunskap anges som ytterligare en förklaring. Processinriktade arbetssätt överlag anses få stå tillbaka i en skola
som lärarna uppfattar premiera en undervisning som ger snabba, mätbara resultat. Drama som arbetsform kännetecknas av en meningsskapande konstnärlig och kommunikativ process, där deltagarnas engagemang och utforskande förhållningssätt är av central betydelse (Østern,
2006). Denna studie tyder på att ett sådant arbetssätt anses vara alltför
tidskrävande för att ges särskilt mycket utrymme i undervisningen.
Mitt material visar att drama främst används som medel för att
arbeta med det sociala projektet och ibland som medel för att arbeta med
olika skolämnen. Det finns också exempel som visar att drama används
på ett sätt som närmast kan beskrivas som mediespecifikt (Marner &
Örtegren, 2003) där den teatrala formen är i förgrunden. Men dessa exempel är förhållandevis få. Flera lärare uttrycker både en osäkerhet i hur
de ska använda drama och på vilket sätt uttrycksformen kan integreras i
skolans arbete.
Resultatet visar att drama oftast förekommer som svag estetik
(Saar, 2005). Det är olika övningar och aktiviteter med låg grad av experimenterande arbete där målet är förutbestämt. Det kan handla om att
använda drama för att få röra på sig och ha roligt och för att levandegöra
och variera undervisningen. Det kan också handla om att fostra eleverna
till föreskrivna värderingar.
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När drama används på ett prövande och experimenterande sätt kan det
dels handla om att formen används i ett mediespecifikt perspektiv för
att skapa mening, dels att formen används som medel för att erbjuda
nya perspektiv och ökad förståelse i skolans kunskaps- och värdegrundsarbete. Med reservation för att studien omfattar få informanter
är det ändå intressant att notera att om läraren har någon fortbildning
eller annan utbildning i drama, utöver den obligatoriska delen i lärarutbildningen, tycks eleverna få arbeta mer experimenterande med den teatrala formen i den pedagogiska praktiken.
Förutom att använda drama för ökad förståelse av olika lärandeobjekt återfinns beskrivningar av att olika övningar används i syfte att
utveckla olika förmågor som fantasi och olika uttryck i den teatrala
formen. Det är övningar med varierande frihetsgrad i det skapande uttrycket med mer eller mindre fiktiv inramning och teatralt uttryck. När
arbetet har denna fiktiva och teatrala dimension kan arbetet förstås utifrån sitt egenvärde eftersom lärandet fokuserar det teatrala uttrycket,
inte något annat lärandemål.
Resultatet visar också exempel på lärarstyrt skapande som jag förstår
som mediespecifikt, där det experimenterande arbetet med den teatrala
formen mera ligger i lärarens förberedelser. Det kan vara sådant som att
lärarna framför gestaltade berättelser för eleverna som fungerar som utgångspunkt för diskussion eller temaarbeten. Det arbetet kan förstås som
att lärarna i sin planering arbetat med ett experimenterande förhållningssätt för att skapa en konstnärlig produkt men eleverna har inte varit delaktiga i den skapande processen. Däremot ser jag att en sådan introduktion kan möjliggöra analys och reflektion kring innehåll och form som
därmed kan erbjuda olika tolkningsalternativ. Det blir således lärarens
förhållningssätt och frågor i det interaktiva arbetet med eleverna som
avgör om arbetet med den teatrala formen kan förstås som en svag eller
stark estetik.
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6. Drama i den pedagogiska praktiken –
Sammanfattande diskussion
I den avslutande diskussionen ges först en sammanfattning av studiens
resultat. Jag har sedan delat in diskussionen med hjälp av några rubriker
som fokuserar berättelser i mitt resultat som jag vill belysa lite extra.
Dessa rubriker är Drama som mål och drama som medel, Lek, lust och
skapande kontra skolans träningslogik, Lärarna styr – och fostrar till
kritiskt tänkande samt Slutord och reflektion utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv.

Drama – ett mångfacetterat verktyg i skolan
Lärarna i denna studie beskriver således drama som ett mångfacetterat,
kraftfullt verktyg som kan användas på olika sätt. Det kan å ena sidan
ses som en källa till kunskap och å andra sidan uppfattas som något som
inte behöver tas på allvar eftersom det inte är ”på riktigt”. Drama kan
möjliggöra möten där olika berättelser kan betraktas ur flera perspektiv
som kan leda till ökad förståelse och fördjupad kunskap. Intervjuerna
visar också att drama kan användas för att försöka styra eleverna till ett
önskvärt beteende. Studien visar således att drama kan användas på
olika sätt och jag menar att det är nödvändigt att som lärare vara medveten om vad olika förhållningssätt kan innebära och vilka möjligheter
och svårigheter det dramapedagogiska arbetssättet innefattar.
Studiens resultat kan sammanfattas i följande punkter:
•

Intervjuerna visar en variation i lärarnas berättelser om hur de
använder drama, både ur ett mediespecifikt och ett medieneutralt
perspektiv

•

De flesta lärare uppger att de främst arbetar med drama som
verktyg i det sociala projektet.
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•

Har läraren mer mediespecifik och didaktisk kunskap om hur
och när man kan arbeta med drama tycks möjligheten öka att
eleverna får arbeta mediespecifikt och utforskande med drama.

•

Det tycks finnas en osäkerhet hos lärarna att arbeta med drama
så mycket som de skulle vilja. Att drama saknar egen kursplan
anges som ett hinder för att arbeta med drama i skolan. Ytterligare förklaringar som anges är bristande kompetens, tidsbrist
och skolans fokusering på uppnåendemål och mätbar kunskap.

•

Drama som arbetsform kännetecknas av en meningsskapande
konstnärlig och kommunikativ process, där deltagarnas engagemang och utforskande förhållningssätt är av central betydelse
(Østern, 2006). Flera lärare menar att drama uppfattas alltför
tidskrävande för att ges utrymme i undervisningen. Processinriktade arbetssätt överlag beskrivs av flera lärare få stå tillbaka i en
skola som de uppfattar premiera en undervisning som ger
snabba, mätbara resultat.

•

Resultatet tyder på att det finns en motsättning mellan dramaarbete och skolans träningslogik vilket har fått mig att ställa frågan
om processinriktat arbete över huvudtaget ges utrymme i skolan.

