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ABSTRACT

F. Sternudd, M.M. 2000: Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska per-
spektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner.( Educational Drama as a means of fostering democratic
values? Four perspectives in educational drama – educational drama in four curricula ).Written in
Swedish with an English summary. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education 88.
210 pp. Uppsala. ISBN 91-554-4750-3.

The dissertation deals with the issue of reflection, democracy and educational drama. The overarching
aim of the dissertation is to investigate whether educational drama may be perceived as fostering
democratic values in the literature and curricula.

The dissertation shows that, based on various different theoretical and philosophical values, an
interplay does exist between the goals for an activity and the choice of content and work method,
which creates a number of opportunities for reflection in the various different perspectives of educa-
tional drama. It also indicates, however, that attitudes towards educational drama shift in the different
curricula, where the artistically oriented perspective is the one most sought after. As a result, education
in democratic values, which does not necessarily problemize social and political issues, is demanded
from educational drama.

The literature analyses made in the dissertation reveal four perspectives. Within the artistically
oriented perspective, a democratic potential exists in giving the individual tools with which to learn
both how to achieve and to create knowledge. The individual may be an active seeker and a creator of
knowledge at the same time. Every performance is a story about life and, for every performance the
individual takes part in, his knowledge of art and human problems at different times and in different
situations increases.

Within the personal development perspective the individual develops a rational way of thinking that
practices the ability to make decisions in complicated human situations. The aesthetic form as well as
the participant s’ own experience of life gives cause for adaptation and reflection. The individual also
acquires tools to understand himself in relation to others and to understand the connection between
various dynamic processes occurring at individual, group and community levels.

The democratic potential contained in the critically liberating perspective are that the individual
acquires the necessary tools to investigate both in word and deed power relationships in society and
how such power relationships are made apparent in concrete human situations. Knowledge of what
possible consequences may arise in the attempt to counteract repression, of seeing one’s own place in
society and how a society based on solidarity may be created.

The idea of fostering democratic values contained in the holistic learning perspective is character-
ised by various theoretical standpoints on the importance of imagination for the individual’s learning
process coupled with aesthetic and dramaturgic competence. The individual acquires tools with which
to understand the universal human significance behind every problem. In the communicative process,
the varying language skills of the individual are developed, skills in which artistic expression is
fundamental for understanding complex human situations.
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cally oriented, personal development, critically liberating, holistic learning.
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Förord

Att skriva en avhandling kan upplevas som att göra en resa till en plats man
aldrig varit tidigare. Även om man vet vart man ska, är vägen dit höljd i dunkel
och platsen man kommer till aldrig som man föreställt sig. Min avhandlings-
resa har varit spännande och varierande med flera anhalter på vägen som för
mig har inneburit möjlighet till distans och reflektion över mitt avhandlings-
ämne. På så sätt har de erfarenheter som jag erhållit på mina små resor vid
sidan om huvudvägen även påverkat arbetsprocessen, innehållet och mitt sätt
att tänka.

Under resan har jag mött många människor som gett av sin kunskap på ett
generöst sätt, som i arbete, diskussioner och möten fört kunskapsutvecklingen
framåt. Jag är full av glädje för dessa möten även om jag inte kan omnämna
dem alla här.

Jag vill tacka professor Gösta Berglund, som i egenskap av min första hand-
ledare uppmuntrade mig att göra en didaktisk analys av dramapedagogik. I
samband med detta arbete vill jag även tacka Anita Grünbaum, Lennart Wie-
chel och Kent Hägglund som med jämna mellanrum har stöttat mig och mitt
arbete på olika sätt. När jag själv har varit alltför engagerad av mina sidospår
har de med sina kommentarer påmint mig om huvudvägen. Vid ett sidospår
genomförde jag observationsstudier vid Dramapedagogutbildningen vid Väs-
terbergs folkhögskola och jag vill tacka de lärare och elever som gjorde dessa
studier möjliga. Jag vill även rikta ett speciellt tack till de personer som jag har
intervjuat i samband med detta arbete.

Vid nästa etapp på resan har professor Tomas Englund varit min handledare
och med hans stöd har arbetet med både läroplansanalysen och den dramape-
dagogiska litteraturstudien fördjupats och förtydligats och hela avhandlingsar-
betet har fullbordats. Det sägs att kaos behövs för att en ny värld ska födas och
i olika skapelseberättelser återfinns detta tema. Kaos kan även vara nödvändigt
för att skapa ny kunskap, även om jag anser att det borde räcka med distans
som inordnats i reflektion. Men arbetet med denna avhandling skulle kunna
beskrivas i termer av en skapelseprocess – från kaos till ny ordning – som
infunnit sig efter insamlandet av data. Trots att upplevelsen av kaos inte var
angenäm, så medförde den en ny syn på struktur och innehåll som jag uppfat-
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tar resulterat i att avhandlingen nu har fått en ”hållbar form”, såsom Malcolm
Ross beskriver resultatet när den estetiska formen överensstämmer med den
bakomliggande tanken. Tack Tomas!

Jag vill även tacka doctor Ingrid Heyman, professor Ulla Riis och SOC-IN
gruppen för konstruktiva synpunkter på arbetet samt kollegor och ledning vid
Högskolan Dalarna som på olika sätt bidragit till arbetets genomförande. Ert
stöd har varit mycket värdefullt! Att jag mottagit bidrag från Helga Ax:sson
Johnssons stipendiefond för deltagandet i konferenser tackar jag för och tolkar
samtidigt detta som ett stöd till det dramapedagogiska forskningsområdet.

Dramapedagogik handlar om att försöka förstå människor i olika samman-
hang i livet och mitt engagemang i de frågor som berört avhandlingsarbetet har
naturligtvis även påverkat min omgivning. Mina barn har konfronterats med
ett spektrum av tankar och handlingar, från myter och dramatiseringar till reso-
nemang om forskning och reflektionens betydelse för demokratin. Den kärlek
som jag under alla år fått av Anja och Patrik oavsett vad jag har jobbat med är
ovärderlig och enbart glädje. Våra samtal fortsätter!

”Samtal är inget mindre än ett universellt botemedel och ”livselexir” varmed hon
kan återge sig själv och världen liv och värdighet – en fullständigt enastående
möjlighet för dagens människa att vända den pågående livsförstörelsen till sin
motsats.(...)
Att samtala innebär att samtidigt individuera och integrera sig. Det är inget min-
dre än människans sätt att skapa en bro mellan inre och yttre, mellan frihet och
tillhörighet, mellan sig själv och världen (...) Vi skulle vilja föreslå varje män-
niska, inklusive oss själva, att någon gång lämna civilisationen och vistas en
längre tid ensam i naturen. Vi tror att få saker skulle vara så omvälvande som detta
och vi tror att det skulle ge dagens människa ett tillfälle att på djupet möta och
spegla sig själv.” (Magnér & Magnér 1998)

Tack Erik för att du öppnat dörren till naturen!
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Del I 
Introduktion, syften och utgångspunkter 
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KAPITEL 1 

Reflexion, demokrati och dramapedagogik

Denna avhandling handlar om dramapedagogik, dess olika perspektiv och dess
demokratiska fostranspotential. Eftersom reflexion är ett centralt begrepp inle-
der jag med att säga några ord om detta begrepp.

Reflexionsbegreppet har framförallt har diskuterats inom forskning som fo-
kuserar lärarens situation1, men reflexionens betydelse kan även aktualiseras i
samband med synen på lärande i allmänhet samt skolans demokratiska fost-
ransuppdrag. Bengtsson (1994) nämner i sin granskning av reflexionsbegrep-
pet att dess metaforiska innebörd har bibehållits när termen används i mänsk-
liga sammanhang, dvs att något återspeglas, såsom ljuset återspeglas från vat-
tenytan. Men det finns olika uppfattningar om vad som återspeglas och till vad.
När det gäller lärares reflexion diskuteras begreppet som ett sätt att fördjupa
lärarens förståelse av sin yrkessituation, där yrkessituationen är vattenytan och
lärarens jag är ljuset. Reflexion uppstår inte bara som en tanke om yrkessitua-
tionen, utan som en återkommande begrundan om yrkessituationen i relation
till jaget. Bengtsson (1994) poängterar att det inte är en paradox att lärare inte
reflekterar om sin yrkessituation, trots att tänkandet är en återkommande akti-
vitet hos läraren i yrket. Reflexion kräver en viss distans till det vardagliga som
gör eftertanken möjlig. 

Det finns därför inget paradoxalt i att det som är närmast, nämligen vi själva,
samtidigt kan vara det som är mest obekant för oss. Anledningen är att vi har en
naturlig distans till det som utspelar sig i världen. Det finns där rätt framför näsan
på oss. Till oss själva har vi däremot inte samma naturliga distans. Men med hjälp
av reflektionen kan läraren införa distans till sig själv och sina aktiviteter och
därigenom få syn på sig själv (Bengtsson 1994 s. 29).

Bengtsson (a.a.) skiljer mellan tre olika betydelser av reflexionsbegreppet. För
det första kan det handla om självreflexion, något som Bengtsson ser som
grunden i all reflexion. Individen använder sig av reflexionens distansskapande

1 Diskussioner om lärares reflexion var omfattande inom Teacher Thinking forskningen under
senare delen av 1980-talet och i början av 1990-talet. Dounald Schöns bok”The reflective practi-
tioner” (1983) var viktig i detta sammanhang, eftersom han formulerade betydelsen av att reflek-
tera i praktiken och över det egna handlandet i praktiken. 
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för att upptäcka sig själv såväl psykiskt, andligt som existentiellt. För det an-
dra kan reflexionen handla om något utanför oss själva som ges mening i en
intellektuell process där inte bara det direkt iakttagbara granskas utan även det
som finns under ytan. För det tredje kan reflexion vara kontextbunden genom
att individen ser sig själv i en yrkeskontext, eller förstår yrket med utgångs-
punkt från det egna jaget. 

Om vi accepterar reflexionens innebörd som ett återkommande tänkande
eller som begrundan äver något som sker i verkligheten och att detta tänkande
om verkligheten öven relateras till människans jag, är det viktigt att skapa
distans både till den egna verkligheten (om det är det som är reflexionens
fokus) och det egna jaget. Reflexionen kan ske både som en individuell pro-
cess och i kommunikation med andra. Säljö (1996) lyfter fram självreflexio-
nens betydelse som en del i en kommunikationsprocess med andra, som gör
det möjligt för individen att göra nya upptäckter om sig själv. Utifrån en vy-
gotsky-inspirerad diskussion om lärandets premisser påtalar han det sociala
samspelets betydelse för kunskapssökandet. De språkliga verktyg vi använder,
våra praktiska erfarenheter och tolkningsramar, är delar av individens kultu-
rella kontext vilket innebär att kunskapssökandet endast kan förstås som en del
i en social interaktion.

Genom reflektion kring hur vi fungerar och hur andra uppfattar oss, blir det möj-
ligt för individen att distansera sig från sitt eget handlande och gör det till föremål
för eftertanke. Men också sådan eftertanke och reflektion är en språklig handling
och förmågan att iaktta och förstå sig själv utvecklas också den i samtal med
andra människor i vår närhet (Säljö 1996 s. 126f).

Schön (1996) hävdar att kunskap formuleras i praktiken både som kunskap-i-
handling, jämförbar med det som M. Polanyi benämner som tyst kunskap,
men även som reflexion-i-handling när individen reflekterar över innebörden i
sitt handlande. Denna reflexion-i-handling kan gälla all form av yrkespraktik
och med en medvetenhet om betydelsen av denna reflexion kan individen
forska i sin egen praktik. Schön (1996) konkretiserar sitt resonemang med
musikers improviserande som en form av reflexion-i-handling när de samtidigt
som de spelar lyssnar in sitt eget och de övriga musikernas musik för att reflek-
tera över musiken och ta ställning till det hur de ska fortsätta musicerandet.

I den dramatiska improvisationen sker samma typ av reflexion-i-handling
under den tid som dramatiseringen pågår. Men samtidigt finns det en form av
distansskapande i dramatiseringens form, dels eftersom individerna agerar ut-
ifrån den påtagna rollen och dels eftersom handlandet sker i en fiktiv verklig-
het (se Bolton 1979). Samtidigt sker det i kommunikationen om dramatise-
ringen ett synliggörande av de deltagande individernas tankar om vad som
hände eller händer i dramatiseringen. Därmed blir reflexionen synlig för andra
och användbar i ett pedagogiskt sammanhang, både för lärarna som får infor-
mation om elevernas tänkande och för eleverna som ett verktyg i deras kunska-
pande.
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Handal (1996) påtalar betydelsen av att verbalisera reflexionen. Han vill
inte se reflexion som någon form av kvällsmeditiation utan som en medveten
handling. Genom att verbalisera kan individen bli medveten om sina reflexio-
ner och som medveten aktivitet kan reflexionen vara ett medel för inlärning
och kollegiala samtal.

Som jag ser det måste reflektion vara en medveten aktivitet, där den som reflekte-
rar är medveten - oftast genom verbalisering- om de förhållanden som han/hon
funderar över. Han/hon håller medvetet fast vid sina tankar och försöker förstå det
som sker eller har skett med referens till den egna kunskapen för att ge sig själv
(och andra) förklaringar till det inträffade (Handal 1996 s. 109).

Men för att ett kollegialt samtal ska kunna kallas för ett reflekterande samtal
behövs enligt Handal (1996) erfarenheterna prövas med syfte att utveckla nya
idéer, begrepp, kunskap och känslor. Det handlar inte bara om att bli medveten
om sin egen verklighet, det finns även en kunskapsutvecklande aspekt i reflex-
ionen. Han hänvisar till Boud, Keogh och Walker (1985) som framhåller att
reflexionen sker stegvis med utgångspunkt från egna erfarenheter gjorda i
praktiska situationer. De som beskriver situationen ska även försöka återupp-
väcka de känslor som de hade i situationen för att först därefter börja värdera.
Genom denna trestegsprocess kan en distansering till praktiken skapas som
gör det möjligt att tillsammans med sina kollegor/andra granska sina tidigare
ställningstaganden. Att föra ett reflekterande samtal är därmed inte någon lätt-
vindig process. Handals resonemang har vissa likheter med Deweys (1996)
analys av det reflekterande tänkandet. Dewey påpekar att människan kan öva
upp sitt tänkande, vilket kan vara nödvändigt eftersom reflexion kräver att vi
har med alla fakta eller data som präglar situationen för att kunna bedöma de
idéer eller förslag till handling som formuleras. Idéerna ska även prövas i
handling, för att därefter granskas. Reflexion kan därmed föregå under både
kort tid, i enlighet med Schöns reflexion-i-handling, och under en längre tid
som en kunskapsprocess som granskar verkligheten utifrån noggranna obser-
vationer av verkligheten och känslomässiga och förnuftsmässiga bedöm-
ningar.

En annan aspekt av reflexionen är att den kan ses som en process vars syfte
är att förändra individens handlande i verkligheten. Alexandersson (1999) prö-
var antaganden om reflexionens handlingsinriktning, att reflexion grundar sig i
handling och förväntas påverka det framtida handlandet. Oavsett om reflexio-
nen är inriktad på framtiden (pre-aktiv) eller det förflutna (retro-aktiv) förvän-
tas reflexionen skapa ett medvetet handlande.

Det finns med andra ord en påtaglig handlingsorientering inbyggd i antagandena
om reflexion; i betydelsen av att göra överväganden, det vill säga att välja mellan
olika handlingsalternativ och fatta beslut om alternativa möjligheter för handlan-
det. Reflexionen kan därför dels vara riktad mot kommande handlingar (pre-aktiv
reflexion), dels kan reflexionen syfta till att försöka förstå och beskriva handlingar
som ligger i det förflutna (retro-aktiv reflexion). Oavsett riktning uppfattas reflex-
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ion i den egna praktiken medföra ökad medvetenhet om egna antaganden, vilket
förväntas skapa distans till egna rutiner (Alexandersson 1999 s. 29f).

I distansen till den egna verkligheten och det egna jaget kan reflexion ses som
ett verktyg för en ökad medvetenhet om det egna tänkandet, verkligheten och
jaget, vilket i förlängningen påverkar individens handlande i verkligheten. I
dramapedagogiska2 sammanhang skapas både distans och närhet till den egna
verkligheten i dramatiseringar av verkligheten. Det blir en närhet genom att
verkligheten konkretiseras i fysisk form och deltagarna upplever eller återupp-
lever situationen. Samtidigt skapas en distans i rolltagandet samt bearbet-
ningen av situationen. I formuleringen av en estetisk teori diskuterar inte
Courtney (1995) reflexionsbegreppet, men nämner att individerna skapar en
diskursiv kunskap (den kunskap som är beskriven och därmed bunden i tid) i
reflexionen över den tysta kunskap som finns förkroppsligad i hela individen.
Den tysta kunskapen är indirekt, erfarenhetsbaserad och relaterad till intuitio-
nen, medan den diskursiva kunskapen grundar sig i förmågan att generalisera,
verbalisera och göra abstraktioner. Courtney ser den tysta kunskapen och den
diskursiva kunskapen som delar i ett fyrdimensionellt helhetstänkande, till-
sammans med förmågan att vara i det närvarande och i det fiktiva som speci-
fikt för estetisk kunskap. Härigenom är det specifika med estetisk reflexion
inte att individen verbaliserar sina erfarenheter eller handlingar utan att reflex-
ion är relaterad till intuitionen och användandet av den fiktiva dimensionen där
individen återskapar verkligheten.

I dramapedagogisk verksamhet används fantasi och konstnärliga symboler
när människor tillsammans skapar fiktiva situationer av verkligheten. Den
noggrannhet i beskrivningen av verkligheten som Handal och Dewey efterfrå-
gar i reflexionen sker med hjälp av agering i stället för med ord. Situationen
spelas upp inför de deltagare som ska bearbeta situationen. Deltagarna upple-
ver situationen med sina kroppar, känslor och intellekt, både som medskapare
av situationen och som betraktare av situationen. I bearbetningen av rollspelet,
dramatiseringen eller den form som används, möjliggörs en reflexionsprocess
vars innehåll påverkas av syftet med verksamheten.

I de olika uppfattningarna om reflexionens innebörd finns en återkom-
mande tanke att det är verkligheten eller yrkespraktiken som granskas. Och
individernas ökade medvetenhet om verkligheten påverkar i förlängningen in-
dividens handlande i verkligheten. På motsvarande sätt som läraren reflekterar
över sin professionella verklighet, bör eleverna kunna reflektera över olika
samhälleliga förhållanden, såsom de återspeglas i elevernas olika erfarenheter
av verkligheten. En förståelse av att elevernas erfarenheter av verkligheten är
olika, liksom att demokrati kan tolkas på många olika sätt är viktiga aspekter
av en demokratisk fostran. I beskrivningen av samhällskunskapsämnets inne-
håll, där kunskap om olika samhällsförhållanden samt demokrati som styrels-

2 Dramapedagogik formerades i början av 1900-talet i mötet mellan barnteater, skönlitteratur och
reformpedagogikens demokratisyn. Dramapedagogiken grunddrag beskrivs i Del I, kapitel 3.



17

skick och värdegrund ska behandlas, påtalas att kunskapsprocessen ska ses
som en del av ämnesinnehållet. Skolans demokratiska fostransuppdrag av-
skiljs inte från lärandet:

Ämnet skall ge eleverna så djupa och breda kunskaper att de kan reflektera över
och självständigt ta ställning till såväl nationella som internationella samhällsför-
hållanden och samhällsfrågor och aktivt delta i samhällslivet. Därvid blir både de
kunskaper som eleven utvecklar och processen på väg till kunskaperna av central
betydelse (Lpo 94, kursplaner för grundskolan s. 41).

Att elever ska utveckla förmågan att reflektera över läromedlens innehåll och
självständigt ta ställning till information och därmed skapa kunskap kan tolkas
på olika sätt. Utifrån resonemanget om reflexionens innebörd kan en aspekt av
skolans demokratiska fostransansvar vara att eleverna får möjlighet att reflek-
tera över den konkreta verkligheten utifrån sina egna erfarenheter. Därmed kan
de utveckla en ökad medvetenhet om jaget, det egna tänkandet och verklighe-
ten, som utgår från de egna erfarenheterna i studiet av olika samhälleliga situ-
ationer. Att uppfatta användandet av reflexion som verktyg i kunskapsproces-
sen som betydelsefull, grundar sig i en demokratisyn som hävdar varje med-
borgares rätt till delaktighet i och kunskap om de sociala, ekonomiska och
politiska processerna. För att kunna nyttja denna rättighet krävs dock en för-
måga att kunna tolka och värdera sin egen verklighet och information om
verkligheten.

Den kommunikativa förmågan ses utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv
som betydelsefull för att utveckla en fungerande demokrati. I Putnams (1996)
forskning om den civila kulturens betydelse för demokrati och ekonomisk till-
växt i Italiens olika regioner fann han att det enda signifikant säkerställda
sambandet med ekonomisk tillväxt var civilitet. Med civilitet menas samhäl-
lets sociala fingerfärdighet, förmågan hos dess invånare att frivilligt göra saker
tillsammans, graden av förtroende och utbyte dem emellan. Hög civilitet på-
verkar den ekonomiska utvecklingen positivt och innebär att medborgarna ut-
vecklat starka traditioner av samarbete, av informella och förtroendebaserade
horisontella nätverk. Det gällde frivillig verksamhet av olika slag; körer, fot-
bollsföreningar, syföreningar, bokcirklar, naturcirklar, fackföreningar, poli-
tiska partier etc. Det gällde även mängden och spridningen av lokala tidningar
och tidskrifter och graden av deltagande i val och folkomröstningar. Vad un-
dersökningen visar på är att det är av stor vikt att människorna i ett samhälle
utvecklar förtroende, tillit och kommunikation mellan varandra i det dagliga
livet för att samhällets ekonomiska utveckling ska gynnas. 

Betydelsen av kommunikation samt vikten av att utgå från de studerandes
problem eller frågor för att skapa meningsfulla kunskapsprocesser har gjort sig
gällande i olika statliga betänkanden (SOU 1997:21, SOU 1997:121) under
1990-talet. Inom detta synsätt finns en grundtanke att elevers lärande fördjupas
om lärare och elever samverkar i en kunskapsprocess som utgår från deltagar-
nas genuina intresse, använder sig av flexibla arbetsmetoder som stimulerar
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människans olika sinnen och lär eleverna att sovra information samt analysera,
presentera och utvärdera det egna arbetet.

I syfte att nå ett aktivt lärande handlar undervisning om mer än förmedling. Det
handlar om att skapa förutsättningar för lärande genom att arrangera sammanhang
och miljöer där individen aktivt kan tillägna sig kunskap och där kunskap snarare
ses som en process än som en produkt. Denna syn där lärandet och kunskapandet
sker som ett aktivt mellanmänskligt samspel, får också konsekvenser för hur sko-
lans miljö och organisation utformas. Det förutsätter tillskapandet av meningsbä-
rande sammanhang och en miljö och organisation som kan stödja barn och unga i
utforskande, lärande och delaktighet (SOU 1997:21 s. 74).

Förmågan att analysera och reflektera är viktig både för att eleven ska fördjupa
sin kunskap och i kommunikationen med andra presentera den erövrade kun-
skapen. I kunskapsprocessens alla moment efterfrågas flexibilitet och använ-
dandet av olika konstnärliga uttrycksformer. De verktyg som används i kun-
skapsprocessen påverkar vilka svar som är möjliga att få. T ex ger verktyg som
grundar sig i text och skrivande andra svar och reflexioner än verktyg baserade
på det muntliga och konstnärliga språket. I slutbetänkandet om skolans inre
arbete i det offentliga skolväsendet (SOU 1997:121) framhåller skolkommit-
tén varje elevs rätt att använda alla kulturella uttrycksformer, inte bara för att
utveckla sin skapande förmåga utan även som en del i lärandet.

Vi vill vidga skolans språkbegrepp och menar att skolan i alltför hög grad utgår
från det verbala språket och inte alltid ger tillräckligt utrymme för de språkliga
och kommunikativa sidorna hos bild, slöjd, film, musik, drama och dans. Dessa
uttrycksformer är av stor betydelse för barns och ungdomars lärande och utveck-
ling och bör i högre grad än för närvarande utnyttjas i allt skolarbete, i stället för
att hänföras till speciella ämnen och undervisningstillfällen (SOU 1997:121 s.
263).

När konstnärliga uttrycksformer är en del av kunskapsprocessen, så väcker det
frågan om vilken form av lärande och reflexion som dessa uttrycksformer möj-
liggör. Dramapedagogik är en konstnärlig uttrycksform som i sig integrerar
olika verbala och icke-verbala kommunikationsformer, men vilken form av
reflexion som kan möjliggöras i användandet av dramapedagogik diskuteras
inte i dessa betänkanden (SOU 1997:21, 1997:121). 

Att barn och ungdomar i den obligatoriska skolan ska få tillgång till många
olika verktyg för att bearbeta verklighetens kaos och skapa kunskap som är
meningsfull uppfattas som nödvändigt i den samhällsomvandling som vi be-
finner oss i (SOU 1997:121, Dalin 1994). Och hur varje medborgare skall bli
delaktig i den globala kommunikationen, kunskapsproduktionen och den poli-
tiska debatten ses både som en demokratisk och pedagogisk utmaning (SOU
1997:121, Demokratirådets rapporter 1995,1996). Ungdomskultur- och me-
diaforskare pekar på betydelsen att ungdomar lär sig att sovra och värdera den
information som bildligt talat regnar över dem. Men även att själva vara ska-
pande och uttrycka sig med olika medier är av central betydelse både för att
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förstå mediernas budskap och att vara delaktig i skapandet av den egna verk-
lighet och förståelsen av verkligheten (Fornäs 1992, Ziehe 1986, Holmberg
1994, Drotner 1991). Samtidigt kan reflexion som en förmåga att värdera kun-
skap och se vilken kunskap som är hållbar och trovärdig ses som ett viktigt
verktyg för individen i ett demokratiskt samhälle av idag. Och det som ska
värderas är inte bara verbal information.

Dramapedagogik är en komplex verksamhet som finns inom samhällets
olika sektorer (se Courtney 1995). Samtidigt finns det vissa grundläggande
aspekter som kan definieras som dramapedagogikens grunddrag. Dessa grund-
drag synliggörs i avhandlingens Del I, kapitel 3. Avhandlingens första syfte är
att utifrån dessa grunddrag urskilja olika dramapedagogiska perspektiv och
därmed olika fokus på reflexion och demokratisk fostran. Hur dessa dramape-
dagogiska perspektiv formas behandlas i Del I, kapitel 3 samt i Del II.

I dramapedagogik finns en demokratisk fostranspotential som vilar på erfa-
renheter och teorier av både konstnärlig och pedagogisk art. Jag finner det
intressant att undersöka om och i så fall hur denna demokratiska fostranspo-
tential har uppmärksammats i styrningen av den obligatoriska skolan och där-
med setts som en tillgång för alla elever eller om dramapedagogik blivit en
privat angelägenhet och därmed en tillgång för vissa barn och ungdomar, vars
föräldrar eller lärare anser att dramapedagogik har ett värde. Avhandlingens
andra syfte handlar om att undersöka vilket värde som tillskrivits dramapeda-
gogiken i de svenska läroplanerna för grundskolan. Detta tas upp i Del I, kapi-
tel 3 samt i Del III. 

Att diskutera dramapedagogikens demokratiska fostranspotential är av-
handlingens tredje och övergripande syfte. I de olika dramapedagogiska per-
spektiven kan olika synsätt på demokratisk fostran härledas till olika filosofer.
I tre av perspektiven finns det tydliga hänvisningar till de filosofer som präglar
det dramapedagogiska perspektivets synsätt på demokratisk fostran. Till dessa
perspektiv har de aktuella filosofernas tankar lyfts fram för att skapa en större
förståelse för de filosofiska värderingarna bakom val av innehåll, mål och ar-
betssätt inom de dramapedagogiska perspektiven. I det fjärde perspektivet
finns inte denna tydliga hänvisning till någon specifik filosofs demokratisyn,
däremot har jag funnit att Nussbaums nyaristoteliska filosofi kan ge ett filoso-
fiskt raster som klargör synsättet inom detta dramapedagogiska perspektiv. Till
detta perspektiv har jag därmed själv valt filosofisk förklaringsgrund. En an-
nan fråga som präglar denna diskussion är huruvida det som formar dramape-
dagogiska synsätt på demokratisk fostran finns med i läroplansdokumenten,
eller om det är ett värde som förbises. Diskussionen om dramapedagogikens
demokratiska fostranspotential finns därmed som ett raster i de olika delarna,
samt specifikt i Del IV.
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Distans och reflexion i teaterns och 
demokratins ursprung
Dramapedagogik formas i början av 1900-talet i mötet mellan reformpeda-
gogikens demokratiska värdegrund och arbetet med barnteater och undervis-
ning (Braanaas 1985). I detta möte finns fokus på barnens fostran och utveck-
ling i en samhällelig förändring. Inom dramapedagogiken finns en medveten-
het om distansens betydelse, dvs att det finns en distans mellan upplevelser
och medvetenheten om det upplevda, mellan rolljag och det verkliga jaget,
mellan den fiktiva verkligheten och den objektiva verkligheten (se kap. Några
grunddrag inom dramapedagogik). Kunskap om distansens betydelse i den
pedagogiska verksamheten finns men frågan är om denna kunskap används för
att deltagarna ska utveckla både en konstnärlig och demokratiskt kompetens.
Historiskt sett kan dramapedagogikens rötter härledas till det magiska tänkan-
dets olika riter, religiösa myter och användandet av teater i fostran och under-
visning under årtusenden.

I det antika Grekland föds teatern som form, samtidigt med tanken på ett
demokratiskt styrelseskick. I denna tid frodades (utifrån ett idéhistoriskt per-
spektiv) den intellektuella vetgirigheten, det logiska tänkandet och argumenta-
tionen (Eriksson 1993). Sokrates var sinnebilden för den som ifrågasatte och
krävde klarhet av människor om deras kunskap och i Platons uppdelning i en
sinnesvärld och en idévärld skapas en distansering mellan tanke och sinnliga
erfarenheter. I denna distansering finns enligt Eriksson förutsättningen för en
intellektualisering och ny förståelse av verkligheten. Filosoferna försökte med
hjälp av kritiskt tänkande och empiriska iakttagelser förklara verkligheten och
naturfenomen. Som verktyg används bl a olika dikotomier orsak/verkan, rätt/
fel, intellekt/känslor, medveten/omedveten osv. Detta möjliggjorde även den
demokratiska tanken att fria män med hjälp av logik, retorik och det fria ordet
kan vara delaktiga i och påverka beslutsfattandet.

Under samma tid som detta vetenskapliga tänkande påbörjas kan en annan
process skönjas, som berör folkets verklighetsuppfattning i religiösa termer,
samtidigt som framväxten av teatern skapar möjlighet för folket till en distan-
sering mellan idéer och upplevelser. I denna distansering finns grogrunden till
ett självständigt tänkande i motsats till det magiska tänkandets föreställnings-
värld.

Religionsforskaren Frazer (1992) ser det magiska tänkandet som något som
styrde människornas vardag i rituella och symboliska handlingar. Männis-
korna hade ingen kunskap om naturlagarna utan försökte beveka de oberäkne-
liga makterna genom gåvor, offer, ritualer eller magiska handlingar. På det
viset var de fast i ett här- och- nu tänkande och handlande. Från den magiska
riten, där alla deltar, utvecklades enligt Courney (1968)3 successivt en distan-
sering mellan skådespelarna och åskådarna. Denna process kan sägas vara
3 Courtney kan räknas som första generationens dramaforskare, som undersökte dramats ursprung
och relationen mellan dramapedagogik och angränsande vetenskapliga ämnen.
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genomförd vid uppförandet av de grekiska tempeldramerna. Dessa spel kom
att uppfattas som modell för ett högre liv och en fysisk representation av gu-
domligheterna. Det är också i distansen mellan spelet och åskådaren som re-
flexionen av det upplevda kan skapas till skillnad från de magiska ritualerna
som präglas både av här- och nu-upplevelser och av ett aktivt deltagande i
ritualerna. Det innebär dock inte en total distansering eftersom teaterupplevel-
sen i sig innehåller både magi, dramatik och känsloupplevelser. Men i proces-
sen från ett magiskt tänkande till ett individuellt reflekterande har enligt
Thomson (1991)4, den dramatiska uttrycksformen haft stor betydelse som en
arena där både närhet och distans samverkar på olika sätt, t ex i att åskådlig-
göra hierarkier.

Det mytologiska tänkandet fungerade enligt Hallberg (1992)5, som en över-
gång från ett magiskt tänkande till ett mer vetenskapligt rationellt tänkande.
Homeros stora diktverk Illiaden som han skriver omkring 750 f Kr. medförde
enligt henne en fullkomlig revolution i människors tänkande. Homeros gör
gudarna till mänskliga avbilder som människorna kunde förstå och identifiera
sig med och till och med skratta åt. Samtidigt visar berättelserna på möjlighe-
terna för människan att handla konstruktivt eller destruktivt i varje situation.

Hon behöver inte längre leva som en fånge i sitt eget primitiva tänkande utan
kunde successivt lämna de tvångsmässiga ceremonier och magiska offerritualer
som tidigare helt behärskat hennes liv. Genom inträdet av de nya gudarna på
scenen blev människan helt enkelt en friare människa (Hallberg 1992 s. 39).

Den grekiska mytologin innebar även att människor fick ett verktyg för att
reflektera över sina egna handlingar i relation till andra människor och en idé
om hur man skulle kunna handla. Enligt Hallberg (1992) sker det en distanse-
ring mellan den inre psykiska nivån och den yttre handlingen. I de grekiska
myterna finns en sammansatt och motsägelsefull beskrivning av de olika gu-
darna och gudinnorna, som gör dem mänskliga i sina handlingar. Det finns inte
en dikotomisering i gott/ont, kropp/ande i myterna som senare återfinns i ett
kristet synsätt, i vissa folksagor eller i det framväxande vetenskapliga tänkan-
det, utan människorna kunde känna igen sig själva i de dilemman som skild-
ras. På så vis fungerade den grekiska mytologin som en brygga mellan ett
magiskt tänkande och individernas förmåga till självständig reflexion i den
distansering som uppstod.

Teatern kunde fungera som en brygga till självständigt tänkande, men även
som en konstnärlig uttrycksform för att berätta och övertyga publiken om ett
budskap. Enligt Zielfeldt (1979) lockades tiotusentals människor till de årliga
Dionysos-spelen i Athen som pågick under 4–5 dagar. Teatern fick funktionen

4 Thomson (1991) har undersökt hur idéerna tar form på scenen och Philip A. Coggin (1956)
har gjort en historisk undersökning från det Antika Grekland till modern tid när det gäller teater/
dramapedagogikens utveckling.
5 Hallberg har utvecklat en mytologisk psykologi som ser de mytologiska gudarna och gudinnorna
som personifieringar av människans inre psykiska värld.
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av en gemensam bildningsarena som grundade sig i gemensamma upplevel-
ser.

I teaterns och demokratins födelse kan man spåra framväxten av det indivi-
duella och självständiga tänkandet som grundar sig å ena sidan på de gemen-
samma upplevelserna som teatern bjöd på och å andra sidan på ett undersö-
kande av verkligheten utifrån ett logiskt rationellt tänkande. I båda fallen
handlar det om en förmåga att skapa distans till upplevelser och känslor för att
kunna formulera möjliga konsekvenser.

Under flera årtusenden har sedan teater funnits med som ett verktyg i under-
hållning, uppfostran och undervisning. Människor har använt sig av drama och
teater i ett demokratiskt frirum för gemensamma upplevelser, både för att på-
verka andra människors uppfattningar, för att undersöka sin egen verklighet
och för att kritisera samhällsordningen (Coggin 1956, Courtney 1968, Thom-
son 1991, Boholm 1993, Zielfeldt 1979).
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KAPITEL 2

Precisering av avhandlingens syften

Det första syftet
Dramapedagogikens mångsidighet skapar ett intresse för dramapedagogik
från olika vetenskapliga traditioner – från filosofi, religion, estetik/teater, his-
toria, kulturteori, pedagogik, sociologi, psykologi och språk. Wiechel (1987 s.
117) har format en analysmodell för dramapedagogisk forskning som grundar
sig i ett tvärvetenskapligt synsätt, som tillåter ett huvudområde att dominera
tillfälligt, utan att förneka existensen av andra vetenskapliga traditioner.1 Han
ser de dramapedagogiska basvetenskaperna som teater/estetik, pedagogik,
barnpsykologi och sociologi (se fig 1).

Modellen lyfter fram den komplexitet som finns inom dramapedagogik.
Den visar hur olika ämnesområden påverkar dramapedagogisk verksamhet så
att olika dramavarianter formas. Modellen skulle kunna beskriva olika drama-
pedagogiska inriktningar – teaterinriktning, personlighetsutvecklande inrikt-
ning osv – utifrån en undersökning av vilka basvetenskaper som är mer eller
mindre dominerande i de olika dramavarianterna. Det förutsätter emellertid
som jag ser det, att man analyserar vilka de olika dramainriktningarna är. Var-
ken någon sådan analys eller någon grundlig studie av innehållet i olika inrikt-
ningar har gjorts. Det som jag är intresserad av i detta läge är att vända på
problemet och i stället utgå från dramapedagogisk teori/litteratur för att under-
söka vilka olika dramapedagogiska perspektiv som kan formas utifrån en ana-
lys av mål, innehåll och metod samt vilken form av reflexion eller demokratisk
fostran som kan möjliggöras inom dessa perspektiv. Detta utesluter inte att
olika basvetenskaper påverkar dramapedagogisk teoribildning, däremot inord-
nas de i formandet av de dramapedagogiska perspektiven. Modellen skulle på
så vis kunna exemplifiera att det finns olika dramapedagogiska perspektiv som
har vissa gemensamma utgångspunkter, men olika filosofiska synsätt och do-
minerande mål. Dessa synsätt och uttalade mål påverkar i sin tur val av inne-
håll och form (se fig 2). Detta hindrar inte att den verksamme pedagogen i

1 Wiechels analysmodell är samtidigt ett svar till bl a Nils Braanaas och Björn Rasmussen, som
anser att estetik är dramapedagogikens basvetenskap och att pedagogik, psykologi och sociologi
är underordnade vetenskaper.
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olika situationer väljer aspekter från alla perspektiv även om ett perspektiv är
det dominerande. Detta gäller även metodlitteratur som är inriktad på praktisk
pedagogisk verksamhet. 

Det första syftet med mitt arbete är därmed att undersöka om olika särskil-
jande dramapedagogiska perspektiv framträder utifrån en analys av dramape-
dagogisk litteratur. Denna analys skall bidra till att tydliggöra de möjliga kon-
sekvenserna av att arbeta utifrån olika dramapedagogiska perspektiv.

Det andra syftet
Inom det obligatoriska skolväsendet är läroplanen det styrinstrument, där de
centrala direktiven för hur våra skolor ska arbeta formuleras. Läroplanens
olika delar bildar en helhet som avspeglar den samhälleliga och politiska sy-
nen på vad som är skolans uppdrag i samhället. Man kan se läroplanen som det
officiellt formulerade dokument som beskriver de politiska intentionerna med
skolan och som förändras över tid. Mitt andra syfte handlar om att undersöka
vilket värde som tillskrivits dramapedagogiken i de svenska läroplanerna för
grundskola; Lgr 62, Lgr 69 Lgr 80 samt Lpo 94.

I undersökningen av dramapedagogik i de svenska läroplanerna bildar de
olika dramapedagogiska perspektiven underlag för analysen. I valet av vilka
dramapedagogiska perspektiv som finns representerade i läroplanerna sker in-
direkt en värdering av vilka läroprocesser som är eftersträvansvärda. Det värde
som tillskrivs dramapedagogik synliggör om och på vilket sätt dramapedago-
gik sätts i relation till skolans demokratiska fostran.

Figur 1) Modell av Wiechel (1987) som visar hur olika dramapedagogiska basvetenska-
per kan samverka i olika dramapedagogiska situationer.
T/E=Teater/Estetik, P=Pedagogik, B=Barnpsykologi, S=Sociologi 

Basvetenskap
med växlande
tyngdpunkt

B. dramavarianter
flexibel, syntetisk
identitet
inom vissa ramar

Drama 1 Drama 2 Drama 3 osv.

T/E P B S

Dominerande förklaring

Sidoordnad vetenskap i en syntetisk förklaring 

(Wiechel 1987 s.117).
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Det tredje syftet
Sett i relation till en läroplansteoretisk utgångspunkt väcks frågan vad drama-
pedagogisk verksamhet kan tillföra en läroplan som vilar på vissa uttalade
demokratiska principer. Hos Englund (1986,1997) och Klafki (1997) analyse-
ras förutsättningar för demokratisk medborgarfostran som en övergripande
målsättning för den obligatoriska skolan. Det finns en utmaning i att ”sam-
manföra den didaktiskt kompetente lärarens problematisering av innehållet
med ett demokratiperspektiv, dvs. att undervisningsinnehållet ständigt relate-
ras till det övergripande målet att fostra till demokrati” (Englund 1997 s. 126).

Klafki definierar den demokratiska fostran i termer av ”barns och ungdo-
mars växande förmåga till självbestämmande, medbestämmande och solidari-
tet” (Klafki 1997 s. 220, kursivt i originaltexten). Dessa begrepp behöver i sig
granskas logiskt och utifrån såväl elevernas livserfarenhet som olika kulturellt
formulerade perspektiv för att ge mening åt en ideologisk referensram. Att alla
medborgare oavsett kulturell bakgrund både vill, törs och kan tänka efter, re-
flektera och analysera, kan ses som en förutsättning för att de ska kunna ut-
trycka solidaritet samt kunna vara såväl medbestämmande som självbestäm-
mande.

Dramapedagogik är en verksamhet som syftar till att utveckla en bred kom-
munikativ uttrycksförmåga och jag ser studien av olika dramapedagogiska

Figur 2. Modell som visar sambandet mellan olika dramapedagogiska perspektiv och
den pedagogiska praktiken.

Dramapedagogiska utgångspunkter

Filosofiskt synsätt, dominerande mål, 
innehåll och metod
skapar dramapedagogiska perspektiv

(1) (2) (3) (4)

Filosofiskt synsätt och dominerande  mål 

Sidoordnade mål , innehåll och metod 

Olika drama- (a) (b) (c) (d)
pedagogiska situationer 
som kan innehålla aspekter
från alla perspektiv
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perspektiv som ett led i en undersökning av dramapedagogikens demokratiska
fostranspotential. Mitt tredje syfte innebär att föra en diskussion om huruvida
dramapedagogik kan ha en demokratifostrande funktion. Vad kan dramapeda-
gogik tillföra med dess komplexitet av humaniora och samhällsvetenskap och
med dess integrering av känsla, fantasi, tanke och handling som samordnas i
fiktiva mänskliga situationer för att bearbetas och analyseras? 