Drama som mål och drama som medel
Studien visar att drama används mest som verktyg för att arbeta med
skolans ”sociala projekt”. Undervisningen syftar med andra ord mer till
att arbeta med personlighetsutvecklande och sociala värden än att skapa
mening i ett konstnärligt medium, även om sådana exempel också återfinns i materialet. Intervjuerna visar vidare att när drama integrerats med
ämnesundervisning beskrivs aktiviteten företrädesvis med instrumentella syften som att eleverna ska ha roligt och att drama ska bidra till
motivation och ha en positiv effekt på lärandet i allmänhet. Det innebär
att lärarna talar mer om drama som ett stöd och verktyg för att göra
undervisningen rolig och varierad och att de talar mindre om att de guidar eleverna i arbetet med den teatrala formen. Rasmusson (2000) menar
att det sociala perspektivet varit särskilt framträdande i den svenska kontexten och jämför med de andra nordiska länderna som haft en tydligare
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konstpedagogisk inriktning. Drama har därmed ofta uppfattats som
”hjälpgumma” i skolans arbete eftersom den teatrala formen inte uppmärksammats.
Att de instrumentella värdena dominerat i arbete med drama kan
förstås på flera sätt. En möjlig förklaring är den jag skrev om här ovan
att drama i den svenska skolan av tradition har fokuserat sociala och
personlighetsutvecklande mål mer än konstnärliga (jfr Elsner, 2000).
Målet har således fokuserats mer än den konstnärliga formen och i vissa
fall har den konstnärliga formen helt uteslutits. Det kan kanske förklara
de exempel i denna studie som visar att det instrumentella värdet står i
förgrunden i så hög grad att det inte görs någon åtskillnad på övningar
med eller utan fiktiv ram när lärarna talar om drama. En annan tolkning
är att dramas hemmedium inte varit lika tydlig som till exempel musikens och bildens. Andra möjliga förklaringar går att finna i den dramapedagogiska debatt som handlat om huruvida drama främst ska betraktas
som ett konstnärligt eller pedagogiskt ämne (jfr Rasmusson, 2000) eller
att drama inte funnits som eget ämne i den svenska skolans läroplaner
vilket medfört att dramalärare behövt arbeta mer instrumentellt för att
legitimera sin uttrycksform (jfr Olsson, 2006).
Man kan undra vad som händer med de konstnärliga uttrycksmedlen idag när skolan alltmer fokuserar ”fasta” kunskaper som kan uppfattas som nyttiga och enklare att mäta och som handlar om reproduktion
av kända kategorier (jfr Fritzén, 2003; Saar, 2005). Nyttobegreppet kan
för övrigt diskuteras och man kan ställa sig frågan vad nyttig kunskap är
och för vem kunskapen är nyttig. Jag ser en fara med att konstnärliga
arbetssätt, som enligt lärarna i denna studie anses som relativt tidskrävande, marginaliseras i en tidspressad skola med många mål att uppnå.
De konstnärliga uttrycksformerna har både estetiska och instrumentella
aspekter (Marner, 2006). Jag ser en risk att den mediespecifika förankringen i uttrycksformen kan marginaliseras när de estetiska uttrycksformerna används för instrumentella mål i en tidspressad skola som fokuserar kunskap som lätt går att mäta. Jag ser den risken som särskilt stor
med uttrycksformen drama. Drama saknar egen kursplan där intrinsikala
värden uppmärksammas och riskerar därför att inte ges en lika självklar
plats i undervisningen som till exempel bild och musik.
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Lek, lust och skapande kontra skolans
träningslogik
Jag menar att lärarintervjuerna visar på en motsättning mellan lek, lust
och skapande och skolans träningslogik. Några lärare uppvisar en ambivalent inställning till att arbeta med drama i skolan. Å ena sidan talar
lärarna om att både elever och lärare uppskattar drama och möjligheten
att få använda sin fantasi och det estetiska uttrycket men det förefaller å
andra sidan som att dramaarbetet inte alltid tas på allvar eller kopplas
till ett lärande. Trots läroplanens skrivning om att de estetiska uttrycken
ska genomsyra hela skolans arbete tycks det som uppfattas som lustfyllt
och det estetiska fortfarande ofta särskiljas från lärandet i skolan. Eleverna har roligt men hur mycket ger det och har vi tid? Och vad har det
för nytta i en skolkontext? Intervjuerna tyder på att träningslogiken har
en stark ställning i de skolor som mitt material representerar och att
konstnärligt skapande arbete inte prioriteras (jfr Saar, 2005).
Att lärande i skolan är synonymt med tråkigt stöds också av
Chaibs studie (1996) av ungdomar som arbetar med teater på fritiden. I
Chaibs studie uppvisar några deltagare tveksamhet till att införa drama
på schemat i skolan, trots att de uppskattar teaterverksamheten. De
oroar sig för att teater i en skolkontext kommer att bli lika tråkig som
övrig skolverksamhet. Uppfattningen att drama är något skilt från lärande stöds av andra svenska studier (Elsner, 2000; Öfverström, 2006).
Det stämmer också med tidigare studier som visar att en rolig, lustfylld
undervisning som inbegriper det emotionella, utan bokliga läromedel,
inte uppfattas som ”riktig skola” (jfr Bergström & Holm, 2005; Fredriksson, 2006). I det sammanhanget kan lärarnas uppfattning förstås utifrån den starka tradition som varit rådande i skolan som ser teoretisk
kunskap som mer viktig och överlägsen ”praktisk-estetisk” kunskap
(jfr Marner & Örtegren, 2003). Den kan också förstås utifrån den dikotoma syn som särskiljer teoretisk och ”praktisk-estetisk” kunskap. Utifrån en sådan syn kan estetiska ämnen, till skillnad från en kunskapssyn som ser ”praktisk-estetisk” och teoretisk kunskap som en helhet,
närmast betraktas som kompensation eller trevliga avbrott som inte har
med meningskapande att göra över huvud taget (jfr Lindgren, 2006).
Synen kan härledas till de estetiska uttrycken som ”fritt skapande” där
arbetet inte ska integreras med annat och eleverna ska lämnas ifred (jfr
Thavenius, 2002) och den expressiva teorin (Lövlie, 1990) som betonar estetiken som naturgiven och skapandet för sin egen skull.
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Lärarens mediespecifika kompetens
De olika betraktelsesätten på de estetiska uttrycken får också konsekvenser för vilken roll läraren ska ha i arbetet. Om eleven ska lämnas
ifred anses det heller inte nödvändigt med mediespecifik kompetens hos
läraren (jfr Lindgren, 2006; Marner & Örtegren, 2003). I motsats till estetiken som fritt skapande framhåller Aulin-Gråhamn och Thavenius
(2003) den estetiska lärprocessens möjlighet till både produktion, reception och reflektion. Där blir också den enskilda lärarens ledarskap
och kunskap viktig. Den mediespecifika kompetensens betydelse får