Frågeställningar
Nämnda syften konkretiseras i följande frågeställningar:
 1 a. Framträder olika dramapedagogiska perspektiv utifrån en analys av dra-

mapedagogikens mål, innehåll och metod när mål är den styrande aspek-
ten?

1 b. Vilken typ av reflexion erbjuds inom de olika dramapedagogiska per-
spektiven ?

2 a. Vilket värde tillskrivs dramapedagogiken i de svenska läroplanerna?
2 b. Vilka dramapedagogiska perspektiv framträder i de svenska läropla-

nerna?
3. Vilka demokratifostrande funktioner kan dramapedagogik erbjuda?
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KAPITEL 3

Utgångspunkter och analysförfarande

Övergripande didaktisk utgångspunkt
Begreppet didaktik har för många blivit liktydigt med att problematisera frå-
gorna om vilket innehåll, vilka arbetssätt, metoder och media som man väljer
och varför dessa val sker. Kunskapens innehåll och form kan därmed inte upp-
fattas som värderingsfri. 

Under 1980-talet sker ett förnyat intresse för en didaktisering av undervis-
ningens innehåll, där man inom den fenomenografiska forskningstraditionen
intresserar sig för hur elever uppfattar och hanterar undervisningsinnehållet,
medan man inom den läroplansteoretiska traditionen analyserar vad som be-
stämmer varför ett visst undervisningsinnehåll tar form och förändras (Eng-
lund 1992). Om man anser att skolans uppdrag är att bidra till elevernas demo-
kratiska fostran är en didaktisering av undervisningens innehåll och form bety-
delsefull. T ex pläderar Fritzell (1998) för att didaktisk forskning behöver stu-
dera demokratins grundläggande värden och hur de kommer till uttryck i sättet
att arbeta med skolans innehåll.

Det didaktiska perspektivet har vitaliserat den pedagogiska debatten och
satt fokus på människan som kommunikativ, kulturell och lärande. Detta inne-
bär t ex att idén om språket som neutral symbol för att avbilda världen har
övergivits. En gemensam uppfattning inom både ett läroplansteoretiskt- och
sociokulturellt perspektiv är uppfattningen att språket och kunskapens innehåll
alltid bär på någon form av värdering, vilket leder till att kunskapens mening
söks i olika kommunikativa processer. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv
diskuterar Säljö (1998) att språket har olika mening i olika kontext. Språkför-
ståelse är, enligt Säljö, ”en fråga om att tolka yttranden och kontext i samspel,
i enlighet med vissa regler som aldrig kan specificeras helt och fullt” (Säljö
1998 s. 18). Englund kommenterar att ”såväl det sociokulturella perspektivet
(...) och det sociopolitiska perspektivet (...) förenas – som jag ser det – av vissa
gemensamma utgångspunkter: För det första att undervisnings- och lärande-
processer inte betraktas som åtskilda utan som kommunikativa processer. ...
För det andra kontextualiserar bägge perspektiven socialisations- och kommu-
nikationsprocesserna som diskursiva. De innefattar en ständigt närvarande
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maktdimension, kunskapen/innehållet i processerna är perspektiverad och per-
spektiverande”(Englund 1998 s. 9f, kursivt i originaltext). 

Utifrån en övergripande didaktisk utgångspunkt är det därmed viktigt att
motverka en snäv beskrivning av olika dramapedagogiska perspektiv. Detta
kan ske genom att uppmärksamma dels den filosofiska värdegrund som olika
dramapedagogiska resonemang vilar på, och dels hur relationen mellan val av
mål, innehåll och metod relateras till synen på demokratisk fostran. Detta är en
didaktisk utgångspunkt som är aktuell inom pedagogisk forskning men även
för läraren i dagens samhälle1. Ingrid Carlgren (1994) har lyft fram begreppet
den reflekterande praktikern och betonar vikten av att den professionella lära-
ren inte fastnar i ett statiskt modelltänkande med givna frågor och svar, utan
håller den reflekterande tanken vid liv i mötet mellan teoretisk kunskap och
praktiska erfarenheter. För den reflekterande praktikern eller den professio-
nella läraren handlar det om att ständigt omformulera problem och göra nya
val för att möta olika problem. Det medför även att den professionella läraren
gör planeringar utifrån tidigare erfarenheter, men samtidigt är flexibel, lyhörd
och taktfull i klassrummet.

De val som läraren gör utgår från den komplexitet som finns i klassrummet,
men även utifrån synen på kunskap, lärande och ämnen som i sig kan relateras
till övergripande demokratiska frågeställningar och tolkning av läroplanen.
Det är ett didaktiskt tänkande som inte begränsar sig till klassrummets domä-
ner. Klafki har i en artikel 1958 (Arfwedson 1995) behandlat lärarens lektions-
förberedelser, som grundar sig i en didaktisk analys av ämnet och dess relation
i läroplanen och kursplanen. Klafki menar att det i denna analys är nödvändigt
att läraren dels lever sig in i beslutsfattarnas intentioner med läroplanens for-
mulering, dels funderar över hur detta innehåll kan te sig i elevernas ögon.
Samtidigt bör läraren ta i beaktande att både hon och hennes elever ska kunna
fungera som demokratiska medborgare, vilket innebär att utveckla en förmåga
att kritiskt granska för att kunna göra kloka val.

Klafkis analysmodell har både formen av analysinstrument för forskaren att
förstå den pedagogiska praktiken och ett verktyg för läraren för att förstå och
planera sin verksamhet. Liksom Klafki (1997) anser jag att man i en didaktisk
analys skall se relationen mellan mål, innehåll och metoder, där målen har en
överordnad roll. På det viset är det möjligt att klargöra ämnets komplexitet i
relation till en övergripande värdegrund. När innehållet i skolans undervisning
inte är självklart och lärarens professionalitet vilar på en förmåga att göra
adekvata val av både innehåll och metod i mötet med de barn och ungdomar
läraren arbetar med, tror jag att det är betydelsefullt att klargöra de övergripande
och långsiktiga målen med undervisningen. Utifrån materiell didaktisk bild-
ningsteori är valet av innehåll från den mångskiftande verkligheten det centrala
i bildningen av barn och ungdomar, medan de formella didaktiska teorierna
utgår från människans objektiva och subjektiva behov (Arfwedson 1998). För
1 Redan i grundskollärarpropositionen 1984/85 s.122 sägs att den blivande läraren behöver utbil-
das i didaktik.
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att lärare och elever ska kunna vara delaktiga och medbestämmande i utform-
ning av undervisningen, anser jag att både valet av innehåll, människans olika
behov och valet av metoder2 är underordnade de övergripande och samhälleliga
målen med undervisningen. Därmed är det viktigt att klargöra de mål som styr
valet av innehåll och metod i olika dramapedagogiska perspektiv.

Tolkning av och reflexion över läroplaner
I och med kommunaliseringen 1991 (prop. 1990/91:18) skedde en decentrali-
sering av den obligatoriska skolan vilket stärktes ytterligare när statens bidrag
till kommunerna från och med 1 januari 1993 gavs i form av ett kommunalt
bidrag och inte på förhand uppdelade och styrda av olika statliga bidragsbe-
stämmelser. Staten formulerar skolans uppdrag i skollag, skolförordning och
läroplaner. Kommunernas uppgift är att upprätta en kommunal skolplan, där
det ska framgå hur den nationella läroplanen ska förverkligas. Som ett led i
decentraliseringstanken förväntas lärare arbeta i arbetslag, utveckla det peda-
gogiska arbetet och tillsammans med rektorer vara delaktiga i att planera sko-
lans verksamhet, något som ska dokumenteras i de lokala arbetsplanerna. Lä-
roplanens (Lpo 94) utformning som ett måldokument, där ansvaret för läropla-
nens genomförandet läggs nära den pedagogiska praktiken (kommunpolitiker,
lärare, skolledare), har samtidigt medfört en annan form av statlig styrning och
kontroll av skolans verksamhet genom måldokument, lärarutbildning och na-
tionella utvärderingar. Kommunerna åläggs även att bedriva egen utvärdering
och kvalitetsvärdering av skolans verksamhet.

Denna process kan tolkas på flera olika sätt. Ett ökat decentraliserat själv-
styre medför att det finns utrymme för de olika aktörernas tolkning av skolans
uppdrag. Larsson (1997) ser det som en fördel för kommunen att målen är
tolkningsbara eftersom det skapar ett utrymme för fortsatta kommunala bespa-
ringar i skolsektorn och en möjlighet för kommunen att göra val utifrån ekono-
miska principer i stället för utifrån pedagogiska principer.

Om intentionen är att skolan ska styras utifrån pedagogisk professionalitet
kan kommunens ekonomiska styrning uppfattas som en hotbild. Samtidigt kan
en pedagogisk tolkning av läroplanen ske utifrån olika synsätt. Carlgren &
Englund (1994) lyfter fram två olika tolkningsmöjligheter av den målstyrda
läroplanen – den målstyrda tolkningen och den resultatstyrda tolkningen. Den
resultatstyrda tolkningen minskar kravet på lärarens didaktiska kompetens och
beslutsfattande eftersom läroplanens målformulering tolkas som de resultat
som eleverna skall uppnå och lärarens uppgift är att se till att effektuera detta.
Utifrån detta synsätt ökar behovet av diagnos, prov och utvärdering för att
lärare/rektor ska ha kontroll på elevernas uppnådda kunskaper. Den reflexion
som efterfrågas av läraren är begränsad till reflexion-i-handling och en prak-
2 Med metod avser jag de former, förfaringssätt och strategier som syftar till elevernas lärande och
som sker i samspel med lärare och andra elever.
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tisk reflexion över den konkreta vardagssituationen. van Manens (1991) har
delat in lärares reflexion i fyra olika reflexionsnivåer och de två första reflex-
ionsnivåerna innehåller en reaktion eller reflexion över vardagens händelser.
Det innebär en begränsning i dessa reflexioner eftersom de inte sätts i relation
till övergripande mål eller värdegrundsfrågor.

Att efterfråga reflexion i klassrummet kring val av innehåll och metod uti-
från elevernas behov eller att reflektera över hur elevernas sociala och kultu-
rella kompetens kan utvecklas är i sig en del av lärarens kompetens, men om
detta inte relateras till frågor om värdegrund eller samhällelig styrning sker en
begränsning i lärarens tänkande som gör läraren mer mottaglig för och bero-
ende av andras styrning. Ett exempel på detta är att dramaämnet i Michigan,
USA inordnas i en resultatstyrd läroplan3 som inte efterfrågar samhälleliga
kopplingar till ämnet. Utifrån denna utgångspunkt formuleras en matrix för
varje ämne och när det gäller dramapedagogik så handlar målen om att ut-
veckla inre och yttre personliga resurser, skapa drama/teater utifrån konstnär-
ligt samarbete, relatera drama/teater till den sociala kontexten, samt forma en
estetisk bedömningsförmåga.4

Till skillnad från den resultatstyrda tolkningen av läroplanen innebär den
målstyrda tolkningen, enligt Carlgren & Englund (1994), att målen för skolan
lämnar utrymme för lärarnas professionella tolkning och beslutsfattande både
när det gäller valet av innehåll, arbetssätt och organisering av arbetet. Detta
ökar kravet på lärarens didaktiska kompetens. Utifrån van Manens olika re-
flexionsnivåer (1991) innehåller den tredje och fjärde reflexionsnivån en mer
utvidgad praktisk/teoretisk reflexion som gör det möjligt för både lärare och
skolledare att göra dessa val. På den tredje reflexionsnivån är syftet att syste-
matiskt undersöka relationen mellan egna erfarenheter och olika teorier. På så
vis kan reflexionen utgöra en brygga mellan å ena sidan egna idéer och hand-
lingar om praktiken och å andra sidan målet med verksamheten, värdegrunds-
frågor och teorier. Till den fjärde reflexionsnivån anser van Manen att metare-
flexion och självreflexion hör hemma (jfr Colnerud & Granström1993 och
Bengtsson 1994), dvs att individen reflekterar över sitt eget tänkande, men
även över egna känslor och handlingar i och om situationen. Även dramaäm-
net kan formuleras i läroplanssammanhang så att en mer vidgad reflexion ef-
terfrågas. T ex avspeglas en processinriktad kunskapssyn i läroplanen för Wes-
tern Australia, som medför att dramaämnet både formuleras så att en förståelse
för ämnets historiska och samhälleliga roll efterfrågas liksom förmågan till
självreflexion och självvärdering.5

Exemplen på två olika skrivningar av dramapedagogik i läroplanssamman-

3 Pilotprojektet som bedrivs i regi av Michigan state board of Education förväntas få konsekvenser
för de övriga staterna i USA vilket gör projektet extra intressant. Man har här valt att formulera en
gemensam läroplan för de fyra konstämnena drama/teater, dans, musik och bild.
4 De aktiviteter som nämns är dramatic play, exercises, games and improvisations, story based
drama, theme oriented drama, social role play, scene study, play rehearsal, design studio, technical
work, performance, och audience responce (Michigan , Essential goals and objectives for arts
education (K-12) 1989).
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hang visar att det är möjligt att inordna dramapedagogik i både ett resultatin-
riktat synsätt som efterfrågar en begränsad reflexion på skolans uppdrag och
en utvidgad reflexion som tangerar en målstyrd tolkning på skolans uppdrag.
Det finns alltså inget entydigt sätt att formulera dramapedagogik i läroplans-
sammanhang.

Som jag ser det bidrar en målstyrd tolkning, i denna mening, även till ett
ökat pedagogiskt frirum och respekt för den ömsesidiga läroprocessen hos
lärare och elever. Den resultatstyrda tolkningen vidmakthåller ett överordnat/
underordnat förhållande – både för läraren och eleven i lärosammanhanget –
där både läraren och eleven står i den underordnades position. Att utveckla
förmågan till kritisk reflexion hos eleverna kan uppfattas som ett hinder i en
resultatstyrd skola, medan elevernas förmåga till kritisk reflexion kan uppfat-
tas som en tillgång i en målstyrd skola.

Hur dramapedagogikens värde i Sverige kan tolkas idag påverkas både av
hur ämnet historiskt har konstituerat sig i svensk dramapedagogisk litteratur
och i de svenska läroplanerna. Att undersöka hur dramapedagogisk kunskap
formuleras är betydelsefullt för att diskutera vilka konsekvenser användandet
av dramapedagogik kan få för barns och ungdomars kunskapsinhämtande, kri-
tiska reflexion och demokratiska fostran.

Några grunddrag inom dramapedagogik
Dramapedagogik karaktäriseras av komplexitet. Det är ett ämne med rötter

såväl inom humanistisk som samhällsvetenskaplig tradition; inom pedagogik,

5 I Australien har konstämnena identifierats som en av de åtta nyckelområden som läroplanen skall
innehålla både enligt Australian Education Council och the Ministry of Education in Western
Australia. De australiska nyckelområdena är jämförbara med de svenska kärnämnena i den
svenska gymnasieskolan. Enligt en rapport i juli 1992 är utgångspunkten att konst är centralt för
samhället och därmed har konst också en odiskutabel plats inom skolsystemet. Inom skolsystemet
sker undervisningen i fyra olika konstämnen: drama/teater, dans, musik samt bild/design.
De olika konstämnena beskrivs utifrån respektive ämnes kunskapsprocess uppdelat i 7 olika ni-
våer. Varje ämne har sin egen kunskapsprocess som behöver följas oavsett om man påbörjar arbe-
tet i årskurs 1 eller årskurs 7. När det gäller drama/teater handlar innehål1et både om att lära sig att
använda konstformen och att se konstens roll i samhället. Det handlar om:
1. Utvecklandet av det kreativa uttrycket med hjälp av improvisation, rollspel, karakterisering,
användandet av text och analys, föreställningsform och användandet av teknisk skicklighe.
2. Förmågan att förstå och använda det konstnärliga språket för att upptäcka den underliggande
betydelsen, sammanhanget, texten och processen.
3. Att bygga upp en konstnärlig skicklighet i form av fysisk förmåga, personlig förmåga, kognitiv
förmåga, struktureringsförmåga och teknisk förmåga.
4. Användandet av en kreativ inlärningsprocess genom problemlösning, att arbeta självständigt
och att samarbeta.
5. Förståelse för konstens ursprung när det gäller dess kontext, historia, konstnärliga form samt
deltagarnas roll.
6. Förståelse för konstens roll i samhället när det gäller konstens syfte och arbetsmarknaden.
7.Utvärdering i form av personlig utvärdering och utvecklandet av en utvärderingsram . (Pascoe,
1992,)
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sociologi, psykologi, teater, religion och estetik (Courtney 1968). Utifrån
Courtneys (1995) estetiska teori karaktäriseras dramapedagogik av ett sätt att
tänka som i användandet av metaforer och symboler utvecklar, härbärgerar och
använder helheter.6 Samtidigt lyfter begreppet dramapedagogik fram ämnets
pedagogiska och estetiska dubbelhet som de betydelsebärande delarna (Fors-
berg-Sternudd 1987). Å ena sidan finns drama – som kan associeras till dra-
mat, det skrivna dramat och skådespelet, att framföra texten sceniskt, att agera
samt å andra sidan pedagogik, som innefattar fostran och undervisning, att
påverka, att leda någon till kunskap. Dramat kan sägas ha en dubbel funktion
som både litterär text och teatralt uttrycksmedel på samma sätt som dramape-
dagogik har en dubbel funktion av agering och pedagogik både med text och
utan text.7 Inom det dramapedagogiska fältet används de engelska begreppen
drama, drama in education samt drama education och de svenska begreppen
drama, dramapedagogik och pedagogiskt drama. Det vanligaste begreppet är
drama, men jag väljer att använda mig av begreppet dramapedagogik för att
undvika den dubbla betydelsen som finns i begreppet drama och för att betona
dramapedagogikens dubbla förankring i estetik och pedagogik. Enligt Lepp
(1998) har begreppet process-drama börjat användas synonymt med begreppet
drama in education under 1990-talet. Men även om processen är karaktäris-
tiskt inom dramapedagogik så väcker begreppet process-drama upp den stän-
digt närvarande diskussionen om relationen mellan estetik och pedagogik,
mellan process och produkt. Fördelen med att använda begreppet process-
drama är enligt O´Neill (1995) att det täcker in en mängd olika dramapeda-
gogiska tekniker. Nackdelen är att begreppet fokuserar arbetsformen. I begrep-
pet dramapedagogik finns en större möjlighet att inbegripa både arbetsformer
och ämnets pedagogiska och estetiska värdegrund, där processen är en given
aspekt. Utifrån detta resonemang väljer jag att använda mig av begreppet dra-
mapedagogik.

Ett sätt att synliggöra grunddragen inom dramapedagogik är att undersöka
hur kärnan inom dramapedagogiken definieras. Ageringen/uppträdelsefunktio-
nen är den aspekt som Szatkowski (1979) kunde urskilja som den gemen-
samma kärnan inom dramapedagogiken oavsett dramapedagogisk inriktning.
Men det handlar inte bara om att uppträda, deltagarna går in i en fysisk och
psykisk framställning av en fiktiv situation som grundar sig i en överenskom-
melse om roller, rum, tid och bakgrund. Eriksson (1979) definierar å sin sida
dramapedagogik som ”den bevisste bruk av dramatiske uttrykksmidler
med oppdragelses- og undervisningsmål for øye. Fellesnevneren for slike
aktivieteter er agering i en eller annen form, enten det nå er dramatisk lek,
rollespill eller teaterkunst” (Eriksson 1979 s. 9, fet stil i originaltext). Rasmus-
sen8 utgår i sin forskning från en mer begränsad definition nämligen att ”spil-
let/ageringen er det vesentligste element i dramatisk praksis” (Rasmussen

6 Courtney (1995) förklarar det med en pendling mellan olika aspekter som bevarar helheten.
7 Ordet drama kommer från grekiska och betyder handling, skådespel. Ordet agera kommer från
latinets agere som betyder handla, verka.
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1990 s. 3) 9medan Lepp10 har en mer utvidgad definition där de centrala kom-
ponenterna är: ”ett pedagogiskt ledarskap, en grupp i samspel, en fiktiv ska-
pande handling och pedagogiska mål... med en helhetssyn på individen och
med fokus på en integrering av känsla – tanke – handling i en utvecklande
process” (Lepp 1998 s. 76, kursivt i originaltext) 

Courtney (1995) ser ageringen som toppen av ett isberg där den estetiska
känslan sammanbinder olika delar och är kärnan i individens mentala aktivitet
och agerande.

Feeling is the nub of all structures expressed in drama; in fact, feeling lies at the
core of all mental operations and external acts (Courtney 1995 s. 54, kursivt i
originaltext).

Liksom verbala begrepp får mening i dess kulturella kontext menar Courtney
(1995) att symboler och metaforer är kulturellt färgade och fyllda med mening
som används i det dramatiska skapandet. Symbolernas otydlighet och mångty-
dighet gör dem till ett kraftfullt verktyg, eftersom de talar till människornas
känslomässiga erfarenheter. Bortom symbolernas konstnärliga form döljer sig
en djupare mening.

En central metafor i drama är ”masken och jaget” att vara ”som om”, det är
en dubbelhet som finns som en underliggande aspekt i all dramatisk agering,
och som grundar sig i den tidiga sociala upptäckten av att vara jag i förhål-
lande till ”den andre”. Som barn lär sig individen även att skilja på det som
finns i fantasin och i verkligheten, mellan det som är och det som inte är. I
ageringen samverkar dessa olika nivåer i skapandet av den fiktiva världen uti-
från en estetisk kunskap som utgår från verkligheten.

Mind dramatizes the actual to create the fiction of ’the play world’ (or ’the aes-
tethic world’) which the drama process externalizes. Then the actual and the fic-
tional worlds coexist and their operations overlap. Feeling is inherent in both the
cognitive duality and the aestetic double (Courtney 1995 s.75).

Härigenom är ageringen en levande metafor (vars känslor skapas genom en
pendling mellan olika mentala strukturer) som skapas i mötet mellan de som
agerar och mellan de agerande och betraktarna.

Ett likartat synsätt på känslornas, symbolernas och metaforernas betydelse
finns även i den undersökning som Mc Gregor m.fl. (1979) genomförde av

8 Rasmussen (1990) undersöker ”dramatiskt spill” i texter inom de tre områdena; dramapedago-
gik, teater och terapi.
9 En viktig slutsats som Rasmussen (1990) kommer fram till är att ”en dramapedagogikk som viser
seg å basere seg utelukkende på spilleren som det skapende menneske, kan fort miste sin identitet.
Maleren har også sin pensel og staffli, musikern sitt instrument. Den dramatiske kunst handler
også om rom, design og dramaturgi. Det finnes med andre ord andre elementer ved den dramatiske
kunst som bør integreres i en kunstpedagogikk” (Rasmussen 1990 s. 390). Härigenom kan agering
uppfattas som kärnan eller en betydelsefull del av dramapedagogik, men inte mer.
10 Lepp (1998) analyserar i sin avhandling dramapedagogik i vuxenutbildning där arbetet fokuse-
rar dels på deltagarnas personliga utveckling och dels på deras yrkeskompetens.
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dramapedagogisk verksamhet i engelska skolor.11 De fann att dramapedagogik
kan beskrivas som en konstnärlig process som innehåller viktiga inlärningspe-
dagogiska aspekter, vars värde

…lies in that it gives children opportunities to explore, interpret, express and
communicate feelings and ideas by representing them in a variety of symbolic
forms. Through active exploration, it allows a deeper understanding and expe-
riencing of a vast range of human feelings and perception which otherwise may
not be dealt with in the rest of the curriculum (Mc Gregor m fl 1977 s. 206).

Deras argument är att det är en kommunikativ och konstnärlig process som ger
individen möjlighet att kommunicera genom att forma tankar och känslor i
olika symboliska/konstnärliga former som inbegriper agering. Man kan säga
att de kommunikativa och konstnärliga processerna samspelar med varandra
på ett specifikt sätt som inte sker i andra ämnen. Detta skapar ett fruktbart
spänningsfält inom dramapedagogiken mellan det estetiska och det pedago-
giska. I ett försök att synliggöra de mest grundläggande dramapedagogiska
dragen uppfattar jag ageringen som navet kring en verksamhet som präglas av
pedagogiska och konstnärliga värden som kan sammanfattas på följande sätt:

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 fan-
tasin och får näring i den yttre verkligheten av att flera människor agerar till-
sammans. I situationen levandegörs begrepp, tankar och känslor och i kommu-
nikationen används både människornas verbala och icke-verbala uttrycksfor-
mer liksom konstnärliga symboler. I den kollektiva kommunikationen möjlig-
görs reflexion, lärande och en undersökning av medmänskliga situationer, där
innehåll och konstnärlig form samverkar för att skapa mening. Arbetet är
gruppdynamiskt och processinriktad i sin form.

Utifrån denna kärna finns det olika teorier om vilken pedagogisk potential
som skapas i det dramapedagogiska arbetet. Jag ska nämna några som visar
några olika synsätt.

Ross (1978)12 argumenterar för att det konstnärligt/pedagogiska värdet och
det som skapar mening för individen är processen med att ge innehållet en

11 Denna undersökning av mål och innehåll i den dramapedagogiska undervisningen genomfördes
under tre år i England där 159 lektioner studerades.
12 När Ross ( 1978, 1984 ) förklarar den konstnärliga arbetsprocessen bygger han vidare på Wit-
kins (1974) tanke om utvecklandet av känslomässig intelligens och lyfter in det i ett pedagogiskt
sammanhang. Witkins förklarar känslomässig intelligens med den process som hjälper oss att
assimilera känslomässiga impulser med känslomässig kunskap. Behovet av kunskap väcks genom
att individen upplever en känslomässig reaktion som hon inte förstår. En känslomässig obalans,
störning uppstår. För att lösa upp den spänning eller frustration som då uppstår kan hon antingen
reagera reflexmässigt, t ex avlägsna sig från det som väcker spänningen, eller slå på det/den eller
också kan hon reflektera över de känslor som väcks och därigenom nå en fördjupad känslomässig
kunskap. Denna reflexionsprocess underlättas om man använder sig av konstnärliga symboler
eftersom dessa symboler talar till oss på ett mera direkt sätt. De kan uttryckas verbalt, (vi kan säga
att vi har fjärilar i magen) eller i annan konstnärlig form: bild, musik, rörelse eller drama.
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hållbar konstnärlig form som korresponderar med den ursprungliga tanken
eller känslan. I denna process tydliggörs både den inre känslan när den yttre
formen skapas och hur estetiska former uppfattas av olika individer. Den este-
tiska formen skapar en distans som gör det möjligt för individen att tillsam-
mans med andra betrakta uttrycket för sitt inre liv. Det innebär att individen
utvecklar en större förståelse för sitt eget känsloliv, men även lär sig att kom-
municera om sina egna känslor och tankar via den estetiska formen.

Enligt Bolton (1979) finns det en specifik pedagogisk potential i dramapeda-
gogikens dubbla ageringsnivåer eftersom det möjliggör att individen tänker,
upplever och agerar i två tid- och rumsdimensioner samtidigt. I den fiktiva
situationen händer det något både på en subjektiv nivå, i människans fantasi,
och på en objektiv nivå i den yttre verkligheten när deltagarna agerar ”som om”.
Det som sker i den fiktiva situationen skapas ”här och nu” i mötet mellan
rollpersonerna. I detta möte agerar individen som den rollperson hon valt att
undersöka, men hon överger inte sitt eget jag, utan bibehåller jagets upplevelser
av situationen. Denna dubbla medvetenhet kan användas för att reflektera över
skeenden, processer och olika speglingar av verkligheten. I mötet mellan de
konstnärliga och pedagogiska processerna öppnas på så vis en möjlighet att
reflektera över sina egna känslor och värderingar kring ett innehåll som under-
söks tillsammans med andra där en pedagogisk ledare styr processen och öppnar
för olika reflexioner. Det är samtidigheten i att vara i roll och utanför roll som
uppfattas som en viktigt pedagogisk potential i utforskandet av verkligheten.

Moreno (1972)13 som är en viktig inspiratör för dramapedagogiken, ser både
en pedagogisk och terapeutisk potential i dramats kollektiva uttryckssätt. I detta
finns möjligheten att spegla och stärka individens jaguppfattning och förmåga
att fungera adekvat i olika sociala sammanhang. I mötet med andra skapar
individen en bild av sig själv, andra och samhället. För att utveckla ett starkt jag
är det viktigt att bli speglad av andra individer och att få olika personers speg-
lingar. De olika personerna ser olika saker hos individen och jagbilden blir mer
komplex. Inom dramapedagogik ges individen möjlighet att i återkommande
övningar och rollspel där den sociala interaktionen är central, utveckla en adekvat
rollrepertoar som passar den egna personligheten. Hon kan möta nya människor
och situationer, men hon har även möjlighet att sätta sig in i andras situationer
och utveckla en förståelse för andras upplevelser och ställningstaganden. 

Utifrån ett kommunikationsperspektiv definierar Wiechel (1981) ageringen
som ett språk som representerar en bestämd verklighet. Individerna i spelpro-
cessen kan förena identifikation och engagemang med förmågan till rolldistans
och reflexion över handlingens verkliga budskap (Wiechel 1981). För varje
individ handlar det om att både levandegöra en idé, en text, ett begrepp osv och
att förstå meningen med det innehåll som uttrycks via den konstnärliga formen.

13 Morenos mest uppmärksammade insats är att han utvecklat psykodramat och enligt Blatner
(1984) har det sociala rollbegreppet som utformades av Moreno varit en grund för förståelsen av
människornas sociala och psykologiska roller. Moreno (1946) gör ett omfattande arbete kring det
sociala rollbegreppet samt rollernas olika funktioner i olika former av spel, från det spontana
spelet till teaterformen. 
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I ageringen skapas en möjlighet att ta vara på individernas upplevelser och
livserfarenheter. Det är såväl individens egna handlingar som de andras som
kan analyseras, både i dess fiktiva kontext och i relation till den omgivande
verkligheten. Därmed skapas även en öppenhet för att deltagarnas livserfaren-
heter kan påverka både den fiktiva situationen – som speglar verkligheten –
och analysen av den fiktiva situationen. I detta arbete kan individen utveckla
en förmåga till empati genom den identifikationsprocess som uppstår

I sina senare verk ser Courtney (1988, 1995) en möjlighet att utveckla ett
estetiskt tänkande som formas i en pendling mellan helheten och en växelver-
kan mellan inre och yttre dimensioner. I fantasin och ageringen finns en rörelse
mellan människans inre och yttre värld, men Courtney menar att det även finns
en växelrörelse mellan helheten och delarna i ett dramatiskt tänkande.

To dramatize is to think through Similarities. The spontaneous actor sees the
’whole’ and the ’part’ as a total entity – as 2-in-1. The good teacher infers such
thinking when the students demonstrate the dynamics of contrasts, conflicts and
complementarities in their playing (Courtney 1988 s. 58).

Dramapedagogikens estetiska tänkande kan enligt Courtney (1988) fungera
som en brygga mellan egna erfarenheter och etablerad kunskap. Han ser ett
konkret uttryck för detta i arbetet med att forma undervisningen för den kana-
densiska urbefolkningen, som har ett helhetsseende på kunskapande som avvi-
ker från traditionell västerländsk syn. Den socialisation som grundar sig på
gamla indianska traditioner utvecklar en medvetenhet om naturen, muntligt
minne, rumslig tid, dubbla mentala strukturer, metamorforiskt tänkande och
att vara ”som om”. Det är kvaliteter som ligger långt ifrån normal skolaktivi-
tet, men nära dramapedagogiskt tänkande. I det dramapedagogiska arbetet
finns det därmed en öppenhet för att möta indianernas erfarenhetsvärld och
fungera som brygga till annan kunskap. Den pedagogiska potentialen innefat-
tar i detta fall inte bara de dubbla ageringsnivåerna utan även det muntliga/
kroppsliga berättandet, användandet av metaforer och symboler, möjligheten
att använda sig av ritualer och olika tidsdimensioner samt förmågan att tänka
och handla ”som om”.

Jag uppfattar därmed ageringen som navet eller kärnan i dramapedagogisk
verksamhet, och utifrån denna kärna finns det olika teorier om vilken pedago-
gisk potential som skapas i det dramapedagogiska arbetet. Tillsammans for-
mar den dramapedagogiska kärnan och de olika teorierna om dramapedagogi-
kens potential de dramapedagogiska grunddragen. 

Dramapedagogiska perspektiv eller paradigm
Chaib (1996) beskriver fem olika inriktningar inom dramapedagogiken utan
att benämna inriktningarna. Det är i stället centrala förgrundsgestalter som får
representera de olika inriktningarna. Lepp (1998) urskiljer tre inriktningar
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inom dramapedagogiken som varit och är gällande, nämligen personlighetsut-
veckling/ växt, social utveckling och estetisk/teatral inriktning. Dessa inrikt-
ningar problematiserar hon genom att å ena sidan lyfta fram de fyra målsätt-
ningar som läraren hanterar i sin undervisningssituation enligt Bolton (1992),
och å andra sidan tre eller fyra dramapedagogiska paradigm, som hon finner i
Rasmussens (1990) undersökning av dramatiskt spel. Dessa olika indelningar
sammanfaller delvis med varandra. Att det finns olika inriktningar inom dra-
mapedagogiken är uppenbart för verksamma dramapedagoger, däremot defi-
nieras dessa olika beroende av om det är metoder, teorier eller förgrundsgestal-
ter som styr indelningen.

Det finns ett glapp i det paradigmbegrepp som Lepp (1998) formulerar. Hon
urskiljer fyra olika paradigm: epistemologiskt, rollteoretiskt eller socialpeda-
gogiskt, konstpedagogiskt och holisitiskt paradigm utifrån Rasmussens (1990)
undersökning av begreppet dramatiskt spel. Det epistemologiska paradigmet
skulle kännetecknas av att arbetet fokuserar kunskap, förståelse och egen ut-
veckling. Detta ser jag som grundläggande inom all dramapedagogisk verk-
samhet och kan därför inte tas bort från andra dramapedagogiska ”paradigm”.
Det rollteoretiska eller socialpedagogiska paradigmet sammanfaller till stor
del med Boltons sociala inriktning och det konstpedagogogiska perspektiv
motsvarar Boltons estetiskt/teatrala inriktning. Det som Lepp vill kalla för det
holistiska paradigmet skulle innehålla de pedagogiska, psykologiska, sociala
och estetiska målen i praktiken till skillnad från de andra teoretiska paradig-
men. Beskrivningen av de olika paradigmen haltar dock, enligt min mening
eftersom de hamnar på olika beskrivningsnivåer, ett paradigm är praktiskt
orienterat och de övriga är teoretiskt orienterade.14 Det kan även tolkas så att
det holistiska paradimet ännu inte har funnit sin teoretiska bas.

Rasmussen (1990) diskuterar inte paradigmbegreppet och på vilka sätt olika
vetenskapsteoretiska värderingar är sammanbundna med olika dramapeda-
gogiska paradigm. Hans undersökning är historisk och rör begreppet drama-
tiskt spel inom dramapedagogik, reformpedagogik, psykologi och teaterkon-
sten. Att använda begreppet paradigm på det sätt som Lepp använder det är
därför för pretentiöst i särskiljandet av olika synsätt inom dramapedagogiken.
Att det finns olikheter inom dramapedagogik som berättigar olika inriktningar
är uppenbart, men hur de har formats har skilt sig åt. Utifrån en analys av dess
mål, innehåll, form och teoretiska värdegrund kan man finna ett, enligt min
uppfattning, mer trovärdigt begrepp, nämligen olika perspektiv inom dramape-
dagogiken. Med perspektiv menar jag ett sätt att se på något, att betrakta eller
uppfatta något, i det här fallet dramapedagogik till skillnad från en inriktning

14 Begreppet paradigm som Kuhn (1979) använde sig av inom vetenskapsteorin betecknar ett
logiskt mönster av uppfattningar som tillsammans skapar en värdegrund för vad vetenskap och
forskning är. Detta mönster består av symboliska generaliseringar som behandlas som naturlagar,
metafysiska trosföreställningar, uppfattningar om hur vetenskaplig kunskap värderas samt veten-
skapliga urtyper som visar vad som är bra vetenskapliga undersökningar. Enligt Törnebohm
(1983) är ett paradigm sammansatt av en persons intresse, kompetens, världsbild och vetenskaps-
syn.
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som mera pekar på ett sätt som man inriktar sitt sätt att arbeta på. Ett perspek-
tiv grundar sig därmed på det teoretiska synsättet, medan en inriktning har det
konkreta arbetet som grund.

Behovet att formulera olika perspektiv inom dramapedagogik, grundar sig i
en vilja att inte reducera och begränsa dramapedagogik utan att se den bredd
som finns. Att göra tydliga avgränsningar är samtidigt nödvändigt. En avgräns-
ning sker genom att fokusera denna avhandling till undervisningsområdet.

Val av texter
Principen för urvalet av texter för litteraturanalysen har varit att försöka fånga
olika dramapedagogiska perspektiv, för att i förlängningen analysera texten i
de svenska läroplanerna. Men dramapedagogik i Sverige har en internationell
referensram, vilket även påverkar urvalet av texter. Det har inte i första hand
handlat om att fånga den personliga referensramen för de personer som varit
delaktiga, utan en möjlig kunskapssyn inom ämnet.

Eftersom litteraturanalysen leder fram till en granskning av svensk läro-
planstext, handlar det första urvalet om all svensk drama-litteratur på 1900-
talet fram t o m 1994 med tanke på att det troligtvis var den svenska litteratu-
ren som i första hand skapade en kulturellt förankrad syn på dramapedagogik.
Min förförståelse inom ämnet15 innebar att jag ”visste” att det finns en tydlig
skillnad mellan en svensk syn på dramapedagogik i jämförelse med övriga
nordiska länder och även i jämförelse med de mer dominerande engelska syn-
sätten.16 Detta visade sig vara en omöjlig strategi, eftersom det innebar en
alltför snäv avgränsning som uteslöt många av de teoretiska referenserna som
de svenska författarna hänvisar till.

Nästa urvalsprincip var att använda den nordiska tidskriften ”Drama. Nord-
isk Dramapedagogisk tidskrift” som nyckel till valet av litteratur. Även om
tidskriften är en nordisk tidskrift med tydlig profilering åt en teaterinriktad/
estetisk inriktning, med Nils Braanaas som stark ledare under många år har
tidskriften till uppgift att bevaka dramapedagogisk litteratur. Den har en stadig
utgivning som täcker hela undersökningsperioden 1962–1994. Urvalsprinci-
pen ledde fram till en genomgång av litteratur som återkommande används i
den dramapedagogiska debatten, dvs ofta citerad och omnämnd litteratur. Jag
har avgränsat mig till dramapedagogisk litteratur, dvs valt bort angränsande
områden som psykologi, pedagogik och teatervetenskap som första urval.

Eftersom mitt intresse handlar om att även förstå de bakomliggande idéerna

15 Jag är utbildad dramapedagog 1976–78 vid Västerbergs folkhögskola, verksam dramapedagog
under ett flertal år, företrädesvis inom skolans olika nivåer, 1991 verksam som högskoleadjunkt i
drama och sedan 1993 högskoleadjunkt i pedagogik med inriktning mot kulturpedagogik, lärar-
skap samt skolledning. 
16 Däremot har det visat sig vid de internationella konferenserna IDEA- International Drama in
Association, att det växer fram tydliga berörningspunkter mellan Sverige och Australien och Ca-
nada.
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till de teoretiska argumenten, innebär det att jag i förekommande fall även
studerade de referenser som författaren hänvisat till. Dessa källor har i vissa
fall funnits inom angränsande ämnesområden. Liksom Rasmussen (1990) har
jag funnit att framför allt psykologi, pedagogik och teatervetenskap är drama-
pedagogikens stödvetenskaper. När de olika perspektiven börjar formera sig
har huvudsakligen de olika förgrundsgestalterna/ pionjärerna fått ge röst åt de
olika perspektiven. Ett problem med dramapedagogisk forskning som grundar
sig på studier av skriftliga dokument är som Rasmussen (1990) påpekat, att de
källor forskaren hänvisas till än så länge är av olika kvalitet. Det är nödvändigt
att både använda sig av forskning inom området och facklitteratur skriven av
praktiker. Dessa praktiker har betydelse för utvecklingen inom ämnet och re-
presenterar den medvetna och reflekterande praktikern.

vi må anta att de relativt få dramapedagoger som har gjort nedtegnelser også er
dem som representerer et analytiskt och bevisst forhold til praksis. Derfor må vi
kunne regne med at de litterære kildene reflekterer det analytisk-teoretiske nivå i
dramapedagogikken (Rasmusen 1990 s. 16) 

Datasökningar i ERIC och litteraturhänvisningar har även varit vägledande.
De sökord som används är drama, dramapedagogik, educational drama och
creative dramatics. Undersökningen begränsar sig till tiden fram t o m 1994.
Undersökningen kretsar kring de fyra läroplanerna, vilka tidsmässigt har fått
utgöra ramen för valet av litteratur.

I läroplansanalysen sker en granskning av läroplanerna, supplement till lä-
roplanerna och kommentarmaterial vilka behandlas som primärdata. Samtidigt
är de olika texternas värde i sammanhanget olika. Läroplanstexter med bin-
dande föreskrifter tillskrivs ett större värde än förklarande texter. Med förkla-
rande texter menas t ex supplementmaterial, kommentarmaterial och utvärde-
ringar. 

Eftersom syftet är att undersöka vilket värde som tillskrivs dramapedagogi-
ken, så har även valet av vad som tas med som bindande föreskrift i relation till
dess förklaringar betydelse. Även skillnaden mellan de förslag till läroplans-
skrivning och den beslutade texten har varit av intresse att granska. Dessa
texter finns även med som källmaterial. Orsaken till dessa skillnader uttalar jag
mig inte om.

Textanalys
I analysen av olika dramapedagogiska perspektiv sker inläsningen utifrån an-
tagandet att teoretiska uppfattningar om ämnet och målet med verksamheten
påverkar val av innehåll och form. Östman (1992) menar att ett och samma
ämne eller ämnesområde kan ha olika emfaser, dvs olika tyngdpunkt. Dessa
emfaser anger hur kunskap kontextualiseras. Det betyder inte att de olika äm-
nesområdena saknar vitala delar av ämnet utan snarare formas på olika sätt. På
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motsvarande sätt kontextualiseras kunskap olika inom de dramapedagogiska
perspektiven. Det handlar inte om hur kunskapen tar form i den pedagogiska
praktiken, utan om hur olika teoretiska perspektiv tar form utifrån vissa tydliga
avgränsningar, där målet med verksamheten är styrande. Englund (1986) har i
analysen av historieämnet och samhällskunskapsämnet i Sverige använt sig av
en didaktisk typologi17 för att urskilja hur synen på syfte, innehåll och metod
tillsammans skapar olika grundläggande synsätt på demokratisk medborgar-
fostran. I detta arbete finns intentionen att utforma en didaktisk dramapedago-
gisk typologi som dels grundar sig i en analys av mål, innehåll och metod, dels
i en analys av möjliga reflexionserbjudanden för att urskilja om och i så fall
vilken demokratisk fostranspotential som kan urskiljas i olika dramapedagogi-
ska perspektiv. Detta kommer att förklaras ytterligare.

I läsningen av en text sker alltid någon form av tolkning av texten. Det kan
handla om att försöka tolka författarens intention och mening med texten och
på så vis nå en djupare betydelsenivå. Det kan även handla om att avslöja
texterna i politisk mening, t ex omedvetna perspektiv som ger sig till känna
genom val av uttryck eller genom tystnad (Ajagán-Lester 1999). Dessa båda
tolkningsförfaranden är aktuella i detta arbete. I analysen av dramapedagogi-
ska perspektiv är intentionen att förstå författarnas syn på vilka mål de anser
man kan uppnå med dramapedagogisk verksamhet samt vilket innehåll och
vilka metoder som väljs i relation till de uttalade målen. Denna tolkning påver-
kar i sin tur vilka reflexionserbjudanden som sker i de olika läroprocesser som
formeras. När det gäller läroplansanalysen så sker det en tolkning av vilka
medvetna eller omedvetna perspektiv på demokratisk fostran och dramapeda-
gogiska perspektiv som kan avslöjas genom val av uttryck eller tystnad i läro-
planstexterna.

Inom den litteraturvetenskapliga receptionsforskningen har teorier utveck-
lats kring den medskapande läsaren. Det har skett en utveckling från läsarens
förståelse och tolkning av texter till att förstå mötet mellan läsarens förståelse
av texten och författarens intention med texten. Svedner (1999) prövar tanken
att det är läsaren som skapar betydelsen i texten. Det som finns i texten realise-
ras i mötet med läsaren. Fördelen med detta sätt att betrakta läsning är, enligt
Svedner, att det för en litteraturpedagog skapar större frihet i behandlingen av
texten. I detta sammanhang är det däremot mötet mellan textens innehåll och
forskarens tolkning av detta innehåll som avses. I läsarens/forskarens möte
med texten sker det en tolkning av texten utifrån medvetna eller omedvetna
antaganden.

Mina medvetna antaganden handlar om att jag väljer att i första hand skapa
en förståelseram utifrån vissa bestämda principer, för att på så vis erhålla en
likartad utgångspunkt för de båda analyserna: litteraturanalys samt läroplans-
analys.

Vid litteraturanalysen kommer särskiljandet av mål, innehåll och metod att

17 Denna typologi utformades av Barr, Barth och Shermis (1977). 
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vara den första strukturerande principen vid inläsningen av texterna. Efter
urskiljandet av vad de olika författarna skriver om dessa didaktiska aspekter,
fortsätter arbetet med att analysera relationen mellan mål, innehåll och metod
i syfte att renodla olika perspektiv. Detta fortgår tills ett mönster framträder
där mål, innehåll och metod samverkar så att en helhet uppstår. Jag har valt att
inte redogöra för dessa data, eftersom de uttalade målen med den dramapeda-
gogiska verksamheten är relaterad till olika läroprocesser. Som den andra
strukturerande principen har jag valt att strukturera dramapedagogikens di-
daktiska aspekter i läroprocessens tre faser; inledningsfas, ageringsfas samt
bearbetningsfas. I Timms (1995) undersökning av hur dramapedagogiskt ar-
bete stöder barns lärande och hur de samverkar och förhandlar fram mening
utgår hon ifrån dramaprocessens tre moment: inledning/förberedelse, agering
och reflexion. En upptäckt som hon gjorde var att ”All three of the phases of
drama were equally important in their ability to support the children’s lear-
ning” (Timms 1995 s iv). Dessa tre moment i dramaprocessen är även något
som är allmänt vedertaget inom dramapedagogik, oavsett vilken dramapeda-
gogisk förgrundsgestalt man studerar. Av den anledningen har jag valt att an-
vända mig av tre faser, nämligen inledningsfas, ageringsfas samt bearbetnings-
fas som struktur för att redovisa mina resultat. Jag har även använt de tre
faserna som verktyg för att urskilja vilka former av reflexion som erbjuds eller
efterfrågas hos deltagarna. Vilken reflexionen som efterfrågas kan handla om
vilka upplevelser, tankar eller känslor som verbaliseras, men det kan även
handla om i vilken riktning reflexionen styrs, som självreflexion, yrkesreflex-
ion eller samhällsreflexion, alternativt mot dåtid, framtid eller nutid. Olika
teorier om reflexionens innehåll används (jfr Del I, kapitel 1), inte som analys-
verktyg utan som stöd för förståelsen av vilken form av reflexion som möjlig-
görs i de olika dramapedagogiska perspektiven.

Begreppet möjliggörande skall ses utifrån en kunskap om att dramapedago-
gikens verktyg är agering, där texter är en del i verksamheten. Härigenom
handlar det inte bara om ett möte mellan text och läsare. I jämförelse med
analys av skolans läseböcker, där texten accentuerar vissa världsåskådningar,
kulturella traditioner och eliminerar eller tystar andra, finns det inom dramape-
dagogik en intention att agera utifrån något innehåll. I mötet mellan innehåll
och agering accentueras troligtvis vissa värderingar och tystas andra, både
utifrån vilket innehåll och vilka metoder som väljs, men även hur man väljer
att bearbeta dessa. Därigenom sker vissa reflexionserbjudanden och frågan är
på vilka sätt dessa reflexionserbjudanden är relaterade till demokratisk fostran.
Kan de olika dramapedagogiska perspektiven ge möjlighet till olika former av
tänkande och handlande och i förlängningen olika aspekter av demokratisk
fostran? Frågan är vilka intentioner som kan avspeglas i de olika perspektiven.

Ett problem är hur forskaren hanterar skillnaden mellan de olika texterna,
där forskningsrapporter, teoretiska reflexioner skall behandlas jämsides med
ren metodlitteratur. Det är olika slags texter och författarna vänder sig till olika
målgrupper. I denna avhandling är det nödvändigt med dessa blandade texter.
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Rasmussen (1990) påpekar att i uppbyggnaden av ett vetenskapligt område är
det nödvändigt att använda sig av källor av olika kvalitet och eftersom de
reflekterande praktikerna inom området är att betrakta som ämnets företrädare,
bör dessa texter hanteras utifrån samma kriterier som vetenskapliga texter.

Problemet med relationen mellan helheten och delarna diskuteras inom es-
tetiken.18 Nordenstam (1996) diskuterar de olika konstarternas ”resonanser”
eller ”klangrum”. En dikt, en roman, en bild, ett teaterstycke har sitt eget
klangrum. Detta klangrum kan ”låta” helt eller ofullständigt, trasigt eller hal-
tande. På motsvarande sätt har forskaren olika klangrum som påverkas av den
vetenskapliga tradition hon arbetar inom. ”Varje konstform har sina speciella
möjligheter och begränsningar. I ett träsnitt kan man uttrycka träbitens struk-
tur, i en litografi är det stenen som öppnar och stänger. På samma sätt har de
olika vetenskapliga framställningstraditionerna sina öppningar och stäng-
ningar” (Nordenstam 1996 s. 20). Att klangrummen är hela betyder inte att det
som man idag betraktar som konst eller vetenskap är harmoniskt, det kan lika
gärna ge uttryck för disharmoni. Klangrummet uppfattas som helt om det i sitt
sammanhang stämmer med vad som ska uttryckas. Det är en fråga om kvalitet
där delarna är i överensstämmelse med helheten.

Det vetenskapliga arbetets klangrum präglas av om de olika delarna hänger
ihop både till innehåll och form. På motsvarande sätt finns intentionen att
urskilja de olika delarna som formar de olika perspektiven så att klangrummet
klingar helt.

Sammanfattningsvis kommer litteraturanalysen att genomföras 
• utifrån ett medvetet fokus på de didaktiska frågorna i inläsningen av materi-

alet, där mål är den styrande aspekten i urskiljandet av de olika perspektiven.
• med utgångspunkt från dramaprocessens tre moment: inledning, agering

och bearbetning sker en analys av vilka reflexioner som erbjuds inom de
olika perspektiven.

Min andra fråga handlar om vilket värde som tillskrivs dramapedagogik i de
svenska läroplanerna; Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94. I förlängningen
handlar frågan om det finns något samband mellan synen på dramapedagogik
och skolans demokratiska fostransansvar (dvs syfte 3).

Mål, innehåll och metod kommer liksom i den första analysen att vara grun-

18 Inom estetiken undersöker och klargör man vad konst är. Blaumgarten (1714–1762) införde
beteckningen estetik som vetenskapen om poetiken; en filosofisk metavetenskap som reflekterar
över konsten och de teorier som ska ange vad som är (bra) konst.

Den moderna estetiken handlar till stor del om förhållandet mellan det sinnliga och det ratio-
nella. E.Kant menade att det sinnliga kompletterar den abstrakta rationella vetenskapen. När vi
studerar naturens olika delar så utvecklas vår kunskap om naturen, dvs. kunskapen utvinns genom
att noga studera avgränsade delar som i sig ger en fragmentarisk bild av naturen, men när vi
betraktar naturen så upplever vi den som hel. Människan har en förmåga att med hjälp av fantasin
sammanfoga de olika delarna till en helhet. På motsvarande sätt har det som är skönt eller vackert
en entydig form. Den uppfattas som hel. Genom fantasin och förståndet upplever vi en samstäm-
mighet och därigenom får vi ordning på kaos/på mångfalden.
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den för inläsningen av läroplanstexterna. Med dramapedagogikens mål avses
hur målsättningen med det dramapedagogiska arbetet i grundskolan formule-
ras. Dramapedagogikens innehåll tar upp vilket innehåll/stoff som texten hän-
visar till i samband med den dramapedagogiska verksamheten. Med dramape-
dagogikens metod avses vilka olika metodiska aspekter som förs fram i anslut-
ning till den nämnda dramapedagogiska verksamheten. Det har även varit av
intresse att notera om dramapedagogik beskrivs i termer av ett ämne där mål,
innehåll och metod samverkar till något kvalitativt helt eller om det är vissa
aspekter inom dramapedagogiken som uppmärksammas.

En strikt beskrivning av dramapedagogiken utifrån de nämnda frågorna ger
en fragmenterad bild av textens innehåll, men har varit viktig som en första
inläsning för att få en likartad grund som i undersökningen av de dramapeda-
gogiska perspektiven. Samtidigt kan denna inläsning visa var dramapedagogi-
ska begrepp omnämns och i vilken utsträckning dramapedagogik beskrivs i
termer av arbetssätt eller som ett specifikt ämne. Det kan även visa om det är
dramapedagogik som avses.

När det gäller granskningen av läroplanstexten, eller historiska texter i all-
mänhet är det viktigt att se texten i relation till den situation texten tillkommit
i (Cohen & Manion 1980). Att se i vilka sammanhang som dramapedagogik
omnämns, eller snarare begrepp som kan associeras till dramapedagogik t ex
dramatik, drama, dramatiskt skapande avslöjar även synen på dess värde. Jag
har medvetet valt att undersöka om dramapedagogiska begrepp omnämns i
termer av demokratisk fostran, i sammanhang där skolans demokratiska fost-
ransansvar behandlas eller där det kan ske möte mellan demokratins inre och
yttre förutsättningar. Jag har därmed även varit uppmärksam på om demokra-
tisk fostran, i läroplanstexten (där dramapedagogik omnämns) framställs i ter-
mer av att fostra eleverna till kritiskt tänkande, ansvarstagande, självständighet
och solidaritet.

Man skulle kunna förledas att analysera läroplanstexten utifrån den kun-
skapssyn som finns inom dramapedagogiken, men detta skulle ofrånkomligt
leda till ett alltför brett och diffust forskningsområde. Det har snarare varit
viktigt att avgränsa de begrepp som studeras och se dem i relation till helheten. 

Too broad or too vague a statement can result in the final report lacking direction
or impact. Best expresses it like this: ´The experienced historian realizes that
research must be a penetrating analysis of a limited problem, rather than the
superficial examination of a broad area. The weapon of research is the rifle not the
shotgun (Cohen & Manion 1980 s. 35).

I urvalet har jag begränsat mig till de termer som betecknar agering i någon
form; dramatisk verksamhet, dramatisering, rollspel eller dyl. Det ska även i
sammanhanget vara helt klart att det är agering som åsyftas. Improvisation är t
ex ett begrepp som används flitigt i dramapedagogiskt sammanhang, men kan
även beteckna improviserande i form av musik eller text. Därför har det varit
viktigt att granska de sammanhang som begreppen finns i. Samtidigt har det
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varit viktigt att inte tolka in dramapedagogik i de allmänna uttalandena om
lärande där det finns en likartad kunskapssyn eller ett likartat förhållningssätt
som inom dramapedagogiken men där dramapedagogik inte uttryckligen
nämns.

I nästa steg sker en tolkning av den text om dramapedagogik som framkom-
mit vid den första bearbetningen i relief mot läroplanstexten. För att analysera
texten behövs ett instrument för att tolka och tydliggöra eller avslöja innehål-
let. Till hjälp i denna analys används resultatet från analysen av de olika dra-
mapedagogiska perspektiven. Det innebär en analys av vilket värde som till-
skrivs dramapedagogik i läroplanerna, genom att urskilja vilka dramapeda-
gogiska perspektiv som tillåts ta plats och i vilken mån det finns något sam-
band med skolans demokratiska fostransansvar. I denna fas handlar det om att
se relationen mellan å ena sidan den möjlighet dramapedagogiken erbjuder
och å andra sidan vad som framkommer i läroplanstexten.

Kunskapen om de dramapedagogiska perspektiven har varit en förutsättning
för att kunna tolka de begrepp eller uttryck som finns i läroplansdokumenten,
samtidigt som det gör det möjligt att även undersöka vad som inte står i texten,
om olika perspektiv inte finns representerade eller om olika centrala aspekter
av dramapedagogik inte omnämns. 

Intervju med läroplansförfattare
Det synsätt som varje ämne genomsyras av är även beroende av vilka personer
som deltagit i det konkreta skrivandet av läroplanstexten. Vad har dessa perso-
ner för uppfattning av ämnet? Vem och vad har påverkat deras uppfattning?
Vad anser de om var och hur ämnet ska inordnas i undervisningen? Att inter-
vjua berörda parter kan ge intressant kunskap för att ytterligare belysa proble-
met.

The distinctive feature of this type is that it focuses in a respondent´s subjective
responses to a known situation in which he has been involved and which has been
analysed by the interviewer prior to the interview (Cohen & Manion 1980 s. 244).

Intervjuer med någon/några läroplansförfattare för respektive läroplan genom-
förs med en semistrukturerad eller fokuserad intervjuform som utifrån en upp-
ställd ram ger möjlighet för intervjupersonen att prata i helheter och att följa
sina egna tankemönster (Cohen & Manion 1980). Intervjuerna finns inspelade
men är ej transkriberade. Intervjupersonerna har getts möjlighet att granska
och kommentera utskrifterna. Intervjupersonerna uttalar sig utifrån den posi-
tion de har som delaktig i läroplansarbetet, vilket ger både en personlig och
officiell prägel på källmaterialet. De valda läroplansförfattarna har uppfattat
sig själva som representanter för dramapedagogik inom svenskämnet i relation
till Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80. Detta gäller inte för arbetet med Lpo 94s
läroplan och kursplan, där ingen inom expertgruppen för svenskämnet uppfat-
tar sig som speciell representant för dramaämnet.
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Figur 3. En modell över avhandlingens genomförande

Olika dramapedagogiska perspektiv och dess demokratiska potential synliggörs

Fas 2. En analys av synen på dramapedagogik i fyra svenska läroplaner

Fas 1. En didaktisk analys av synen på dramapedagogik i dramapedagogiska texter:

Didaktisk analys av relationen
mellan

Mål
Innehåll Metod

Inledningsfas

Ageringsfas

Bearbetningsfas

Vilket värde tillskrivs dramapedagogik i de svenska läroplanerna
Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94 ?

I inläsningen fokuseras mål, innehåll och metod

Tillskrivs dramapedagogik ett demokratiserande värde? Finns olika drama-
pedagogiska perspektiv närvarande i läroplanerna? 

Reflexions-
erbjudande

Fas 3. Diskussion kring dramapedagogikens demokratifostrande funktion
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Del II
Olika dramapedagogiska perspektiv

Making art is placing good things in the world. Aestetic education is education of
the poetic spirit – dedicated to the creative principle in human life. An aestetic
education educates the whole person, the reasoning heart (Ross 1984 s. 141).

Att utgå från målen med dramapedagogik har sina svårigheter. Det finns utta-
landen som är så övergripande och vaga att de stämmer in på allt eller intet.
Slade säger t ex att ”Drama is the art of living” (1954 s. 25). Cook som i sin
beskrivning av The Play Way använder ordet play synonymt med drama säger
att ”by play I mean the doing anything with one´s heart in it” (1966 s. 364).
Det är poetiska uttalanden, men svåra att använda för att urskilja olika drama-
pedagogiska perspektiv.

Det krävs alltså att man ser uttalanden om målen med dramapedagogisk
verksamhet i relation till innehåll och metod för att fånga en meningsfull hel-
het som även bildar ett klangrum där de olika delarna harmonierar med varan-
dra. I denna undersökning urskiljs fyra olika dramapedagogiska perspektiv:
konstpedagogiskt-, personlighetsutvecklande- , kritiskt frigörande- och holis-
tiskt lärande perspektiv. Inledningsvis klargör jag den historiska kontext som
präglar de olika perspektivens tillkomst och de ställningstaganden som ligger
till grund för formandet av de olika perspektiven samt val av begrepp för de
olika perspektiven. Resultatet av analysen redovisas därefter i form av de olika
perspektivens värdegrund, reflexionserbjudanden samt läroprocesser.

I urskiljandet av den teoretiska värdegrund som präglar respektive perspek-
tiv samt dess reflexionserbjudanden finns, som ett medvetet valt raster, frågan
om vilken demokratisk fostran som möjliggörs. Detta synsätt återkommer i
urskiljandet av de läroprocesser som formeras i de olika faserna: inlednings-
fas, ageringsfas och bearbetningsfas utifrån relationen mellan mål, innehåll
och metod.

Eftersom dessa fyra perspektiv är en teoretisk konstruktion så innebär det
att de individuella personernas tankar om dramapedagogik kan inordnas i ett
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eller flera olika perspektiv. Det är den teoretiska tankekonstruktionen som bil-
dar en helhet där de olika delarna samverkar. De grunddrag inom dramapeda-
gogiken som skisseras i Del I återfinns i de olika perspektiven, men utifrån den
genomförda analysen formas fyra didaktiska typologier. I sammanfattningen
av de olika dramapedagogiska perspektiven tydliggörs dessa typologier i en
avslutande modell.
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KAPITEL 4

Konstpedagogiskt perspektiv

And as the drama is an integration of all arts, it offers, probably the greatest
possible opportunity for creative self-expression (Ward 1930 s. 3).

Det konstpedagogiska perspektivet är historiskt förankrat i Creative Drama-
tics-rörelsen, som utvecklades ungefär samtidigt av pionjärerna Winifred Ward
(1884–1975) i USA och Elsa Olenius (1896–1984) i Sverige. Den andra gene-
rationens creative dramatics pedagoger i USA representeras av Geraldine
Brain Siks (f.1912) Nellie McCaslin (f. 1914) samt Isabel Burger som fördju-
par Wards arbete och där framförallt Burger ser creative dramatics som ett sätt
att tillfredsställa djupa sociala behov genom den grupprocess som utvecklas
inom arbetets ram (Braanaas 1985). Det synsätt som finns inom Creative Dra-
matics har ibland definierats som teaterinriktning eftersom teaterföreställ-
ningen är den metod som dominerar. När jag väljer målen som den styrande
aspekten före metoder blir begreppet konstpedagogiskt perspektiv mer adekvat
på så vis att det både fångar upp målen med att utveckla individens kreativitet
och konstnärliga expressivitet. I förmågan att uttrycka sig konstnärligt sker
ingen begränsning till ageringen, utan även de andra konstnärliga former
finns med i formandet av en föreställning, som ett allkonstverk. Begreppet
teaterinriktning kan skapa ett konstlat motsatsförhållande mellan de olika dra-
mapedagogiska perspektiven eftersom det kan tolkas som att det bara är inom
en dramapedagogisk inriktning som arbete med teaterföreställning förekom-
mer. Dramapedagogik oavsett inriktning ligger nära teatern på så vis att tea-
terns språk – ageringen – används. Detta finns som en naturlig och självklar
aspekt men sker på olika sätt inom de olika dramapedagogiska perspektiven.
Inom det konstpedagogiska perspektivet framträder en relation mellan inne-
håll och metod som stärker målet att utveckla individens kreativitet och konst-
närliga uttrycksförmåga, där den dominerande metoden är teaterföreställ-
ningen.

Det dominerande målet inom det konstpedagogiska perspektivet är att ut-
veckla individens förmåga att uttrycka sig i konstnärlig form. En förståelse för
mänskliga relationer och vad som sker i dessa möten är en självklar delaspekt.
Det innebär att valet av metod sker utifrån målet att individen skall utveckla
sin förmåga att uttrycka sig med olika konstnärliga uttrycksmedel där age-
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ringen är det centrala. Det betyder att också valet av innehåll och metod sker
utifrån detta mål. Olika metoder används men det finns en betoning av drama-
tisering som leder fram till ett konstnärligt uttryck för publik. Förmågan att
uttrycka sig konstnärligt stimuleras av litterära texter som i sig innehåller en
konstnärlig expressivitet, men beroende av deltagarnas intresse och behov kan
pedagogen välja att avstå från att använda texter eller använda andra texter t ex
reportage eller debattartiklar i dagstidningar. Även en kombination av texter
och deltagarnas egna livserfarenheter kan vara det innehåll som bearbetas.

Detta dramapedagogiska perspektiv har en pedagogisk syn på dramatiskt
formande och konstnärligt uttryck som fokuserar individens utveckling. Indi-
videns utveckling handlar om att uttrycka sig med alla sina personliga resur-
ser: sina sinnen, känslor, tal, rörelse och ljud och tillsammans med andra ut-
trycka sig i konstnärlig form med alla de medel som finns inom teatern.

Närheten till teatern väcker återkommande frågan om relationen mellan dra-
mapedagogik och teater. Under 1960- och 1970-talet diskuterades frågan in-
tensivt. Det var en debatt som präglade den nordiska och angloamerikanska
dramapedagogiken. Under 1970-talet ledde debatten fram till en definition
som Burgess och Gaudry (1986) sammanfattar med hänvisning till Burgess,
Collins, Gaudry och Tartao;

…’drama’ came to be perceived as synonymous with ‘personal development’,
‘self expression’ and ‘interpersonal communication’. It was the development of
these qualities through the process of dramatic activity which was deemed to be
educationally significant; the product, performance, was not.

Theatre not came to be viewed as an extra-curricular activity, but its contribu-
tion to the child teachers. Words such as ‘actors’, ‘audience’ and ‘making a play’
were a source of embarrassment to teachers and ‘doing a school-play’ was anat-
hema indeed (Burgess & Gaudry 1986 s. 3).

För Burgess & Gaudry (1986) skapade dessa definitioner en svårighet för de
som arbetade med ett konstpedagogiskt perspektiv om vad de skulle arbeta
med. Pedagogerna kände sig bakbundna av att de trodde att det inte var bra
att arbeta med gestaltningen, det dramatiska uttrycket. Det är en situation
som liknar den engelska situationen (se Del II, kapitel 4). I USA skapade
detta problem under många år och att ”the nature of theatre and its relations-
hip with ´drama as personal development´ was never fully explored, and for
many teachers this conflict has yet to be resolved” (Burgess & Gaudry 1986
s. 4). Burgess & Gaudry väljer att fördjupa deltagarnas förmåga att reflek-
tera, analysera, utvärdera och uttrycka sig både skriftligt och muntligt om
den estetiska formen och den personliga utvecklingen för att fördjupa och
utvidga innehållet och den kreativa processen. I Norden fördjupades ett in-
tresse för den betydelse estetik har i dramapedagogik (Braanaas 1985, Szat-
kowskij 1987). Braanaas uppmanar till att vidareutveckla dramaämnets este-
tiska kvaliteter och hänvisar bl a till Malcon Ross bidrag (Ross 1978, 1984),
medan Scatkowskij (1987) betonar konstupplevelsen i dramapedagogiskt ar-
bete.
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Många upplevde en fara för dramapedagogikens existens i och med den
starka betoningen av de pedagogiska kvaliteterna som finns inom dramapeda-
gogiken. Crompton uttropar att ”Drama is for Drama. It is an expression, like
any other human activity or art, of human nature, and as such it has its own
qualities and characteristics” (Crompton 1978 s. 260). Andra ansåg att så länge
som varken de estetiska och pedagogiska kvaliteterna förnekas är det ingen
fara att fokusera antingen det ena eller det andra (Allen 1979). Denna debatt
finns ständigt närvarande och påverkar de som arbetar inom de olika perspek-
tiven. 

I diskussionen om balansen mellan processens och produktens betydelse
kan man säga att de som inte ser någon större motsättning mellan den kreativa
arbetsprocessen och att visa föreställningen för en publik, utan snarare att pro-
dukten är en del i processen, också ser arbetet med teaterföreställningen som
ett viktigt dramapedagogisk arbetssätt. Burger (1966) betonar även att det inte
kan vara någon skillnad mellan dramapedagogiskt arbete och estetisk kvalitet.

It is the method recommended for the ideal children’s drama project, which is a
two-way program with a dual objective: (1) developing in its participants, through
the group experience in creative drama, sympathetic understanding, resourceful-
ness, quickened imaginative powers, sound behaviour patterns, aesthetic sensitive
and emotional balance; (2) producing plays for an audience of young people (ac-
cording to the highest artistic standard) which will educate as they entertain (Bur-
ger 1966 s. 80f).

I samma anda kommenterar Erberth & Rasmussen (1991) att varje elev är
huvudperson i arbetet med dramapedagogik och den dramatiska formen ett
medel i det pedagogiska arbetet, samtidigt är den dramatiska formen viktig för
att stimulera en kreativ process och arbetet med teater nödvändig för att pro-
cessen skall leda till resultat.

Även om den dramatiska formen inte är ett självändamål, är den viktig för att
stimulera en kreativ process. Själva teaterarbetet krävs för att en sådan process
skall leda till resultat. Huvudsaken är dock att arbetet är ett resultat av elevernas
eget ställningstagande, att de själva svarat för sin produktion (Erberth & Rasmus-
sen 1991 s. 9).

Konstpedagogiskt perspektiv – dess värdegrund 
Creative Dramatics-rörelsen har sina rötter i de reformpedagogiska tankar som
betonar barnets och individens aktivitet och skapande förmåga. Ett antagande
om människans natur som Dewey (1985) förde fram och som kan sägas får
komma till uttryck i arbetet med creative dramatics, är att människan har be-
hov av att uttrycka sig konstnärligt, konstruera saker, kommunicera med andra
och vara social. Det är framför allt de amerikanska dramapedagogerna som
hänvisar till Dewey och de reformpedagogiska tankarna. De båda dramapion-
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järerna Ward och Elsa Olenius1 hade ett intresse av att stimulera barns läsning
av litteratur, drama och kreativitet. Olenius såg det som centralt att kunna
aktivera barnen i ett eget skapande kring en litterär text. Hon ville få det etiska
innehållet levande för barnen. Med denna drivkraft utvecklade hon en metod;
creative dramatics2 och startade Vår Teater i Stockholm. Vår Teater har fortfa-
rande en aktiv verksamhet i Stockholm.

Ward arbetade vid Northwestern-universitetet i Evanston, undervisade på
grundskolenivå och ledde utvecklingen av den lokala barnteatern (se Braanaas
1985). Inom båda dessa områden ville hon förändra lärarens förhållningssätt
och arbetsmetoder.3 Ward såg de nya pedagogiska strömningarna som positiva
och utvecklingsbara. Det var idéer som handlade om att sätta barnet i centrum
och se till barnets hela utveckling i stället för att ge en ensidigt intellektuell
träning. Liksom Siks, McCaslin och Burger hänvisar Ward till Francis Parker,
William H Kilpatrick4 och John Dewey när hon hävdade att man skulle ut-
veckla barnens kreativitet och sociala medvetenhet. Det var en del av en tanke-
värld som även Ellen Key5 var delaktig i6.

Under 1970-talet kom det ut en del handböcker i Sverige; Wiechel (1970/
71), Vestin & Pålson (1970/72), Hagnell & Palmqvist (1971), Backeus (1971),
Nissen (1970) Krantz (1971) och Wiklund (1972) som bar på dessa nya tankar
om att sätta individens kreativitet i första rummet. Ehnmark (1971) gav ut två
böcker för ämnet Dramatik och dramatisk verksamhet inom svenskämnet i
skolan. De innehåller valda verk att dramatisera för ungdomar. Det var hand-
böcker utan teoretisk förankring. Wiklund förklarar dock att hon ser värdet
med drama som en ”aktivitet som tränar elevens förmåga att iaktta, att tänka
och att uttrycka sig” (Wiklund 1972 s.19) och detta kunde eleverna träna upp i
skolan med hjälp av dramapedagogiska metoder.

Ward hänvisar framför allt till Deweys teorier när hon förklarar värdet med
ett skapande, aktivt och barncentrerat arbetssätt. Hon ansåg att det var pedago-
gens uppgift att vägleda barnen i deras kreativa arbete med en teaterföreställ-

1 Olenius började som ung bibliotekarie i Stockholm att arbeta entusiastiskt för att stimulera barn-
boksläsandet. Hon försökte väcka läslust hos de unga biblioteksbesökarna genom olika aktivitets-
metoder; sagostunder, bokklubbar och dramatiskt arbete.
2 Begreppet Creative Dramatics introducerade hon efter en resa till USA hösten 1947 då Olenius
blev bekant med Winifred Ward och hennes arbete (se Lindvåg 1988, Braanaas 1985).
3 Ward ansåg att samma uråldriga och auktoritära synsätt var förhärskande både inom skolan och
teatern. Inom den traditionella teatern skulle barnen lära sig att memorera en text och bete sig
enligt en regissörs anvisningar, och skolan präglades av auktoritär undervisning med utantillinlär-
ning och kunskapsdrill.
4 William H Kilpatrick, företrädde grupparbetsmetodiken i USA..
5 Ellen Key skev boken ”Barnets århundrade” (1900) 
6 Genom att forma undervisningen med människan som den centrala utgångspunkten, ansåg re-
formpedagogerna att en demokratisk och antiauktoritär undervisning kunde formas. Företrädarna
för det reformpedagogiska synsättet valde att se människan som aktiv, skapande och med en vilja
att erövra kunskap. De såg henne som i grunden social, kommunikativ, konstnärlig och praktisk.
Denna människosyn harmonieras med det föränderliga samhället, på så vis att människan sågs
som delaktig i skapandet av det nya samhället. Undervisningsstrategier som rekommenderas uti-
från ett reformpedagogiskt synsätt är bl a problemlösning, grupparbeten och dramatisk framställ-
ning.
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ning. Det handlar om den aktiva, självständiga och kreativa individen som får
möjlighet att bevara och utveckla dessa sidor i lärandet om människan i olika
kulturella, samhälleliga och historiska sammanhang. Under 1990-talet kan det
skönjas ett ökat intresse av att förankra det dramapedagogiska arbetet i olika
teoribildningar. Erberth & Rasmussen (1991) drar paralleller mellan dramape-
dagogik, hjärnforskning och kreativitetsforskning. De hänvisar till kreativitets-
forskare Vallas PIIV-teori7 och påtalar betydelsen av att elever får arbeta med
dramapedagogik under en längre tid. För att eleverna ska uppmuntras till själv-
ständigt tänkande och arbete är det nödvändigt med längre projekt som använ-
der sig av kreativitetens alla faser.

Vi menar, att i vårt moderna samhälle som är så präglat av lättköpt konsumtion
och lättillgängliga massmediaupplevelser, har barn och ungdom stort behov av
kreativa projekt, typ teater, som spänner över en lång tid så att de får uppleva
kontinuitetens betydelse för projektets tillväxt. Stannar dramaarbetet bara vid öv-
ningar och småmysig lek, befrämjas inte kreativiteten (Erbert & Rasmussen 1991
s. 28).

I arbetet med att utveckla individens kreativa uttrycksförmåga finns det en
spännvidd mellan olika synsätt; att se det kroppsliga uttrycket -mimen- som
den grundläggande uttrycksformen (Nissen 1970, Bruford 1958, Dropsy
1975), improvisationen (Spolin 1963, Hodgson & Richards 1978), att själva
processen är det viktiga (Courtney 1968, 1988) eller betydelsen av att arbeta
med den muntliga berättelsen som inspiration till arbetet (Olenius 1958). Även
om fokus finns på den kreativa uttrycksformen förnekas inte de psykologiska
och sociala effekterna. Burger (1966) såg att arbetet med att uttrycka sin krea-
tivitet i form av teater som videofilmas eller spelas upp för publik hade för-
måga att attrahera ungdomar som hade svårt att finna sig tillrätta inom de
uttrycksformer skolan erbjöd. Johnstons (1985) grundtes är att traditionell un-
dervisning förtrycker individens spontanitet, fantasi och kreativitet på både
subtila och grova sätt. I hans arbete med att utveckla skådespelares förmåga att
uttrycka sig genuint trovärdigt fann han arbetet med rollers statusskillnader
som mycket värdefullt. Liksom Moreno (1972) som arbetade med improvisa-
tionsteater anser Johnstone (1985)8 att arbetet med att utveckla individernas
spontanitet stärker såväl individens personliga utveckling liksom hennes för-
måga att bli en bra improvisations-skådespelare.

De fria teatergruppernas uppsving under 1960-talet kom också att påverka
demokratisynen inom dramapedagogiken i Sverige. Gruppteatern eller de fria
teatergrupperna utvecklades utanför institutionsteatrarna och ingick i det all-

7 G.Vallas PIIV- teori delar in den kreativa processen i fyra faser: Preparationsfasen eller förbere-
delsefasen, Inkubationsfasen, då problemet läggs åt sidan och bearbetas omedvetet. Illuminations-
fasen, då individen får en insikt om problemet som känns upplysande och befriande, samt Verifi-
kationsfasen, då individen prövar idén.
8 Brådhe m. fl. (1987) tar upp att Johnstone blev känd i Sverige för sitt arbete med improvisations-
teater inför publik. Det blev känt i svensk TV under begreppet Teatersport och är bara en del av det
som Johnstone arbetar med.
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männa vänsterengagemanget bland de intellektuella. Det var en reaktion mot
regissörens dominans och allmänt auktoritära arbetsförhållanden. Skådespe-
larna ville själva bestämma över sin produktion och även välja sin publik en-
ligt andra normer än de som var bestämmande i den gängse kulturpolitiska
sfären (Wirmark 1976). Det innebar att gruppteatern framför allt blev en upp-
sökande teater, som spelade på okonventionella platser som gator, arbetsplat-
ser, skolor m m (Norén 1974). När det gäller arbetsmetoderna inom teatergrup-
pen så försökte dessa förverkliga ett alternativ till det auktoritära sättet genom
att hitta nya former och genom att med övningar omskola sitt eget tänkande
och varande i gruppen/ teaterkollektivet. Backeus (1975) uttrycker detta i ter-
mer av samverkan i stället för hierarkiskt beslutsfattande.

Teater som konstnärlig form kräver samverkan mellan olika uttrycksmedel och
gruppen som arbetsform kräver samverkan mellan olika individer. Att åstad-
komma samverkan är inget givet resultat av något beslut eller någon målsättning.
Det krävs träning för att uppnå den medvetet och frigöra den i handling (Backeus
1979 s. 9).

Den demokratiska fostran skulle alltså genomföras genom aktiv träning av
individens uttrycksförmåga i grupp och medvetandegörande om de gruppdy-
namiska processerna både inom teatern och inom pedagogiken.

Vilken reflexion erbjuds ?
I relation till de mål, val av innehåll samt metoder som formuleras av företrä-
darna inom detta perspektiv, möjliggörs viss form av reflexion för deltagarna.
Verksamheten sägs syfta till att utveckla individens medvetenhet om och för-
måga att kunna, våga och vilja uttrycka sig, vilket är en grundläggande kom-
munikativ förmåga i en demokratisk fostran. I arbetet med det konstnärliga
uttrycket/gestaltningen för en publik tränas medvetenheten om relationen mel-
lan vad individen/individerna vill uttrycka och åskådarens tolkning av ut-
trycket. Det är både verbal och icke-verbal uttrycksförmåga som efterfrågas.

Jag grundar detta på att representanterna inom detta perspektiv säger sig tro
på att man kan frigöra individernas kreativitet och expressiva uttrycksförmåga
med hjälp av det dramapedagogiska arbetet som har fokus på den konstnärliga
formen. Både Olenius och Ward utvecklade arbetsmetoder som låg nära tea-
tern. Teater är i sig ett allkonstverk, där många konstnärliga uttryckssätt be-
hövs för att en föreställning ska kunna genomföras. Som skådespelare lär sig
individen att uttrycka sig med kropp, röst och känslor, och om man så bestäm-
mer med sång och dans. Som scenograf lär sig individen att uttrycka sig i
bilder, med färg och med form. Ljud- och ljus-sättning ingår liksom att kunna
vara regissör. Alla dessa roller får barnen ikläda sig. Det innebär att barnen får
träna olika uttryckssätt i en gemensam arbetsprocess där målet är en färdig
föreställning. Enligt Lindvåg anser Olenius att syftet med barnteaterarbetet är
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Detta synsätt återfinns också hos Ward och Siks. De betonar även att det är
nödvändigt att barnen lär sig dramatiseringens konst innan det används som ett
verktyg i andra ämnen. Siks (1977) ser individens personliga utveckling som
ett led i att förstå omvärlden och anser att en förutsättning för att dramapeda-
gogik ska fungera som ett pedagogiskt verktyg är att individen behärskar en
grundläggande dramapedagogisk kompetens.

The ultimate purpose of drama in education is to open children’s mind, stimulate
their imaginations and language abilities, and spark their enthusiasm for conti-
nued personal development and discovery. On other words, drama should help the
child learn about himself or herself and the world around and grow accordingly...
Drama can also serve a related purpose as a teaching tool when the child has
acquired some basic drama skills and has learned how to use the dramatic process
with confidence and understanding (Siks 1977 s. 9f).

I arbetet med olika scener möter och reflekterar deltagarna över det budskap
som innehållet och formen förmedlar. Det innebär i sig en reflexion över olika
konkreta mänskliga situationer, även om impulsen är av konstnärlig litterär art.

Det demokratiska fostransvärdet ligger i utvecklandet av individens för-
måga att uttrycka sina egna tankar och känslor på ett för andra förståeligt sätt.
För att våga ta del i samhälleliga frågor är det viktigt att våga uttrycka sig.
Vetskapen att i ett sammanhang ha lyckats göra detta, ökar möjligheten att
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individen tar till orda i andra sammanhang. Denna vetskap pekar Hellman
(1992) på som en viktig del i ett fackligt arbete, där gruppdeltagare kan formu-
lera de egna erfarenheterna av sin arbetssituation i en egen skriven och framar-
betad pjäs. Det är en interaktion mellan individen, gruppen och det konstnär-
liga, som möjliggör reflexion utifrån olika sinnen och i möte med varandra, där
den verbala och ickeverbala kommunikationen är viktigare än den skriftliga
kommunikationen.

Sprängkraften består naturligtvis i att man så intensivt arbetar med de egna ut-
trycksmedlen. Dessutom är målet tydligt, premiären fyller en stor roll. Allt
övande och repeterande får sitt utlopp i en föreställning där man prövar sig själv
och gruppens kraft (Hellman 1992 s. 3).

Inom detta perspektiv ses en nära koppling mellan individens personlighetsut-
veckling och hennes förmåga att kommunicera. Därför ser de föreställningen
som ett led i detta arbete där individerna via föreställningen kommunicerar
med en publik (Ward 1930, Lease & Siks 1952, Siks 1957, 1977, Olenius
1958, Bruford 1958, Hagnell 1983). Talerud9(1985) diskuterar ungdomars tea-
terproduktion i relation till olika bildningsbegrepp. Han hänvisar till Ragnar
Olsson som benämner den form av bildning som jag anser framkommer inom
detta perspektiv som ”formandet till en samhällsvarelse”. Det innebär en strä-
van efter en allmän livsberedskap, att via det konstnärliga uttrycket ta en aktiv
del i den kulturella kommunikationen och att som individ se sig själv som en
del i ett större perspektiv. För människor handlar det om att mötas med olika
sinnen och tankar.

Den konstpedagogiska läroprocessen
Inledningsfas
Inledningsarbetet används oftast för att väcka deltagarnas fantasi och en
kroppslig, sinnlig öppenhet. Olika tekniker används för att träna deltagarna i
ageringens olika kvaliteter. Arbetet skall utgå från gruppens ålder, mognad och
förutsättningar samt vad man önskar att arbetet ska leda fram till när man som
pedagog förbereder för ageringen i det fiktiva rummet. Pedagogens övergri-
pande ansvar är att skapa en atmosfär av trygghet och gemenskap tillsammans
med deltagarna och att leda dem i arbetet. Denna atmosfär behövs för att de
ska kunna bibehålla en reflexionsförmåga som är relaterad till deras eget käns-
loliv och egna upplevelser. Annars kan deltagarna hänge sig åt ytligt gestal-
tande. För att kunna se var deltagarna är i sin process, och vad som händer i
den gemensamma läroprocessen, är det nödvändigt att pedagogen är närva-
rande hela tiden. Detta är ett grundläggande förhållningssätt för allt arbete
med agering och finns därmed inom alla dramapedagogiska perspektiv. I pla-
neringen av en längre kurs i dramapedagogik omnämner Erberth & Rasmus-

9 Bo Talerud (1985) sysslar med kulturpedagogiska frågor – inte dramapedagogiska.
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sen (1991) att inledningsfasen handlar om att etablera gruppen och främja det
sociala samspelet eftersom rädsla och osäkerhet är ett stort hinder för indivi-
dens kreativitet.