stöd i tidigare forskning om hur lärare arbetar med drama i den pedagogiska praktiken. Studier visar att pedagogens ämneskompetens är avgörande för att utmana och fördjupa berättandet och meningsskapandet
med hjälp av den konstnärliga formen (Berggraf Sæbøs, 2009; Holmgren-Lind, 2007; Østern, 2000). Berggraf Sæbøs studie visar dessutom
att både gruppklimat och lärande kan påverkas negativt när eleverna
lämnas fritt att arbeta med drama och läraren saknar ämnesspecifik kompetens. Om lärarna ska följa skolans politiska uppdrag och ge eleverna
möjlighet att få arbeta med olika uttrycksformer, där drama omnämns
som en, krävs således att lärarna har ämnesspecifik kompetens.
Estetiska lärprocesser – ett pedagogiskt dilemma
Om skolan styrs av en agenda där den estetiska erfarenheten underordnas intellektuell kunskap och den estetiska kunskapen inte heller anses
ha en intellektuell dimension kan jag föreställa mig att det uppstår ett
dilemma för lärare som vill arbeta med estetiska lärprocesser. Alla lärare
jag intervjuat är uttalat positiva till drama som uttrycksform. De uttrycker att eleverna uppskattar att arbeta med drama och säger sig ha sett
mycket positivt hända i klassrummet när de använt det dramapedagogiska arbetssättet. Men studien visar också att flera lärare anser att de
inte arbetar så mycket med drama som de skulle vilja. De anger tidsbrist
och bristande mediespecifik kompetens som förklaringar. Ytterligare en
förklaring som anges är skolans ökade fokusering på prov i de så kallade
teoretiska ämnena.
Lärarnas berättelser tyder på, och som de även själva tycks bidra
till, att de så kallade teoretiska ämnena uppfattas som mer seriösa än
drama. Man kan fundera över om det är en tillfällighet att nio av de elva
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lärare jag intervjuat, som använder drama i skolan, är utbildade till förskollärare eller fritidspedagoger. Estetiska uttrycksformer har av tradition ansetts viktiga inom förskolans och fritidshemmets verksamhet (jfr
Dahlbeck & Persson, 2010; Pihlgren, 2011). Man kan förmoda att dessa
influenser från förskolans och skolans tradition har betydelse för vilken
kunskapssyn läraren bär med sig. Skolan tycks fortfarande, vilket även
denna studie bekräftar, styras mer av träningslogikens strategier som enligt Saar (2005) snarare är motsatsen till den kreativitet som de konstnärliga arbetsformerna kännetecknas av. Det kan tyckas anmärkningsvärt att de estetiska uttrycksformerna får så litet utrymme med tanke på
läroplanens intention att eleverna ska få möjlighet att ”pröva, utforska,
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” och att ”förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig” (Lgr
11 s.10).
Studiens resultat tyder på att många lärare använder drama mindre
än de skulle vilja på grund av att de anser sig sakna tillräcklig mediespecifik kompetens, samtidigt som de uppfattar att skolans ökade kunskapskontroll är tidskrävande. Betyder det att lärarna frånsäger sig ansvaret
att estetiska lärprocesser ska vara en del av skolans verksamhet? Betyder
det att det konstnärliga arbetet kommer att överlämnas åt ”experter” som
gör tillfälliga besök i skolans vardag? Innebär det i så fall att dramapedagogiskt arbete riskerar att marginaliseras alltmer och istället för att
integreras kontinuerligt i undervisningen bli pausverksamhet och ”trevliga avbrott” i skolans vardag (jfr Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003;
Saar, 2005)?
Det estetiska överlämnas till ämnesspecialister
Intervjuerna visar att det finns en vilja och lust hos lärarna att arbeta med
drama i skolan men det finns också osäkerhet beträffande när och på
vilket sätt. Jag tolkar materialet som att en förklaring till osäkerheten
kommer ur bristande tillit till den egna kompetensen. Det finns exempel
i materialet som visar att det dramapedagogiska arbetet därför överlämnas åt ämnesspecialister som arbetar sporadiskt med eleverna. Ambitionen att få in dessa kultur- och skapandeprojekt i skolan uppfattas oftast
positivt av lärarna men de anser inte att det kan ersätta det kontinuerliga
arbetet i skolan.
Jag ser ytterligare en svårighet med att helt överlämna det estetiska arbetet i skolan åt experter. Gemensamt för många kulturprojekt
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är att den enskilda skolan avgör om den vill delta i projektet. Det medför att många elever lämnas utanför (jfr Aulin-Gråhamn & Thavenius,
2003). Risken finns därmed att många elever inte får tillgång till de
estetiska uttrycksmedlen, förutom de schemalagda estetiska skolämnena, i undervisningen. Även Saar (2005) varnar för att överlämna det
estetiska åt experter utifrån. Om det estetiska dessutom inte anknyter
till det övriga skolarbetet kan det knappast gynna det kontinuerliga lärandet i skolan. Jag ser också en risk att dikotomin det ”teoretiska” och
det ”praktiskt-estetiska” förstärks ytterligare om skolan överlämnar arbetet med de estetiska uttrycksmedlen i undervisningen åt experter utifrån.
Det finns också exempel i materialet där lärarna talar om ett fruktbart samarbete med drama- och teaterpedagoger, både på skolan och i
olika kulturprojekt utanför skolan. Lärarna framhåller deras kompetens
som kan komma både lärare och elever till del. Jag kan föreställa mig
att klasslärarens didaktiska kunskap och kännedom om barnen i kombination med ämnesspecialistens mediespecifika skicklighet kan leda till
ett fruktbart samarbete i skolans pedagogiska praktik. Alla lärare i denna
studie ger uttryck för en positiv syn på drama. Jag föreställer mig att en
sådan positiv inställning till drama kan ha en gynnsam påverkan på samarbetet med aktörer utifrån. Även Marner (2006) konstaterar, med hänvisning till tidigare kulturprojekt 23, att samarbeten där både externa aktörer och klasslärare visat intresse för det estetiska innehållet har bäst
förutsättningar att lyckas. Annars finns en risk, menar han, att lärarna
och den kunskap de representerar marginaliseras i arbetet.
Mediespecifik kompetens är förvisso avgörande för att utveckla
och fördjupa arbetet med den teatrala formen. Jag ser å andra sidan en
risk att alltför stor fokusering på mediespecifik kompetens kan leda till
att lärarna i skolan inte anser sig kompetenta att använda de estetiska
uttrycksmedlen i undervisningen. Jag menar att denna osäkerhet kan innebära att lärarna tvekar eller tappar modet och använder drama mindre
än de skulle behöva göra. Risken finns att lärarna helt slutar att använda
den teatrala formen i undervisningen och överlämnar elevernas möte
med drama åt eventuella experter som kommer på tillfälliga besök i skolan. Då inställer sig frågan vilka konsekvenser det i så fall kan leda till