Vårt mål med detta första steg, är att eleverna skall lära sig lita på sig själva, våga
föra fram sina idéer och börja upptäcka och ta i bruk sina egna kreativa resurser.
De skall också kunna lyssna på varandra och samspelet i gruppen skall fungera
(Erberth & Rasmussen 1991 s. 45).

Lite speciellt är kanske Olenius (1958) åsikt om att det även handlar om andlig
stimulans. Enligt henne ska pedagogen ansvara för att atmosfären är trygg och
tillåtande och tänka på tre grundläggande aspekter ”1) aktiviserad fantasi,. 2)
koncentration, 3) avslappning, så att kroppen lättare kan ta emot andlig stimu-
lans.” (Olenius 1958 s. 163) På det viset möjliggörs att barnen kan vara ska-
pande och med liv och lust dramatisera utifrån de olika impulser som ledaren
inspirerat till. Olenius (1958) beskriver hur hon med de mindre barnen når
fram till dramatiseringen ”lämpligast genom att steg för steg via avslappnings-
rörelser och pantomim föra fram barnen till den egentliga skapande dramati-
ken där ordet kan ta vid.” (Olenius 1958 s. 163, kursivt i originaltext)

Idén med C.D. är att bl a frigöra uttrycksmedlen genom ett systematiskt arbete,
som startar med kroppens uttrycksmedel, så att barnen före sitt skapande är av-
spända. Så är det lämpligt att ledaren berättar en liten episod kanske från vardags-
livet eller något mera abstrakt. Genom många frågor och långa samtal, frigöres
barnens fantasi och känsla. När allt är avklarat behöver barnen en kort tid i full-
ständig stillhet för att kunna koncentrera sig på det de tänker framställa och
vara...Tänk på Stanislavskijs ord: «Om du vill ha bara konstgjorda blommor så
går det fort, men vill du skapa levande blommor så tar det lång tid och fordrar stor
förberedelse och omsorg» (Olenius 1958 s.74).

Deltagarnas livserfarenheter tas tillvara i inledningsfasen i avslappningsöv-
ningar, i koncentrationsövningar, i de mimiska gestaltningarna, i fantasiöv-
ningar, i statusövningar, i rörelseövningar, i samarbetsövningar, i tal, röst och
musikövningar eller i bildövningar där de fångar och uttrycker sina erfarenhe-
ter. De uttrycker sig individuellt men också tillsammans i grupp och deltagarna
tränar sig att uttrycka sig både verbalt och icke- verbalt inför andra.

Inledningsfasen handlar både om att frigöra och utveckla individernas för-
måga att uttrycka sig med agering och om att förbereda sig andligt och mentalt
på det tema som arbetet ska behandla. Om det finns ett färdigskrivet manus
som behandlar något intressant dilemma inom t ex kommunal organisation,
kan olika tekniker användas för att närma sig texten. Improvisationer och roll-
spel som undersöker olika rollkaraktärer eller statusspel som undersöker hur
olika människor i beslutshierarkin förhåller sig till varandra är några möjliga
varianter.10 I förberedelsen inför en improvisation skall gruppen enligt Erberth
och Rasmussen (1991) komma överens om handling, roller, spelplats och tid-
punkt men inte bestämma repliker eller händelseförlopp, detta för att skapa
utrymme för individernas kreativitet.
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Ageringsfas
I ageringsfasen arbetar gruppen med att ge konstnärlig gestaltning åt en text
eller ett tema. Utifrån en litterär text, tema eller berättelse formulerar delta-
garna de olika rollkaraktärernas syn på sig själva, de medagerande rollkaraktä-
rerna och omvärlden i stort. Samma metodik används i arbetet med dockor.
Brådhe m fl (1987) och Erberth & Rasmusson (1991) beskriver hur en grupp
kan arbeta fram till en föreställning både utifrån ett färdiggkrivet manus och
utifrån en idé som deltagarna själva vill formulera. Gate & Hägglund (1988)
samt Rolfart & Castegren- Mattsson (1986) fokuserar arbetet från en idé eller
en vision fram till en färdig föreställning. Om det inte finns något färdigskrivet
manus påbörjas en undersökning av temat. Data kan behöva samlas in, inter-
vjuer kan behöva genomföras, tillsammans med t ex besök på olika kommu-
nala förvaltningar. Undersökningen präglas av det dramaturgiska språkets krav
på ett innehåll kring ett tydligt dilemma som koncentreras i tid och rum samt
några rollkaraktärer som personifierar dilemmats olika drivkrafter. Det kan
vara någon fråga som debatterats nyligen i pressen och hur den behandlas i
olika kommunala instanser.

För att dilemmat ska bli intressant och tydligt för publiken krävs det att det
finns olika uppfattningar som står emot varandra. Dessa uppfattningar personi-
fieras av olika rollkaraktärer. Problemet intensifieras vid vändpunkten och nå-
gon form av lösning sker. I en klassiskt arbetsform formas rollkaraktärernas
handlingar och drivkraft utifrån de gängse frågorna om: Vem är du? Vilka är
närvarande? Vilken tid och plats avses? Vad sker i situationen? Vart är de på
väg? Det är också dessa frågor som styr skapandet av olika dramatiska situa-
tioner och deltagarna lär sig att uppmärksamma olika aspekter som tillsam-
mans bygger upp en helhet. Olika estetiska tekniker som spänning, fokus,
kontrast och symboler används för att ge form åt dramat. Erberth & Rasmus-
sen (1991) påtalar att det som skiljer teaterarbetet från improvisationerna är att
man med hjälp av repetitionerna ger improvisationerna en fastare form, i syfte
att visa upp arbetet för en publik.

Själva metoden medför att deltagarna har möjlighet att bearbeta händelsen
utifrån olika perspektiv, eftersom de kan byta roller under arbetets gång. De
kan vara både skådespelare och då bearbeta händelsen inifrån en given roll
vilket ger en ökad inblick i hur olika personer med olika karaktärsdrag kan
uppleva samma situation. Man kan vara regissör och bearbeta hur händelsen
framförs och hur budskapet förmedlas. Därmed ökar medvetenheten om inter-
aktionen mellan människor och om hur olika stämningar eller värderingar tar
form. Som scenograf skapar de den miljö som möjliggör eller hindrar olika
händelseriktningar mellan de inblandade rollerna. Frågan om miljöns bety-

10 Det finns mängder av handböcker som visar olika tekniker och hur man hanterar olika problem,
jag klargör endast vissa huvudlinjer i arbetet som tydligör skillnaderna mellan olika perspektiv. Se
t ex Gate & Hägglunds bok ”Spela teater. Från idé till förställning” (1988) eller Burgess & Gaudry
”Time for drama A handbook for secondary Teachers” (1986).
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delse för människors liv aktualiseras. Som manusförfattare formulerar de ett
dilemma så att det passar att framföras i ageringens form.

The art of drama is a process of originating and giving form to action, language,
characters, a story, and a play. Children create drama in the related roles of play-
ers and playmakers. As players, they imagine, impersonate and form the action of
characters. When children progress in their skills and abilities as players they
experience the processes of playmaking (Siks 1977 s. 34).

Det betyder att deltagarna ikläder sig rollen av någon annans karaktär och
därmed ser världen utifrån någon annans ögon och upplevelsesfär, men utan
att lämna sig själv. Om individen har en förmåga att förstå andra människors
perspektiv så tränar hon också sin förmåga att se en situation från flera olika
håll och att förstå att det alltså finns flera ”sanningar”.

Oavsett om syftet med pjäsen är att vara underhållande, spännande eller
förmedla ett budskap (Bock 1989), om deltagarna väljer att göra en thriller, ett
romantiskt drama, en symbolisk eller expressionistisk pjäs, är det ett grundläg-
gande material som omformas till estetisk form. Genom att undersöka hur
innehållet tar form sett utifrån olika perspektiv ökas förståelsen av både texten
och det verkliga livet. Deltagarna aktiverar även sina egna livserfarenheter för
att kunna ge liv och mening åt innehållet. Det innebär att alla har något att
tillföra.

Creative dramatics is the term given to the form of drama which exist for the
purpose of the child participant. It is playing with purposeful group planning and
significant evaluating and it effects each individual who actively participate in
this art experience. Staging and costuming are of little concern for it is the process
rather than the product which is the region of emphasis in this activity (Lease &
Siks 1952 s. 2, kursivt i originaltext).

Deltagarna lär sig att uppmärksamma olika aspekter som tillsammans bygger
upp en helhet. På motsvarande sätt som individen lär sig se vad som sker i den
dramatiska situationen så kan dessa lärdomar överföras så att de använder
samma undersökande frågor för att se vad som händer i det verkliga livet. 

Bearbetningsfas
Inom detta perspektiv betonas det personliga och det gemensamma uttrycket
där ageringen med sitt både verbala och icke-verbala uttryckssätt är det som
arbetet fokuseras kring. Det betyder att bearbetningen både behandlar det
konstnärliga uttrycket samt innehållet i det man vill framföra. Det handlar om
att lära sig hantera det konstnärliga uttrycket i sig och öppna för att det finns
olika vägar att framföra ett överenskommet innehåll på. Det gäller även att
hitta en konstnärlig form som överensstämmer med budskapet.

Ross (1978) formulerar en teori om de konstnärliga formernas funktion för
att uppnå en djupare förståelse för olika känslor. Hans teori var ett svar på
kritiken att dramapedagogiskt arbete blev för ytligt när man arbetade med det
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konstnärliga uttrycket. Ross (1978, 1984) menar i stället att arbetet med den
estetiska formen kan medföra en djupare mänsklig utveckling. I arbetet med
att hitta en hållbar estetisk form blir både känslor och den konstnärliga formen
tydliggjord. Han använder sig av begreppet ”hållbar form”, när känslor och
form harmonierar utifrån den grundläggande intentionen.11 Ross (1978, 1984)
anser att människan uppnår estetisk och känslomässig kunskap genom att un-
dersöka det känslomässiga inre i relation till den estetiska formen. Utifrån den
estetiska form som skapas med utgångspunkt från en inledande impuls sker en
distansering och reflexion kring den estetiska formens uttryck, som därefter
sätts i relation till det känslomässiga inre. Denna process fortsätter tills den
första impulsen fått en hållbar form (se Ross 1978, 1984, Witkin 1974). Ross
använder sig även av Winnicot´s teorier om det tredje rummet, där barns lek
sker och barnen bearbetar den yttre verklighetens intryck i mötet med den inre
omvärldsuppfattning som barnet har. På motsvarande sätt anser Ross (1984)
att den estetiska arbetsprocessen sker. Han ser även en fara med att en beto-
ning av innehållet på bekostnad av den estetiska formen kan innebära en in-
strumentalisering av ämnet. En förståelse för den konstnärliga formen förloras
och med det även förmågan att fånga det problem eller det begrepp som skulle
ges estetisk form.

När det gäller bearbetningen av innehållet är det texten, temat eller berättel-
sen i form av manus som undersöks och de egna reflexionerna tillförs för att
individerna ska förstå texten, i syfte att agera adekvat i sin roll. Därigenom kan
individerna åstadkomma en distansering till de problem som bearbetas och
själv välja graden av närhet. Bearbetningen av den egna personen blir en un-
dertext, liksom bearbetandet av de problem som dyker upp i gruppen.

Förmågan till närhet och distans är en kvalitet som återkommer. Det är en
kvalitet som anses möjliggöra reflexion. Gersie & King (1988) ser den situa-
tion där sagor, myter och legender berättas som både kollektiv och individuell,
både med närhet och distans. De arbetar med myter, legender och sagoberät-
tande med målsättning att göra det möjligt för individerna att erövra kunskap
om sig själv som mänsklig varelse tillsammans med andra. De anser att det
sker ett möte mellan berättaren och de som lyssnar ”when the space between
us and another is filled with words of intentional sequentially, we take inside
us the energy which is attached to the verbalisation. The power of words ex-
tends beyond the power of content, it is also the power of repeated usage, of

11 När Ross ( 1978, 1984 ) förklarar den konstnärliga arbetsprocessen bygger han vidare på Wit-
kins (1974) tanke om utvecklandet av känslomässig intelligens och lyfter in det i ett pedagogiskt
sammanhang. Witkins förklarar känslomässig intelligens med den process som hjälper oss att
assimilera känslomässiga impulser med känslomässig kunskap. Behovet av kunskap väcks genom
att individen upplever en känslomässig reaktion som hon inte förstår. En känslomässig obalans,
störning uppstår. För att lösa upp den spänning eller frustration som då uppstår kan hon antingen
reagera reflexmässigt, t ex avlägsna sig från det som väcker spänningen, eller slå på det/den eller
också kan hon reflektera över de känslor som väcks och därigenom nå en fördjupad känslomässig
kunskap. Denna reflexionsprocess underlättas om man använder sig av konstnärliga symboler
eftersom dessa symboler talar till oss på ett mera direkt sätt. De kan uttryckas verbalt med metafo-
rer, vi kan säga att vi har fjärilar i magen eller med bild, musik, rörelse eller drama.



61

association and of intent” (Gerise & King 1988 s. 31). Hos varje lyssnare
skapas olika bilder genom de ord som används. Orden är kollektiva men fanta-
sin är individuell.

Det är i berättarens skicklighet och lyssnarnas villighet att inspireras och
göra kopplingar till sitt eget liv som situationen mättas med liv och skapande –
eller inte. Och genom att vara den som berättar lär människan känna sig själv
som en person som är värd att lyssnas på och som kan bli förstådd. Den ska-
pande processen är beroende av en kvalitet som formas i mötet mellan männis-
kor, den konstnärliga formen och människans förmåga att fantisera. Därmed
uppstår även en nödvändig distans för att kunna se sig själv i ljuset av en
berättelse.

In the act of imagining we create a separation between our current, actual situa-
tion and one that we imagine as an alternative. The space which is thus created,
enables us to reflect upon our actual situation; to shed light upon it. As long as we
are identified with an experience we cannot see it nor can we illuminate it. Dis-
tance is needed. There are many ways of creating space through reflection, the-
rapy and education. Using the imagination to create space is effective because of
its multi-dimensional and multi-functional qualities (Gersie & King 1988 s. 36).

Precis som Courtney (1968) ser de fantasin som den kvalitet som gör det möj-
ligt att kommunicera med människans subjektiva livsvärld och som i olika
konstnärliga former konkretiseras. I fantasins konkreta konstnärliga form finns
det möjlighet att bearbeta och erövra ny kunskap. Liknande tankar utvecklar
även Ross (1978, 1984). Gersie & King (1988) menar att människan får kon-
takt med sina erfarenheter, önskningar och möjliga potential via fantasin. I
bearbetandet av olika berättelser som fokuserar allmängiltiga mänskliga teman
kan detta synliggöras i konstens symboliska språk, där agering bara är ett av de
konstnärliga uttryck som de använder sig av. Denna kunskap om jaget´s va-
rande, önskningar och möjliga resurser erövras genom reflexion tillsammans
med andra människor. Till skillnad från Ross (1978, 1984) som mera betonar
utvecklandet av en estetisk form i relation till den känsla eller problem som
ska uttryckas ser Gersie & King (1988) den estetiska formen som att verktyg i
sökandet efter personligt relaterad kunskap om jaget och om människan som
människa.

Bearbetningen av formen -pantomimer eller spelade scener- sker på olika
sätt. Både Ward och Olenius tar dock fram vissa principer. De anser att det är
de deltagare som inte spelade upp som ska börja och berätta om sina reflexio-
ner, därefter gruppen som spelade upp och sist pedagogen. Anledningen till
detta förfaringssätt är att deltagarna skall träna sin reflekterande förmåga och
inte lära sig att förlita sig på pedagogens värdering. Kritiken handlar inte om
att bedöma elevernas kompetens eller duglighet som skådespelare utan det är
rollerna, handlingen, dialogernas täthet, ageringen, samarbetet och tempot,
som studeras utifrån vad gruppen tillsammans vill uttrycka. Det är inte perso-
nerna som är i fokus, utan vad de vill berätta med hjälp av teaterns språk.
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Kritikens värde är, enligt Ward, att den väcker nya tankar och sätter igång
fantasin, vilket medför att elevernas observationsförmåga och bedömningsför-
måga ökas samt att alla blir delaktiga i hela arbetsprocessen. Det är inte peda-
gogens uppgift att vara ensam regissör, utan det är alla som tillsammans skall
berätta en historia och därför är det viktigt att alla är delaktiga i bearbetandet
av de olika scenerna. Det är en del av läroprocessen.

Olenius uttrycker samma åsikt. I de olika faserna med arbetet från en berät-
telse till en färdig pjäs sker kontinuerliga gemensamma bearbetningar, där bar-
nen ger uttryck för sina åsikter om vad de ska spela och hur, vilka rollfigurer
som ska vara med och varför, vilka scener som ska vara med och varför. Bear-
betningen behandlar i denna situation förmågan att konkretisera en gemensam
ide till visuell handling.

Efter varje improvisation är det alltså många och långa resonemang. Efter varje
imp. kommer kamraterna, som sett på, med sin kritik. De får lära sig att först säga
det positiva, så ger ledaren sin hänsynsfulla värdering. Använd aldrig ironi, men
använd känsla för humor och dra fram fördelar utan att ge avkall på kvalitet. Vi
måste alltid låta barnen få tillfälle att tala om vad som bildar bakgrund för en
känsla eller reaktion. Vi ska hjälpa dem att tränga in i personens förutsättningar
och hela inre liv.... Därigenom kommer gruppens människokännedom att utveck-
las och barnen uppövas i att uppfatta sina medmänniskor med samma varma för-
ståelse, som de själva vill finna hos andra (Olenius 1958 s. 74).

Genom att vara och känna som en annan person kan individen få en förståelse
för andra personers agerande, motiv och relationer till andra människor (Bur-
gess 1966). Det ger också en möjlighet att under kontrollerade former leva ut
olika känslor (Ward 1930, Lease & Siks 1952).

Vid användandet av ageringens innehåll och form som förmedling av en
gemensam ide, en berättelse, en historisk situation eller en färdigskriven pjäs
krävs bearbetning av både innehåll, roller, tempo, interaktion m. m som ut-
vecklar en förståelse för dessa aspekter i produktionen liksom inom det verk-
liga livet. I skapandet av en pjäs om t ex kommunal demokrati, sker det hela
tiden en dubbel process. Å ena sidan fördjupas kunskap om vilka problem
människor brottas med inom den kommunala förvaltningen och beroende av
vilket perspektiv deltagarna har valt kan både genus, etnisitet, ekonomi och
generationsaspekter konfronteras i det valda dilemmat. Å andra sidan fördju-
pas kunskap om hur deltagarna med hjälp av ageringens estetiska uttryck for-
mulerar ett budskap i en pjäs.

Frågan är om det kan finnas en direkt överensstämmelse mellan en konst-
närlig form och människans känslor och upplevelser av det konstverk de ser.
Read (1969) diskuterar relationen mellan form och känslor och att konstnär-
liga symboler alltid är beroende av dess kontext.12

12 Det är i en diskussion om Susanne Langers (1953) teori om konstens förmåga att symbolisera
känslor/verkligheten som något helt till skillnad från den logiskt språkliga uppdelningen av tids-
mässigt åtskilda delar. Hon försöker urskilja det hon ser som specifikt för konsten och tar i sin
diskussion inte upp den kulturella verklighetens påverkan på dessa symboler.
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…how can the ´form´of one kind of concrete feeling or complex of feelings, the
feelings of ´life´ be projected into another form, the form of art? The feelings (and
the ´forms´of feeling) of life outside art and the feelings (and the ´forms´of fee-
ling) inside art are, concretely, different (Read 1969 s. 61).

I arbetet med att skapa en föreställning och med att möta en publik tränger
sig den kulturella verkligheten sig på i upplevelsen och tolkningen av konst-
verket. Konst utan igenkännande får inget känslomässigt värde, varken för
aktörerna eller publiken. I mötet med publiken prövas denna dialog och publi-
kens möjlighet till igenkännande. 

Hagnell (1983)13 gjorde en undersökning om olika myter och meningar om
barnteater. En myt som hon behandlar är att barn inte ska spela teater för andra
barn, men hon kommer fram till att det finns ett speciellt värde i att barn visar
sina produktioner för andra barn. Barnen har i arbetet med teater en möjlighet
att formulera insikter som inte låter sig kommuniceras med andra medel och
genom föreställningen kommunicera med sina jämnåriga.

De tyckte att det var fint att de vuxna fick se att också ungdomar kan åstadkomma
någonting. Men framför allt styrkte det åskådarna i deras gruppsolidaritet att för
en gång skull få se elever spela för elever...

Att barn inte skulle ha något intresse av att ställa upp som publik när andra barn
spelar är alltså en vanföreställning (Hagnell 1983 s. 39).

Genom föreställningen får barnen även stöd för att deras arbete har ett värde,
andra människor (publiken) visar sin uppskattning för vad de uttrycker. Deras
självkänsla stärks genom att de bevisligen klarade av uppgiften (arbetsproces-
sen ledde fram till en produkt) och att de vågar föra fram den till beskådande. 

Vad som är viktigt i sammanhanget är enligt Hagnell att innehåll och form
är genomarbetat. Att barnen har något att meddela publiken som är deras eget
och att de har arbetat tillräckligt med formen så att stoffet och formen fungerar
ihop. Då uppstår inte någon press på barnen utan det blir en gåva som de vill
förmedla till de barn som är publik (Hagnell 1983).

Det som lyfts fram i Hagnells undersökning är att även barn förankrar sitt
budskap i den egna erfarenheten och i en medvetenhet att det är något man vill
uttrycka. Det är det komplexa och situationsbundna som fokuseras.

Sammanfattning
Inom det konstpedagogiska perspektivet finns det primärt två mål som skapas
i samverkan mellan innehåll, metoder och värdegrund. Det handlar dels om att
individerna i interaktion med andra och med hjälp av agering skall utveckla sin
personlighet, sociala samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga och dels
att skapa en föreställning som kan spelas upp för publik. Utifrån dessa mål är

13 Hon undersöker 12 olika myter om barnteater samt diskuterar dem utifrån dramapedagogiska
teorier
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teaterformen den dominerande metoden där övningar, improvisationer, roll-
spel och forumspel blir hjälptekniker. Individernas förmåga att gestalta ut-
vecklas inledningsvis med hjälp av olika övningar där individens kreativa ut-
tryckssätt, koncentration, avslappning, samarbete, tal, röst, kroppspråk och
kommunikation tränas. Användandet av litterära texter, sagor, myter och pjäser
medför att deltagarna kan undersöka livet utifrån en rollkaraktär och bearbet-
ningen av arbetet syftar till att nå en överensstämmelse mellan den yttre ge-
staltningen och vad individerna vill uttrycka. Olika språkliga uttrycksformer
samverkar i skapandet av ett budskap och deltagarna tränas i att slutföra ett
gemensamt projekt där resultatet även har mottagare.
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KAPITEL 5

Personlighetsutvecklande perspektiv

Det dramapedagogiska synsätt som finns inom det personlighetsutvecklande
perspektivet finns historiskt förankrat hos Slade (1954), Courtney (1968) och
Moreno (1972/42) där ageringen är kärnan men formas och används utifrån
andra mål än inom det konstpedagogiska perspektivet.1 Kunskapssynen inom
detta perspektiv har sina rötter i folkbildning, humanistisk psykologi, social-
psykologi och psykodrama med företrädare som Grundtvig, Maslow, Rogers,
Laing, Moreno, Mead men även Rousseau, Kant, Pestalozzi och Fröbel. Detta
dramapedagogiska perspektiv benämns som det personlighetsutvecklande per-
spektivet.

I jämförelse med det konstpedagogiska perspektivet ägnas mera tid till
självreflexion och gruppdynamisk reflexion än att gestalta ett konstnärligt ut-
tryck och relationen mellan innehåll och form, samtidigt som det finns ett klart
uttalat intresse att utveckla autonoma människor som deltar i utvecklandet av
ett demokratiskt samhälle.

För Slade (f 1912) som hade motsvarande ställning i England som Olenius i
Sverige och Ward i USA var det barnets naturligt dramatiska uttryckssätt som
skulle stimuleras. Hans huvudtes var att det existerar en egen konstform
”Child Drama” (1954) som barnet använder för att förstå sig själv och sin
omvärld och för pedagogen handlar det om att skapa möjligheter för barnen att
upptäcka och utveckla detta naturliga uttryckssätt.2

Slades (1954) syn på child drama, det spontana dramats utveckling och den
inre upplevelsens betydelse öppnade nya synsätt och metoder inom dramape-

1 Det innebar inte att Slade förnekade betydelsen av att spela pjäser men för Slade (1954) var det
viktigt att vänta med att spela färdiga pjäser tills barnen kom upp i tonåren, dels för att inte störa
barnens undersökning av sig själva och världen och dels såg han arbetet med pjäser som en
slutprodukt i en läroprocess som leder fram till en förmåga att spela teater.
2 Slade bygger sina idéer på egna observationer av barns spontana lek och han såg en utvecklings-
process i barnens drama från de första rörelselekarna och titt-ut-lekarna till rollekar som därefter
utvecklas till dramatiskt spel för publik- teater. Denna utvecklingsprocess vars yttre uttryck man
kunde följa antog han hade med största sannolikhet en motsvarande inre process. (Slade 1954
s.26). Vad han tog fasta på i sina observationer var den mänskliga aktiviteten. Det lilla barnets
aktivitet betecknas som lek, (personal play and projected play) men hennes lek är samtidigt ett
utforskande av omvärlden. Att utforska omvärlden med hjälp av leken, såg han därmed som den
naturliga formen för mänsklig utveckling.
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dagogiken. Med Slades lärjunge Brian Way och hans metodiska bidrag skedde
en ytterligare förskjutning från det teatrala uttrycket till en betoning av upple-
velsen och de personlighetsutvecklande aspekterna.

Way (1976) menade att det var själva processen eller arbetet som föregick
en föreställning som var kvalitén i det dramapedagogiska arbetet och det som
alla kunde arbeta med, medan teater endast var till för några fåtal. Samtidigt
vände han sig mot den verbala informationen som kunskapsform och såg an-
vändandet av den direkta erfarenheten/upplevelsen som ett arbetssätt som både
träffar intellekt, känsla och själ samt berikar fantasin och därmed överför mer
kunskap. Ways budskap skapade en hetsig debatt i Sverige om det över huvud
taget var nödvändigt att spela upp för en publik i ett dramapedagogiskt arbete
(Ehnmark 1985).

Detta personlighetsutvecklande synsätt visar sig även i flertalet av de hand-
böcker (utan teoriförankring) som kom ut i början av 1970-talet. Handböck-
erna visar hur individen med hjälp av dramatiseringar och olika övningar kan
utveckla människans inre, hennes fantasi, sinnen kroppsmedvetenhet och ut-
trycka dessa inre impulser (Bergman 1971, Kuhnau & Mc Evan 1971, Ham-
mar 1973, Wikholm 1974, Öhrn 1978).

Det finns även en förskjutning från teaterformen till ett beaktande av grupp-
processerna. I de kurser som anordnas av Kordainstitutet3 för lärare i syfte att
”ge teoretisk och praktisk utbildning för fördjupad förståelse av gruppdyna-
miska skeenden och ökad medvetenhet om ledarskap och gruppfunktioner” så
användes olika konstnärliga former, både ”dels dramatiskt skapande, skapande
i färg och form, rörelse och ljud,- dels dynamisk pedagogik och demokratiskt
beteende. I samtliga moment kommer samspelet i grupp att vara utgångspunkt
för bearbetning” (Drama 1974 s. 28).

Vid ett nationellt dramapedagogmöte 1973 diskuterades om ett arbete
kunde betraktas som dramapedagogiskt, om det inte ledde fram till en före-
ställning. Slutsatsen var att ett arbete kan uppfattas som dramapedagogiskt när
det omfattar något av följande tre stadier eller olika kombinationer av dem: 1)
Inlevelse och upplevelse som fokuserar individens och gruppens utveckling, 2)
Gestaltning, dramatiskt och konstnärligt formande 3) Konstnärligt uttryck och
dramatisk form som kommunicerar med publik (Johnsson 1974). Det som de-
finieras under steg ett och två är utmärkande för detta personlighetsutveck-
lande perspektiv.

Det synsätt som formas är i linje med Lindvågs (1978) argumentation för att
ett dramapedagogisk arbete handlar om att i en anda av icke- konkurrens

3Kordainstitutet bildades av Dan Lipschütz. Han formulerade även ideérna om ett gruppdynamiskt
ledarskap tillsammans med användandet av konstnärliga uttrycksformer i Dynamisk pedagogik
(1971) och Samspel i grupp (1976). Lipschüts formulerar att Kordainstitutet arbetar med att ut-
veckla medvetna individer för ett demokratiskt samhälle.

Kordainstitutet arbetar med att ge deltagarna tillfälle att återupptäcka en personligintegritet.
Dess verksamhet kan därför sägas vara att indirekt påverka utvecklingen mot en alltmer genom-
förd demokrati: man önskar ge varje enskild deltagare möjlighet att bli så medveten, att han
varseblir sin egen ogivning och sina resurser och därigenom blir klar över och kan påverka sin
egen ’omyndiga’ ställning i samhället. (Lipschütz 1971 s 25).
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skaffa sig kunskap på ”ett mer intensivt sätt än vad som annars sker. När man
lär sig genom drama, läggs vikt vid att utforska människor och situationer, och
gruppdiskussioner bör följa på dessa improvisationer” (Lindvåg 1978 s. 13).
Det är i arbetet med övningar, improvisationer och rollspel som individernas
självförtroende, samarbetsförmåga, grupptrygghet och inlevelseförmåga ut-
vecklas, vilket ger en möjlighet att bearbeta egna attityder samt problem som
kan finnas i grupper. Hon ser dramapedagogik som en övning i demokrati, där
samtalen har en betydelsefull roll i det dagliga arbetet.

Drama ger eleverna ett arbetssätt, som uppmuntrar till att se alternativ och val-
möjligheter. De måste för att kunna utföra en uppgift diskutera sig fram till och
enas om beslut. De måste ta ansvar 1) för sig själva 2) för de andra i gruppen 3)
för det som händer runt omkring dem. De övar sig att vara aktiva i problemsitua-
tioner och utnyttja fantasi, känsla och förnuft för att lösa problem (Lindvåg 1978
s. 25).

Det finns alltså ett annat förhållande till teaterföreställningen inom detta per-
spektiv än inom det konstpedagogiska perspektivet. Både Wiechel
(1971,1976,1983) och Nilsson & Waldemarson (1988) menar att det innehåll
som läroprocessen fokuserar handlar huvudsakligen om kunskap om den kom-
munikativa arenan. Det kan handla om att bli medveten om olika nivåer i
kommunikationen, att träna sin förmåga att argumentera, väga olika stånd-
punkter och värderingar, att göra val, fatta beslut samt upptäcka och bearbeta
sina attityder och värderingar eller olika konflikter mellan människor, förutom
om att befästa och fördjupa kunskap. På det viset är ageringen lika betydelse-
full inom detta perspektiv, men utifrån ett annat mål.

Allen (1979) varnar för att undervärdera de estetiska kvaliteterna i arbetet
med personlighetsutveckling, attityder eller beslutsfattande. Det är mötet mel-
lan estetik och pedagogik som är dramapedagogikens kärna. En likartad håll-
ning finns hos Lindvåg (1978). Utifrån en sammanfattning av vad dramapeda-
gogik innebär påtalar hon att gränserna är vida och att det inte är lätt att sär-
skilja olika inriktningar, psykologiska, pedagogiska eller estetiskt konstnärliga.
”Så är det med allt kreativt arbete, som vill nå människor. I detta sammanhang
får inte det konstnärligt skapande momentet glömmas bort, det dynamiska
momentet, det som gör arbetet just till drama” (Lindvåg 1978 s. 12).

Inom detta perspektiv är det centrala att varje individ skall kunna utveckla
sina resurser så att hon kan vara aktivt delaktig i den demokratiska och sam-
hälleliga processen. För att nå dit krävs det en frigörelse av de individuella
resurserna och en förståelse för individen i relation till andra människor samt
det omgivande samhället. I detta perspektiv ingår gruppens gemensamma upp-
levelser som referensram till kunskap och olika fenomen undersöks i relatio-
nen mellan de tre nivåerna, individnivå, gruppnivå och samhällsnivå med ut-
gångspunkt från den gemensamma upplevelsen i ageringen (Slade 1954,
Courtney 1968, 1986, Wiechel 1983, Kongsrud & Rosdahl 1970, Nilsson &
Waldemarson 1988).
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Personlighetsutvecklande perspektiv – dess värdegrund
Under 1970-talet ser flertalet pedagoger dramapedagogik som ett pedagogiskt
verktyg som kan användas för att kompensera en fostran som hämmat indivi-
den att använda sina personliga resurser. Dramapedagogik uppfattas som en
frigörande och personlighetsutvecklande pedagogik. Speciellt viktigt ansågs
detta i utbildningen av pedagoger: förskollärare, fritidspedagoger, lärare, dra-
mapedagoger och Kordaledare. Att utveckla individens alla resurser och där-
med hennes personlighet ser Way (1976) som viktigt i ett demokratiskt sam-
hälle. I hans modell kan man uppfatta en utvecklingsgång från jaget till sam-
hällelig medvetenhet, från att utforska sina egna resurser till att frigöra sig
personligt och att utnyttja sina egna resurser. Det ger en möjlighet att bli ly-
hörd för andra och sin närmiljö så att man därefter kan berikas av impulser
från när och fjärran. Men eftersom utgångspunkten är att människan har till-
gång till sina egna resurser, handlar huvudparten i hans budskap om den första
fasen i utvecklingen, dvs att frigöra individens resurser.

Svend Möller Nicolausen, lärare och inspiratör till Upplevelsens pedagogik
i Kungälv4, anser att när man som pedagog är delaktig i fostran av individen i
ett demokratiskt samhälle så är det viktigt att ha ett dynamiskt synsätt både på
samhället, gruppen och individen. Det är ett långt citat som fångar den tidens
tänkande.

Vi anser att en pedagogik byggd på upplevelse, erfarenhet och insikt är en förut-
sättning för demokratiska undervisningsformer och att den är en oumbärlig nöd-
vändighet, när det rör sig om kreativ verksamhet. Förutsättningen för kreativitet
är att människan är fri och kan välja. Det betyder i sin tur att människan måste
vara kritisk och medveten. Men en kritisk medvetenhet uppnås endast genom
upplevelse, erfarenhet och insikt på ett personligt plan. Härutöver har vi ansett att
det är väsentligt att lägga vikt vid ännu en aspekt: Det sociala sammanhanget.
Den fria och väljande (autonoma) människan är inte ett isolerat fenomen utan är
påverkad av och påverkar de grupper som hon ingår i. Samtidigt med att man
utvecklar den personliga medvetenheten är det viktigt att öka den sociala medve-
tenheten genom tolerans, accepterande och konstruktiv öppenhet. Dessa förhål-
landen kan man naturligtvis föreläsa om. Men de erkänds bara, om de upplevs
och erfars (Experiment med... 1974 s. 16f).

En återkommande tanke är att dramapedagogiskt arbete utvecklar den hela
människan. Tanken på den hela människan kan spåras tillbaka till Schiller och
Fröbel och finns även som en framträdande dimension både hos Moreno och
hos Grotowski5 (Rasmussen 1990). Båda två överger teatern eftersom de
”kunstneriske konvensjoner står i veien for det de søker: det autentiske møtet
mennesker i mellom. Det de begge er opptatt av er å skape former for et

4 En kurs anordnad av NAR – Nordiskt Amatörteaterråd 1972–73 i samarbete med Nordens Folk-
liga Akademi för ledare av teater och dramalärarutbildning inom folkbildningen. Denna kurs på-
verkade många dramapedagog- och teaterutbildare i Norden
5 Grotowski vidareutvecklade den moderna skådespelarkonsten. Både Moreno och Grotowski är
enligt Rasmussen (1990) betydelsefulla för den dramapedagogiska utvecklingen
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kvalitativt menneskelig møte” (Rasmussen 1990 s. 345). Men de överger inte
ageringen eller de estetiska uttrycken bara för att de överger teatern. I age-
ringen ser de en potential att upphäva de regler som normalt gäller och indivi-
derna kan mötas utifrån andra premisser som parterna kommit överens om ska
gälla för stunden. Detta möte kan användas för att undersöka det personliga
jaget och människan som social varelse.

Enligt Moreno (1972) antar människan i det dagliga livet olika roller i olika
situationer som grundar sig i interaktionen mellan jaget, den/de andra och
situationen. Förutom att vi har en officiell roll, t ex lärarrollen har vi ”a range
of roles in which he seas himself and faces a range of counter-roles in which
he sees others around him. They are in various stages of development. The
tangle aspects of what is known as ’ego’ are roles in which he operates, with
the pattern of role-relations around an individual as their focus” (Moreno 1972
s. 133). Barnet lär sig dessa roller successivt genom olika utvecklingsstadier
som ofta överlappar varandra. Dessa roller kan därmed vara av fysiologisk,
psykologisk, kulturell eller social natur och hur vi uppfattar dessa beror både
på våra personliga och kulturella erfarenheter och vår förmåga att agera spon-
tant.6 Förmågan till spontanitet erhålls när individen är trygg i hur hon själv
reagerar i många olika situationer, något som individen enligt Moreno kan
utveckla i arbete med olika rollspelsformer.

Grotowski (1984) var intresserad av det essensiella mötet mellan männis-
kor, och menade att det finns en känslomässig kunskap lagrad i kroppen. I
arbetet med det kroppsliga uttrycket som ledsagas av inre bilder kan skådespe-
laren etablera kontakt med sig själv och i ett tillstånd av fullständig närvaro
kan skådespelaren uppnå en dimension av att vara ”not merely a confrontation
with his thoughts, but one involving his whole being from his instincts and his
unconscious right up to his most lucid state” (Grotowski 1984 s. 57).

För att utveckla individernas personlighet blir det för både Moreno och Gro-
towski viktigt att överge teatern och hitta andra arbetsformer. Hur den sociala
och psykologiska rollen fungerar kan gestaltas, upplevas och bearbetas i en
fiktiv ageringssituation. Genom att i ageringen repetera tidigare problem eller
tidigare situationer får människor en möjlighet att se dem från en ny sida, med
en annan distans eller utifrån ett annat perspektiv och därmed förstå dem på ett
nytt sätt. Kungsrud och Rosdahl (1970) diskuterar att distansskapandet å ena
sidan kan göra det möjligt för individen att förstå sig själv och andra, och å
andra sidan kan det medföra en distans mellan individens känslor och ageran-
det. De uppfattar att man inom teatern använder sig av ett kroppspråk som inte
är integrerat med personens inre, utan ett medvetet pålagt språk, som används
för att uppnå ett speciellt syfte. De benämner det som ett tertiärt kroppspråk.
Denna form av distans, ökar inte individens självförståelse. Det kroppspråk
som är eftersträvansvärt inom dramapedagogik är, enligt Kungsrud & Rosdahl

6Ordet spontanitet kommer från det latinska ordet sponte som betyder frivilligt, av egen vilja. Med
spontanitet menar Moreno ”to respond with some degree of adequacy to a new situation or with
some degree of novelty to an old situation” (Moreno 1972 s.138).
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(1970), ett primärt och komplementärt kroppsspråk, där kropp och själ ut-
trycker samma sak, de är komplementära och utgör därmed en enhet. ”Vi bör
alltså ingalunda öva våra barn att begagna tertiärformerna” (Kongsrud & Ros-
dahl 1970 s. 42).

Kommunikationen mellan människor sker på flera nivåer samtidigt, med
olika grader av distans och med olika former av inlevelse. Dessa kommunika-
tionsfunktioner sker mer eller mindre omedvetet i det vanliga livet och är nå-
got som kan användas inom dramapedagogiken med ett pedagogiskt syfte för
att spegla individen, gruppen och samhället. I rollspelsformen sker ett medve-
tet arbete med att undersöka den fiktiva situationen och deltagarnas sociala
verklighet. Nilsson & Waldemarson (1988) tar upp att det handlar om att i
agering belysa rollfunktioner samt strukturer, mönster och processer i gruppen
för att både få en personlig och allmän kunskap om grupper.

Övningarnas syfte är att man ska kunna tillämpa de erfarenheter och kunskaper
man har både om den aktuella gruppen och om andra grupper man är eller har
varit medlem i. Man kan dela upp gruppdynamiken och de övningar som hör till
den i olika områden, t ex kommunikation, samarbete, problemlösning, status, le-
darskap, beslutsfattande (Nilsson & Waldemarson 1988 s. 100).

Människan uttrycker sig olika beroende av i vilken situation eller vilken per-
son hon riktar sig till. Wiechel anser att dramapedagogikens värde är att indi-
viden tränar ett brett spektrum av de konstnärliga och kommunikativa ut-
trycksformerna där ”människan själv är det viktigaste mediet; andra medier
utgöres av bilder, texter, ljud, musik m m som kan konkretisera en bestämd
situation och miljö. Våra livsstilar får en intressant belysning i kopplingen
mellan ord- ljud- rörelse- handling och bild.”(Wiechel 1987 s. 30). I sitt arbete
kan deltagarna stegvis förtydliga sitt språk, ett språk som är både estetiskt och
kommunikativt. 

Flertalet pedagoger hänvisar till Mead (1976) som påtalar att relationen
mellan individens uttryck – expression- och den förankrade responsen är en
faktor att räkna med vid normal kommunikation. Förmågan att kunna modi-
fiera sina uttryck grundar sig enligt honom i en förmågan att kunna leva sig in
i den andra personens situation och dennes förmåga att ta emot budskapet.
Tolkningen av den andra personen kan ibland göra kommunikationen lättare,
ibland mer komplicerad. Att vi tolkar uttryck och den andres förmåga att förstå
vårt budskap ingår som en del i den mänskliga kommunikationen. Förutom att
vi använder vår verbala uttrycksförmåga använder vi vår icke- verbala ut-
trycksförmåga, dvs kroppsspråket när vi kommunicerar.

Det verbala uttryckssättet ingår i flera andra sammanhang, inom det svenska
språket litteraturen, diktningen och musiken. Det speciella inom dramapeda-
gogiken är att det verbala uttryckssättet kopplas samman med det kroppsliga
och själsliga uttrycket, det inre budskapet. Individerna undersöker, speglar och
utvecklar kunskap om relationerna mellan dessa uttryckssätt.

Det handlar inte bara om individens identifikation. Mead (1976) menar att
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jaget är självmedvetande och kan se sig själv genom att låna andras ögon och
betrakta sig själv utifrån en annan roll. Denna process kan enligt Nilsson &
Waldemarson (1988) användas i rollspelen, där individen är medveten om att
ett rollbyte äger rum och har möjlighet i efterdiskussionen att undersöka de
olika rollpersonernas och jagens upplevelser av situationen. I de återkom-
mande speglingarna blir individens jaguppfattning stärkt. Det innebär att det är
möjligt att både kunna undersöka den sociala interaktionen i ageringen, men
även de olika personernas värderingar om rollernas handlingar och tal. I den
pedagogiska situationen kan en medvetandeprocess kring olika sociala roller
påskyndas genom att individen spelar och undersöka olika situationer (Kongs-
rud & Rosdahl 1970, Wiechel 1971, Nilsson & Waldemarsson 1988).