Se Fantasy Designprojektet som genomfördes 2003-2006 i Finland, Norge, Danmark
och Belgien (Marner, 2006, s 11).

23
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på sikt. Kan det leda till att läroplanens ambition att det estetiska perspektivet, som ska finnas med kontinuerligt, istället marginaliseras och
till att den estetiska dimensionen reduceras till separata inslag i skolans
värld?

Lärarna skapar sammanhang där eleverna kan
mötas – och lärarna styr
Lärarna talar om att de använder drama för att skapa en trygg miljö och
för att arbeta med kunskaper och färdigheter som kan förstås utifrån skolans fostransuppdrag. Det kan handla om attityder, värderingar och normer i relation till samhällets värdegrund och det kan handla om att
tillägna sig olika förmågor som kan vara användbara för att delta i en
demokrati. Jag har funnit olika förhållningssätt när lärarna talar om
dessa aspekter i sitt arbete med drama. Både att eleverna ges möjlighet
till att utforska och att lärarna styr eleverna mot något förutbestämt.
Ett exempel på utforskande arbetssätt i materialet som visar att
drama används för att betrakta olika händelser ur skilda perspektiv (jfr
Biesta, 2005) är när eleverna får mötas i dramaarbetet för att ta upp frågor ur sin egen livsvärld. Det kan till exempel handla om det sociala
samspelet på rasterna. På så vis kan en händelse med hjälp av drama
betraktas ur flera perspektiv och därmed ge eleven en vidgad syn både
på sig själv och på sin omvärld. Det finns också berättelser i materialet
som kan förstås som att drama används för disciplinering och för att
fostra eleverna till ett bestämt beteende. Ett sådant exempel är berättelser om att läraren använder drama för att eleven ska få känna på hur det
kan vara att bli utsatt för förtryck.
Arbete med drama ger en god miljö för utveckling och
lärande
Studien visar således att lärarna främst menar sig använda drama för att
arbeta med skolans sociala projekt, där tryggheten i gruppen och social
kompetens anges som de främsta målsättningarna. Lärarna menar därmed att arbetet med drama kan stärka elevernas självförtroende och empatiförmåga samt att arbetet kan synliggöra och ge redskap för att hantera konflikter som kan uppstå i elevernas relationsbyggande. Det är
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aspekter som lärarna framhåller som betydelsefulla för elevernas delaktighet, välmående och lärande vilket också kan relateras till det som läroplanen benämner som ”en god miljö för utveckling och lärande” (Lgr
11 s. 10). Det kan också relateras till Aulin-Gråhamn och Thavenius
(2003) uppfattning att de estetiska uttrycksformerna hör samman med
demokrati och yttrandefrihet. Lärarnas resonemang kan förstås som att
förmågan att uttrycka sig samt förmågan att kunna lyssna är en förutsättning för att skapa ett tillåtande klimat i gruppen och för att eleverna
ska kunna delta aktivt i undervisningen.
En god lärandemiljö brukar kännetecknas av att undervisningen
känns meningsfull, lustfylld och angelägen och att den äger rum i en
trygg miljö. Att arbeta med relationerna inom gruppen och elevernas
personliga utveckling blir därmed en del i skolans värdegrundsuppdrag.
Men lärarna i min studie menar liksom Ihrskog (2006) och Lofors-Nyblom (2009) att det sociala arbetet även har betydelse för annat lärande
i skolan. Det kan ses som ett uttryck för att lärande och fostran inte särskiljs utan ses som en helhet (jfr Fritzén, 2003) för att tillägna sig och
utveckla ämneskunnande, för att erövra demokratisk kompetens samt
för att utforska existentiella frågor i allmänhet.
Lärarnas berättelser i denna studie visar således att drama används främst för att arbeta med det sociala projektet. Det handlar mest
om att arbeta med övningar för att eleverna ska må bra och ha roligt. Det
handlar i mindre utsträckning om, men som framgått förekommer det
också, beskrivningar som visar att drama används för att arbeta problematiserande och för att belysa existentiella frågor där eleverna ges möjlighet att tala om erfarenheter ur sin egen livsvärld. Marner och Örtegren
(2003) konstaterar att många elever uppfattar skolan som tråkig och meningslös. Även Bergström och Holm (2005) skriver, i sin studie om elevers delaktighet i skolan, att det råder en klyfta mellan elevernas tillvaro
i skolan och elevernas livsvärld. Eleverna i deras studie upplever inte att
skolan utgår från deras erfarenheter eller erbjuder kunskap som de behöver här och nu och som är funktionell i deras livsvärld. Utifrån elevers
behov av meningsfullhet i skolan och det Bergström och Holm skriver
om barns livsvärldar och skola ser jag den dramapedagogiska arbetsformen som en möjlighet för att uppfylla det behovet och integrera de världarna. Om eleverna i högre utsträckning fick arbeta utforskande med
den teatrala formen utifrån frågor som känns angelägna för dem skulle
drama kanske kunna vara den bro mellan skola och fritid som ungdomarna saknar. På så sätt kan arbetet också ses som en motvikt till en
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undervisning som eleverna uppfattar ofta blir enbart på den vuxnes villkor (jfr Bergström & Holm, 2005).
Drama och fostran
Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare genom att ta del av de demokratiska värden som samhället vilar
på. Många menar att det är ett motsägelsefullt uppdrag och att det blir
upp till den enskilde läraren att tolka hur det ska förverkligas i den pedagogiska praktiken (Aspán, 2009). Eleverna ska både anpassas till samhällets rådande normer och ges möjlighet att skapa sin verklighet. I mitt
material finns exempel som kan förstås som att drama används både för
att eleverna ska disciplineras till att underordna sig samhällets normer
och till att kritiskt granska och utveckla värden. När drama används för
att fostra eleverna till ett bestämt beteende samt för att anpassa och förändra deras beteende kan det förstås som någon slags dold disciplinering
av eleverna (jfr Foucault, 2001; Nordin-Hultman, 2004; Österlind,
1998). Liknande diskussioner har förekommit angående livskunskap (jfr
Aspán, 2009; Löf, 2011).
I vilken utsträckning arbetet med drama bidrar till att förmedla en
förutbestämd uppfattning som handlar om att underordna sig den rådande ordningen eller till att eleverna ges möjlighet att skapa och utforska sin egen verklighet där svaret inte är givet, avgörs enligt mig av
hur pedagogen använder den dramapedagogiska formen och hur hon bemöter eleverna i den skapande processen. Vilken kunskap som uppnås
avgörs, menar jag, av på vilket sätt läraren leder aktiviteten och samtalet.
Är det ett samtal där läraren styr för att fostra eleverna mot ett visst svar
eller beteende eller är det en diskussion där olika tankar får mötas för att
synliggöra mångfald (jfr Aspán, 2009; Biesta, 2006)? Min studie visar
således att drama kan användas både för att disciplinera till ett visst beteende och till förutbestämda normer och för att problematisera och reflektera kring frågor med eller utan givna svar.
Ett kraftfullt verktyg att ta – eller inte ta på allvar
Föreliggande studie visar att drama används som medierande redskap i
den pedagogiska praktiken (Säljö, 2000) och kan vara en möjlighet till
meningskapande. Flera lärare talar om att eleverna utifrån egna erfaren-
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heter ges möjlighet att utforska både sig själva och sin omvärld (jfr Bolton, 2008; Østern, 2006). Materialet visar samtidigt att det finns en ambivalent inställning hos lärarna till att använda drama som redskap och
att den pedagogiska möjligheten till meningskapande går förlorad eller
inte tas till vara. Som jag skrivit om tidigare finns en osäkerhet över
nyttan och den lärande potentialen i arbetet med drama. I materialet
finns beskrivningar som kan förstås som att lärarna uppfattar att eleverna inte tar drama på allvar, att drama betraktas som enbart något roligt och att den fiktiva inramningen gör att drama inte behöver tas på
allvar. Eftersom fiktionen inte är på riktigt kan det kanske innebära att
fiktionen inte behöver tas på allvar eller att eleverna inte behöver ta ansvar för sina handlingar inom den fiktiva ramen. Det finns också exempel i mitt material som kan förstås som att även läraren avstår från att ta
tillvara den pedagogiska möjlighet som fiktionen ger.
Ett exempel där jag förstår lärarens berättelse som att eleverna inte
tar fiktionen på allvar är beskrivningen av hur läraren använder den teatrala formen för att visa hur förtryck kan se ut. Enligt läraren tar eleverna rollen för leksamt och tar avstånd genom att inte delta i fiktionen.
Lärarens avsikt var att eleverna skulle bli medvetna om hur förtryck kan
se ut men eleverna förhåller sig inte till den fiktiva ramen som läraren
avsett (se s. 103). Berättelsen kan förstås som att gränsen mellan fiktion
och verklighet var otydlig och att eleverna skyddar sig från något som
de inte vill delta i. Bolton (2008) talar om dramas meningsskapande potential och understryker att drama kännetecknas av att deltagarna arbetar
symboliskt genom teaterformen där varje handling är en symbol för ett
fenomen, inte ett verkligt uttryck. För att kunna arbeta utforskande med
den teatrala formen krävs det enligt Bolton att lärare och elever gör en
överenskommelse där de skapar tilltro till den fiktiva inramningen. I annat fall finns risken att eleverna inte tar fiktionen på allvar. Lärarens
berättelse tyder på att elever och lärare inte gjort den överenskommelse
om reglerna för fiktionen som enligt Bolton är nödvändig för att skapa
tilltro till den fiktiva inramningen. Därför kan man anta att eleverna
valde att skydda sig från något som de kanske upplevde som obehagligt
och de därmed distanserade sig från den möjlighet till insikt som läraren
avsåg. Jag förstår det som att lärarens avsikt var att eleverna skulle arbeta inom ramen för en stark estetik. Fenomenet makt skulle utforskas
på olika sätt och bidra till insikter som kan kopplas till erfarenheter i
gruppen, men eftersom eleverna vägrar att acceptera den fiktiva inramningen uppnås inte målet.
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I exemplet tycks valet av innehåll i dramatiseringen komma helt från
läraren, inte från eleverna. Jag menar att det är en avgörande faktor i allt
dramapedagogiskt arbete vilket inflytande eleverna har på valet av innehåll och i det skapande arbetet med formen, i synnerhet när dramatiseringen handlar om så personliga frågor som i exemplet ovan. Drama
som form kännetecknas av att den fiktiva ramen och den känslomässiga
dimensionen kan förstärka upplevelsen. I det dramapedagogiska arbetet
deltar eleverna aktivt i fiktionen och kan inte som vid till exempel en
teaterföreställning ta skydd i rollen som åskådare. Drama som verktyg
är kraftfullt och ska inte underskattas. I likhet med Aspán (2009) menar
jag att elever och lärare har ojämbördiga relationer i skolan. Det är därför viktigt att läraren är medveten om att hon både har och tillskrivs en
överordnad betydelse i den dramapedagogiska praktiken, och därför har
ett stort ansvar.
Det finns också exempel i materialet som kan förstås som att inte
heller läraren tar tillvara den möjlighet som den fiktiva inramningen ger.
Ett sådant exempel är där läraren berättar att eleverna gestaltar några
lärare på ett ofördelaktigt sätt (se s. 99). Lärarens beskrivning kan förstås
som att eleverna med hjälp av den estetiska formen gycklar med vuxenvärlden eller som att de i skydd av fiktionen väljer att ta upp en känslig
fråga som är svår att tala om. Jag uppfattar inte att läraren tar tillvara
elevernas eventuella kritik av vuxenvärlden. Kanske gör den fiktiva inramningen det möjligt för läraren att avfärda kritiken. Således tar hon
inte fiktionen på allvar. Kanske säger exemplet också något om vad som
av eleverna upplevs som tillåtet och otillåtet att tala om i skolans värld
och att fiktionen gör det möjligt att närma sig ett känsligt ämne.