Om Way betonar individens personlighetsutveckling och en förståelse av
individen i gruppsammanhang, så betonar Wiechel (1971, 1983) snarare indi-
videns förståelse och förmåga att fungera i gruppsammanhang och att utifrån
grupprocessen vidga vår förståelse för mänsklig interaktion. I denna kun-
skapsprocess utvecklar vi vår sociala kompetens.7 Social kompetens är enligt
Wiechel (1983) något som relateras till vår vardagssituation, till individen och
hennes förmåga att vara medveten om och ha en social distans till sin livssitu-
ation, för att kunna förstå och hantera sin plats i samhället. Wiechel anser att
målsättningen för dramapedagogikens sociala kunskapsbildning är att: ”vi ska
få kunskap om oss själva i våra olika roller i samlivet med varandra...att ut-
veckla kreativa resurser ...(samt) att verka för en fördjupad demokrati” (Wie-
chel 1983 s.23f, kursivt i originaltext).

Att arbeta för att skapa en medvetenhet om människans olika sociala roller
och gruppdynamiken, dvs det kraftspel som uppstår mellan gruppdeltagarna är
också enligt Nilsson & Waldemarson (1988) en del i det dramapedagogiska
arbetet. Kunskap om grupper och grupprocesser är inte förbehållet dramape-
dagogiken. Men på samma sätt som dramapedagogik använder sig av psyko-
social kunskap i kombination med agering, finns det ett uppmärksammande av
rollspelens och forumspelens betydelse i arbetet med grupper. Speciellt gäller
det konfliktlösning inom arbetsliv och skola (se t ex Lennér-Axelsson & Thy-
lefors 1997, Nasenius 1986, Maltén 1992).

Hos Gerise & King (1988) finns liksom i den dynamiska pedagogiken ett
användande av olika konstnärliga former, där agering bara är en del. De foku-
serar sitt arbete på att deltagarnas ska bearbeta människans eviga frågeställ-
ningar om att vara människa. Kring något allmängiltigt tema, t ex att under-
söka relationen mellan rädsla och mod används olika konstnärliga former för
att konkretisera de personliga tankar och upplevelser individerna har för att
dela dem med andra och därefter reflektera över vilken kunskap som är möjlig
att erövra utifrån den process de delat. I användandet av olika estetiska ut-
trycksformer ser de möjligheten att spegla och utveckla hela människan i mö-
tet med andra och att individerna får kunskap om sig själv i mötet med andra.
7 Han definierar social kompetens som: ”vår förmåga att tillsammans med andra bearbeta åsikter,
konflikter, arbetsplaner, möta varandra på ett positivt, öppet och konstruktivt sätt”(Wiechel 1983 s 7).
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Hägglund & Fredin (1993) kombinerar olika pedagogiska teorier som kan
förklara dramapedagogikens funktion och eftersom de i sitt arbetet vänder sig
till lärare som kommer att arbeta med barn beskriver de även olika adekvata
lekteorier. De hänvisar till Schillers teori om människans ständiga kamp mel-
lan formdriften och den sinnliga driften som förenas i leken, Fröbels syn på
leken som barnens viktigaste uttrycksform, Freuds psykoanalytiska syn på att
leken ger barn möjlighet att bearbeta olika problem och uppfylla olika önsk-
ningar och Winnicots teori om det livsnödvändiga lekområdet. Men de tar
även upp Batessons kommunikationsforskning: att individen inom leken lär
sig att hantera olika metakognitiva signaler samt Knutsdotter Olofssons lek-
forskning: att hon lyfter fram ”som – om” leken som lekarnas lek och pedago-
gens betydelse för att möjliggöra en kvalitativt bra lek för barnen, så att leken
präglas av ömsesidighet, turtagande och samförstånd.

Inom detta dramapedagogiska perspektiv argumenteras för en demokratisk
fostran som grundar sig i att i agering och reflexion motverka en auktoritär
fostran. Detta får som konsekvens att arbetet med dramapedagogik grundar sig
på att utveckla individerna så att de har grundläggande personliga, praktiska,
själsliga och kognitiva möjligheter att fungera demokratiskt i mötet med andra
människor, dvs att kunna, vilja och våga leva och arbeta på lika villkor tillsam-
mans med andra. Respekt för andra människor grundar sig i en förståelse för
människors olika situationer och värderingar.

Vilken reflexion erbjuds?
Det finns en betydande skillnad mellan detta perspektiv och det konstpedago-
giska perspektivet på så vis att ageringen inom det personlighetsutvecklande
perspektivet primärt ses som ett medel för att öka individens kunskap om sig
själv i samspel med andra och samhället. Detta kan ske på olika sätt, dels i ett
aktivt arbete med att utveckla individens resurser, dels genom reflexion av
gruppdynamiska upplevelser och dels genom agering och bearbetning av soci-
ala situationer. Detta kan relateras till olika skolämnesrelaterade problem. Uti-
från symbolisk interaktionism föds människans medvetande och identitet i in-
teraktionen, det är en social process där individ och den kulturella omgiv-
ningen är ömsesidigt beroende av varandra. Med olika rollspelsformer som
huvudsaklig metod fokuseras olika vardagliga situationer i det undersökande
arbetet.

Nilsson & Waldemarson (1988) benämner kunskapsspel, konfliktspel, kom-
munikationsspel, handlingsspel och attitydspel som spelvarianter som fångar
upp olika adekvata teman. Detta synsätt fanns uttryckt redan 1971 av Wiechel
som bl a. visade att verkligheten kan undersökas med hjälp av agering. Fokus
i situationsspel, som utgår från cases från verkligheten, kan vara att ”träna
tekniker för att analysera och bemästra samspelssituationer med utgångspunkt
från bestämda problemsituationer (cases)” (Wiechel 1971 s. 112) eller att
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”med utgångspunkt från olika arbetssituationer träna bearbetning av informa-
tion och fattande av beslut” (Wiechel 1971 s. 124) eller att i konferensspel
”utveckla en samfälld argumentation, som kan bilda underlag för systematiska
beslut, objektiva analyser av informationskällor och försök att klara ut värde-
ringsfrågorna i anslutning härtill” (Wiechel 1971 s. 132). Samma synsätt åter-
finns hos Nilsson & Waldemarsson.

Med hjälp av agerande, rollspelande (som ju inte är verkligt handlande i verkliga
situationer utan prövande handling i som-om-situationer) har vi möjligheter att
vara både subjekt och objekt på samma gång, villkorligt och en bit i taget. Vi kan
ge våra egna speglingar av oss själva och få dem prövade; vi kan ge våra speg-
lingar av andras speglingar och få dem bedömda- allt på prov. Och vi kan jämföra
direkt med hur andra uppfattar det vi gjort... Vi kan kalibrera våra vardagserfaren-
heter med rollspelserfarenheterna, använda reflektionen som medel och få hjälp
av andras synpunkter och erfarenheter (Nilsson & Waldemarson 1988 s. 53, kur-
sivt i originaltext).

Något som är specifikt för dramapedagogik är enligt Wiechel (1983) att en
förståelse för individernas sociala och samhälleliga situation kan utvecklas
genom dramatiska lekar, rollspel och genom det dramatiska spelet, eftersom
individerna i skapandet av en levande handling formar en modell av den aktu-
ella verkligheten med sina värderingar, tankar, handlingsberedskap och män-
niskosyn. 

Den modell av verkligheten som deltagarna skapar kan förändras, utveck-
las, testas på olika sätt och analyseras, något som utgör grunden i arbetet med
den sociala kompetensen. På detta vis är reflexionen knuten till att individen
dels undersöker sina egna värderingar men även andra människor och deras
sociala situation genom att i roller pröva deras perspektiv och levnadsvillkor.

De gruppdynamiska processer som uppstår när grupper samarbetar under en
längre tid kan användas i studiet av socialpsykologiska processer. Inom dra-
mapedagogutbildningen används ett dramapedagogiskt synsätt där den grupp-
dynamiska processen används för att öka förståelsen för gruppdynamiska pro-
cesser i allmänhet. Grünbaum8 förklarar att dramapedagogiken utvecklades till
ett ämne, en metod och en pedagogik med utgångspunkt från upplevelsens
pedagogik9. Genom att dramapedagogutbildningen är upplevelsebaserad anser
hon att de studerande lättare kan förstå och bedöma individer och gruppers
behov. Det är ett dynamiskt förhållningssätt som ligger nära Lipschütz dyna-
miska pedagogik (Lipschütz 1971, 1976)10.

Inom den dynamiska pedagogiken eftersträvas kunskap om människors per-
sonliga utveckling, tillväxt och sätt att samarbeta. Det handlar om att under-
söka hur individen ser på sig själv och sina resurser och därigenom får hon en
tydligare självbild. Individerna medvetandegör sig om den egna verkligheten
och mänskliga beteenden och relationer. Det är kunskap om jaget som individ

8 Grünbaum deltog i konferensen i Kungälv (se tidigare not) och var sedan delaktig i att skapa den
folkhögskoleförlagda två-åriga dramapedagogutbildningen , där hon fortfarande är verksam.
9–10 Not 9 och 10 se nästa sida.
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och skapande varelse och hur jaget handlar och samspelar i grupp som efter-
strävas. I detta arbete är användandet av ageringsövningar betydelsefulla för
att både synliggöra och utveckla förståelsen för de olika individernas resurser
och handlingar, och för vad som sker i gruppens dynamik.

I detta dramapedagogiska perspektiv efterfrågas en medvetenhet om sam-
banden mellan de mekanismer som sker inom en grupp och mellan människor
i olika sammanhang. Men det finns också något mer än reflexionen om olika
situationer eftersom olika situationer även upplevs via ageringen.

Den personlighetsutvecklande läroprocessen
Inledningsfas
Inledningsfasen kan se lite olika ut beroende på vad syftet med undervisningen
är och med vilka individer pedagogen arbetar, men liksom i övriga perspektiv
handlar inledningsfasen om att skapa en trygghet och öppenhet i gruppen och
att innehållet känns trovärdigt och intressant för deltagarna. En grundläggande
attityd till arbetet behöver etableras i inledningsfasen dvs att fokus för arbetet
handlar om att undersöka innehållet i ageringen, inte det gestaltande uttrycket
(Way 1976, Lipschütz 1972, Nilsson & Waldemarson 1988). Även om det är
agering som är kärnan så ligger fokus på lärande, kunskap, människan och
relationer mellan människor, inte på ageringens uttryck.

Med tanke på att deltagarna ska använda sig själva som referensram i bear-
betande och utforskande av grupper och grupprelationer är inledningsfasen
betydelsefull. Way (1976) ser det mera som att individerna ska träna så att de

9 ” Drama som ämne innebär att man i och för sig utgår från behov och önskemål i den grupp som
man arbetar med, men där det finns givna förutsättningar för arbetet, dvs. individuell och kollektiv
utveckling med hjälp av gestaltning, att lära sig gestalta både egna idéer, de gemensamma idéerna
och att kunna lära sig av dessa processer. Gestaltning är en förutsättning för inlärning eller den
specifika kunskapsprocessen i drama, liksom att känslomässigt engagemang är en nödvändighet
för gestaltandet. 

Kärnan i drama som metod är att man agerar tillsammans, man bearbetar det man gjort och man
drar slutsatser av det. Utifrån denna grundläggande metod finns det flera inriktningar. Oavsett
inriktning finns den grundläggande metoden med, men med olika proportioner och olika struktu-
rer för arbetet. Hon ser människor som positiva resurser som gemensamt kan forma ett demokra-
tiskt samhälle. Drama kan användas aktivt som ett medel att förändra det samhälle som vi faktiskt
har. Inte förändra i någon inskränkt politisk betydelse men så att människors resurser tas tillvara
på ett annat sätt och att det blir människor och människors behov som blir avgörande och inte
teknologi och ekonomi.” (Grünbaum, intervju).
10 Lipschütz utbildar Kordaledare vid Kordainstitutet i Stockholm. Han (1971) förklarar begreppet
dynamisk pedagogik:

”Med ordet dynamisk vill man markera att denna form av pedagogik står den dynamiska
psykologin nära och liksom denna hävdar en syn på människan som en utvecklingsbar och
ständigt föränderlig varelse, som i varje levnadsfas söker lösa nya livsuppgifter och nya
tillvaro- och anpassningsproblem....Verksamheten med dynamisk pedagogik är i hög grad
pedagogisk med en tydlig utbildningsriktning. Men det är inte fråga om ett kunskapsinhäm-
tande i vanlig bemärkelse, utan man söker att ge varje deltagare tillfälle att finna fram till
och vidareutveckla en egen identitet och personlighet med utgångspunkt i mänsklig samlev-
nad och samarbete.” (Lipschütz 1971 s. 28f).
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kan använda sig av sina olika mänskliga resurser. I improvisation med tal (dvs
improviserad agering) och de dramatiska spelen såg Way den pedagogiska
form där individerna använder alla viktiga mänskliga resurser, som dessutom
kan anpassas till olika åldersgrupper och gruppers olika behov.11 Att träna upp
förmågan att agera kan även bidra till att skapa ett bra arbetsklimat inför det
som ska undersökas.

Lipschütz (1976) anser inte att det viktiga är att individernas ska träna upp
sina resurser utan att alla människor har behov av att ha kunskap om sina
personliga resurser för att kunna använda dem på ett adekvat sätt i samspel
med andra.12 Det är en liten men betydelsefull skillnad och av den anledningen
är även de inledande övningarna en del i att belysa den processen. Även i
1990-talets undervisningslitteratur för pedagoger på grundutbildning och fort-
bildning kan vi se exempel på denna typ av övningar.13

Gerise & King (1988) nämner att berättelsen kan fungera som en nyckel
eller inträdesbiljett till människors undermedvetna.

… the story performs the function of reassuring the recipient that the unknown
can become knowable, the the road between the known and the unknown can be
travelled both ways (Gerise & King 1988 s. 33).

Det är alltså viktigt att förbereda sig både mentalt, känslomässigt och kropps-
ligt, sinnligt för att därefter kunna arbeta aktivt med improvisationer, dramati-
seringar eller rollspel. Moreno (1972) anser att det är viktigt att hålla den
kroppsliga uttrycksförmågan levande och fri samtidigt som det är väsentligt
med den mentala och psykologiska förberedelsen för att kunna genomföra de
idéer man vill utföra, oavsett vilken ålder man är i.

The physical starters continue to be the rescue-starters in all warming up proces-
ses throughout the life span ... Unlike the infant, the adult has of course, develo-
ped mental, social and psychochemical starters, which independently may initiate
his warming up as well as interact with physical starters (Moreno 1972 s. 53 f).

Utifrån ett gruppdynamiskt tänkande konstituerar sig gruppen som grupp i
inledningsfasen. Gruppens spelregler etableras, vilket i sin tur påverkar det
fortsatta arbetet. Det specifika är att arbetet inriktas på att deltagarna medve-
tendegörs om hur dessa processer tar form i deras egen grupputveckling. Uti-
från ett dynamiskt pedagogiskt synsätt etableras enligt Lipschütz (1976) ett
självpedagogiskt förhållningssätt under denna fas, som därefter präglar grupp-

11 De mänskliga resurser som Way syftar på är fantasin, rörelsen, talet, känslan, intellektet, sinnena
och koncentrationen. I improvisationerna sker ett helhetsutövande och en sammankoppling av de
olika resurserna (Way 1976 s.192–242).
12 Lipscütz (1976) nämner de mänskliga resurserna i termer av: sinnesmedvetenhet, spontanitet,
koncentration och avspänning, fantasi och inlevelse, bildmässigt tänkande, gestaltande, verbalt
tänkande, självförtroende, självkännedom, personlighetsintegration, tillit, ansvar och medveten-
het, gruppsamverkan, samt medmänskligt engagemang.
13 Bl a Bodil Erberth & Viveca Rasmussons (1991) är ett exempel på undervisningslitteratur som
används inom det svenska skolsystemet. Det är också ett exempel på metodlitteratur inom detta
dramapedagogiska perspektiv.
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medlemmarnas arbete. Med det självpedagogiska förhållningssättet menar han
att gruppdeltagarna använder sig själva ”både som undersökningsinstrument,
som redskap för utforskande och experimenterande och som undersöknings-
objekt. ...Tyngdpunkten i verksamheten ligger ... på att varje deltagare söker
efter kunskap genom egna erfarenheter och egna slutledningar” (Lipschütz
1976 s. 11). Detta sker hela tiden i olika former av gruppkonstellationer och
bearbetningen sker tillsammans med de personer som man delat en upplevelse
med. För Lipschütz är det alltså den gemensamma upplevelsen som är ut-
gångspunkten för reflexion och bearbetning. Även Wiechel (1971, 1983) Nils-
son & Waldemarson (1988) ser deltagarnas egen grupp (elevgrupp, lärargrupp,
arbetsgrupp) som referensram för bearbetning och kunskap om hur grupper
fungerar mer generellt. På motsvarande sätt inleds varje rollspel eller annan
ageringssituation med en genomgång av den situation som ska komma.

Ageringsfas
I ageringsfasen används olika former av ageringstekniker; improvisationer,
dramatiseringar, rollspel av olika slag eller teaterföreställning, men rollspel är
den huvudsakliga metoden. Manus, dvs det innehåll som behandlas i age-
ringen kan vara färdigställd i förväg eller tas fram i samband med ageringen
(Nilsson & Waldemarson 1988). I ageringen skapas en fiktiv situation. Det
betyder inte att de normala relationerna mellan individerna försvinner. ”The
members of a group do not forget who they are and how they normally relate
to each other because they are asked to take on a role” (Robinson 1980 s. 167).
Men det finns en möjlighet att bygga upp en estetisk kontext i ageringen som
gör det möjligt att pröva andra roller och relationer än de vanligtvis har i det
verkliga livet. Utan den estetiska kvalitén skapas inte den möjligheten. Den
estetiska kvalitén gör det möjligt att fördjupa en undersökning av mänskliga
relationer och situationer om deltagarna agerar trovärdigt i den fiktiva situatio-
nen. Det finns därmed ett större krav på realism och trovärdighet i ageringen i
detta perspektiv än i det konstpedagogiska perspektivet eftersom målsätt-
ningen är att utforska sociala roller och relationer. Enligt Erberth & Rasmus-
sen (1991) handlar det för eleverna om att illustrera och diskutera lösningar på
konflikter, att påverka och bli medveten om värderingar och attityder, att träna
sig inför kommande uppgifter, att levandegöra aktuella eller historiska händel-
ser eller skapa förståelse för olika sammanhang eller att användas som en
redovisningsform.

Med rollspel menar vi, som tidigare nämnts, en improvisation som avbildar en
verklig situation ur den sociala omvärlden. Det ställer alltså krav på realism och
verklighetsanknytning. Rollspelets syfte är att deltagarna skall utforska den soci-
ala verkligheten som finns runt omkring oss (Erberth & Rasmussen 1991 s. 113).

En distansering av den egna upplevelsen kan bindas ihop med vardagssituatio-
ner och analyseras. Den estetiska formen gör det möjligt att arbeta nära per-
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sonliga problem utan att deltagarna behöver vara privata. I utvecklandet av
rollerna i det dramatiska spelet och innehållet i handlingen tillvaratas elever-
nas skapande och nyskapande förmåga, något som stimulerar kreativiteten
(Wiechel 1983).

I ageringen aktiveras tankar, känslor och handlingar. Courtney (1995) för-
klarar det med att vi i ageringen är koncentrerade på att tolka den andres
attityder och värderingar såsom de kommer till uttryck i hennes handlingar,
gester, mimik och även med ord. Det är detta sammanvävda intryck av perso-
nen som väcker känslor av empati (missnöje, hopp, förakt, förväntan) hos
personen och hos de som betraktar ageringen. Det är detta som gör det möjligt
att se det mänskliga dilemmat i en problematik.

Samtidigt är de personer som är aktiva i ageringen skapare av den fiktiva
situation som blir till i mötet här-och-nu. De skapar något tillsammans. Häri-
genom är den estetiska kvalitén, förmågan att agera, att vara i det sociala som-
om mötet samtidigt som andra personer tittar på, lika viktigt som reflexionen
om vad som sker i situationen. Courtney (1995) säger att förmågan att tänka
utgör i sig en sammanvävd process av kognitiv, affektiv, psykomotorisk och
estetisk kvalitet. Denna tankeprocess kan användas i alla dess kvalitetsaspekter
i arbetet med agering, vilket skulle innebära att ett återkommande arbete med
dramapedagogik även påverkar individernas sätt att tänka.

Människan kan även uppleva en känsla av ´katharsis´av att hela något som
tidigare var oförklarligt eller något som gjorde ont genom agering. Det är
något som Moreno (1972) utvecklade flera metoder kring, från dagstidningste-
ater till olika former inom psykodrama. Schützenberger (1975 s. 70ff) redovi-
sar 61 olika tekniker som kan användas i ett psykodramatiskt arbete. Röine
(1978) har utifrån psykodramateknikerna tagit fram vissa tekniker som kan
användas inom pedagogiskt drama. Det är metoder som hon anser ”fremmer
spontanitet og demper prestasjonsangst bedre enn dramaundervisning i tradis-
jionell forstand” (Röine 1978 s. 11), dvs rollträning, rollbyte och den tomma
stolen14. Nilsson & Waldemarson (1988) ser förutom de tre redan nämnda
ytterligare sju psykodramatiska tekniker som användbara i pedagogiska sam-
manhang för att tydliggöra, avgränsa och förändra spelsituationen.

Det dramapedagogiska arbete sker aktivt i olika stora grupper, gruppstorle-
ken anpassas till de gruppkonstellationer som är vanliga i vardagssituatio-
nerna. Det aktiva grupparbetet är därmed nödvändigt för att individernas upp-
levelser ska kunna sättas i relation till vardagens situationer, och förståelsen
för samhället fördjupas. I detta arbete används och stimuleras de enskilda indi-
vidernas erfarenheter, vilket i sin tur utgör ramen för gruppens erfarenhetsba-
serade kunskap. Denna kunskap utgör samtidigt den ram inom vilken grup-
pens arbetsprocess utspelas.

Användandet av ageringen som pedagogiskt verktyg innebär att alla delta-
garna aktivt medverkar i arbetet, samt att de olika deltagarna har olika roll-

14 Den tomma stolen används på olika sätt som en symbol för en tänkt person
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funktioner i arbetsprocessen och i framförandet av improvisationen/ rollspelet.
Arbetsprocessen i den egna gruppen utgör samtidigt en upplevelsemässig
spegling av andra arbetsgrupper. Genom att pedagogiskt använda sig av denna
spegling uppnår deltagarna en insiktsmässig kunskap om arbetsprocessers ge-
nerella funktioner. Härigenom motsvaras den pedagogiska situationen enligt
Wiechel (1983) av den arbetssituation som är vanligen förekommande i ar-
betslivet utanför skolan.

Man lär sig t ex genom att själv agera eller genom att se andras agerande, genom
att ta emot alla omedelbara upplevelser eller genom att bearbeta, tolka och be-
gripa. Vi fäster uppmärksamheten på dramaspråket, som ju innehåller ord- bild-
rörelse- ljud i samverkan (Wiechel 1983 s. 58, kursivt i originaltext).

Individens livserfarenheter utgör den samlade kunskap som präglar individens
värderingar och tolkningar av ny kunskap och nya situationer. När det gäller
gestaltandet, improvisationer och rollspel så anser Lipschütz (1971) att det är
viktigt att innehållet i gestaltningarna är hämtade ur deltagarnas egna erfaren-
heter eller de vardagshändelser som är igenkännbara. I rollspelen arbetar del-
tagarna med olika mellanmänskliga teman eller problem som kan uppstå i
grupper. Betoningen ligger hela tiden på den skapande processen och bearbet-
ningen sker efter gestaltandet.

Bearbetningsfas
Att uppleva det konstnärliga, det estetiska är inte det primära inom detta per-
spektiv vilket Szatkowskij (1987) ser som en utgångspunkt inom dramapeda-
gogiken som helhet, däremot är den estetiska upplevelsen och uttrycket en
förutsättning för bearbetningen. Om deltagarna är förtrogna med ageringen
kan fokus på arbetet vara undersökningen av temat och inte själva gestaltandet.
Wiechel påpekar att texter eller andra innehållsliga impulser, film, bild och
text i förening m m, kan användas för att undersöka hur gruppen och indivi-
derna förhåller sig till olika kulturella, sociala och samhälleliga fenomen. Valet
av innehåll till en undersökning kan således både vara deltagarnas egna erfa-
renheter, bilder ur verkligheten genom tidningar eller annat media, skönlitte-
rära eller teoretiska texter från olika ämnesområden.

I all dramapedagogisk litteratur finns uppvärmningsövningar som ska stärka
individernas öppenhet mellan varandra och deras förmåga att agera. Genom
den dramatiska leken och spelet ges deltagarna direkta upplevelser som de lär
sig analysera och värdera tillsammans med ledaren, något som stärker förmå-
gan att värdera erfarenhetsbaserade upplevelser. Detta analysarbete anser Wie-
chel befinner sig på vad J Bruner (1976) benämner som den symboliska nivån
i de tre inlärningsstadierna. När eleverna avläser varandras handlingar i roll-
spelen sker inlärningen på illustrationsnivån och den egna handlingen i drama-
tiseringen sker på handlingsnivån. I dramaprocesserna undersöker och växlar
eleverna mellan de tre nivåerna vilket fördjupar inlärningen.
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Det specifika med ageringen är att den möjliggör en återkoppling till olika
personer och att detta grundar sig på en konkret upplevelse. Olika känslomäs-
siga upplevelser kan relateras till det som gruppen nyss har sett spelas eller
själv deltagit i. Det betyder att svepande formuleringar som, ´Jag upplever dig
som manipulerande´ kan återkopplas till vad personen i spelet nyss sagt eller
gjort för att göra upplevelsen allmängiltig och möjlig att undersöka. Eller det
kan vara gester eller andra kroppsuttryck som förmedlar ett tydligt budskap
som inte kan fångas i en berättelse om situationen, men som blir tydliga i
ageringen. På motsvarande sätt fungerar undersökningen av en åsikt eller vär-
dering.

En åsikt som någon yttrar blir för de andra en kunskap genom beskrivning, en
kunskap som inte är handfast. En handling är däremot en kunskap genom bekant-
skap och direkt åtkomlig. Alla åsikter, värderingar och förväntningar som yttrar
sig i handling blir påtagliga, direkta och därmed förändringsbara. (Nilsson &
Waldemarson 1988 s. 107)

Reflexionen fokuserar rollmönstren i en grupp och användandet av ageringen
är ett sätt att göra rollmönstren tydliga för att deltagarna ska bli medvetna om
de förväntningar som finns, de olika rollernas funktion, den struktur som finns
i gruppen och hur gruppen skulle vilja att den fungerar. Här kan det uppstå en
positiv spiral i en grupp där det finns en öppenhet att se på sig själv och andra
utifrån en vilja att förstå. ”Att en grupp är öppen innebär att förändringar är
tillåtna, att det är tillåtet att prata om det som händer med gruppen och indivi-
derna” (Nilsson & Waldemarsom 1988 s. 107). Denna öppenhet leder i sin tur
till en ökad förståelse för de olika individerna och vad som sker i det gruppdy-
namiska fältet, vilket leder till en större öppenhet, osv. Genom att fokus i
ageringen handlar om att gestalta en annan människa på ett trovärdigt sätt, kan
det öka individens uppmärksamhet på de människor hon möter i verkliga livet
och vad de gör i olika situationer.

Reflexion handlar även om att formulera gemensamma abstraktioner och
generaliseringar utifrån konkreta situationer. Nilsson & Waldemarson (1988)
säger att syftet med bearbetningen är att ”deltagarna ska få perspektiv på det
som hänt; den bör också leda fram till en generalisering av vad man sett, hört
och lärt sig” (Nilsson & Waldemarson 1988 s. 69). Detta märks i den typ av
frågor som läraren kan ta upp efter rollspelen. Frågor som dels handlar om vad
som skedde mellan rollpersonerna och dels samband och mönster mellan det
de nyss upplevde och mer generell kunskap. Grünbaum uttrycker det i termer
av att det människan lär sig i det praktiska gestaltningsarbetet leder till en egen
teoribildning som konfronteras med andras teoribildning, vilket i sin tur leder
till en modifiering av det egna synsättet (Grünbaum, intervju). Lindvåg (1978)
ger förslag på hur olika rollspel kan följas upp med diskussionsfrågor, t ex
”Varje rollspel bör följas av samtal om egna erfarenheter av problemet (eller
liknande)” (Lindvåg 1978 s. 113),”Hur upplevde ni dessa övningar? Diskutera
problemet kommunikation. Hur meddelar vi oss egentligen med varandra?”
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(Lindvåg 1978 s. 125) ”Diskutera de olika reaktioner som blir märkbara i
elevgruppen under spelets gång”(Lindvåg 1978 s. 138).

Wiechel lyfter fram bearbetningen av arbetsprocessen. De olika deltagarna
har olika rollfunktioner i arbetsprocessen och i framförandet av ageringen,
vilket gör det möjligt att även bearbeta arbetsfördelningen i gruppen, initiativ-
tagande, sociala insatser, förmåga att lyssna och fördelning av arbetsuppgifter
m m. Det specifika är att deltagarna bearbetar ageringen på så sätt att det även
sker en återkoppling till den egna gruppen och den enskilda individens upple-
velser av situationen.

Gruppdynamiska aspekter betonas. Det är inte bara innehållet i ageringen
som undersöks, utan även vad som sker i gruppen, den gemensamma upplevel-
sen som är fokus för analys och reflexion. Det är också individen som sätts i
fokus, härigenom får hon en större förståelse för sig själv i mötet med andra.
Utifrån humanistisk psykologi (Rogers 1976) blir människan till utifrån de
erfarenheter som hon gör, men även utifrån människans inre drift att förverk-
liga sina resurser. Dessa behov kan kollidera med behovet av kärlek, trygghet
och uppskattning, eftersom människan är beroende av andra för att både bli
bekräftad och förverkliga sig själv. Hur människan reagerar i detta spännings-
fält kan enligt Nilsson & Waldemarson (1988) påverka rollspelsarbetet men
även synliggöras genom att deltagarna reflekterar över dessa processer.

Inom detta dramapedagogiska perspektiv handlar arbetet om att utveckla en
praktisk vishet genom att i många olika komplexa situationer undersöka vad
som sker här och nu i relation till deltagarnas egna erfarenheter av motsva-
rande situationer i verkligheten. Användandet av ageringens olika former möj-
liggör för deltagarna att både uppleva situationen utifrån rollen av medage-
rande, men även utifrån rollen av publik.

Även om ageringen och förmågan att agera är en betydelsefull del i de
metoder som använd så är det inte den estetiska formen som primärt bearbetas
inom detta perspektiv. Det är innehållet, temat, som synliggörs via ageringen
som bearbetas. Det är individernas självinsikt, hur individerna hanterar relatio-
nen mellan varandra, hur beslutsprocesser sker och hur värderingar, attityder
och kommunikationsmönster påverkar människor som bearbetas.

Sammanfattning
Inom det personlighetsutvecklande perspektivet finns ett uttalat mål att ut-
veckla individens medvetenhet om sina egna resurser och vad som sker mellan
människor i olika sociala situationer för att man därmed ska kunna vara delak-
tig i ett demokratiskt samhälle. Utifrån detta mål används i huvudsak olika
rollspelsformer, även om dramatiseringar och andra tekniker också används.
Innehållet grundar sig i regel på deltagarnas egna erfarenheter och beskriv-
ningar av vardagssituationer, men även utifrån olika samhällsrelaterade texter
som skildras med hjälp av agering. I bearbetningen av dessa rollspel finns
fokus på vad deltagarna upplever i de sociala rollerna och hur de olika rollper-
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sonernas tal och handlingar kan göras begripliga både på individ-, grupp- och
samhällsnivå.

Det uttalade målet att fostra självständiga och demokratiska medmänniskor
grundas framför allt i olika kommunikations- och socialpsykologiska teorier
och formar vilka metoder som väljs och vad som fokuseras i bearbetningen av
olika rollspel. Till följd av att individerna levandegör konkreta situationer med
metoder där agering ingår kan de uppleva situationerna både i spelets här- och
nu-upplevelse och med distans som åskådare till spelen. I bearbetningen sker
reflexioner som styrs in på gruppdynamiska aspekter vilket ger kunskap om
individerna och gruppen, där teori och konkret handling samverkar. I det åter-
kommande arbetet med att skapa och bearbeta olika livssituationer utvecklas
en förmåga att bygga upp mer allmän och generell kunskap utifrån de konkreta
situationerna. Även gruppens egen dynamiska process är fokus för analys och
reflexion.

Individens handlingar och värderingar synliggörs och bearbetas i samspel
med andra, samtidigt utvecklas individernas självförståelse genom olika öv-
ningar som både synliggör och utvecklar individens olika sidor. Det är öv-
ningar som syftar till att utveckla individens kreativa uttryckssätt, koncentra-
tion, avslappning, samarbete, tal, röst, kroppsspråk och kommunikation. Dessa
övningar syftar till att fördjupa kvalitén i det dramapedagogiska arbetet, men
de är även en del i att fostra varje individ till att våga och kunna uttrycka sina
egna värderingar i en större grupp. Ett medvetet bearbetande av olika realis-
tiska rollspelssituationer uppfattas därmed som ett sätt att utveckla ett reflekte-
rat tänkande kring individens egna värderingar och attityder, och kring vad
som sker i olika konfliktsituationer mellan människor samt som ett sätt att
utveckla en djupare förståelse för aktuella eller historiska händelser.
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KAPITEL 6

Kritiskt frigörande perspektiv.

Det tredje dramapedagogiska perspektivet benämns det kritiskt frigörande per-
spektivet. Det handlar inte om att vara självreflekterande på samma sätt som i
det personlighetsutvecklande perspektivet. Reflexionen fokuserar i stället ett
framtida handlande i syfte att förändra samhället. Eller som Salverson (1994)
påpekar, det är viktigt att klargöra det personligt upplevda förtrycket och eget
handlande som fungerar förtryckande på andra personer. Hon benämner det
”the life structure” eftersom individens situation är relaterad till det samhälle-
ligt strukturella förtrycket. Det handlar inte heller om att à priori utveckla sin
förmåga att uttrycka sig expressivt som i det konstpedagogiska perspektivet,
även om det konstnärliga uttrycket är betydelsefullt för att synliggöra och klar-
göra förtryckets olika sidor. Att Chaib (1996) anser att Boal och Magnér &
Magnér representerar en speciell dramapedagogisk inriktning stärker min upp-
fattning att detta synsätt är representativt för ett specifikt perspektiv.

Det fanns en tydligt formulerad kritik under slutet av 1970-talet att drama-
pedagogisk verksamhet inte tog sitt samhälleliga ansvar. Dessa frågor diskuteras
bl a i tidskriften Drama – Nordisk Dramapedagogisk tidskrift. Kritiken gällde
framför allt att drama fungerade som metod för att anpassa människor till det
rådande samhället i stället för att göra dem samhällsmedvetna och kritiska.

Szatkowskij (1979) påpekar att dramapedagogiskt arbete kan leda till insik-
ter om samhälleliga fenomen, men det finns ingen garanti att så sker. Därför är
det lärarens uppgift att använda det dramapedagogiska arbetssättet för att syn-
liggöra samhälleliga sammanhang. ”Dramapedagogikken træne og utvikle,
idet arbeidet med fiktionen og virkligheden giver muligheden for tankemæaes-
sigt at forbinde erfaringer og oplevelser med mennisker af kød og blod, med
den bagvedliggende logiks lovmaessigheder” (Szatkowskij 1979 s. 195).
Weinreich anknyter till denna debatt i sin bok om dramatik för barn.

När det sägs att dramatiken i hög grad är på väg mot detta mål, att neutralisera
motsättningar och medverka som aktiv förträngningsmetod, beror det på att fler
och fler kurser o. dyl. till synes siktar på att fungera som avstressningsmöten på
såväl det fysiska som det psykiska planet. Och därmed har dramatiken på allvar
blivit ett slags psykofarmaka eller behandlingsmetod som endast syftar till att
avlägsna symtomen – orsakerna förträngs (Weinreich & Fribert 1977 s. 36).
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Szatkowskijs har en konstpedagogisk syn på dramapedagogik och hans kri-
tik av att dramapedagogik inte tar sitt samhälleliga ansvar speglar en proble-
matik som finns inom detta perspektiv. I arbetet med dramatiseringar och fö-
reställningar får valet av text en starkare betydelse, liksom lärarens val att
styra deltagarnas reflexion till att även omfatta samhälleliga dilemman. Ut-
gångspunkten i Szatkowskijs resonemang är att dramapedagogik arbetar med
att förstå problem genom att presentera dem i symbolisk form och därefter
göra en undersökning både på symbolisk och realistisk nivå. Men för att det
ska ske någon samhällelig medvetenhet så bör undervisningen ”få deltagerne
til at undersøge, hvordan problemerne hænger sammen med samfunsma-
essige forhold ’på så vis att’ problemerne og dered årsager kan almengøres”
Utifrån analyser av de gemensamma upplevelserna kan generaliseringar
göras som berör både individnivån och samhällsnivån (Szatkowskij 1979
s. 104).

Risken att förlora de samhällskritiska aspekterna i arbetet med en föreställ-
ning kringgås inom det kritiskt frigörande perspektivet, eftersom den teore-
tiska utgångspunkten är förankrat i ett kritiskt samhälleligt synsätt med syfte
att frigöra människan från samhälleligt förtryck. Både Boal och Magnér &
Magnér var influerad av Paulo Freire och hans pedagogik för förtryckta.

Som professor i pedagogik utformade Freire en teori och praktik som grun-
dade sig i att de fattiga själva skulle komma till medvetenhet om sin egen
verklighet. Han såg den problemformulerande pedagogiken som grunden där
människorna i reflexion och handling skulle förstå och lösa sina egna problem.
Genom en äkta dialog mellan människorna som grundar sig i en vilja att till-
sammans lösa de problem som är meningsfulla, kan folket erövra språket och
kunskapen. Freire ställer denna pedagogik i motsatsställning till den förtryck-
ande bankundervisningen, där läraren sätter in ett på förhand bestämt innehåll
i de passiva eleverna. För den fria människan är tillgången till språket grunden
till kunskapen, men språket måste vara meningsfullt och det blir det om det är
förankrat i individens erfarenheter. Orden kan inte skiljas från handlingen för
då blir de en meningslös abstraktion. Därför grundar sig en pedagogik för de
förtryckta på sambandet mellan ord, reflexion och handling samt kärlek och
respekt för den andre (Freire 1972).

Boals forum-teater-metod och Magnér & Magnérs socio-analytiska roll-
spelsmetod svarade tidsmässigt mot behovet av ett mera samhällskritiskt ar-
betssätt. Framför allt har Boal inspirerat till ett kritiskt frigörande synsätt på
dramapedagogik, teater och senare även terapeutiskt arbete (Boal 1995). Målet
är att utveckla människors förmåga att vara aktivt samhällsförändrande.

Uttryck som ”att avslöja det samhälleliga förtrycket” och Agents-of-Power
(Spry 1994) eller att arbeta med upplevelser av ”maktlöshet contra frigörelse”,
”maktstrukturer” (Salverson 1994) ”konflikter eller orättvisor” (Byréus 1990)
används inom detta perspektiv. På grund av att spelen alltid utgår från delta-
garnas egna erfarenheter och att människor lever under så olika förhållanden i
olika länder formas hela tiden olika arbetssätt utifrån en teoretisk och meto-
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disk grund. Diamond som utvecklar ett samarbete med TV och Power-Play 1

påpekar att inte ens Boal arbetar på samma sätt i olika kulturella miljöer.

We all live in very different circumstances and different cultures in communities
with very different needs. Boal himself, once he left Brazil, could no longer do
‘the work of Augosto Boal’ as it had been done in Paris. And I had to discover,
and am continually discovering, the ‘work of David Diamond’ in Vancover (Di-
amond 1994 s. 52).

Den teoretiska utgångspunkten är tydligt förankrad i den dialektiska pedagogi-
ken och Magnér & Magnér ( 1976) hänvisar till Freire när de pratar om de krav
som måste ställas på pedagogen. Deras resonemang andas en skepticism mot
en alltför ensidig teoretisk utbildning och en topp-down attityd från pedago-
gens sida. Magnér & Magnér (1976) säger att det viktigaste är inte huruvida
ledaren har läst psykologi eller pedagogik på universitetet utan ”frågan om
vem som är en lämplig ledare avgörs av om denne besitter en grundläggande
respekt för och tilltro till individen och dennes förmåga att själva dra slutsat-
ser. P. Freire uttrycker det på följande sätt: ’Det är nödvändigt att lita på de
förtryckta och deras förmåga att resonera. Alla som saknar denna tillit kommer
att misslyckas med att skapa dialog, reflektion och kommunikation’” (Magnér
& Magnér 1976 s. 178).

Det är deltagarnas livserfarenheter som ska utgöra underlaget för läropro-
cessen, för att orden ska vara fyllda med mening och i överensstämmelse med
handlingen. Det är den handlande och medvetet reflekterande människan som
eftersträvas och en förändring av människors värderingar och handlande.

Kritiskt frigörande perspektiv – dess värdegrund
Det centrala inom det kritiskt frigörande perspektivet är att företrädarna inom
detta perspektiv ser ordet och handlingen som förenade i reflexionen om sam-
hälleliga betingelser. Det ena kan inte utesluta det andra för då uppstår ingen
sann reflexion. För att ordet och handlingen ska vara genuina måste individens
livserfarenheter genomsyra både ord och handling. När detta sker kan indivi-
den handla adekvat nu och i framtiden.

Liksom Freire var Boal tvingad att lämnad sitt hemland Brasilien. Han bo-
satte sig i Paris och hade workshops i forumteater redan på 1970-talet i
Sverige.2 På 1990-talet återvände han till Brasilien och var under åren 1994 till
1998 borgmästare i Rio de Janeiro, där han använde forumteater som en demo-
kratisk metod i det politiska arbetet. För att befolkningen i hans distrikt skulle

1 Diamond (1994) använder sig av begreppet Power Play när han använder sig av forumteaterfor-
men för att understryka att det är olika maktspel som han försöker belysa och undersöka tillsam-
mans med deltagarna.
2 Under sina år i Europa fann han att många bar på ett inre förtryck som individen begränsar sitt
eget handlande med. I ”The rainbow of desire” (1995) beskriver han olika tekniker för att synlig-
göra och frigöra människan från detta inre förtryck.
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vara delaktiga och påverka politiken använde Boal och hans rådgivare forum-
teaterformen och både gatubarn och människor på arbetsplatser undervisades i
metoden.