Slutord och reflektion utifrån ett
dramapedagogiskt perspektiv
För ungefär ett decennium sedan introducerades ”estetiska lärprocesser”
som pedagogisk term i Sverige. Det estetiska lärandet förväntades fördjupa och underlätta lärandet såväl inom det konstnärliga området som
inom alla andra områden i den pedagogiska praktiken (Lindström, 2010;
SOU, 1999). Trots läroplanens intention att det estetiska ska genomsyra
allt arbete i skolan ger denna studie ett intryck av att det finns föreställningar om att drama inte har med lärande att göra.
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Internationella kunskapsmätningar har visat en nedgång för svenska elever sedan 1990-talet i framförallt matematik och naturvetenskapliga ämnen, men även i viss mån i läsförståelse (Skolverket, 2009). Med resultat
avses ”såväl kunskapsmål som demokratimål” samt andra relevanta
aspekter som ”elevernas attityder till skolan, intresse för skolan, deras
självkänsla samt upplevda fysiska och psykiska hälsa” (s. 8). Samtidigt
tycks många elever uppleva skolan som abstrakt och avskild från sina
egna liv (Bergström & Holm, 2005).
I Skolverkets kunskapsöversikt över skolresultaten i svensk
grundskola konstateras vidare att orsaken till elevernas skolresultat och
attityder till skolan sällan kan ”sökas inom endast ett område eller förklaras med en avgränsad faktor” (Skolverket, 2009, s. 8). En avgörande
faktor som framhålls är lärarnas sociala kompetens och ämnesdidaktiska
kunskap. Forskning visar att den ämnesdidaktiska kompetensen är mer
avgörande än enbart ämneskunskaper (Skolverket, 2009). Vidare visar
kritik som riktats mot skolan att eleverna fått klara sig allt för mycket på
egen hand (Carlgren & Klette m.fl. 2006; Österlind, 1998). I Skolverkets
rapport framhålls den individualiserade undervisningen som en bidragande orsak till de försämrade skolresultaten (Skolverket, 2009). Enligt
läroplanen ska kunskap komma till uttryck i flera former i ”ett lärande
och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet” (Lgr
11, s.10) och det ska bedrivas ”en strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt” (Lgr 11, s. 13). Kress konstaterar i linje med detta att olika lärostoff ska studeras med den ”mest
ändamålsenliga formen av dem som står till buds” (Kress, 2000, s. 208).
Det innebär således att både arbetsformer och hur undervisningen organiseras är avgörande för elevernas kunskapsutveckling i skolan. Det är
därför viktigt att skolan utvecklar arbetssätt som engagerar eleverna. För
att eleverna ska ges möjlighet att arbeta med olika arbetsformer måste
som jag ser det lärare ha den kompetens som krävs för att göra detta
möjligt.
Drama ska användas som ett uttrycksmedel och ett perspektiv
inom all verksamhet i skolan. För att dramas potential ska kunna tas
tillvara krävs därmed att lärarna ges den utbildning som behövs och att
drama betraktas som ett verktyg som kan motivera eleverna och samtidigt möjliggöra ökad förståelse och ett fördjupat lärande inom alla skolans ämnen. Annars är risken, som jag ser det, stor att drama enbart får
fungera som en muntration avskilt från lärande och meningskapande.
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Vad blir möjligt att göra i dagens skola?
Flera lärare i denna studie anger skolans ökade fokusering på kunskapskontroll och effektivitet som en förklaring till varför de inte arbetar mer
med drama. De menar att den skapande processen är alltför tidskrävande. Mot bakgrund av läroplanens skrivning att kunskap ska komma
till uttryck genom flera former som ger möjlighet till ”ett lärande och en
utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet” (Lgr 11 s.
10) ställer jag mig kritisk till en sådan utveckling. Jag undrar om en ökad
kunskapskontroll med automatik måste utesluta processinriktade arbetsformer? Vilka konsekvenser får det i så fall för elevernas möjlighet till
meningskapande i skolan? Innebär det att skolans uppgift enbart kommer att utgå från tekniska frågor som handlar om ”den pedagogiska processens effektivitet” (Biesta, 2006, s. 30) och förutsägbara resultat där
det inte finns utrymme för oförutsägbara upptäckter och existentiella
frågor som handlar om vilka vi är och vilka vi vill bli? Frågor som kan
ge nya svar och frågor som är betydelsefulla både för individen själv och
för att kunna leva tillsammans med andra i en interkulturell värld (jfr
Biesta, 2006).
Läroplanens båda uppdrag – avskilda eller en helhet
Det finns berättelser i studien som går att förstå som att läraren inte särskiljer målen i läroplanens båda uppdrag. Ett exempel är när eleverna
tillägnar sig kunskap om till exempel skriftspråket och de samtidigt erövrar demokratisk kompetens i den skapande processen. Det finns också
berättelser i studien som visar att lärarna särskiljer det dramapedagogiska arbetssättet från kunskapsutveckling i den ämnesrelaterade verksamheten och enbart talar om personliga och sociala mål. Det kan förstås
som att deras arbete med drama enbart utgår från läroplanens fostransuppdrag som handlar om att fostra eleverna till självständiga samhällsmedborgare. Sternudd (2000) konstaterar att den demokratiska potentialen har en central betydelse i det dramapedagogiska arbetssättet. Sternudd framhåller emellertid också, till skillnad från de flesta lärarna i
denna studie, den demokratiska potentialen i arbetet med den ämnesrelaterade verksamheten.
Många berättelser skulle kunna förstås som att lärarna uppfattar
läroplanens två uppdrag, fostrans- och kunskapsuppdraget som två
skilda processer som står i motsättning till varandra. Det innebär i så
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fall att den demokratiska kompetensen inte betraktas som en del av
ämneskompetensen (jfr Fritzén, 2003). Enligt Fritzén (2003) har kunskapsuppdraget handlat mycket om kunskapsförmedling av ”fasta”
kunskaper som kan uppfattas som enklare att mäta än det kunnande
som utvecklas inom det demokratiska uppdraget. Hon menar vidare att
arbete i skolan som kan kopplas till fostransuppdraget ofta får stå tillbaka, eftersom det anses ta tid från mer traditionell kunskapsinhämtning. Idag när kunskapskontroller tar allt större plats i skolans arbete
kan man undra över vad det får för konsekvens för ett ofta tidskrävande dramapedagogiskt arbetssätt som enligt Østern (2000) kännetecknas av process och dialog utan givna svar. Eftersom min studie visar att lärarna främst beskriver att de använde drama på ett sätt som
kan förstås i termer av svag estetik, där drama används som illustration
av ett färdigt svar eller för att levandegöra undervisningen, tyder det på
att dramas potential att också arbeta utforskande i skapande processer
inte tas tillvara.
Undervisningen i skolan handlar både om kunskap som kan uppfattas som så kallad mätbar kunskap och sådan kunskap som handlar om
mer identitetsskapande och existentiella frågor. I skoldebatten har det
varnats för att den nya läroplanen med mer nationell styrning och mer
fokus på prov och mätbar kunskap får konsekvenser för en processinriktad undervisning som kräver mycket tid. I likhet med Fritzén (2003, s.
73) undrar jag vad det innebär för svensk skolutveckling att delta i internationella utvärderingar som i vissa avseenden innebär en tillbakagång till 1970-talet i synen på lärande och bedömning. Å andra sidan
kan läroplanen också uppfattas som förenlig med processinriktade arbetssätt, där ämneskunnande och demokratisk kompetens ses som en integrerad helhet och att det snarare handlar om hur undervisningen organiseras (jfr Fritzén, 2003; Gustafsson, 2007). Jag menar i likhet med
Fritzén att skolan har mycket att vinna på att integrera kunskap, normer
och värden i den pedagogiska praktiken.
Denna studie tyder på att den dikotoma synen på ”teoretisk” och
”praktisk-estetisk” kunskap fortfarande lever kvar där den teoretiska
kunskapen ses som överordnad. Lärarna ger också uttryck för att undervisningen domineras av arbetsformer som inte tar så mycket tid i anspråk och av prov där kunskapen uppfattas som enklare att mäta. Om
undervisningen ensidigt fokuserar snabba, mätbara resultat finns risken
som jag ser det att kreativa arbetsformer som kräver tid väljs bort. Konsekvensen blir därmed att dramas potential att lära mer om sig själv och
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omvärlden, i ett skapande, utforskande arbete, går förlorad. Risken finns
att drama enbart används lösryckt ur sitt sammanhang och för att göra
undervisningen rolig. I synnerhet eftersom drama inte finns beskrivet
som eget ämne i läroplanen. Ett utforskande förhållningssätt behöver tid
både för skapande och för samtal och reflektion.
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Lärarnas berättelser i denna studie tyder på att det dramapedagogiska
arbetet gynnar elevernas lärande i skolan. Lärarna är verksamma i skolan idag och jag menar att det är viktigt att tillvarata deras åsikter i den
pågående diskussionen om elevers lärande och i undervisningens utformande. Men intervjuerna tyder också på att konstnärliga arbetsformer
får stå tillbaka för en mer reproducerande hållning eftersom det konstnärliga arbetet anses alltför tidskrävande. Vidare efterfrågar några lärare
i studien mer dramapedagogisk kompetens. Med mer kunskap anser lärarna att eleverna skulle få arbeta både mer experimenterande, mer varierat och mer med drama överlag.
Forskning visar att skolans elever efterfrågar en undervisning som
upplevs som meningsfull, där deras erfarenheter tas tillvara (Marner &
Örtegren, 2003). En sådan undervisning kännetecknas av ett öppet och
sökande förhållningssätt. Den här studien ger anledning att fundera över
om och i så fall varför drama och andra konstnärliga arbetsformer, som
kännetecknas av utforskande förhållningssätt, inte ges utrymme i skolan. Flera beskrivningar i denna studie tyder på att arbetet med de estetiska uttrycken, som enligt läroplanen ska vara en angelägenhet för allt
lärande i skolan, också uppfattas som tidskrävande och ger kunskap som
kan vara svår att mäta. Detta kan vara förklaringar till att drama väljs
bort. En annan förklaring som anges är dramapedagogisk kompetens.
Flera lärare konstaterar att det behövs ämnesspecifik kunskap för att
kunna ta till vara den lärandepotential som det dramapedagogiska arbetssättet möjliggör och några lärare uttrycker att de önskar mer sådan
dramapedagogisk kompetens.
Några lärare talar om drama som ett verktyg för att skapa ett öppet
och sökande förhållningssätt. Med ett sådant förhållningssätt i undervisningen kan jag föreställa mig att eleverna kan ges möjlighet att närma
sig stoffet utifrån flera perspektiv som därmed kan ge nya insikter. Förhoppningsvis kan drama därmed bidra till att göra undervisningen kreativ och meningsfull. Utifrån lärarnas uppfattningar om vilken betydelse
det skapande förhållningssättet i drama kan ha för motivation, relationsoch meningskapande menar jag, att drama ska betraktas som en tillgång
i skolans pedagogiska arbete och därför bör ges utrymme i undervisningen och den utbildning av lärare som erfordras.
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Fortsatt forskning
Studien är ett bidrag till en didaktisk diskussion om drama som pedagogiskt verktyg i skolan. Den har tydliggjort den komplexitet som det dramapedagogiska arbetssättet innefattar. Det finns således många spår
som skulle vara intressanta att utforska vidare.
Inom det estetiska området finns ett stort behov av att utveckla
ett yrkesspråk, både för att kommunicera med varandra, men också för
att öka dialogen med andra områden (jfr Marner, 2006). Jag instämmer
i att det behövs ord och begrepp för att synliggöra och diskutera vad som
görs i den estetiska pedagogiska praktiken. Studien kan därmed också
ses som ett bidrag i det ständigt pågående arbetet med att utveckla ord
och begrepp inom det dramapedagogiska området. Marner och Örtegrens (2003) begrepp, mediespecifik och medieneutral samt Saars
(2005) begrepp svag estetik och stark estetik är viktiga och intressanta
bidrag som jag, tillsammans med annan teori om lärande, använt i denna
studie för att synliggöra och kommunicera lärarnas dramapedagogiska
arbete. Jag har funnit både Marners och Örtegrens och Saars begrepp
som användbara analysverktyg och det är min förhoppning att fler kommer att använda begreppen i framtida forskning. Min förhoppning är
också att de dimensioner som kom fram i mitt material, nämligen förutbestämt kontra öppet innehåll, respektive ingen eller stor uppmärksamhet på den teatrala formen, ska komma till användning inom dramapedagogisk forskning och därmed kunna generera fruktbara diskussioner
om olika dramapedagogiska praktiker.
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Frågeguide
Berätta om dig själv!
Var undervisar du? Något om skolan på grupp och organisationsnivå
Utbildning (yrkesutbildning och ev. fortbildning inom drama )
År i yrket, År på den här skolan
Berätta om dina erfarenheter av drama.
Möjliga följdfrågor att ställas vid behov.
-Beskriv olika situationer där du arbetat med drama.
- Den senaste aktiviteten! Det senaste året!
-I vilka sammanhang? Ämnen?
-Hade du något särskilt syfte?
-Hur arbetade ni? Gruppstorlek? Din egen roll?
-Vad uttryckte eleverna före, i och efter arbetet? Vad kunde du
observera hos eleverna?
-Berätta om dina upplevelser av att arbeta med drama.
-Minns du hur innehållet kom till? Hur det skapades? Minns du
något innehåll?
-Tycker du att du har sett några spår från elevernas egen värld i
dramaarbetet? Från t.ex. böcker, tv-program eller personliga erfarenheter?
Berätta för mig hur du tänker kring att arbeta med drama i
skolan?
Möjliga följdfrågor:
(Relatera till Lpo 94 som skriver att skolan ska erbjuda olika uttryck för kunskap och varierade arbetsformer. Både intellektuella,
praktiska, sinnliga och estetiska aspekter ska finnas med, där
nämns bl.a. drama.) Vad tänker du kring det?
-Vilken betydelse har ramar som t.ex. tid, ekonomi och egen kunskap för ditt dramaarbete?
- Vilka möjligheter tycker du att dramaarbete kan ha? Har du exempel från egen erfarenhet?
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- Ser du något som är specifikt för drama gentemot annan verksamhet i skolan?
- Hur tänker du om relationen fiktion och verklighet i drama?
- Har du funderat över vilken betydelse drama kan ha för barnen?
-Drama kan ju bland annat användas för Personlig utveckling,
grupputveckling, pedagogisk metod för att nå annan kunskap och
skapande av kulturell produktion, t.ex. små improvisationer och
teateruppsättningar. Hur tänker du kring det? Var vill du placera
ditt eget arbete? Har du använt dig av drama för att göra julspel,
dramatisera i historia, religion osv
-Om du hade helt fria ramar, vad skulle du då vilja göra? Vision?
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Olika aktiviteter som lärarna berättar att de arbetat med