Hans arbete med den frigörande teatern bygger på fem olika grundantagan-
den om människans kulturella aktivitet som ett led i samhällets förändring: att
individen/åskådaren i teaterlekens form prövar frigörande handlingar och i ak-
tiv handling förbereder sig för framtiden, att många människor använder fo-
rumteatern som ett instrument för att påverka samhället, att kulturell aktivitet
uppfattas som naturligt för både män och kvinnor samt att teatern får utgöra en
integrerad del av revolutionen.

Utifrån dessa grundtankar har en fördjupning och breddning skett av hans
teorier och metoder. I varje sammanhang av betydelse för människor kan för-
tryck förekomma. I skolor, på arbetsplatser, i föreningslivet och i förändringen
av samhället uppstår ständigt nya dialektiska processer. Utifrån målsättningen
att alla kan vara delaktiga i skapandet av ett solidariskt samhälle vidareutveck-
lar Salverson (1994) Boals teorier. I Kanada används en pedagogisk process
som kallas för ”Naming The Moment” (NTM) som utvecklats utifrån marxis-
ten Antonio Gramsci´s arbete3. Liksom i forumspel sker arbetet utifrån män-
niskors vardagserfarenheter, med antagandet att den rådande kulturen och sko-
lor inte är neutrala utan legitimerar den makthavande gruppen. Arbetet går ut
på att dels klargöra vilken position i samhället deltagarna i gruppen har och
vilka intressen deras samhällsposition företräder. Det handlar även om att göra
en strukturell analys av samhället och klargöra motsatta intressen och önsk-
ningar i relation till ett gemensamt ämne.

It is a process by which individuals and communities locate themselves within the
political hierarchy and, in so doing, can make more informed choices regarding
social action (Salverson 1994 s. 158).

Warren (1994) använder sig av begreppet livsstruktur för att beteckna att indi-
viden dels har en medveten nivå, som styr hur vi handlar och vilka värderingar
vi uttalar, men också en omedveten ideologisk nivå med föreställningar och
värderingar som är invävda i samhällets konkreta praktik. Det är detta begrepp
som även Salverson använder sig av.

Liksom Freire och Boal har Magnér & Magnér (1976) reflexion och hand-
ling som centrala begrepp. De förklarar förmågan att reflektera med att indivi-
den kan bilda sig uppfattningar om hur något både är och inte är, att hon kan
bilda sig föreställningar om alternativa omständigheter utifrån ett logiskt och
abstrakt tänkande, vilket är själva grundförutsättningen för att individen skall
kunna tänka kritiskt och ifrågasättande. Individens förmåga att handla definie-
ras som ”ett avsiktligt, målinriktat agerande gentemot omgivningen” (Magnér
& Magnér s. 56).

3 Gramski undersökte bl a. hur det kunde komma sig att arbetarna kunde stödja Musso-
lini och utvecklade i detta sammanhang begreppet hegemoni.
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Handlingens ursprung är reflektion, liksom reflektionens ursprung är handling:
reflektion föder handling föder reflektion osv. Utan reflexion kan individen inte
uppställa några alternativ, dvs. föreställningar om det som inte är som mål för sitt
handlande och kan således inte handla avsiktligt förändrande. Utan handling kan
individen inte prova och utforska de föreställda alternativens hållbarhet i verklig-
heten och inte få ny information om dem som i sin tur kan ge upphov till ny
reflektion (Magnér & Magnér 1976 s. 56, kursivt i originaltext).

Eftersom utgångspunkten är ett dialektiskt förhållande mellan individ och
samhälle, förutsätter Magnér & Magnér att allt mänskligt handlande alltid har
samhälleliga konsekvenser, dvs fungerar bevarande eller förändrande på det
rådande samhällssystemet.

I detta sammanhang är individens medvetenhet betydelsefull eftersom hon
genom sin medvetenhet övergår från att enbart vara en produkt av samhället,
ett objekt för samhällets påverkan, till att också vara ett subjekt som själv
avsiktligt och planmässigt skapar sina livsbetingelser. Genom sin medvetenhet
kan hon bryta den totala anpassningen till de omgivande betingelserna och
förändra dessa. Medvetenheten om sin roll i samhället kan individen erhålla på
olika sätt, bl a genom att i rollspelets form agera och reflektera kring olika
samhälleliga frågor.

Spry (1994), som arbetar i Kanada upplevde att det var svårt att arbeta med
vita medelklassmänniskor utifrån begreppet förtryck, eftersom de själva inte
upplevde sig som förtryckta i jämförelse med andra grupper i samhället.

..as people who had chosen to work in their respective organizations, and who
considered themselves progressive, they did not think of themselves as
oppressors. They were there to help the victims of oppression (Spry 1994 s. 172).

Detta var ett problem som även Byréus (1990) mötte i arbetet med svenska
skolbarn. Medan Spry (1994) utvecklade en metod som tydligare visar varje
individs position i en samhällelig maktstruktur, valde Byréus att arbeta med
begreppen orättvisor och konflikter. Spry (1994) anser att alla är delaktiga i en
maktstruktur som tillåter över- och underordning, och att det är lika viktigt att
se vilken makt varje individ har i den samhälleliga hierarkin.

Liksom Boal upptäckte att förtrycket i Europa fungerade som ett inre för-
tryck ”the cop in the head”, dvs en annan form av förtryck i stället för det mer
direkta yttre förtrycket som fanns i Latin-Amerika, påpekar feministen Star-
hawk (1987) att det finns olika former av makt. Det finns makt över andra
människor, makt inom oss och makt mellan oss. Det engelska ordet power har
en dubbeltydning av kraft/makt som inte det svenska språket har. Men hon ser
begreppet power-over kopplat till kontroll och dominans till skillnad från po-
wer-from-within som handlar om människans potentiella resurser och kraft.
Power-with är slutligen en social handling, som handlar om hur vi beter oss
gentemot jämlika. Att klargöra dessa olika former av makt är också en del i
arbetet.

Om vi kompletterar Starhawk´s syn på maktbegreppet med Spry´s sätt att se
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och arbeta med maktstrukturer, kan arbetet med dessa strukturer även handla
om att förändra maktstrukturerna i sig. En omedvetenhet om sin egen del i
maktstrukturerna kan skapa förvirring, passivitet eller aggressivitet.

Som psykiater såg Björn Magnér (1976) problemet som ett inre förtryck
som passiverar och fråntar individen hennes förmåga att reflektera och handla
förändrande. Detta inre förtryck anser Magnér & Magnér skapas genom en
internalisering4 av samhällets värderingar hos individen, dvs individen införli-
var samhälleliga värderingar utan att kritiskt granska dem mot sina egna erfa-
renheter. Detta får till följd att individens jag blir försvagat. Ju större del av
jaget som utgörs av internaliserade uppfattningar desto svagare och mer främ-
mande känner sig individen för sig själv eftersom det internaliserade materia-
let inte har något ursprung ”i individens ’jag’, dvs i hans reflexion, hans intel-
lektuella operationer och hans förändrande, experimenterande handlingar. Det
bildar istället ett främmande element inom honom, som aldrig kan integreras
med hans jag, utan tvärtom kommer att hämma, inskränka och inverka de-
struktivt på detta” (Magnér & Magnér s. 83).

Som motpol till de internaliserade värderingarna ser Magnér & Magnér de
erfarenhetsbaserade uppfattningarna. Dessa utvecklas från individens sinnes-
förnimmelser, hennes direktkontakt med verkligheten i en reflexions-hand-
lingsprocess som ger en rationell kunskap.

Genom att reflektera över sina erfarenheter, dvs, kritiskt granska och analysera
dem, bearbetar individen dem intellektuellt och kan med utgångspunkt från dem
formulera teorier och uppfattningar. Han kan sedan genom att handla pröva dessa
teorier etc mot verkligheten, för att återigen reflektera, formulera nya teorier,
pröva dessa i handling osv. Denna evigt upprepade bearbetningsprocess går alltså
från praktik till teori och åter till praktik (Magnér & Magnér 1976 s. 82).

Det uppstår motsättningar mellan individens erfarenhetsbaserade uppfatt-
ningar och de internaliserade samhällsvärderingarna när ”samhällets strävan
att bevara status quo kräver uppfattningar etc som inte tillfredsställer indivi-
dens strävan att förstå och förklara verkligheten” (Magnér & Magnér s. 83), t
ex när barn och ungdomar från arbetarklassen/andra länder i skolan får lära sig
att verkligheten ser ut på ett sätt som inte stämmer med deras egna erfarenhe-
ter. Om denna ”kunskap” kombineras med en bankundervisning utan att
eleverna får möjlighet att kritiskt granska kunskapen så sker en internalisering
av begrepp och värderingar som inte har någon erfarenhetsförankring. Det blir
en motsättning mellan den kunskap som lärs ut och den verklighetsbild som
eleven har. Denna motsättning finns även som en inre motsättning hos indivi-
den. De intervjuade tonåringarna, som Björn Magnér arbetade med på en ung-
domsgård, löste denna inre motsättning med antingen en aggresiv protest mot
samhället eller att förneka de erfarenhetsbaserade uppfattningarna. Detta re-
sulterade i en skenbar konfliktfri relation till samhället och dess ideologi och
en främlingskänsla för sig själv.

4 Internalisera är ursprungligen ett Freudianskt begrepp som betecknar barnets införlivande av
föräldrarnas värderingar, varigenom barnets överjag bildas.
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På sikt menar Magnér & Magnér att ett förnekande av de erfarenhetsbase-
rade erfarenheterna medför att jaget successivt utökas med internaliserade
uppfattningar tills individen förlorar förmågan att distansera sig från samhäl-
let. Hennes uppfattningar blir liktydiga med de samhälleliga och hon förlorar
förmågan att reflektera och handla, eftersom de erfarenhetsbaserade uppfatt-
ningarna är undanträngda och uppfattas som mindre värda än de internalise-
rade. Det finns därmed inte längre någon fast grund att spegla olika värde-
ringar mot. Ett förhindrande av reflexionsförmågan leder i sin tur till förhin-
drandet av förändrande handlingar och till passivitet. ”Eftersom reflexion-
handling i kombination utgjorde individens redskap för att skaffa sig medve-
tenhet om verkligheten reduceras även denna förmåga” (Magnér & Magnér s.
90).

Denna process, benämnd internaliseringsprocess, är ett samhälleligt feno-
men, men upplevs av den enskilda individen som något privat. De individuella
reaktionerna blir antingen av passiv, resignerande art eller icke konstruktiva
våldshandlingar, utbrott av frustration, eftersom individerna saknar medveten-
het om sin egen situation i relation till samhället och reagerar i stället för att
reflektera.

Den genomgående teorin inom detta dramapedagogiska perspektiv visar
alltså att det är av stor betydelse att alla människor i ett samhälle utvecklar en
förmåga att reflektera över olika medmänskliga situationer som präglas av
samhälleliga betingelser. För att kunna reflektera krävs det en överensstäm-
melse mellan livserfarenheterna, ordens betydelse och människors handlande.
För att uppnå denna medvetenhet över samhälleliga betingelser, denna för-
måga att reflektera och handla adekvat och konstruktivt finns olika pedago-
giska och konstnärliga metoder, t ex forumteater, forumspel och socioanaly-
tisk rollspelsmetod.

Vilken reflexion erbjuds?
Det finns en direkt koppling mellan detta perspektiv och en demokratisk fost-
ran som ser den självständigt reflekterande och handlande samhällsmedborga-
ren som eftersträvansvärd. Han/hon är en självständig och kritisk person som
är medveten om de samhälleliga maktstrukturerna och deras betydelse för in-
dividen i olika vardagliga situationer.

Själva forumteatertekniken har karaktären av att synliggöra det samhälle-
liga förtrycket. Men det är ett subjektivt upplevt förtryck som synliggörs, dvs
utifrån hur deltagarna själva formulerar detta förtryck. Det är inte heller ett
samhälleligt förtryck på organisatorisk nivå utan på en konkret individ/grupp-
nivå, dvs hur olika människor använder förtryckande beteenden gentemot an-
dra i olika situationer. Det kan upplevas som både svårt och nyttigt att bearbet-
ningen kräver att deltagaren prövar olika lösningsförslag genom att agera i roll
i stället för att deltagarna föreslår hur individerna kan göra. Ficher (1994)
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exemplifierar detta med intellektuella medelklasskvinnor som är vana att ver-
balisera olika lösningsförslag.

Det som undersöks ligger på två plan, dels på det yttre gestaltande planet,
hur människor beter sig mot varandra, och dels på det inre planet, hur känslor
och attityder styr olika människors beteenden. Utifrån hur verkligheten fram-
ställs kan deltagarna undersöka alternativa förändringsmekanismer och hur
dessa påverkar olika människor. Boal (1978) förtydligar detta genom att säga
att ordet varför är grundläggande ”ty för oss är erfarenheten viktig, men ’bety-
delsen’ av erfarenheten är ännu viktigare. Vi vill känna till fenomenen men
framför allt vill vi känna till de lagar som styr fenomenen. Konsten kan fung-
era i ett sådant syfte. Inte bara för att visa hurudan världen är utan också för att
visa varför den är som den är och hur man skall kunna ändra på den ” (Boal
1978 s. 71). På det viset ansåg Boal att teatern kan vara ett verktyg i den
samhälleliga förändringen. Åskådarna ska inte bara vara passiva konsumenter
av teater utan de ska med hjälp av teatern träna sig i att bli aktiva samhällsför-
ändrare. 5

Byréus (1990) anpassade Boal´s forumteaterteknik till skolans värld och
skapade därmed forumspelet som en snabbare och direktare spelmetod än fo-
rumteatern. Forumspelet kan användas både i det dagliga livet i klassrummet
och som ett arbetssätt vid bearbetande av olika teman, dilemman eller konflik-
ter, t ex om något har hänt mellan eleverna på rasten och läraren tar tag och
låter de inblandade visa vad som hände med hjälp av forumspelet och klass-
kamrataterna får vara med och pröva olika lösningar på problemet. Forumspe-
let kan även användas för att bearbeta olika förtryckande situationer som upp-
står i olika arbetsgrupper, t ex kulturella konflikter, mobbning, könsrollskon-
flikter. Fortfarande handlar det om att undersöka hur individen kan påverka en
konkret situation samt genom att se och reflektera över de olika människornas
reaktioner lära sig att förstå möjliga handlingsalternativ.

Inom den socioanalytiska metoden handlar det inte om denna direkta bear-
betning, utan om ett arbetssätt i flera faser. Teorin är att de individer som
berövats sin förmåga till reflexion och medveten handling ska återerrövra sin
förmåga i en omvänd motsvarighet till internaliseringsprocessen, där de erfa-
renhetsbaserade uppfattningarna stärks och de internaliserade uppfattningarna
ifrågasätts. Det innebär att det är viktigare att det rollspel som deltagarna spe-
lar är en realistisk samhällelig situation än att det är skapat av deltagarna.
Deltagarna ska dock uppfatta dem som realistiska.

Därmed ses den verbala efterbearbetningen som mycket viktigt för att indi-
viderna skall utveckla en verbal medvetenhet om verkligheten. I den pedago-

5 I sitt arbete med ”The rainbow of desire” som är en terapeutisk metod har Boal (1995) fördjupat
sig i känslan och minnets betydelse och att den estetiska sfären befriar både minnet och fantasin.
”The affective dimension is principally responsible for the introduction of memory into the aesthe-
tic space, while the oneiric dimension brings imagination into play” (Boal 1995 s. 20). Så även om
jagets känslomässiga upplevelser och erfarenheter är en del av en estetisk teaterupplevelder så
bearbetar den pedagogiska forumteatern inte primärt individens känsloliv. Det tillhör det terapeu-
tiska fältet.
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giska situationen används rollspelet, den fiktiva verkligheten, som en gemen-
sam upplevelse för att deltagarna ska lära sig att sätta ord på känslor och
beteenden i en komplex mänsklig situation.

För att rollspelen ska lyfta till en samhällelig medvetenhet krävs därmed att
pedagogen fullföljer processen med att se relationen mellan rollspelet och
samhället i stort. Den ideala situationen är därmed ett dynamiskt förhållande
mellan individen och samhället där individerna handlar aktivt för att förändra
samhället utifrån en medvetenhet om individernas och samhällets behov och
betingelser.

På olika sätt utvecklas en förmåga att förstå relationen mellan mänskligt
beteende och känslor, attityder och värderingar i olika samhälleligt realistiska
situationer. Detta kan underlätta för individen att fatta moraliskt goda beslut,
där komplexa mänskliga situationer av samhällelig art undersöks och analyse-
ras som en grund för beslutsfattandet.

Den kritiskt frigörande läroprocessen
Även om Magnér & Magnér och Boal har likartat mål och en likartad teoretisk
utgångspunkt så har de utarbetat två olika specifika metoder. Den ena metoden
har föreställningen som grund för den fiktiva handlingen och den andra använ-
der sig av rollspelet.

Inledningsfas
I den socioanalytiska rollspelsmetoden (Magnér & Magnér 1976) handlar in-
ledningsfasen om att synliggöra uppfattningar om ett tema och huruvida upp-
fattningarna grundar sig i erfarenheter eller något deltagarna hört eller läst. Vid
varje enskild träff bearbetas ett specifikt tema.6 Till skillnad från de dramape-
dagogiska perspektiv som tidigare behandlats handlar inledningen i detta fall
huvudsakligen om en diskussion om ett givet tema där tankar, känslor och
värderingar väcks.

Tanken med denna inledning är ju att det efterföljande rollspelet inte bara
ska vara en konstupplevelse. Szatkowskij (1987) gör en dinstinktion mellan
teater och dramapedagogik, där han menar att den stora skillnaden är att man
inom teatern arbetar med en scen, men inom dramapedagogik gör man inte
det. Inom den socioanalytiska rollspelsmetoden är detta drivet så långt att alla
som är i rummet deltar i samma rollspel och det finns ingen publik. Det som
sker i den socioanalytiska rollspelsmetodens inledningsfas kan jämföras med

6 ”Hur vet du det?” är en given fråga och även titeln på en av Björn Magnérs metodböcker (1980).
Tanken är att undersöka om uppfattningarna grundar sig i egna erfarenheter eller om de är interna-
liserade samhällsuppfattningar. De internaliserade värderingarna blir försvagade i och med att
man upptäcker att de inte är förankrade i den egna erfarenheten.
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att individerna får en medvetenhet om sin egen livsstruktur, något som de kan
ta med sig både i rollspelet och framför allt i den efterföljande diskussionen. I
inledningsfasen handlar det om att individen uttrycker sina medvetna värde-
ringar för att på så vis hålla processen på en verklighetsnära nivå. I diskussio-
nen efter rollspelet kan individen komma att konfronteras med sin omedvetna
ideologiska nivå. Inledningsfasen inom forumteatern handlar liksom inom all
teater om att värma upp deltagarnas förmåga att uttrycka sig med teaterns
språk. Det handlar om kroppens plastik, känslan, rösten, fantasin och inlevel-
seförmågan och det finns olika tekniker för detta. Detta kopplas ihop med en
undersökning av aktuella situationer som innehåller någon form av förtryck.
Genom olika övningar och diskussioner lyfts aktuella och för deltagarna me-
ningsfulla och verklighetsbaserade situationer fram som visar förtryck i olika
former. Byréus (1990) använder sig mycket av olika värderingsövningar för att
väcka upp och fokusera deltagarnas tankar och egna erfarenheter. Ficher
(1994) diskuterar ett problem som hon mött, nämligen att deltagarna i sina
försök att lösa förtrycket i forumspelet själva uppträder förtryckande och där-
med ökar förtrycket i stället för att lösa det. Utifrån Warrens sätt att se det kan
man säga att deltagarna är omedvetna om sin egen livsstruktur. Fichers förslag
är att deltagarna får tid till att fördjupa sig i rollkaraktärerna för att motverka
en schablonartad syn på alla roller.

While such group improvisation leaves room for surprises and discoveries, prior
discussion reduces the likelihood that students will try to resolve the dramatized
problem through stereotyped responses (Ficher 1994 s. 196).

Man kan även uttrycka det som att de problem och förslag till lösning som
Ficher brottats med kan lösas med ett fördjupat inledande arbete kring den
estetiska kvalitén.

Ageringsfas
Moment två i den socioanalytiska rollspelsmetoden innehåller ett realistiskt
utformat rollspel med ett klart definierat slut. Detta för att ta fram och utveckla
erfarenhetsbaserade uppfattningar. Magnér & Magnér (1976) betonar att roll-
spelets handling, rollerna och deras karaktärer samt rollspelets slut skall vara
bestämt innan deltagarna påbörjar rollspelet. Det är också viktigt att inte ha
någon publik. Det handlar om att rollspelet ska vara så verklighetstroget som
möjligt. För deltagarna handlar det om att uppleva en situation, inte att visa
upp något för någon annan. Det är själva upplevelsen via rolljaget som är
grunden för att kunna bearbeta och forma sina egna värderingar om det som
nyss inträffade.

Liksom i de rollspel som bearbetas i det personlighetsutvecklande perspek-
tivet tar dessa rollspel upp realistiska situationer kring olika teman, t ex droger,
syskonrelationer, att vara tonårsförälder, kamratskap, osv. Skillnaden är att
inom detta perspektiv begränsas innehållet till deltagarnas erfarenheter av
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verkligheten och att det är slutna rollspel, dvs de visas inte för någon publik
utan alla som vistas i rummet är deltagare i spelet.

Det problem som deltagarna inom forumteatern har arbetat fram uttrycks i
en konventionellt utförd pjäs eller i ett mindre spel. Det är viktigt att rollkarak-
tärerna är visuellt tydliga och håller igång fysiskt, samt att handlingen är tyd-
lig, eftersom pjäsen är grunden för att undersöka olika förtrycksmekanismer.
Publiken ska kunna identifiera sig och få lust att pröva på att förändra situatio-
nen genom eget handlande i den fiktiva situationen (Boal 1978,1979,1980).
Spelet ska vara ideologiskt tydligt och innehålla minst ett misstag av social
eller politisk karaktär som huvudrollsinnehavaren gör. Spelet skall sluta när
förtrycket verkar olidligt för huvudpersonen att bära eller omöjligt att lösa.
Publiken skall uppleva spelet som realistiskt men med ett slut som är oaccep-
tabelt.

Bearbetningsfas
Efter själva rollspelet i den socioanalytiska rollspelsmetoden börjar bearbet-
ningen av rollspelet. Först med en efterdiskussion, där rollerna i rollspelet
diskuteras. Deltagarna berättar hur deras rollpersoner upplevde situationen för
att ge möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor och undersöka vad som
hände i hela spelet. Därefter följer en slutdiskussion där deltagarna återkopplar
till fördiskussionen och de värderingar de hade då, med vad de upplevde i
själva rollspelet. Utifrån denna jämförelse görs reflexioner och slutsatser dras.

Under slutdiskussionen sker en distansering från rollspelet, då deltagarnas
upplevelser från rollspelet och deras uppfattningar om temat bearbetas i ett
samhälleligt ljus. Motsvarande situationer i verkligheten undersöks med frå-
gor som varför det finns likheter och olikheter, konsekvenser av olika beteen-
den, vad skulle hända om…? Om alla i hela världen hade samma uppfattning
om... hur skulle världen då se ut? Deltagarna tränar förmågan att se individu-
ella upplevelser i ett samhälleligt perspektiv, att se kopplingen mellan det kon-
kreta och abstrakta, det erfarenhetsmässiga och det teoretiska. Fantasin har en
viktig plats i denna process. I slutdiskussionen sker därmed en omvandling av
individens inre motsättningar till ett klargörande av motsättningen mellan indi-
viden och samhället, eftersom det successiva återtagandet av de erfarenhetsba-
serade värderingarna förstärker individens jag. Individen återfår distansen
mellan sig själv och samhället och kan därmed se när motsättningarna är sam-
hälleliga och inte individuella (Magnér & Magnér 1976).

Ny kunskap erhålls därmed i den socioanalytiska rollspelsmetoden genom
att känsloupplevelserna i det gemensamma rollspelet bearbetas med tidigare
upplevelser från verkligheten, varvid både de egna upplevelserna och verklig-
heten analyseras/bearbetas. Relationen mellan att vara i ageringen och distan-
sen till den gemensamma upplevelsen i ageringen är tydligt uppdelad i detta
arbetssätt, liksom möjligheten att i diskussionen växla mellan de olika faserna
för att undersöka sina egna värderingar och på vad de grundas, liksom att
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jämföra olika människors upplevelser av samma situation men utifrån olika
roller. Detta är något som återkommer i allt dramapedagogiskt arbete. Men i
forumteatern/spelet är det en process som sker i ageringen.

När publiken har sett föreställningen/spelet inom forumteatern bör publiken
enligt Boal (1978) först komma överens om spelet är realistiskt och om det
finns någon som är förtryckt i spelet.

Därefter spelas pjäsen/spelet upp igen på exakt samma sätt som första
gången tills någon i publiken säger stopp. Vad man som publik antagligen
känner är att ingenting kommer att förändras om jag inte själv gör något. För
om publiken inte är nöjd med problemlösningen i pjäsen har åskådaren möjlig-
het att själv påverka händelseförloppet genom att gå in i spelet och ikläda sig
huvudrollen. När publiken blir aktiv och olika problemlösningsförslag prövas,
förflyttas intresset till själva problemlösningen. Idéer prövas i aktiv handling,
och skådespelet får funktionen av en konstnärlig och intellektuell lek mellan
skådespelarna och åskådarna. Själva bearbetningen sker med hjälp av agering
(Boal 1977).

I den första fasen, när deltagarna arbetar fram pjäsen, är det kopplingen
mellan det konstnärliga uttryckssättet och det underliggande budskapet som är
det centrala tillsammans med bearbetningar som hör till. Nästa fas (när publi-
ken är aktiv) handlar om att bearbeta och förändra den fiktiva situationen till
det bättre med ageringen som hjälpmedel. Det är här som det huvudsakliga
arbetet ligger. I bearbetningen av vad som sker i en specifik situation med
specifika rollkaraktärer går publiken in och prövar olika sätt att handla och ser
därmed även hur interaktionen mellan de olika individerna förändras.

Ficher (1994) är kritisk till att forumteaterns tekniker inte löser de politiska
frågorna om det samhälleliga förtrycket. Det finns problem när det gäller att
arbeta tillsammans med grupper som är förtryckta på olika sätt. Grupper med
likartade problem har lättare för att identifiera sig med den förtryckta på sce-
nen och därmed medverka till olika lösningsförslag vilket är okomplicerat så
länge man arbetade med homogena grupper. Men det kan uppstå komplikatio-
ner med heterogena grupper, där t ex kvinnligt förtryck kan förstärkas i stället
för att upphävas. Ett annat problem kan vara när de som utvecklar spelen inte
har någon politisk medvetenhet, vilket kan leda till en privatisering av proble-
men. De problem som Ficher för fram kan ses som problem som ledaren ställs
inför oavsett vilken teknik som används och Ficher påpekar själv att pedago-
gen genom att stimulera frågor kan arbeta för att motverka stereotypa porträtt
i spelen.

Both teacher and students can question whether a given portrayal is credible – ‘Is
this how a woman might act in this situation?’ – ‘Is this how an African-American
woman might respond to this action?’… -’How would Simone de Beauvoir resp-
ond to this?’ ‘ How would the main character in Toni Morrison´s novel react?’
(Ficher 1994 s. 195)

Ficher belyser i sin beskrivning problemet med att förenkla eller instrumentali-
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sera ett sätt att arbeta. Både forumspel och forumteater grundar sig i en teori
om människans möjlighet att förändra sin situation som människa i ett sam-
hälle som präglas av olika maktpositioner och maktkamp. Till hjälp i denna
förändringsprocess används ageringen, som möjliggör ett utforskande av rea-
listiska situationer som samtidigt är fiktiva. Det innebär att människan samti-
digt är aktör och publik och sig själv i samma situation, men det innebär inte
att de samhälleliga komplikationerna försvinner. Tvärtom bjuds dessa in i det
pedagogiska rummet och den pedagogiska, politiska och estetiska medveten-
heten är lika viktig för arbetets resultat. I ett fall som Diamond (1994) berättar
om arbetade han med invånarna i ett litet samhälle, som under tre veckors tid
arbetade med att förfärdiga ett Power-play. Han använder sig av det begreppet
för att understryka att han arbetar med maktproblematik. Deltagarna utgjordes
av urinnevånare, en förtryckt minoritet där 87% av kvinnorna hade rapporterat
att de upplevt någon form av våld inom sin familj. Den första frågan behand-
lade om detta är ett privat problem eller ett samhälleligt problem. Genom att
deltagarna själva enades om att det var ett gemensamt problem som de ville
försöka lösa offentligt var det enligt Diamond ett samhälleligt problem. Efter-
som de skulle färdigställa en föreställning i kommunhuset blev det ett gemen-
samt samhälleligt problem, som publiken engagerade sig djupt i för att lösa.

The theatre or community hall is transformed into a laboratory. The forum play
itself does not fight oppression, it simply exposes it, asking the audience to be-
come activated and fight the oppression themselves. In this way the activated
audience members become positive role models in their own communities, taking
on a struggle that is directly relevant to them (Diamond 1994 s. 36).

En annan infallsvinkel på bearbetning ger Spry (1994). Genom att introducera
begreppet ”power-over” upplever Spry att hon kan arbeta med att synliggöra
de maktstrukturer som människor är delaktiga i oavsett om deltagarna är med-
vetna eller omedvetna om att de stöder förtrycket.

I en spelsituation lyfter hon fram att det finns en protagonist och en antago-
nist 7och mellan dessa personer utspelas en konflikt. Protagonisten/ den för-
tryckta eller den person som vill förändra sin situation och antagonisten/ för-
tryckaren är i en organisation eller situation omgiven med Agents of Power-
Over, dvs de människor som vill hålla kvar status quo i den aktuella situation
samt potentiellt allierade, dvs de människor som i situationen håller med anta-
gonisten men som i ett längre perspektiv skulle tjäna på att stödja protagonis-
ten. Genom att klargöra dessa positioner i situationen får deltagarna ett verk-
tyg för att analysera, bearbeta och förändra den aktuella situationen. Det gör
det möjligt att göra en djupare granskning av de olika personernas drivkraft
och anledning till varför de tar sin position i maktstrukturen. Härigenom tyd-

7 Det är begrepp som ursprungligen kommer från Moreno där protagonisten är huvudaktören i
psykodramat, antagonisten är extra-jaget eller komplement-jaget dvs. protagonistens medspelare;
den som ger honom repliker, som spelar rollen av Den Andre, som protagonisten behöver i aktio-
nen, hans antagonist
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liggörs att individens agerande inte bara är privat utan del i en större makt-
struktur. För många är denna maktstruktur osynlig.

Once we have named the protagonist, the antagonist, supporters, and potential
allies, we try to determine what each of them wants – what are their reasons for
taking the positions they do and where do their best interests lie? (Spry 1994 s.
176)

Salversson (1994) är mer intresserad av att klargöra olika strukturella motsätt-
ningar vid förändringsarbeten. Utifrån ett gemensamt förändringsmål analyse-
rar deltagarna vilka personer och grupper i samhället som är för eller emot,
vilka som kan stödja deras förslag, vilka som skulle gynnas av deras förslag
och vilken typ av motstånd de kan förvänta sig. Efter planering av genomför-
andefas och genomförande sker bearbetning och reflexion kring hela arbetet.

It´s a spiral process: we move through the four phases to plan for action, we act,
then we reflect on that action and what we´ve learned from it. Ultimately, the
reflection and action are inseparable, become one (Barndt i Salverson 1994 s.
159).

Salverson anser att en integrering av att arbeta med NTM och forumspelsme-
toden innebär ett möte mellan samhällsanalys och personlig bearbetning av det
konkreta förtrycket. På så vis blir individens delaktighet i det samhälleliga
förtrycket avslöjat, både som del i förtrycket och den som blir förtryckt. Det är
inte ett lätt arbete, men nödvändigt för att ersätta omedvetna mönster av för-
tryck som individen bär på. Det är svårare att gömma sig bakom solidaritetens
mask när varje individ konfronteras med sin egen livsstruktur i det konkreta
arbete med forumspel. Det är samtidigt nödvändigt att synliggöra individens
livsstruktur för att individen skall bli delaktig i förändringen av de samhälle-
liga strukturerna på sina egna villkor.

I believe it is charity, not solidarity, when identification with the other, however
unconsciously, becomes a substitute for our own identity – solidarity is about
equal partnership ... By feeling and knowing our particular life structures and
experiences, both as recipients and perpetrators of violence, we can then become
visible ourselves, and enter honestly into relationship and solidarity with others
(Salverson 1994 s. 168).

Därmed kan svaret på de farhågor som Ficher lyfter fram sökas inom de teore-
tiska utgångspunkterna inom det egna perspektivets ram. Grundtanken är att
bearbeta samhälleliga problem som deltagarna har erfarenhet av i sina egna liv.
Dessa problem kan återföras till samhälleliga maktstrukturer och kan synlig-
göras och bearbetas med hjälp av agering i olika former.

Sammanfattning
Det finns ett antagande inom det kritiskt frigörande perspektivet att med-
mänskliga problem kan klargöras i ljuset av samhällets maktstrukturer. Män-
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niskan kan bearbeta olika socialt och samhälleligt förtryckande situationer
med hjälp av agering i olika former (forumteater, forumspel, socioanalytiskt
rollspel, NTM) och därmed uppnå en ökad medvetenhet om hur samhället ser
ut och hur olika individer kan påverka sin egen och andras situation i tal och
handling.

Inom detta perspektiv är det betydelsefullt att de fiktiva situationer som
bearbetas är verklighetstrogna och förankrade i deltagarnas egna erfarenheter.
Det gör arbetet meningsfullt för deltagarna. För att kunna skapa verklighets-
trogna fiktiva situationer handlar det inledande arbetet både om att lyfta fram
samhälleliga teman som deltagarna är berörda av och att göra deltagarna be-
kanta med ageringens uttrycksmöjligheter. Ageringen sker i det socioanaly-
tiska rollspelet utan någon publik med innehåll som deltagarna uppfattar som
verklighetstroget och anknyter till deltagarnas egna erfarenheter. Inom forum-
teater och forumspel sker ageringen i dramatiseringar som deltagarna skapat
utifrån egna samhälleliga erfarenheter.

Bearbetningen sker både verbalt efter rollspelet och genom att publiken i
forumspel/teater påverkar situationen i spelet genom att de själva tar en roll
och agerar i spelet. Syftet med denna bearbetning är att deltagarna ska bli
medvetna om samhällets förtryck och individernas möjlighet att häva förtryck
i olika konkreta situationer. Det handlar även om att individen ska bearbeta
sina egna värderingar och förankra dem i egna konkreta upplevelser för att
skapa ett rikt mått av erfarenhetsbaserade värderingar.

Val av innehåll och metod påverkas av idén att människans förståelse av sin
omvärld grundas i de egna erfarenheterna där orden gestaltar verkligheten. Det
ses som möjligt att bygga ett solidariskt samhälle när människor är medvetna
om samhällets maktstrukturer och hur människan påverkas av dessa. Indivi-
derna kan utifrån denna medvetenhet välja att själv förhålla sig förtryckande
eller inte. Denna medvetenhet ses som en del i en demokratisk fostran, men
demokratisk fostran handlar även om att erövra verktyg för att kunna agera
icke- förtryckande i samhället.
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KAPITEL 7

Holistiskt lärande perspektiv

I det holistiskt- lärande perspektivet finns det en betoning på att uppnå kun-
skap som grundar sig i en känslomässig- tankemässig insikt av det ämne som
undersöks. Känsla, fantasi, metaforer och konstnärliga symboler, distansering
och närhet är viktiga ingredienser i arbetet.

Målet med arbetet är att ge eleverna i skolan insiktskunskap, dvs en känslo-
mässig och kognitiv förståelse för det innehåll som bearbetas. Elevernas livs-
erfarenheter ligger till grund för deras attityder och värderingar och genom att
man integrerar känslomässiga och kognitiva aspekter i lärandeprocessen så
kan elevernas värderingar förändras. Genom inlevelse, distans och reflexion
under spelets gång utvecklas en medvetenhet och ett självständigt tänkande
hos eleverna. Specifikt är också att hela klassen involveras i gemensamma
spelarbeten (Wagner 1985).

Det övergripande målet säger Bolton är ”Change in understanding. An ex-
pectation of change in understanding as a primary purpose. Satisfaction from
and understanding of the art form” (Bolton 1979 s. 132). I spänningsfältet
mellan estetik och pedagogik finns en betoning av individens förståelse, deras
känslor och tankar (Cook 1966, Heathcote i Wagner 1985) och att individens
subjektiva nivå är styrande för arbetet (Bolton 1979). Den estetiska formen är
en förutsättning för läroprocessen, men det är inte kunskap om den estetiska
uttrycksformen som primärt eftersträvas hos eleverna. Däremot är lärarens
kunnighet i estetiska tekniker betydelsefullt. Kunskap om spänning, fokus
kontrast och symboler behövs för att ge form åt dramat och stärka elevernas
upplevelser och känsla i situationen. Läraren behöver också kunskap om den
pedagogiska/estetiska processen (Bolton 1979, 1984, Robinson 1980, O´Tool
1992).

Dessa tankar kan spåras till Cook (1886–1937). Han skrev om ”The Play
Way” som en undervisningsmetod inom skolan, som använder alla konstfor-
mer. Med The Play Way menar han att integrera kunskap med känsla och
handlande.

Learning may remain detached, as a garment, unidentified with self. But by Play
I mean the doing anything one knows with one’s heart in it. The final appreciation
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in life and in study is to put oneself into the thing studied and to live there active
(Cook 1966 s. 17, kursivt i originaltext).

Hans tankegångar hade mycket gemensamt med bl a Rousseau, Dewey, Ward
och Ellen Key på så vis att han såg skolans ämnesuppdelning som ett onatur-
ligt ok, där ämnet blir viktigare än barnet. Cook menar att om läraren i stället
utgår från barnen och deras intresse i sökandet efter ny kunskap så lyfts äm-
nena in i barnens inlärningsprocess. Därmed bör skolan vara den plats som
präglas av barnens förmåga till att lära sig och inte på lärarens förmåga att ge
kunskap. Om inlärningen står i fokus i stället för ämnets inneboende struktur
blir människans olika sidor viktiga. Cook utgår i sina olika resonemang om
skolan och sin undervisningsmetod, the Play Way, att det handlar om att uppnå
en balans i undervisningen så att det sker en växelvis betoning av tankar och
agering, teori och metod, barnens naturliga behov av att röra på sig och situa-
tioner som av arbetets art kräver stillhet. Härigenom kan barnen uppnå en djup
och meningsfull inlärning.

Play, as I mean it, goes far deeper than study; it passes beyond reasoning, and,
lighting up the chambers of the imagination, quickens the body of thought, and
proves all things in action (Cook 1966 s. 16).

Varje barn kan inte undersöka och uppleva all kunskap som finns samlad i
böcker, däremot kan alla barn genom sin fantasi och agering i ett spel under-
söka väsentliga aspekter i historien.

But this study [history], to have any value, must persuade the child to live over
again, briefly in his imagination, the ages gone by; and my simple contention is
that the child be allowed to express his imaginings in the manner that most ap-
peals to him, the way that is most natural. This will be the Play Way, with the high
thoughts and noble endeavour of that super-reality which is make-believe (Cook
1966 s. 11).

Under 1980-talet präglas innehållet i DRAMA- nordisk dramapedagogisk tid-
skrift av dels det kunskapsinriktade tänkandet som kom via NewCastleskolan,
men även av en estetisk renässans som b l a Szatkowskij drev (jfr kap om
kritiskt frigörande perspektiv).

I England kom, enligt Bolton, (1984) Heathcote´s arbetssätt som en befri-
else för många engelska dramalärare efter flera års arbete med att låta barnens
naturliga drama få utrymme i enlighet med Slades idéer. Många lärare hade
tolkat Slades budskap så att de skulle låta barnen leka utan inblandning eller
styrning från läraren. I själva verket innebar det oftast en frihet från undervis-
ning där barnen fick ett rum, lite utklädningskläder och sedan lekte de rollekar.
Utan styrning från läraren innebar det ofta att barnen återupprepade gamla
rollmönster och förstärkte på så sätt sina gamla värderingar (Bolton 1984).
Heathcote erbjöd ett arbetssätt som gav dramalärarna verktyg för att arbeta
med ett tydligt kunskapsmål, tex att barnen skulle förstå betydelsen av franska
revolutionen, Stockholms blodbad, vad det betyder när försäkringsbolagen hö-
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jer premierna, betydelsen av att kunna skriva ett meddelande eller dyl. Utifrån
ett tydligt kunskapsmål kunde dramaläraren organisera undervisningen så att
eleverna förstod detta på ett känslomässigt och kognitivt sätt och på så vis nå
insiktskunskap. Detta är ett dynamiskt synsätt på lärande eftersom en integra-
tion av emotionellt och kognitivt lärande uppstår med gruppens agerande.1

Dramapedagogikens förskjutning från att uppleva och uttrycka sig estetiskt
som finns inom det konstpedagogiska perspektivet till ett synsätt där lärandet
betonas och dramapedagogik ses som ett sätt att nå olika former av kunskap,
uttrycks tydligt i ett temanummer om dramapedagogik i ”Svenska i skolan”
1985. Det kan vara ett uttryck för tidens allmänpedagogiska tänkande eller den
påverkan som NewCastle- skolan hade.

Holistiskt lärande perspektiv – dess värdegrund 
Bolton (1979) anser att det finns en fara med dramapedagogisk verksamhet
som har fokus på det estetiska uttrycket. Eleverna kan lära sig att arbeta fram
en föreställning, att gestalta olika roller, en skicklighet i att använda det ver-
bala och icke-verbala språket för att verka trovärdig utan att egentligen ha
förstått meningen med innehållet i de pjäser eller berättelser som de arbetat
med. Det är en aspekt som även Robinson (1980) funderade över.

I´ve seen many lessons where the focus of the group’s attention is on the external
actions of the play and they are only aware subsidiary that it may mean something
(Robinson 1980 s. 29).

Bolton utgår från ett kulturteoretiskt synsätt med Vygotskijs (1933) begrepp
om den proximala zonen och fantasins betydelse som ger större vikt till läraren
som berättande inspiratör och den som skapar situationer för att elevernas
lärande ska utvecklas maximalt.2 Bolton och Heathcote använder sig av age-
ringens olika tekniker som rollspel, dramatiseringar och teater inom en drama-
tisk process och som Bolton uttrycker det; ”all these actions elevate the drama-
tic playing and the functionary exercise to a level of symbolisation that places
the work firmly in an artistic form and makes modification of meaning more
accessible” (Bolton 1979 s. 74).

Eftersom de anser att ageringen i sig inte behöver medföra att en djupare
kunskap skapas, behöver läraren gå in i ageringsprocessen för att styra arbetet
mot en djupare kunskapsnivå. Heatcote utnyttjar ”dramat till att vidga deras

1 Detta perspektiv introducerades i Sverige i början av 1980-talet från England i samband med de
seminarier som Dorothy Heathcote och Gavin Bolton har i ”teatcher-in-roll”tekniken. Deras ar-
bete beskrivs först i olika artiklar: i Drama 1980/2 Krut 3/83 och i Svenska Dagbladet,23/9 och 19/
10 1981 med läraren som målgrupp. Lärare- i -roll är samlingsnamnet för den metodik som Doro-
thy Heathcote utvecklade och som Gavin Bolton (1979,1984) blev den teoretiska talesmannen för.
2 Bifrostskolan i Danmark är den skolans som är känd för att ha format en pedagogik som bygger
på Vygotskij och den kulturteoretiska skolans teorier. Här har alla konstnärliga uttrycksformer en
stor betydelse i läroprocessen.
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[elevernas] medvetande, lära dem betrakta verkligheten med fantasins hjälp
och upptäcka handlingens underliggande betydelse” (Wagner 1993 s. 21). Bol-
ton menar att ”drama can only function when an actor (using the term broadly
here to mean participant) uses himself in time and space (action) to evoke
some meaning that is not present in actuality”(Bolton 1979 s. 58). Den este-
tiska dimensionen är central i hans resonemang och liksom Ross (1978) lyfter
han fram betydelsen av att arbetet integrerar både den objektiva och subjektiva
nivån. Men Ross (1987) ser att den estetiska formen ger kunskap om männis-
kans känsloliv. ”For me, aestethic education is concered with the perception or
apprehension by the senses” (Ross 1987 s. 13) medan Heathcote och Bolton
ser att den estetiska dimensionen formar en läroprocess som kan ge kunskap
om världen och människans attityder till verkligheten.

Bolton förankrar sig i Piagets (1972) teori om den kognitiva utvecklingen
från det konkreta till det abstrakta tänkandet där symboltänkandet har en viktig
funktion. Även Vygotskijs (1933) syn på fantasins betydelse och att läraren
skapar en kollektiv inlärningssituation och styr elevernas läroprocess så att de
når sin maximala potential finns som teoretisk referensram hos Bolton. Den
kollektiva inlärningssituationen blir navet för inlärning, inläsning och samlan-
det av kunskap. Eleverna kan arbeta med ett tema vid flera återkommande
tillfällen, där ageringen kan avbrytas för faktainsamlande eller annat som be-
hövs för att lösa det gemensamma problemet (Bolton 1984). De kan liksom
Cook förespråkade växla mellan make-believe och teoretisk diskussion eller
sökande efter historiska eller annan fakta.

Grundtanken är att lärande uppstår när individen förstår den underliggande
meningen/abstraktionen bakom individers handlingar och val. Vygotskij
(1995) lyfter fram angelägenheten av fantasi, språk och den kulturella kontex-
ten för den kognitiva utvecklingen. Han menar att både tanke och språk är
historiskt och socialt formade och att individens tänkande och kunskap där-
med formas av den sociala interaktionen. I leken kan barn mötas för att under-
söka och utveckla språkets betydelse. Bolton (1979) beskriver hur två systrar
bestämmer sig för att ”leka systrar”. En situation som tydliggör att rolleken
inte är ett sätt att vara, utan att undersöka varandet och abstraktionen bakom
olika begrepp.

Essentially, therefore, play is directed towards abstraction. Vygotsky concludes:
‘From the point of view of development, the fact of creating an imaginary situation
can be regarded as a means of developing abstract thought’ (p.553). The abstract
level of thought for the sisters was identifying ‘sameness’(Bolton 1979 s. 22).

Heathcote uttrycker det i termer av att undersöka den underliggande univer-
sella meningen i ageringen och det är denna abstraktion som hon söker när hon
arbetar med ”in the brotherhood of”. Det innebär att eleverna i stället för att
dramatisera Askungen, får undersöka hur det är att vara i brödraskapet med
den som lever med sina halvsyskon eller den som blir sämre behandlad än
andra eller någon annan aspekt av brödraskapet (Wagner 1993).
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Den dramatiska fiktionen ger enligt Bolton (1979) individerna möjlighet att
förstå abstraktioner med hela sitt jag, att få en upplevelse som kan förstås
känslomässigt och konkretiseras med verbala och icke-verbala uttryckssätt.
Bolton fokuserar intresset på abstraktioner av den objektiva världen, abstrak-
tioner som tolkas utifrån personliga erfarenheter och därmed formar indivi-
dens värderingar och attityder till denna omvärld.

…drama in education is primary concerned with change in appraisal, an affective/
cognitive development. We can conveniently refer to it as ‘Drama for understan-
ding’...Because drama operates subjectively and objectively the learning is related
to those concepts about which value judgements are made (Bolton 1979 s. 38).

Genom att skapa situationer där individen möts av en känslomässig upplevelse
som hon ombeds att reflektera över på olika sätt så skapas kognitiv kunskap,
enligt Piagets adaptionsprocess3. Att sätta begrepp på och teoretisera våra
känslomässiga upplevelser kan ses som grunden för vår tankeförmåga. Under-
visning utan känslomässig upplevelse och utan bearbetning skapar ingen ny
kunskap eller attityd till det tema som undersöks. Alla tre ingredienserna be-
hövs. Genom att i undervisningen växla mellan agering och reflexion lär sig
eleverna att konstruera kunskap, att vara delaktiga i själva kunskapsprocessen.
Utifrån den fiktiva situationen och i roll ska barnen kunna undersöka vad de
själva tycker, tänker och känner (Bolton 1979). Fördelen med att läraren går i
roll tillsammans med eleverna i läroprocessen, anser Warren (1994) vara att
”teachers use a powerful tool which serves to develop and to deepen the child-
ren’s understanding of, and commitment to the drama experience and to ex-
tend the learning that flows from it” (Warren 1994 s. 8). Samtidigt innebär det
att läraren inte längre har den traditionella lärarrollen av att vara den som vet,
utan deltar på likartade villkor som eleverna inom ageringen.

Vygotskij (1995) hävdar att det abstrakta tänkandet finns redan hos små
barn när det gäller förståelsen av t ex etiska frågeställningar4, eftersom de kan
förstå konstens abstraktioner, men inte den verbalt teoretiska abstraktionen.
Med utgångspunkt från sagor, myter och dramatiseringar är det möjligt att
tillsammans med barnen synliggöra och diskutera etiska och moraliska före-
ställningar. Men Warren (1994) som arbetar med små barn anser att när peda-
gogen arbetar med att bara dramatisera sagor eller berättelser så begränsar det
barnen ”by the story-line, by the characters and, in some cases, by the dialo-
gue” (1994 s. 6). Att däremot använda sig av en berättelse som ingång till

3 Piaget formulerade en teori om barnets kognitiva utveckling som sker genom en process av
balansering och jämviktrubbningar som sker i mötet mellan den omgivande verkligheten och
barnets kognitiva strukturer. Adaptionsprocessen består av assimilation och accomodation. Assi-
milation innebär att barnet med hjälp av alla sina sinnen skaffar sig nya erfarenheter av omvärlden
och införlivar dem med de som finns sedan tidigare. Upplevelserna bearbetas på så vis på de
erfarenheter som barnet redan har. Accomodation innebär att barnet förändrar sina tankestrukturer
för att kunna möta ändrade förhållanden.
4 Även Jerome Bruner (1986) framhåller att den narrativa berättelsen är utmärkt för att mindre
barn ska förstå olika abstraktioner t ex tid.
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ageringen där läraren använder sig av tekniken att själv gå i roll öppnar andra
pedagogiska möjligheter. Utifrån ett gemensamt valt ämne kan läraren utmana
barnen intellektuellt och känslomässigt inom dramaprocessens ram.

Heathcote arbetar själv gärna på så sätt att hon börjar en lektion i ämnet
drama med att fråga eleverna vad de vill göra drama om. Oavsett vad eleverna
kommer överens om, så fördjupar hon frågan och lyfter fram den universella
betydelsen som ligger dold i handlingen (Wagner 1985/93).

En del i den demokratiska fostran är att individen erövrar och konstruerar
sin verklighetsuppfattning för att kunna förstå sin plats i världen idag och
historiskt. Det är abstraktionen i kunskap om naturvetenskapliga, samhällsve-
tenskapliga och humanistiska ämnen som fokuseras i detta dramapedagogiska
perspektiv, som grundar sig i uppfattningen om att kunskap erövras i en este-
tisk/pedagogisk process.

Vilken reflexion efterfrågas?
Det är framför allt kunskap inom något historiskt, samhällsvetenskapligt eller
naturvetenskapligt område som eftersträvas tillsammans med individens för-
måga att värdera och bli medveten om sina egna attityder och värderingar om
denna kunskap. Jag grundar detta på att både Heathcote och Bolton betonar att
de med sitt dramapedagogiska arbete, vill uppnå en insiktskunskap som skapar
en attitydförändring genom känslomässig och kognitiv förståelse av olika
medmänskliga sammanhang.

Ett viktigt bidrag till förståelse av den inlärningspotential som finns i age-
ringen är Boltons klargörande av ageringens subjektiva och objektiva nivå.
Bolton (1979) menar att dramapedagogikens inlärningspotential finns i att ar-
betet sker på två plan, den yttre och den inre handlingen, vilket gör det möjligt
att bearbeta en situation från den subjektiva betydelsen till den objektiva. Om
individen bara arbetar med ageringens uttryck, så behöver det inte betyda att
hon lär sig något om innehållet. Lärandet kan begränsa sig till den objektiva
ageringsnivån om den estetiska uttrycksformen. Innehållsmässigt kan age-
ringen innebära en bekräftelse av något hon redan vet. Samma sak gäller om
individerna pratar om ett problem. En intellektuell diskussion behöver inte
innebära en förändring av individen syn på innehållet. En förutsättning för att
individen ska förändra sitt sätt att se på ett ämnesinnehåll är enligt Bolton att
hon blir medveten om den attityd som driver rollpersonens handlande och
reflekterar kring sina egna känslor och upplevelser kring det som händer, dvs
att läroprocessen berör både den objektiva och subjektiva nivån. När individen
blir känslomässigt berörd så väcks livserfarenheterna till liv. Dessa erfarenhe-
ter är grunden för våra värderingar men att bara arbeta med de känslomässiga
upplevelserna i ageringen på den subjektiva nivån innebär ingen attitydföränd-
ring till innehållet. Det är genom att bearbeta de känslomässigt präglade vär-
deringarna som ny kunskap erövras.
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In each case drama could only be effective if the adolescents were touched emo-
tionally enough to bring about a change of attitude, a change in the value they
give either to reading or factory visits; in other words the teachers would have to
work at the ‘subjective meaning’ level ... To leave it like that , however, is misle-
ading, as worthwhile change at a subjective level can only be brought about in
terms of the objective (Bolton 1979 s. 32).

Därför handlar det för Bolton (1979) om att sammanbinda den subjektiva
handlingen (individernas känslomässiga jag) med den objektiva (den yttre
världen som bl a handlar om människornas relationer till varandra och till
omgivningen) med ett gemensamt ämne/tema.

Detta innebär att reflexionen sker inom ramen för en ageringsprocess, där
deltagarna växlar mellan att vara i roll och ur roll. Och det är lärarens uppgift
att styra arbetet så att det sker en djupare reflexion som fokuserar de mänskligt
existentiella aspekterna av innehållet. När t ex ett gäng grabbar vill visa sig
tuffa och i ageringen döda presidenten så accepterar Heathcote temat men hon
tillåter dem inte att spela upp en scen där de visar upp sin tuffhet utan hon
arbetar med ”att komma bakom detta och vidga deras förståelse för vad hand-
lingen innebär. Hon kan komma till en punkt där hon kan säga: ’Låt oss nu se
vad ni har gjort. Presidenten är död. Vad tror ni händer inom er och vad tror ni
händer med de människor som är direkt berörda?’ Pojkarna tvingas sätta sig in
i hur det är att leva med ett mord på sitt samvete, i maktskiftets problem och i
de efterlevandes känslor. Detta kan i sin tur få dem att analysera sina värde-
ringar”(Wagner 1993 s. 73). Ageringens uppgift tillsammans med konstnärliga
symboler är att skapa gemensamma upplevelser som möjliggör denna form av
existentiella reflexioner.

Timms (1992) studie visar att den reflexion som eleverna själva gör under
en längre tids arbete (10 veckor) inte bara handlar om det ämne/tema som
studeras utan även om reflexion kring deras eget och klasskamraternas bete-
ende i gruppen både när de är i roll och ur roll. Eleverna arbetade med vad hon
benämner Guided Drama eller In-role-drama där eleverna skrev reflexiondag-
bok efter varje dramalektion.

Den holistiska lärandeprocessen
Inledningsfas
För att styra arbetet i en läroprocess där läraren vill att eleverna ska uppnå
insiktskunskap är det enligt Heathcote inte nödvändigt att inleda arbetet med
lekar eller övningar. Ett minimum för att inleda agering är att alla som deltar
gör ett försök att svälja ”den stora lögnen” (hon vill inte använda begrepp som
”på låtsas” eftersom arbetet är mycket verkligt). Aktiviteten handlar om att
använda ageringen för att undersöka verkligheten och att påbörja rolltagandet
genom att komma överens om en attityd. Eller som Bolton säger: Läraren
”helps with the selection of a topic, the selection of an action and, most impor-
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tant, the selection of a value that can have both collective and personal signifi-
cance” (Bolton 1979 s. 62).

Inledningsfasen handlar för Heathcote om att formulera ett kontrakt på fan-
tasinivå och hon ägnar mycket tid till att få individerna att acceptera och tro på
den symboliska situation som de arbetar med. Om det är någon som befinner
sig utanför den symboliska handlingen och därigenom stör spelet, lägger hon
ner den tid som behövs för att hjälpa denna individ att tro på det som alla de
andra tror på. Fantasin är det som binder samman den kollektiva handlingen,
och de enskilda individernas känslor (Wagner 1985/93). Till skillnad från
Johnstone (1985) som såg kunskapen om individernas statusförhållande som
det enda för att påbörja en improvisation, ser Heathcote individens attityd som
det centrala som sakta bygger upp en rollkaraktär.

She goes on to suggest that we are known to one another only by attitudes we
reveal. She affirms that she will never thoroughly know her character; she only
slowly learns about it by looking at the attitudes that come naturally to her, or that
she has to fight to get. So when she begins a drama, she is solely concerned that
people try to assume a single attitude (Wagner 1985 s. 69).

När deltagarna tror på ageringen och intagit en attityd, som är första steget i att
bygga upp en roll, sker identifikationen med rollen och vad Heathcote kallar
en explosiv undervisningssituation uppstår.

En slutsats som Bolton (1984) gjorde utifrån arbetet med den Slade-inspire-
rade dramapedagogiken var faran med att låta arbetet bli alltför individinriktat
med betoning på individens egna upplevelser och egna uttryck utan att beakta
gruppen som en resurs för att skapa en dramatisk upplevelse (Bolton 1984).
Detta gjorde honom särskilt uppmärksam på gruppens betydelse men inte som
en resurs för att lära sig om mänskliga relationer utifrån gruppens liv, utan som
en viktig del i ageringen för att nå insiktskunskap eller en förändrad attityd till
det tema de undersöker tillsammans. Därför menar han att det inledningsvis är
viktigt att förbereda alla deltagarna på det tema som ska undersökas, att på
något sätt ingå ett kontrakt som visar att deltagarna har accepterat temat och
att använda fantasin i en gemensam agering. Dramapedagogikens dubbla
funktion av pedagogisk och estetisk kvalitet blir tydligt i Boltons resonemang,
och den läroprocess som inbegriper ett annorlunda lärarskap, där läraren själv
deltar i ageringen som rollperson, kräver att alla är medvetna om lärosituatio-
nens speciella omständigheter. Eriksson (1980) formulerar detta som ett krav
för att det ska kunna betraktas som ett seriöst arbete.

Det vil altså si at drama kan ikke foregå seriøst uten at deltakerne har akseptert
dets premisser. Læreren må derfor i utgangspunktet inngå en kontrakt med
eleverne om at de skal lage en spillsituasjon sammen. Drama kan ikke eksistere
uten enighet, konsensus, altså et forpliktende engasjement (Eriksson 1980 s. 13,
kursivt i originaltext).
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Ageringsfas och bearbetningsfas
I ageringsfasen är det hela klassen/gruppen som går in i en gemensam age-
ringssituation efter en överenskommelse om vad som ska ske, dvs vilket pro-
blem som ska undersökas, och att det ska ske i en fiktiv situation. Innehållet
kan vara relaterat till vilket ämne som helst, även om Heathcote gärna arbetar
med historiska frågor. Hon använder sig av segmentering för att hitta de uni-
versella eller mänskliga aspekterna på det problem som barnen vill undersöka
och hon använder sig av symboler, metaforer, myter och ritualer samt teaterns
olika tekniker för att leda barnen till en känslomässig och tankemässig förstå-
else av det valda problemet (Wagner 1985/93).

O’Toole (1992) menar att läraren genom att skapa spänning i ageringen kan
behålla en pedagogisk kontroll över situationen samtidigt som hon öppnar för
en känslomässig spänning hos deltagarna, en spänning som skapar en drivkraft
till att söka kunskap. Många förknippar drama med konflikter, vilket väcker
bilder av våldsamma utbrott. Om begreppet dilemma i ställer används så när-
mar sig läraren deltagarnas mer seriösa sida. För att skapa denna drivkraft är
det viktigt att använda sig av aktiva frågor, aktiva frågor som grundar sig i
deltagarnas behov av kontroll och makt.

Tension is created by the questions which the drama raises in the audience; the
resolution comes in the form of answers which satisfy the infantile need for the
comfort of ‘sequence, causality and selectivity’, the affirmation of an ordered
world (O’Toole 1992 s. 150).

I den gemensamma ageringssituationen använder Heathcote sig av möjlighe-
ten att som lärare temporärt gå in i ageringen i skepnaden av en roll för att ge
spelet en ny riktning, för att väcka en fråga eller på annat sätt påverka spelet.
Hon kan även använda sig av någon person utanför klassen som kommer in i
skepnaden av en roll. Heatcote och Bolton menar att eleverna själva inte klarar
av att driva ageringen mot en djupare nivå.

Som lärare i roll, finns det olika attityder som hon använder sig av i olika
syfte; ”Vill ni veta?- hållningen”, ”Jag har ingen aning- hållningen”, ”Jag har
en ide om utvecklingen- hållningen”. ”Den intresserade lyssnaren- håll-
ningen”, ”Det är ingen ide att fråga mig- hållningen”, ”Djävulens advokat-
hållningen”. I alla dessa hållningar finns det en kommunikativ attityd gente-
mot eleverna, som ökar deras aktivitet. Den hållning som hon använder allra
minst är ”Jag är den som vet-hållningen” eftersom risken finns att eleverna blir
passiva (Mollan & Straume 1980 s. 15f, Wagner 1993 s. 51–55). Warren
(1994) påpekar att läraren har möjligheten att välja en roll med olika status,
men att en högstatusroll inte är så lämplig när läraren arbetar med yngre barn,
eftersom ”one of the aims of drama in education is to negotiate a transfer of
power from the teacher to the children and if the teacher is in a high status role,
this is harder to do” (Warren 1994 s. 8).

Deltagarna skall med hjälp av pedagogen välja fokus på temat, men det
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handlar även för läraren att placera hinder i vägen för processen, så att delta-
garna tvingas att göra val och fatta olika beslut som i sig kan betyda en annan
form av kunskapssökning. Både inledningsfas, ageringsfas och bearbetnings-
fas bygger på elevernas verbala delaktighet. Timms (1992) menar att barnens
meta-tänkande utvecklas mycket beroende av de ständiga verbala reflexio-
nerna kring den estetiska processen i ageringen. Olika former av objektiv och
subjektiv reflexion skapas inom arbetet.

En annan teknik som Heathcote använder sig av är att tilldela eleverna ex-
pertrollen, dvs de som sitter inne med svaren t ex FN-personal som är experter
på frågor om mänskliga rättigheter. Utifrån denna rollposition får eleverna
fatta beslut och agera i den fiktiva situationen i en fråga av stor betydelse. De
ska träna sig i att lyfta fram den kunskap de faktiskt har, att fatta beslut och
undersöka konsekvenserna av olika beslut (Wagner 1985/93). Utifrån expert-
rollen kan det vara nödvändigt för eleverna att utöka sina kunskaper för att
kunna leva upp till förväntningarna. Bolton menar att eleverna kan växa på två
olika sätt. ”One is an almost awesome understanding of a sense of responsibi-
lity. The other is a respect for expertise and for the objective world that has
been studied” (Bolton 1979 s. 69). Warren (1994) anser det användbart att i
arbete med yngre barn använda sig av andra vuxna som tar olika roller som
introducerar nya problem under arbetets gång för barnen att lösa. Och även om
barn vanligtvis är duktiga på att gå in och ut i roller kan det hjälpa om den nya
vuxna tydligt markerar att hon/han har bytt roll några gånger, så att inga miss-
uppfattningar sker. Och om ”the role adopted by an adult is to call on the
children for help, it is important that the children develop a bond with that
character so that they feel they want to help … Bonding is most likely to
develop if the children believe that their actions, suggestions and decisions
matter” (Warren 1994 s. 11). En konsekvens av detta resonemang är att den
vuxnas förmåga att karaktärisera en roll på ett trovärdigt sätt är betydelsefull
för att eleverna ska ta situationen på allvar och lära sig något nytt. Detta var
också ett resultat av Østerns5 (1994) forskning.

Det finns också en spänning i medvetenheten om gapet mellan den fiktiva
och verkliga situationen. O’Toole (1992) kallar det ”the tension of metaxis”.
Denna medvetenhet finns närvarande i arbetet med den fiktiva situationen. Den
kan också accentueras. Han ger ett tydligt exempel på denna typ av spänning
när han arbetade med storgruppsdrama i Sydafrika, där deltagarna bestod av
tjugo svarta tonåringar och där dramasituationens kontext innehöll en publik
av åttio observatörer, de flesta vita lärare och dramapedagoger. Temat som de
arbetade med var ”Att använda droger”. Efter ett inledande arbete med tonår-
ingarna frågade han dem om publiken kunde vara delaktiga i dramafiktionen.
Det fick de och han skapade stegvis en situation där tonåringarna var experter
på drogproblem i roller av socialarbetare, läkare eller poliser medan den vuxna

5 Anna-Lena Østerns (1994) avhandling handlar om barns kontextbyggande och perspektivbyten i
barns berättande och drama. Hon fann bl a att de förskollärare som var utbildade inom området
också kunde stimulera barnens förmåga att karaktärisera roller på ett bättre sätt.
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publiken fick roller av kriminella drogmissbrukare. De möttes i väntrummet
till den institution som skulle hjälpa drogmissbrukarna. Detta skapade en situ-
ation som är helt otänkbar i verklighetens kontext, men fullt möjlig i den fik-
tiva. Denna medvetenhet om de båda kontexternas möjligheter skapade en
mycket stark spänning. Jag har valt ett långt citat för att stämningen i hans
skildring ska bibehållas.

This demanded actions totally prohibited in the real context: complete physical
control over white adults by black children, typified in advance by their role as
‘caring’ (the social workers), ‘uncaring’ (the police) or ‘dispassionate’ (the doc-
tors). Even in Australian schools, touch is rare enough between adults and child-
ren. The students used the licence of the drama to reverse the normal order of their
lives for the next hour. ‘Social workers’ carried, stroked, caressed and cradled,
sang to and cajoled their ‘charges’; ‘doctors’ carried theirs about with disinteres-
ted care and gently humiliated them with examinations; ‘police’ lifted bodily,
threw around, insulted and humiliated theirs. All this was done by students with
control, allowing the drama to remain unbroken. Nobody, students or adults,
came out of role, ... Throughout, there was enormous tension (O’Toole 1992 s.
168, kursiv och fet stil i originaltext).

De demokratiska fostransvärdena är inte något som primärt diskuteras av re-
presentanterna inom detta perspektiv. Intresset är fokuserat på hur deltagarnas
kunskapsbildning ska kunna fördjupas samt hur deltagarna ska lära sig värdera
kunskap och olika människors handlande utifrån olika perspektiv. Denna läro-
process är liksom i de andra perspektiven beroende av att utveckla deltagarnas
förmåga till samarbete och rollkompetens.

Sammanfattning
Den teoretiska värdegrund som präglar det holistiskt lärande perspektivet vilar
på olika pedagogiska ställningstaganden om fantasins och de konstnärliga
symbolernas betydelse för individens lärande i kombination med dramapeda-
gogisk kompetens. Vygotskijs teori om fantasins betydelse och pedagogens
aktiva insats för att stimulera elevernas lärande är en viktig hörnsten, liksom
Piaget´s teori om den kognitiva utvecklingen från det konkreta till det ab-
strakta tänkandet, där symboltänkandet har en viktig funktion. Målet är att
eleverna skall nå insiktskunskap, dvs kunskap som når en personligt känslo-
mässig nivå och som bearbetas kognitivt tillsammans med pedagog och övriga
deltagare.

Agering och olika tekniker används i arbetet med att förändra individernas
attityder till olika dilemman av naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller
humanistisk art och därmed fördjupas även deras kunskap.

Eftersom målet är att uppnå insiktskunskap sker en bearbetning av deltagar-
nas känslomässiga upplevelser under arbetets gång i relation till det tema som
undersöks. Det innebär att spelet kan avbrytas av pedagogen för en stunds
eftertanke, för att kollektiva beslut kan behöva fattas eller för att nya upplevel-
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ser behöver skapas för att fördjupa elevernas förståelse för det problem som
bearbetas. Under arbetets gång är det pedagogen som, liksom en regissör, styr
deltagarnas arbete, samtidigt som det grundas i en kontinuerlig kommunika-
tion mellan pedagog och deltagare. Pedagogen väljer olika attityder som peda-
gog, och olika infallsvinklar för ageringen för att tillsammans med deltagarna
undersöka det universella dilemma som finns i det tema som undersöks. Det
specifika inom detta perspektiv är att pedagogen själv deltar inom ageringens
ramar i roll som någon annan för att påverka spelet.

Inom detta perspektiv finns uppfattningen att meningsfull kunskap skapas
då individen upplever problematiken på en subjektiv känslomässig nivå samt
ges redskap att bearbeta upplevelserna på kognitiv nivå. Att kunskap oavsett
ämnesområde har en universell mänsklig dimension bidrar till en demokratisk
fostran i samverkan med att arbetet i sig vilar på kollektivt beslutsfattande.
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KAPITEL 8

Sammanfattning

Att arbeta med dramapedagogik handlar oavsett perspektiv om att utforska
verkligheten i relation till individernas agerande i olika sammanhang. Därför
är det logiskt med uttalanden om att dramapedagogik handlar om livet som,
”Drama is the art of living” (Slade 1954 s. 25). Men det handlar om en under-
sökning av livet utifrån vissa specifika förhållanden, som innehåller både este-
tiska och pedagogiska kvaliteter. Med agering som kärnan i verksamheten
finns det inom dramapedagogik olika perspektiv som fångar upp och bearbetar
olika sidor av verkligheten. Dessa olika perspektiv visar på den didaktiska
bredd som finns inom dramapedagogik. Utifrån antagandet att demokratisk
fostran både innehåller kunskap om demokratins yttre och inre förutsättningar,
visar denna undersökning att dramapedagogik oavsett perspektiv arbetar med
demokratins inre förutsättningar. Detta sker framför allt genom att kunskap
om verkligheten omformuleras till konkreta medmänskliga situationer som
deltagarna undersöker med hjälp av agering. I ageringen synliggörs olika syn-
sätt och dramaturgin tydliggör olika mänskliga drivkrafter och eventuella mot-
sättningar. Teorier om verkligheten blir fyllda av mänskligt liv som deltagarna
upplever i ageringen, och den analys som deltagarna gör kan omfatta både
gemensamma upplevelser, erfarenheter, tankar, känslor och tidigare kunskap.
Det föreligger ett demokratiskt förhållningssätt som präglas av att deltagarna
är delaktiga i arbetsprocessens utformande, att deltagarnas erfarenheter är en
viktig del i arbetets innehåll, att deltagarna är konstnärligt skapande i arbets-
processen och att individerna erövrar olika verktyg för att undersöka och förstå
olika perspektiv utifrån hur människor talar, tänker, känner, upplever och ut-
trycker sig i olika situationer.

I de olika dramapedagogiska perspektiven sker ett val av innehåll och form
utifrån olika mål som medför en avgränsning och samtidigt en fördjupning av
de teman/ämnen som undersöks. Det innebär att varje perspektiv innehåller
en kvalitativ helhet där arbetsformen samverkar med teoretiska förklaringar
och valt innehåll. Om arbetsformen särskiljs från teori och innehåll förloras
den dramapedagogiska kvalitén och därmed innebörden i begreppet dramape-
dagogik.



110

Konstpedagogiskt perspektiv
Inom det konstpedagogiska perspektivet finns det två mål, dels att individerna
i interaktion med andra och med hjälp av agering utvecklar sin personlighet,
sociala samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga, dels att deltagarna
tillsammans skapar en gemensam produkt - en föreställning. Utifrån dessa mål
är teaterformen det dominerande arbetssättet där andra tekniker som övningar,
improvisationer, rollspel och forumspel blir hjälptekniker. Genom att delta-
garna uttrycker innehållet i en annan form än den ursprungliga litterära texten
eller berättelsen tvingas deltagarna att tolka innehållet. Utifrån en gemensam
målsättning om vilket budskap deltagare och pedagog vill förmedla skapas en
föreställning som spelas upp inför publik. På samma gång som individerna
arbetar med att färdigställa en föreställning, lär de sig arbetsprocessen och att
arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Alla deltagarnas insatser blir bety-
delsefulla.

Reflexion och bearbetning av arbetet fokuseras på att nå en överensstäm-
melse mellan den yttre gestaltningen och vad individerna vill uttrycka. I den
yttre gestaltningen samverkar olika konstnärliga uttrycksformer i förmedlan-
det av ett budskap. Texten tar mänsklig gestalt och konkretiseras i mänskliga
dilemman. Varje föreställning är en berättelse om livet och för varje föreställ-
ning individen är delaktig i växer deras kunskap om medmänskliga problem i
olika tider och situationer. De kan leva sig in i olika rollkaraktärer och arbeta
med föreställningen utifrån rollen av skådespelare, regissör, scenograf och
dramaturg. De har möjlighet att diskutera sina värderingar, de utvecklar konst-
närliga och kommunikativa färdigheter och gemensamma normer för att en
föreställning ska bli klar. En bred språklig kompetens utvecklas.

Inom ett konstpedagogiskt dramapedagogiskt perspektiv finns det en demo-
kratisk potential av att ge individen verktyg för att lära sig att kunskapa i
ordets dubbla betydelse. Individen kan vara aktivt sökande av kunskap och
skapare av kunskap, både undersöka olika aspekter av verkligheten och skapa
verkligheten i samarbete med andra.

Personlighetsutvecklande perspektiv
Inom ett personlighetsutvecklande dramapedagogiskt perspektiv är undersök-
ningen av vardagssituationer ett återkommande innehåll där en förmåga att
undersöka, analysera och erhålla kunskap om olika mönster i mänsklig kom-
munikation erövras. Detta arbete innehåller inte bara en analys av beskrivna
situationer utan erbjuder även gemensamma upplevelser av de olika situatio-
nerna. Individerna erövrar även redskap för att förstå sig själva i relation till
andra och att förstå samband mellan olika dynamiska processer som sker på
individ-, grupp- och samhällsnivå.

Inom det personlighetsutvecklande perspektivet finns två uttalade mål, dels



111

att utveckla individens medvetenhet om sina egna resurser och vad som sker
mellan människor i olika sociala situationer för att därmed kunna vara delaktig
i ett demokratiskt samhälle och dels att erövra verktyg för att förstå olika
vardagssituationer. Utifrån dessa mål används i huvudsak olika rollspelsfor-
mer även om dramatiseringar och andra tekniker också används. Innehållet
grundar sig i regel på deltagarnas egna erfarenheter och beskrivningar av var-
dagssituationer, men även utifrån olika samhällsrelaterade texter som skildras
med hjälp av agering. I bearbetningen av dessa rollspel ligger fokus på vad
deltagarna upplever i de sociala rollerna och hur de olika rollpersonernas tal
och handlingar kan göras begripliga både på individ-, grupp- och samhälls-
nivå. Den estetiska formen liksom deltagarnas livserfarenheter är därmed en
förutsättning för bearbetning och reflexion.

Vad som sker i gruppens dynamiska process utgör även fokus för analys och
reflexion. Ett medvetet bearbetande av olika realistiska rollspelssituationer
uppfattas därmed som ett sätt att utveckla ett reflekterat tänkande kring indivi-
dens självuppfattning och omvärldsuppfattning, vad som sker i kommunika-
tionen mellan människor samt som ett sätt att utveckla en förståelse för sam-
hälleliga och historiska händelser.

Dramapedagogikens demokratiska potential kan utifrån dessa synsätt sam-
manfattas med att individerna utvecklar ett rationellt tänkande som tränar för-
mågan att fatta beslut i komplicerade mänskliga situationer, men även att indi-
viderna erövrar redskap för att förstå sig själv i relation till andra samt att
förstå samband mellan olika dynamiska processer som sker på individ-, grupp-
och samhällsnivå.

Kritiskt frigörande perspektiv
Inom detta perspektiv är den grundläggande utgångspunkten att de fiktiva situ-
ationer som bearbetas är verklighetstrogna och förankrade i deltagarnas egna
erfarenheter. Det är detta som gör arbetet meningsfullt för deltagarna. För att
kunna skapa verklighetstrogna fiktiva situationer handlar det inledande arbetet
både om att lyfta fram samhälleliga teman som deltagarna är berörda av och att
göra deltagarna bekanta med ageringens uttrycksmöjligheter. Ageringen sker i
det socioanalytiska rollspelet utan någon publik, med innehåll som deltagarna
uppfattar som realistiska utifrån deras egna erfarenheter. Inom forumteater och
forumspel sker ageringen i dramatiseringar som deltagarna skapat utifrån egna
erfarenheter.

Bearbetningen sker verbalt efter rollspelet för att ord, reflexion och handling
ska skapa ny mening. Bearbetning i forumspel/teater sker genom att publiken
själva tar en roll och påverkar situationen i spelet. Syftet med denna bearbet-
ning är att deltagarna ska bli medvetna om samhällets förtryck och individer-
nas möjlighet att häva förtryck i olika konkreta situationer. Det handlar även
om att individen ska bearbeta sina egna värderingar och förankra dem i egna
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konkreta upplevelser för att skapa ett rikt mått av erfarenhetsbaserade värde-
ringar.

Utifrån detta perspektiv är det möjligt att bygga ett solidariskt samhälle när
människor är medvetna om samhällets maktstrukturer och hur människan på-
verkas av dessa krafter. Individen kan utifrån denna medvetenhet själv välja att
förhålla sig förtryckande eller inte. Denna medvetenhet ses som en del i en
demokratisk fostran tillsammans med en träning i att agera icke-förtryckande
och se konsekvenserna av sitt agerande.

Dramapedagogikens demokratiska potential inom detta perspektiv kan sam-
manfattas med att individen erövrar redskap för att i ord och handling under-
söka maktrelationer i samhället och hur dessa maktrelationer synliggörs i kon-
kreta mänskliga situationer. Det handlar om att utifrån de förtrycktas position
erövra kunskap om vilka möjliga konsekvenser som kan uppstå i försöken att
häva förtryck, se sin egen plats i samhället och hur ett solidariskt samhälle kan
skapas.

Holistiskt lärande perspektiv
Inom detta perspektiv finns uppfattningen att meningsfull kunskap skapas då
individen upplever problematiken på en subjektiv känslomässig nivå samt ges
redskap att bearbeta upplevelserna på kognitiv nivå. Att kunskap oavsett äm-
nesområde har en universell mänsklig dimension bidrar till en demokratisk
fostran, tillsammans med att arbetet i sig vilar på kollektivt arbete, öppen dia-
log och demokratiskt beslutsfattande. Det är därmed inte deltagarnas erfaren-
heter eller berättelser/texter om olika mänskligt komplexa situationer som age-
ringen tar upp, utan det är det underliggande temat av ett problem. På det viset
skapas mänskliga situationer, även om problemet till en början t ex är av mate-
matisk natur. Varje problem anses innehålla en värdering, ett mänskligt di-
lemma och det är detta som formuleras i mänskligt komplexa situationer som
kan väcka känslor och tankar hos deltagarna. Företrädesvis används klass-
rumsspel med inslag av lärare-i roll och olika tekniker.

I undervisningssituationen är även kamraterna betydelsefulla för att skapa
en stimulerande inlärningsmiljö och med hjälp av många språkformer kan in-
dividen erövra en mångsidig förståelse för den kulturella komplexiteten. Häri-
genom är det omgivande samhället ständigt närvarande och i de gemensamma
upplevelserna som skapas med den vuxne pedagogen som styr situationen kan
medbestämmande och solidaritet bli en del i undervisningssituationen.

Den demokratiska fostranspotentialen kan sammanfattas med att indivi-
derna blir delaktiga i en kollektiv och kommunikativ process där kunskap om
verklighetens olika aspekter bearbetas utifrån gemensamma beslut och upple-
velser, och där ett meta-tänkande utvecklas som grundas på både känslomässig
och intellektuell förståelse. Individen erövrar verktyg för att förstå den mänsk-
ligt universella betydelsen bakom varje problem. I den kommunikativa proces-
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sen utvecklas individens olika språkliga färdigheter där konstnärliga uttryck är
grundläggande i förståelsen för komplexa mänskliga situationer. De olika dra-
mapedagogiska perspektiven sammanfattas i följande modell; (se figur 4).

Figur 4. Innehåll, form och reflexionens fokus i fyra olika dramapedagogiska perspek-
tiv.
* agering= 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.

Perspektiv/Mål Innehåll Form Demokratisk 
potential

Konstpedagogiskt dramaturgisk text + Teaterföreställning, Erövrar verktyg för
agering* konstnärligt att undersöka

Konstnärlig dramatisk uttryck, verkligheten och
uttrycksförmåga olika tekniker skapa verkligheten
som utvecklar
individen socialt
och personligt

Personlighets- vardagssituationer Rollspelsformer, Erövrar verktyg för
utvecklande kommunikations- olika tekniker att förstå sig själv

mönster, grupp- i relation till andra, och
Demokratiska dynamik dynamiska processer
självständiga + agering på individ-grupp-
individer som och samhällsnivå
förstår grupp-
dynamiska
aspekter

Kritiskt deltagarnas erfaren- Forumspelsformer Erövrar verktyg
frigörande heter av mänskliga Socioanalytiska för att i ord och

dilemman o förtryck rollspel handling undersöka
Solidariskt + agering olika tekniker maktrelationer,
samhälle och hur förtryck kan
individernas fri- hävas och ett 
görelse från solidariskt samhälle
förtryck skapas

Holistiskt kunskap om naturvet. Klassrumsspel med Erövrar verktyg
lärande samhällsvet. lärare-i-roll för att förstå den

och humanistiska olika tekniker universella, mänskliga
Insiktskunskap problem + meningen bakom
och förändring agering problem av natur-
av individernas vetenskaplig, sam-
attityder till hällsvetenskaplig och
olika problem humanistisk art
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Del III
Dramapedagogik inom de svenska 
läroplanerna

Denna avhandlingsdel innehåller en analys av vilket värde som tillskrivs dra-
mapedagogiken i läroplanerna och dramapedagogikens eventuella samband
med skolans demokratiska fostransansvar. Genom att urskilja vilka dramape-
dagogiska perspektiv som tar plats i läroplanerna – tillsammans med strate-
giskt valda dokument som har betydelse för läroplanens utformande som; stat-
liga betänkanden, supplementmaterial (Lgr 69), kommentarmaterial (Lgr 80),
utvärderingar och rapporter (Lpo 94) – kan även dramapedagogikens värde
urskiljas. Att undersöka i vilka sammanhang dramapedagogiska aspekter om-
nämns fördjupar analysen. Denna fördjupning sker genom en granskning av
olika dramapedagogiska aspekter i de sammanhang där demokratisk fostran
och elevers kritiska reflexion och självständighet behandlas. Varje kapitel bör-
jar med en kort sammanfattning som förklaras i den efterföljande texten.
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KAPITEL 9

Lgr 62

Vilket värde tillskrivs dramapedagogiken i Lgr 62?
Om vi ser demokratisk fostran i termer av att individen utvecklar en förmåga
att kunna göra rationella moraliska överväganden så tillskrivs dramapedago-
gisk verksamhet ett demokratiskt värde i Lgr 62. Eleverna i skolan skall bere-
das möjlighet att utöva dramapedagogisk verksamhet och därmed lära sig en
metod som gör det möjligt att få insikter om hur andra människor känner,
tänker och handlar. Även förmågan att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt,
vilket möjliggör att eleverna som medborgare kan delta i en offentlig diskus-
sion, är ett värde som tillskrivs dramapedagogiken. Men dramapedagogik får
inte den demokratiserande funktion den skulle kunna ha, varken utifrån de
möjligheter som ämnet ger, eller i relation till tidigare tankegångar i bered-
ningsarbetet med den första läroplanen för en gemensam grundskola för alla.
Jag ska förklara mitt påstående.

I jämförelse mellan 1946 års Skolkommissions betänkande (SOU 1948:27)1

som såg som sin uppgift att lägga fram ett förslag till allmänna riktlinjer för en
demokratisering av det svenska skolväsendet så har demokratiaspekten tonats
ner i Lgr 62. Detta visar sig både i synen på skolans arbetsformer i sig, bety-
delsen av kritisk reflexion, individens självständighet och i förlängningen sy-
nen på dramapedagogikens värde.

Från den långa inledningen i 1946 års Skolkommissions betänkande om hur
viktig skolans uppgift är att fostra demokratiska, kritiska och självständiga
medborgare har detta resonemang i Lgr 62 reducerats till termer av individens
personlighetsutveckling och harmoniska fostran samt skolans och individens
delaktighet i och anpassning till samhället.