Bilaga 2

Följande tabell visar hur olika aktiviteter, som lärarna berättar om, markerades när jag
analyserade materialet med avsikt att identifiera vilka konventioner de arbetat med i
sin estetiska praktik.
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Dramakonventioner i den pedagogiska praktiken
I detta avsnitt presenteras de olika aktiviteter och tekniker lärarna berättar att de använder i sin undervisning. De aktiviteter jag funnit benämns
utifrån begrepp som jag skrivit om under rubriken ”Dramakonventioner” i avsnittet ”Den dramapedagogiska verktygslådan” (s. 35). Jag
väljer att presentera konventionerna under rubrikerna Gruppövningar/lekar, Gestaltning med kroppen – Rörelse/Stillbild och Samtal.
Så gott som alla lärare nämner att de använt dessa former av övningar.
Vidare berättar några lärare att de arbetat med konventionerna Teaterföreställning, Forumspel, Rollspel, Processdrama samt Lärare i roll.
Av dessa är Forumspel den konvention som är mest representerad.
Gruppövningar/Lekar
Under denna rubrik har jag valt att placera övningar och lekar (jfr Bolton, 1979) som i dramasammanhang brukar benämnas förövningar (jfr
Pusztai, 2000). I olika handböcker i drama benämns övningarna bland
annat som sinnesövningar, samarbetsövningar, rörelseövningar, koncentrationsövningar och avslappningsövningar (Lindvåg, 1978; Erberth
& Rasmusson, 1996; Hägglund & Fredin, 1993). De övningar och lekar
som avses här kännetecknas av att de saknar en fiktiv dimension. Det är
övningar som brukar användas som förövningar med fokus på sådant
som kommunikation, samarbete, fantasi och fysisk kontakt mellan deltagarna. Som exempel kan nämnas Handtrycket, Stolslekar, Kims lek,
Associationscirkel och Massage.1
Gestaltning med kroppen - Rörelse/Stillbild
Denna rubrik syftar på att föreställa eller gestaltning med kroppen som
innefattar både rörelse och stillbilder. Som exempel på sådant som gestaltas med pantomim kan nämnas olika djur och känslor. Det kan ske på
olika sätt. Lärarna benämner detta med termer som dramalekar och charader. Allt från dramaleken Här kommer vi till pantomim som syftar till
att lära om svensk grammatik inryms här. Andra exempel på innehåll
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som illustreras med hjälp av rörelse är olika modeller som ska föreställa
fortplantning eller blodomloppet. Exempel på innehåll med stillbilder
är, klockan, geometriska figurer, bokstäver, siffror och olika gruppsituationer. De konventioner som urskiljs inom stillbilderna är Tyst staty
och Staty med talknapp (se kap om konventioner). Jag uppfattar att övningarna under denna rubrik har olika syften i olika sammanhang. Ibland
används de som förövningar inför ett dramaarbete, ibland används de
som separata inslag. Till skillnad från gruppövningarna inkluderar alla
dessa övningar fiktion på något sätt.
Samtal
Här inryms övningar som kännetecknas av samtal på olika sätt. Dessa
övningar ska inte förväxlas med de reflekterande samtalen i anknytning
till dramatiseringarna. I denna kategori har samtalen ett egenvärde i sig.
Exempel på sådana samtal som lärarna nämner är värderingsövningar
som Heta stolen och andra organiserade gruppsamtal som Ofullständiga
meningar och Positiv runda (se kap om konventioner).
Teaterföreställning
Att berätta med drama under denna rubrik innefattar både att eleverna
berättar för varandra och för en utomstående publik samt teaterföreställningar som framförs av lärare för elever. Det inkluderar både små korta
dramatiseringar och mer genomarbetade produkter. I den dramapedagogiska praktiken är arbetet i den egna gruppen och grupprocessen central
och deltagarna är både aktörer och åskådare. Ibland riktas emellertid arbetet också utåt och produkten visas för en utomstående publik. Som
exempel på framföranden som jag i denna studie valt att benämna
”konstnärlig produkt”, kan nämnas att eleverna utifrån olika impulser
som till exempel ord på lappar, olika färger, olika material från naturen,
sagor och andra texter får fantisera och skapa berättelser som de sedan
visar för de andra deltagarna i gruppen. Det förekommer också att eleverna skapar teater som framförs för en utomstående publik. Den vanligast förekommande teaterföreställningen är julspel som framförs för
publik. En lärare berättar att eleverna skapat en musikal som sedan framfördes för föräldrar.

Bilagor

Forumspel och rollspel
Flera lärare talar om att de arbetat med forumspel och rollspel på något
sätt. Till skillnad från en teaterföreställning, som har ett konstpedagogiskt fokus kännetecknas forumspel och rollspel av sociala och värdepedagogiska mål (jfr Sternudd, 2000). Rollspel är en dramapedagogisk
arbetsform där deltagarna ges möjlighet att genom fiktiva rollpersoner
och berättelser erövra ökad förståelse om sig själva och omvärlden. I
forumspelet, som är en variant av rollspel, är det främsta målet att synliggöra och motverka förtryck och orättvisor. Även här, liksom i teaterföreställningen framförs spelen för åskådare, här i den egna gruppen. I
forumspelet ges eleverna möjlighet att diskutera och bryta de orättvisor
som utspelas i den fiktiva berättelsen (jfr Byréus, 2010). I denna studie
finns både exempel på spel där lärarna agerar och spel där eleverna agerar. Det vanligaste temat jag kunnat urskilja i mina data är kamratskap
och elevernas samvaro med varandra i skolan men även lärarnas beteende mot eleverna finns representerat.
Processdrama och lärare-i-roll
I materialet finns några exempel på hur drama används enligt konventioner som kan förstås som processdrama och lärare i roll. I processdrama
utövas arbetet i en längre process och utgår från pedagogens frågor där
improvisation och samtal varvas. Deltagare och pedagog alternerar mellan att vara i och ur roll (jfr Bolton 1979/2008). I mitt material finns
exempel där lärare och elever går i och ur roll i en kreativ process. Olika
innehåll som behandlas är till exempel maktperspektivet och Gustav
Vasa. Det finns också exempel där läraren antar en roll och för en dialog
med eleverna i en fiktiv ram men utan att pendla mellan att gå i och ur
roll som är kännetecknande för ett processdrama. Exempel på sådana
teman i min studie är OS, de politiska partierna, Stockholms blodbad
och Astrid Lindgren.