I 1946 års Skolkommission uttrycks det tydligt att självständighet, kritiskt
sinnelag och samarbete är olika sidor av den demokratiska fostran;

Av medborgare i ett folkstyrt samhälle bör man fordra ett kritiskt sinnelag, som
ger motståndskraft mot andliga farsoter. Demokratin har ingen nytta av osjälv-
ständiga massmänniskor. Men självständighet och kritiskt sinnelag är inte nog.
Självständighet kan resultera i egocentricitet, karriärism, asocialitet. Det kritiska
sinnelaget kan övergå i negativism. Skolan bör därför inrikta sitt arbete så att det
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fostrar också till samarbete som en naturlig livsform och att det hos lärjungarna
väcker lust att engagera sig, att frivilligt inordna sig i ett sammanhang (SOU
1948:27 s. 4).

I Lgr 62 omformuleras detta till att skolan kan ge kunskap m m för att fostra
goda samhällsmedlemmar. Begreppet kritiskt tänkande används inte.

Skolan utgör en del av samhället. Skall den lyckas fostra sina elever till goda
samhällsmedlemmar, måste den ge dem kunskap om samhället och stärka deras
samhörighet med det (Lgr 62 s. 14).

Genom sin individuella och sociala fostran skall skolan ge alla elever en grund-
läggande bildning, som till dem förmedlar sådana färdigheter och kunskaper, va-
nor, attityder och värderingar, som är av betydelse för deras fostran och person-
liga utveckling och för deras möjlighet att anpassa sig i dagens och morgondagens
samhälle och att där fungera som yrkesutövare och samhällsmedborgare (Lgr 62
s. 15).

Som vi ska se påverkar detta synsätt även skrivningen om dramapedagogik. I
kursplanen för tillvalsämnet Dramatik i åk 8 som 1957 års Skolberedning lade
fram, (SOU 1961:31)2 jämställs innehåll från samhällskunskap och historia
med litteratur och situationer ur det dagliga livet. Detta pekar på en intention
att behandla frågor om samhället (demokratifostrande innehåll) i en dramape-
dagogisk form.

Dramatisering av litterärt eller annat givet stoff, gärna i anknytning till moment
som behandlades i litteratur, historia och samhällskunskap samt till valda situatio-

1 I arbetet med att införa en enhetlig bottenskola för alla tillsattes en kommitté den 22 november
1940 under ledning av dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet professor Gösta Bagge för
att utreda skolväsendets organisation. Fram till 1947 då deras verksamhet avslutades avlämnade
kommittén tio betänkanden och sju bilagor. Detta arbete låg till grund för 1946 års Skolkommis-
sions uppdrag att anföra mer allmänpolitiska synpunkter enligt vad dåvarande chefen för ecklesi-
astikdepartementet, Tage Erlander, yttrade enligt statsrådsprotokollet den 12 januari 1946. Det var
även viktigt att skolkommissionens ledamöter skulle utgöra en så allsidig representation som
möjligt.

Det synes råda en relativt stor enighet om att det svenska skolväsendet bör underkastas en
genomgripande omgestaltning beträffande såväl målsättning och organisation som arbets-
metoder och kursplaner. De beslut, som komma att fattas i denna fråga, bli av grundläg-
gande betydelse för vårt samhälles fortsatta framåtskridande och komma att under avsevärd
tid sätta sin prägel på vårt samhällsliv. Besluten böra därför icke fattas utan djupgående
prövning och moget övervägande. 1940 års skolutredning har i sina omfattande och om
grundliga förberedelser vittnande betänkanden i enlighet med utredningsarbetets planlägg-
ning anlagt väsentligen fackmässiga synpunkter på de föreliggande arbetsuppgifterna. För
att dessa skola bli allsidigt belysta böra de emellertid även skärskådas ur mera allmänna
synpunkter. Det är givetvis av största vikt, att lekmanna- och föräldraintressena därvid få
komma till tals och att allmänpolitiska synpunkter få göra sig gällande (SOU 1948:27 s X).

(1946 års skolkommission bestod av Stellan Arvidsson, statssekreterare Josef Weijne, vice ordfö-
rande och redaktör Märta de Laval, förbundssekreterare Hilding Färm, ledamot av första kammare
fattigvårdsordföranden Emil Näsström, professor Ingemar Düring, studierektor Alva Myrdal, re-
daktör Knut Olsson, Bertil von Friesen, ledamot av riksdagens andra kammare lantbrukare Gustav
Nilsson, ledamot av första kammare agronom Ivar Persson, ledamot av första kammaren fru Anna
Sjöström-Bengtsson, ledamot av riksdagens andra kammare sekreterare Adolf Wallentheim). 
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ner ur det dagliga livet. Övningar att skriva scener. Någon övning att hålla korta
anföranden (SOU 1961:31 s. 148).

I Lgr 62 har den centrala kursplanen för tillvalsämnet Dramatik helt tagits
bort. När det gäller kursplanen för tillvalsämnena dramatik och estetiskt speci-
alämne med musik, rytmik och dramatik så bestäms den i stället enligt lokal
kursplan som godkänts av skolöverstyrelsen (Lgr 62 s. 380). Att välja Drama-
tik som tillvalsämne är inte lätt.3 De som har möjlighet att välja tillvalsämnet
Dramatik är tillvalsgrupp 8:6 och 8:8 i årskurs 8; med 4 vtr ” Om skolstyrelsen
så beslutar, må 2 vtr musik och 2 vtr teckning utbytas mot 4 vtr dramatik” (Lgr
62 s. 119) och tillvalsämnet Estetiskt specialämne med musik, rytmik och
dramatik kan eleverna som går linje 9e i årskurs 9 välja med 4 vtr. ”Efter
medgivande av skolöverstyrelsen må en estetisk linje (9e) anordnas, då sär-
skilda skäl därtill föreligger. Tillvalsämnen må där utgöras av estetiskt special-
ämne 4 vtr och engelska 3 vtr” (Lgr 62 s. 119f, kursivt i originaltext). Man kan
knappast påstå att det är ett prioriterat ämne. Inte heller kvarstår intentionen att
integrera ämnena samhällskunskap och historia med dramapedagogik.

Utifrån en demokratifostransaspekt är relationen mellan innehåll och form/
arbetssätt, samt val av fokus för reflexionen i lärandeprocessen viktig. 1946-
års kommission pekar på nödvändigheten att förändra skolans traditionella
undervisning för att kunna bygga en demokratisk skola. Till skillnad från den

2”Dramatik. Årskurs 8:4 vtr ( Om skolstyrelsen så beslutar må 2 vtr musik + 2 vtr teckning utbytas
mot 4 vtr dramatik)

Fritt skapande dramatik i betydande omfattning med avsikt att frigöra elevernas uttrycksmedel
och stimulera deras inlevelseförmåga och fantasi. Jämsides och i samverkan därmed taltekniska
övningar.

Dramatisering av litterärt eller annat givet stoff, gärna i anknytning till moment som behandla-
des i litteratur, historia och samhällskunskap samt till valda situationer ur det dagliga livet. Öv-
ningar att skriva scener, Någon övning att hålla korta anföranden.

Rörelseövningar och stildanser i samband med dräktstudier för att möjliggöra inlevelse i miljöer
under olika historiska epoker. Någon anknytning till teaterhistorien.

Textstudium och välläsning.
Instudering av pjäser eller enstaka scener av litterärt värde och av intresse för eleverna.
Enkla övningar att skapa sceneri och dekor.
Studiebesök för att se teater och film. Sammankomster för att ta del av föreställningar i radio

och television samt individuella hemuppgifter av motsvarande slag. Diskussioner.
Dockteater (eventuellt). (SOU 1961:31 s. 148)

3 Förutom de obligatoriska ämnena finns på högstadiet tillvalsämnen som ett sätt för skolan att
främja en individualisering av skolarbetet. ”Utrymmet för de senare tillvalsämnen anger den vari-
ation i ämnesvalet, som kan medges för att skolan skall kunna anpassa sig efter den enskilde
elevens intressen och förutsättningar. Ramen för tillvalsämnena utgör 5 veckotimmar i årskurs 7, 7
veckotimmar i åk 8 , 7 veckotimmar på linjerna 9g, 9h, 9t, 9m och 9s samt 22 veckotimmar på
linjerna 9pr, 9tp, 9ha, och 9ht i årskurs 9. ( Lgr 62 s. 35) De tillvalsämnen som finns att välja på är:
svenska, matematik, engelska, tyska, franska, musik, teckning, textilslöjd, träslöjd, metallslöjd,
hemkunskap, specialämnen, verkstadsarbete, teknisk orientering, maskinskrivning, handelskun-
skap, familje- och socialkunskap, dramatik, estetiskt specialämne med musik, rytmik och drama-
tik, estetiskt specialämne med teckning, slöjd och hemkunskap, finska. Det finns dock begräns-
ningar när det gäller tillvalsämnena på så vis att valen redan är på förhand bestämda utifrån vilken
linje eleverna går. För 9g och 9h är tillvalen engelska + ett främmande språk, för 9t är det teknisk
orientering och engelska, för 9m är det handelskunskap, engelska + ett främmande språk osv (se
Lgr 62 s. 119f).
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traditionella undervisningen som präglats av organisatorisk bundenhet och
stelhet, auktoritära undervisningsformer och kunskapsstoff som är givet, är
den demokratiska skolans främsta uppgift att fostra demokratiska människor
som är självständiga, kritiska och med god förmåga att samarbeta. Fostran,
menar de, bör leda till att eleverna uppfattar samarbete som en naturlig livs-
form och att de får lust att engagera sig och ingå i ett sammanhang.

Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan
måste i sin tur bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra
demokratiska människor.

Satsen får inte missförstås. Den innebär inte, att skolan skall förkunna demo-
kratisk-politiska doktriner. Undervisningen får inte bli auktoritär, vilket den
skulle bli, om den ställdes i en politisk doktrins tjänst, vore denna doktrin än
demokratins egen (SOU 1948:27 s. 3).

Uttalandet att den ”enskilde elevens individualitet och personliga förutsätt-
ningar bör i skolan inte endast uppmärksammas och respekteras utan vara
själva utgångspunkten för uppläggningen av fostran och undervisning” (SOU
1948:27 s. 3) skulle kunna tolkas som ett uttryck för att de humanistiska äm-
nena bör vara utgångspunkten i skolans organiserande av undervisningen.
Kommissionen ser även att en förutsättning för den fria personlighetsdaningen
i skolan är en omläggning av undervisningsmetoderna. I stället för den för-
härskande ”frågor- och svars- metoden” där läraren frågar och eleverna svarar
som skapar osjälvständighet, auktoritetstro, passivitet och i värsta fall leda vid
skola och arbete borde andra undervisningsformer användas. Kommissionen
fick genom en inventering av försöksverksamheten vid olika skolor kännedom
om arbetsskolemetoder, laborativa metoder och aktivitetspedagogik som de
ansåg borde stödjas, även om det inte går att ålägga läraren att använda en viss
metod.

Å andra sidan är det i högsta grad angeläget, att till skolans bruk utformas arbets-
metoder, som främjar elevernas självständighet och kritiska sinnelag, deras ar-
betsvilja och lust att arbeta vidare på egen hand, deras sociala sinne och förmåga
av samarbete. Gemensam för all moderna pedagogiska strömningar är en strävan
att utforma skolans arbete så, att lärjungarna själva får tillfälle att utveckla aktivi-
tet och initiativ, och ett demokratiskt skolväsen måste acceptera detta program
(SOU 1948:27 s. 5).

Detta synsätt följs inte upp i Lgr 62, snarare finns det ett befästande av den
traditionella undervisningssynen. I Lgr 62 sägs för det första att läraren skall
tillämpa undervisningsprinciperna MAKIS4 och för det andra att ingen under-
visningsform är mest fördelaktig och för det tredje att undervisningen växlar
mellan klassundervisning, gruppundervisning och individualisering där klass-
undervisning kännetecknas av ”läxförhör med frågor och svar, genomgång av
nytt stoff och samtidig vägledning av hela klassen i studierna…Man söker

4MAKIS betecknar; Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering, Samarbete.
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lära klassens samtliga elever samma stoff samtidigt och på samma sätt” (Lgr
62 s. 45).

Det är ett citat som snarast motverkar strävan att utveckla nya arbetsformer
i enlighet med de idéer som 1946-års skolkommission rekommenderade, dvs
arbetsskolemetoder, laborativa metoder och aktivitetspedagogik. Undervis-
ningsformerna är därmed något som överlåts till den enskilde läraren att be-
stämma över medan statsmakten fastställer vilket ämnesinnehåll som ska fin-
nas. Eftersom problematiken kring valet av undervisningsformer är medvetan-
degjord i 1946-års skolkommission, kan det tolkas som ett medvetet politiskt
val att i Lgr 62 behålla traditionell undervisningsform och att ämnena utgör
grunden för skolans organiserande.

Detta kan tyckas motsägas av att dramapedagogiska arbetsformer får plats i
läroplanen. Men om man betraktar i vilka sammanhang och på vilket sätt dra-
mapedagogik omnämns, så inordnas dramapedagogik inom ämnet svenska
och där som ett uttryckssätt. I de av läroplanen fastställda delarna omnämns
dramapedagogisk verksamhet först i samband med de undervisningsprinciper
(MAKIS) som ska råda, under rubriken ” Aktivitet”, dvs dramatisering beteck-
nas i detta sammanhang som en aktivitet.

Att forma och skapa är aktiviteter, som barnet utövar redan under sina tidigaste år.
I skolan sker det t. ex. i teckning, slöjd, hembygdskunskap, hemkunskap och olika
yrkesämnen. Det sker också, när eleverna fritt uttrycker sina upplevelser och erfa-
renheter muntligt, skriftligt och på annat sätt i dramatiseringar, dialoger, sång,
musik och rörelse (Lgr 62 s. 47, kursivt i originaltext).

Dessa aktiviteter ses inte som medel för att fostra till kritiskt sinnelag, utan
mera för att uttrycka sina upplevelser och erfarenheter. I huvudmomenten för
svenskämnet skall ingå: 

Enkel, väsentligen improviserad dramatisk framställning av vad eleverna har läst,
hört berättas eller själva kommer på (Lgr 62 s. 125 huvudmoment i svenskämnet
på lågstadiet)

Väsentligen improviserad dramatisk framställning av vad eleverna har läst, hört
eller själva tänkt ut (Lgr 62 s. 126 huvudmoment för mellanstadiet i svenska).

Dramatisk framställning: improvisationer, läsning med fördelade roller, framfö-
rande av enkla pjäser och scener ur skådespel, gärna med inslag av talkör, sång
och musik (Lgr 62 s. 127 huvudmoment i svenska för högstadiet).

Att dramatiseringar, dramatik och dramatisk framställning skall användas
inom svenskämnet kan i sig ses som en aspekt av demokratisk fostran på så vis
att individen tränar sin förmåga att uttrycka sig, men även att de lär sig att
levandegöra en text, något de hört berättas eller tankar som kommer i från dem
själva. Men någon medveten tanke att kombinera detta med kunskap om de-
mokratins principer finns inte uttalad.

I läroplanens rubrik ” Anvisningar och kommentarer” där också meningen
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med att arbeta med dramapedagogisk verksamhet framkommer är texten mera
flytande. I jämförelse med skolberedningens förslag har en mening tagits bort,
nämligen ”att dramatiska framställningar erbjuder en naturlig form för grupp-
arbete och har, om de får karaktären av lustbetonad lek, stor betydelse för
personlighetsutvecklingen” (SOU 1948:27 s. 151). Därigenom försvinner nå-
got som är centralt inom dramapedagogiken, nämligen att verksamheten är en
gruppdynamisk verksamhet och att kunskap skapas och utvecklas i samverkan
med andra. 

Margit Björkqvist, som tillkallats som sakkunnig till 1957 års skolbered-
ning drev hårt att det skulle vara svensklärare som skulle arbeta med dramape-
dagogisk verksamhet. Hon menade att modersmålet gäller alla och når alla,
därför är det svensklärarna som behöver lära sig att använda dramapedagogi-
ken och det förhållningssätt som hör ihop med den. Dramapedagogiken skulle
räknas som en del i svenskämnet, eftersom metodiken var så viktig (Björk-
qvist- Murray, intervju 1990). Att svenskämnet skulle ge stöd åt andra ämnen,
framför allt orienteringsämnena hade framförts redan i det förberedande läro-
plansarbetet, men även att orienteringsämnena skulle stödja undervisningen i
modersmålet.

I betänkandet från 1946 års skolkommission genomsyras texten av att
eleverna ska beredas tillfälle att vara aktiva i undervisningens olika moment,
även när det gäller att planera och ta ansvar för undervisningens uppläggning.
Detta kommer in indirekt i avsnittet om relationen mellan orienteringsämnena
och modersmålet.

För färdigheterna i modersmålet har arbetssättet i skolans orienteringsämnen stor
betydelse. Arbetet i dessa ämnen kan läggas så, att eleverna får ständig övning att
läsa, tala och skriva … Den muntliga framställningen får god träning, om eleverna
får samtala om planläggningen av varje ämnesavsnitt, och om arbetsresultaten
redovisas genom sammanhängande muntliga redogörelser (SOU 1948:27 s. 150).

Att åstadkomma en demokratisk fostran i termer av elevernas medbestäm-
mande gäller även i beaktande av de konstnärliga ämnena, som kommissionen
vill samordna med annat kunskapsinhämtande.

Till en höjning av den estetiska och praktiska bildningen medverkar också de
manuella ämnena, vilka även av pedagogiska skäl förtjänar en starkare ställning i
skolan än nu och ett fastare sammanfogande med det allmänna stoff skolan arbe-
tar med (SOU 1948:27 s. 7). 

Detta resonemang återspeglas i inledningen till kursplanerna i 1957 års skol-
beredning där syftet med att befordra elevernas självverksamhet, grupparbete
och engagemang i uppgifterna ”främjas om stoffet samlas i för åldersstadiet
lämpliga helheter, vilket oftast innebär att en intim samordning måste ske av
undervisningen i olika ämnen och ämnesgrupper och att inövning av färdighe-
ter och skapande verksamhet samordnas med kunskapsinhämtande” (SOU
1961:31 s. 20). 
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När det gäller de praktiskt-estetiska ämnena sägs att den estetiska fostran
bidrar till elevens harmoniska personlighetsutveckling, kulturella medveten-
het och att arbetet underlättar sociala kontakter mellan eleverna. Dessutom
framhålls att det även handlar om ”ett uppövande av elevens skapande för-
måga, av hans fantasi och inlevelseförmåga synes också understödja utveck-
lingen av hans rent intellektuella färdigheter, t ex att förstå och överblicka
större sammanhang. En uppövad skapande förmåga är därjämte ofta förknip-
pad med en öppen attityd, experimentlusta och självförtroende” (SOU
1961:31 s. 117). 

Enligt undervisningsplanen 1955 ska modersmålet/svenskämnet samverka
med de övriga skolämnen.

De flesta skolämnen bör stödja modersmålsundervisningen genom att ge övning i
muntlig och oftast också i skriftlig framställning... Modersmålsundervisningen
kommer i sin tur att stödja främst orienteringsämnena genom att stoff från dessa
ämnen användes vid övningar i muntlig och skriftlig framställning samt genom
litteratururval vid fri läsning (Undervisningsplan 1955 s. 67).

I 1957 års skolberedning uttrycks detta mer allmänt med att ”skolan vid under-
visning i alla ämnen och även i övrigt skall söka främja elevens språkliga
utveckling och medverka till att han under skoltiden förvärvar så goda färdig-
heter som möjligt i modersmålet…Övning i att lyssna, se och höra och i munt-
lig och skriftlig framställning bör förekomma i samtliga ämnen och i allt skol-
arbete” (SOU 1961:31 s. 21).

Detta tas även upp i samband med de olika orienteringsämnena. Men förmå-
gan till kritik kopplas samman med de samhällsorienterande ämnena. T ex
omnämns att ”Samverkan med undervisningen i svenska bör vara intim. För-
mågan att läsa och lyssna med kritik och omdöme bör uppövas vid undervis-
ningen i de samhällsorienterande ämnena” (SOU 1961:31 s .81).5 Detta visar
på en uppdelning mellan ämnena där eleverna i svenskämnet lär sig de färdig-
heter som hör samman med modersmålet medan det kritiska omdömet hänvi-

5 I svenskämnet omnämns dramatisk framställning för låg- mellan – och högstadiet. För lågstadiet:
”Enkla, väsentligen improviserade dramatiska framställningar av vad eleverna har läst, hört berät-
tas eller själva kommer på. Pantomim.”(SOU 1961:31 s.24) För mellanstadiet: ”Väsentligen im-
proviserade dramatiska föreställningar av vad eleverna har läst, hört eller själva tänkt ut. Panto-
mim. Talkör. Fingerade radioprogram, Fritt skriftligt berättande, personliga brev och enkel drama-
tisk framställning. ” (SOU 1961:31 s.25) För högstadiet: ”Dramatisk framställning: läsning med
fördelade roller, litterära rapsodier, gärna med inslag av talkör, sång och musik, framförande av
scener ur skådespel.” (SOU 1961:31 s.26)

I anvisningar och kommentarer skrivs under rubriken Tala att ”Eleverna skall beredas tillfälle att
aktivt medverka i olika former av lek och dramatisering alltifrån pantomimer, improvisationer på
grundval av vad eleverna har läst, hört beträttas eller själva kommer på, fingerade scener ur var-
dagslivet osv.. till framförandet av enkla pjäser, litterära rapsodier och scener ur skådespel. Dylika
dramatiska framställningar erbjuder en naturlig form för grupparbete och har, om de får karaktä-
ren av lustbetonad lek, stor betydelse för personlighetsutvecklingen” (SOU 1961:31 s. 27f). Under
rubriken Skriva nämns att: ”Läsningen ger ett rikt stoff för övning i muntlig framställning: fritt
samspråk, korta anföranden, dramatisk framställning, diskussioner, m m” (SOU 1961:31 s 30).

Dramatisering omnämns även i engelska för högstadiet, i tyska och franska åk 8 och 9 samt i
ämnet teckning på lågstadiet.
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sas till de samhällsorienterande ämnena. Härigenom hör det kritiska tänkandet
inte till de allmänna fostrande principerna som ska ingå i alla ämnen.

Detta synsätt följs upp i Lgr 62, där de estetiska ämnena i större utsträckning
får formen av färdighetsämnen vid sidan av de teoretiska ämnena i stället för
att vara en del av kunskapandet. Även formuleringar som visar på de manuella
och estetiska ämnenas jämbördighet med de teoretiska har försvunnit. När det
gäller dramapedagogik så omnämns OÄ- ämnena som en källa att ösa stoff för
dramatisering (Lgr 62 s. 131, 132, 133, 143, 144) men i de sammanhang de
omnämns blir det i en anda av hjälpaktivitet som befäster innehållet, t ex:

Genomarbetade kursavsnitt i t. ex. orienteringsämnena kan ofta dramatiseras, vil-
ket kan vara ett stimulerande sätt att redovisa eller repetera stoffet. Sådana drama-
tiseringar kan bidra till att eleverna på ett mera konkret sätt tänker sig in i geogra-
fiskt och historiskt främmande miljöer (Lgr 62 svenska s. 144).

Det är samtidigt inom svenskämnet som detta omnämns, vilket lär begränsa
användandet av dramatiseringar inom OÄ-ämnena.

Inom svenskämnet betonar 1946-års skolkommission att den muntliga
framställningen är den del av modersmålsundervisningen som behöver den
kraftigaste förstärkningen i relation till hur skolan dittills har utformats. Äm-
net ska skapa värdefulla intressen hos eleverna och i detta ses dramatisk
framställning som viktig. Att eleverna får vara delaktiga i val av innehåll på-
talas.

Ett inslag bland talövningarna, som väcker intresse och ger tillfälle till känsloinle-
velse, är den dramatiska framställningen. Den kan odlas under hela skoltiden, från
små dialoger på lågstadiet till scener ur dramatiska verk på högstadiet, i högre
klasser dock utan krav på att replikerna ska läras utantill. Lärjungarnas intresse
och aktivitet ökas, om de själva i största utsträckning får välja ämnen för anföran-
den, samtal, diskussioner och dramatiska framträdanden (SOU 1948:27 s. 151).

1946 års skolkommission lägger även fram den estetiska fostrans värde samt
de praktiska ämnenas betydelse ur allmän uppfostringssynpunkt. I och med att
den nio-åriga skolan på högstadiet är differentierad i teoretiska och praktiska
ämnen ser man det som möjligt att de ”lärjungar, vilkas begåvning övervä-
gande är av praktisk art har möjlighet att komma till sin rätt. Skolans uppgift är
härvid att bidraga till att ge de praktiska och manuella sysselsättningarna ett
socialt värde, som gör dem jämställda med de teoretiska” (SOU 1948:27 s.
32). Frågan är om det är detta uttalande som ligger till grund för att Dramatik
finns med som tillvalsämne inom de praktiska linjerna; mekanisk linje, han-
delslinje, hushållsteknisk linje och allmänpraktisk linje i det förslag till läro-
planer för grundskola och fackskola som 1957 års Skolberedning lade fram
(SOU 1961:31). Som tillvalsämne för de teoretiska linjerna förekommer näm-
ligen inte ämnet dramatik.

En tolkning kan vara att dramapedagogik inte anses lika betydelsefullt för
de teoretiskt begåvade eleverna eller att man anser att dramapedagogik kan
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göra teoretisk kunskap begriplig för praktiskt begåvade elever genom dess
förmåga att konkretisera teoretiska och abstrakta idéer och begrepp.

Sammanfattningsvis reduceras dramapedagogikens värde i Lgr 62 från att
vara en del i skolans fostransansvar såsom det presenteras i 1946-års skolkom-
mission till en aktivitet för elevernas kreativa uttrycksförmåga och att levande-
göra innehållet i olika ämnen. Dramapedagogik får även formen av metod för
att samordna svenskundervisningen med orienteringsämnen.

Finns olika dramapedagogiska perspektiv 
representerade?
I Lgr 62´s läroplanstext är dramapedagogik en perifer verksamhet som tydli-
gast framträder inom svenskämnet och då i betydelsen av en dramatisk fram-
ställningsform från improvisation till föreställning. Dramapedagogiken i Lgr
62 är i första hand knutet till svenskämnet och nämns i huvudmomenten för
ämnena teckning, engelska, tyska och franska.6 Det har inneburit att läroplans-
texten framför allt har lyft fram innehåll relaterat till den språkliga och konst-
närliga uttrycksförmågan. Detta avspeglas även i andra ämnen. I texterna un-
der rubrikerna ”Förslag till disposition av en studieplan” och ”Anvisningar och
kommentarer”, dvs de icke bindande avsnitten och därmed också mer förkla-
rande och flödande i sin skrivning, återfinns dramapedagogisk verksamhet i
ämnena musik, kristendomskunskap, hembygdskunskap och historia förutom i
svenskämnet. I musikämnets ”Anvisningar och kommentarer” ges ett exempel
på samverkan mellan musik, historia och dramatisering som handlar om att
levandegöra historien.7

När medeltiden behandlas, kan barnen med musikens hjälp få »stiga in i klostren»
och höra de gamla gregorianska melodierna. De kan själva sjunga, utföra och
kanske också dramatisera medeltida riddarvisor och därmed uppleva ett stycke
levande historia… Många engelska visor lämpar sig också för dramatisering (Lgr
62 s. 304).

Samma synsätt, dvs att uttrycka sig och levandegöra ett stoff, följs upp i ämnet
historia (Lgr 62 s. 258) och kristendomskunskap under rubriken ”Arbetssätt”

6 I språken engelska, tyska och franska skrivs dramatisering in i ämnenas huvudmoment. Det
handlar om dramatisering som en talövning som ska förekomma; ”Textreferat, bildbeskrivning, fri
talövning, dramatisering. (Engelska, höstadiet för allmän och särskild kurs. Lgr 62 s. 191) Samma
skrivning återkommer i tyska för högstadiet och i franska med något förändrad mening). Däremot
kommenteras inte dramatiseringen i de efterföljande kommentarerna om disposition av en studie-
plan eller anvisningar och kommentarer om arbetssätt i dessa ämnen.
7 När det gäller de samhälls- och naturorienterade ämnena på mellanstadiet sägs i de allmänna
anvisningarna att en av lärarens viktigaste uppgifter är att hjälpa eleverna till en god arbetsteknik.
I detta arbete ingår att eleverna kan ”muntligt redogöra för en läst text med hjälp av stödord,
rubriker eller stolpar samt på grundval av dem dramatisera, skriva resebrev och fantasiartiklar etc”
(Lgr 62 s. 208). Likaså kan föremål, företeelser och bilder erbjuda möjligheter för eleverna att
själva göra iakttagelser och dra slutsatser. Och i detta sammanhang nämns att ”bilder kan vidare ge
stoff till dramatiseringar, resebrev eller manuella arbeten” (Lgr 62 s. 208).
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där ”enkla dramatiska framställningar bör få ge liv och aktualitet åt centrala
religiösa tankar och händelsemättade situationer”(Lgr 62 s. 225). Det finns
även en nära koppling mellan innehåll och metod där elevernas egna läsupple-
velser eller erfarenheter lämnar det stoff som ligger till grund för den drama-
tiska framställningen. På det viset påverkas arbetet av barnens erfarenhets-
värld. I ämnet Hemkunskap under rubriken ”Exkursioner m. m.” sägs att efter
att det insamlade materialet från en studieutflykt har bearbetas kan efterarbetet
”avslutas med att barnen berättar för sina klasskamrater eller läser upp vad de
skrivit. En upplevelse under ett studiebesök eller innehållet i ett läsestycke kan
ofta med fördel återges genom fria dialoger, enkel dramatisering, målning och
modellering” ( Lgr 62 s. 240).

I samhällskunskapsämnet nämns inte dramatisering utan det är samtal och
diskussion som lyfts fram som väsentliga, förutom de gruppaktiva momenten.

Den bild som framträder vid inläsningen av dramapedagogikens mål, inne-
håll och metod är därmed att det i Lgr 62 finns ett dominerande dramapedago-
giskt perspektiv, dvs det konstpedagogiska perspektivet, eftersom det enda
man kan utläsa av den tvingande texten är att eleverna skall beredas möjlighet
att aktivt medverka i olika former av dramatisk framställning, från improvisa-
tion till färdig föreställning. Detta mångsidiga uttryckssätt kan även användas
för att uppleva och konkretisera innehållet i skönlitterära texter, men även
texter i andra ämnen. Att arbetssättet ses som användbart i andra ämnen motsä-
ger inte den uppfattningen, eftersom det är hanterandet av den konstnärliga
uttrycksformen genom agering som är det grundläggande. Har eleverna tilläg-
nat sig den kunskapen kan de även få en ökad förståelse av innehållet i andra
texter/andra ämnen.

Dramapedagogik omnämns inte som huvudmoment i ämnet samhällskun-
skap, med stoff om den demokratiska statens uppbyggnad, styrelseskick, de-
mokratins förkämpar m m vilket hade inneburit ett medvetet val av ett demo-
kratiskt arbetssätt i kombination med ett demokratifostrande innehåll.

Det finns inget som visar att den dramapedagogiska verksamheten skall leda
till ett kritiskt självständigt tänkande hos eleverna, en självvärdering utifrån
den gemensamma gestaltningen eller ett gemensamt undersökande av ett stoff
eller ett tema i enlighet med de övriga dramapedagogiska perspektiven.

Även i omnämnandet av sociala aspekter eller i konkretiseringen av histo-
riska och/eller samhälleliga situationer så kan dessa uttalanden inordnas i ett
konstpedagogiskt perspektiv, eftersom innehållet endast ska tolkas och kon-
kretiseras i dramatisk form. Stig Starrsjö8 som deltog i skrivandet av läroplans-
texten hänvisar till Elsa Olenius, Margit Björkquist, Brian Way och Elsa Köh-
ler som inspiratörer. Olenius och Björkquist var ledande personer inom Crea-
tive Dramatics-rörelsen, dvs ett konstpedagogiskt perspektiv. Brian Way ville
med sin verksamhet påverka individerna så att de skulle kunna fungera som
demokratiska medmänniskor och såg dramapedagogiken som ett verksamt
medel för detta, men i läroplanstexten lyfts inte den demokratiska fostran fram
i samband med dramapedagogiska moment. Däremot kan man i läroplanstex-
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ten återfinna Ways tanke att utveckla individens olika sidor i hennes personlig-
hetsutveckling.

Även om Starrsjö förordade ett konstpedagogiskt perspektiv på dramapeda-
gogik inom skolan, så drev han inte frågan om dramapedagogik som ett själv-
ständigt ämne, utan ansåg att dramapedagogiken borde finnas som ett naturligt
inslag i svenskämnet, som ett sätt att uttrycka sig. Härigenom bidrar han till att
dramapedagogik formuleras i termer av ett arbetssätt som inordnas i svensk-
ämnets kunskapssyn. En konsekvens är att dramapedagogik reduceras till ett
arbetssätt avskilt från dess pedagogiska grundsyn, så länge som kunskap om
dramapedagogik är bristfällig inom svenskämnet.

Den uppfattning som framhålls är att eleven skall beredas möjlighet att med
hjälp av dramatisering, dramatisk framställning, skådespel m m lära sig att
uttrycka sin förståelse för en text eller den egna erfarenheten. Via arbetssättet
kan stoffet levandegöras och konkretiseras för eleven vilket därmed kan för-
djupa förståelsen för texten, men även att den egna språkliga och kommunika-
tiva förmågan utvecklas.

När det gällde möjligheten att föra in dramapedagogik i läroplanstexten
säger Starrsjö att han till en början tvivlade, men fick inspiration att göra ett
försök den dag då han stötte på Elsa Olenius och Margit Björkquist. De såg
honom som en viktig representant för dramapedagogiken och detta sporrade
honom till att lägga fram det textförslag som efter läroplansbearbetning fick
den slutliga utformningen (Starrsjö intervju 1990).

Vid förfrågan om vad som inspirerade honom hänvisade Starrsjö till experi-
mentverksamheten på Sofia kommunala flickskola men även till John Dewey,
Brian Way och till sin egen teaterbakgrund. Hans första möte som skolpojke
med Elsa Köhler9 gjorde även ett oförglömligt intryck. Då fick hela klassen
leka, rita och skriva om det som uppfyllde dem mest för tillfället. Att man
kunde leka teater och sedan lära sig något av detta var helt nytt och otroligt
spännande (Starrsjö intervju 1990). 

Margit Björkquist var rektor för Sofia kommunala flickskola i Stockholm
och hon hade en ”stark övertygelse om dramatikens avgörande betydelse för
elevernas utveckling, särskilt under puberteten”, vilket ledde till flera års sam-
arbete med Elsa Olenius (Lindvåg 1988 s. 57). Deras samarbete började i och
8 En av personerna som deltog i 1957 års läroplansberedning för svenskämnet var speciellt intres-
serad av dramapedagogik. Det var folkskollärare Stig Starrsjö. De övriga deltagarna var lektor
Gunnar Axberger, sekreterare Carl-Hugo Björnsson, småskollärare Stina Borrman, övningsskollä-
rare Karin Larsson och lekter Ivar Thorén. Som sakkunnig för mellanstadiet satt bla rektor Ester
Hermansson känd företrädare för aktivitetspedagogik. 

Stig Starrsjö arbetade sedan 1959 vid Lärarhögskolan i Stockholm som svensklärare, men hade
ett förflutet inom teatern. Sedan 1946 hade han arbetat aktivt med teater med barn och arbetade
intensivt med drama/teater på Björkhagens försöksskola inför grundskoleomläggningen. Han hade
även kontakt med Vår Teater och Elsa Olenius.
9 Elsa Köhler (1879–1940) utvecklade en form av aktivitetspedagogik, under inflytande av John
Dewey, Ovide Decroly och Adolphe Ferrière. Grundtanken är dynamisk växtprocess och själv-
verksamhet. Läraren ska stimulera barnen att söka kunskap och skall vid planeringen av aktiviteter
ta hänsyn till barnets mognad och individuella särdrag. Köhler var österrikisk pedagog men arbe-
tade i slutet av sitt liv flera perioder i Göteborg.
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med att Margit Björkquist kontaktade Elsa Olenius för att starta en försöks-
verksamhet i ”förberedande talundervisning” 1954 vid Sofia kommunala flick-
skola och detta samarbete fortgick i flera år. 

Vår avsikt var, att innan den egentliga talundervisningen med korta anföranden
och diskussioner satte in, under sjunde skolåret frigöra uttrycksmedlen och stimu-
lera fantasin genom fritt skapande dramatik, creative dramatics (...) Som ledare
fungerade första året klassens modersmålslärare, som studerat hos Elsa Olenius
vid Stockholms stads barnteater. Följande år inträdde Elsa Olenius själv som le-
dare för några klassavdelningar (Björkquist i Lindvåg 1988 s. 57).

När det gällde skolans talundervisning hade 1940 års skolutredning betonat
talövningarnas betydelse för att lära eleverna att tala enligt riksspråksnormen,
medan 1946-års skolkommission betonade förmågan att våga tala och att ut-
trycka sig. Denna brist hos eleverna hade uppmärksammats i olika lärarrappor-
ter. ”Som orsak till de påtalade bristerna hänvisades dels till den s k ’fråge- och
svars- metoden’, dels till förekommande arbetsböcker som ’sätta bokstavligen
munlås på eleverna’”(Andersson 1986 s. 178).

Utifrån arbetet vid Sofia kommunala flickskola utvecklade Elsa Olenius ett
arbetssätt anpassat till skolformen (Lindvåg 1988 s.124). Denna arbetsprocess
har stora likheter med innehållet i läroplanstexten från enkla improvisationer
på lågstadiet till färdiga föreställningar på högstadiet. Karin Dahl (hon deltog i
skrivandet av Lgr 69 och Lgr 80) menar att det är just kunskapen från denna
experimentverksamhet som ligger till grund för Lgr 62, även om Stig Starrsjö
och hans erfarenheter gick i samma riktning. Samma uppfattning har Kerstin
Björkqvist-Murray, som deltog i arbetet med Lgr 69.

Att det står ”läsning med fördelade roller” är ett läroplansuttryck som är lite
artificiellt på något sätt. Men man vet ju precis vad det går ut på. Det var alltså
mycket mer knutet till den gamla teateruppfattningen och till den gamla traditio-
nen i skolan. Du vet Ruskaby skola. Den riktigt gamla traditionen. Och bakom det
här ligger försöksverksamheten vid Sofia flickskola (Dahl intervju 1988).

Sammanfattningsvis kvarstår i Lgr 62 inte det synsätt på demokratisk fostran
som formuleras i 1946 års skolkommissions betänkande och som även påver-
kade synen på dramapedagogik. Det innebär att en demokratisk fostran som
vilar på kritisk reflexion, arbetsskolemetodik och elevansvar ersätts med per-
sonlighetsutveckling, lärarens rätt att välja traditionella metoder och elevens
delaktighet och anpassning till samhället. Värdet med dramapedagogik ses i
termer av att eleverna kan få insikter om hur andra människor känner, tänker
och handlar samt själva utveckla sin kreativa uttrycksförmåga. Det uttrycks
även att dramapedagogiskt arbetssätt har ett värde av att levandegöra undervis-
ningen i orienteringsämnena, vilket kan medföra en djupare förståelse av inne-
hållet. Härigenom kan dramapedagogik ses som en del i en demokratisk fost-
ran som handlar om att utveckla demokratins inre förutsättningar, dvs männis-
kans förmåga att kunna och vilja yttra sig i större sammanhang samt en för-
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måga att förstå andra människors perspektiv. Däremot saknas det kritiska
samhällsperspektivet och ett tydligt samband till att använda dramapedagogik
i förståelsen av demokratins yttre förutsättningar.

I läroplanens huvudmoment, som utgör bindande skrivningar, finns drama-
pedagogik närvarande i termer av dramatisk framställning, improvisationer,
läsning med fördelade roller och framförande av enkla pjäser och scener ur
skådespel. I de kompletterande anvisningar som finns i läroplanen är det ett
konstpedagogiskt perspektiv som framträder, där dramapedagogik framför allt
framställs som kreativt uttryckssätt och arbetssätt i olika ämnen.
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KAPITEL 10

Lgr 69

Vilket värde tillskrivs dramapedagogiken i Lgr 69?
Liksom i Lgr 62 finns det olika aspekter av dramapedagogik i Lgr 69 och dess
olika supplementmaterial. Man uttrycker att dramapedagogiska arbetssätt bi-
drar till elevernas kreativa uttrycksförmåga och att eleverna får en djupare
förståelse för hur människor känner, tänker, talar och handlar och därmed ut-
vecklar sin empatiska förmåga.

Det nya i jämförelse med Lgr 62 är att man föreskriver att undervisningen
ska organiseras med utgångspunkt från elevernas erfarenheter och att eleverna
ska vara delaktiga i organiserandet av undervisningsprocessen, samt att lärare
med olika ämneskompetens ska arbeta i arbetslag. Elevernas självständighet
formuleras som en aspekt av undervisningsprocessen vilket gör att innehåll
och form samverkar i en demokratisk fostran. Detta är emellertid inte något
som ingår i den obligatoriska undervisningen, utan nämns i avsnittet om till-
valsämnet konst på grundskolans högstadium. Det är därmed förbehållet ett
litet antal elever.

Det finns en tydlig markering av vikten av demokratisk fostran i synen på
dramapedagogik i tillvalsämnet konst som skiljer sig från övriga ämnen i läro-
planen. Att utveckla ett kritiskt tänkande, som en aktiv samhällelig individ,
med utgångspunkt i den egna skapande processen, där produkten är en viktig
del för denna reflexion samt självreflexion i termer av att bli medveten om
egna reaktioner och värderingar, kan ses som en del i denna demokratiska
fostran. Självreflexionen sätts i relation till en ökad tolerans för oliktänkare.

Ytterst syftar dessa samtal och tolkningsförsök till att hos eleverna uppväcka
större medvetenhet om egna reaktioner och värderingar, till förståelse för mång-
falden av yttringar i den aktuella kulturmiljön, till förståelse för yrkesmannens
arbete samt till tolerans mot oliktänkande. Undervisningen bör däremot inte gå ut
på att låta eleverna lära in traditionella värderingar och expertbedömningar. Inte
heller bör läraren söka överföra sina egna personliga värderingar till eleverna (Lgr
69 s. 207).

Eleverna i åk 7, 8 och 9 är skyldiga att välja ett tillvalsämne på 3–4 tim/vecka.1

Förutom konstämnet kan de välja tyska, franska, ekonomi eller teknik.
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Till skillnad från Lgr 62 kännetecknas det fria tillvalet i Lgr 69 av att det är
eleverna som skall göra valet i samråd med andra. Och det är skolans ansvar att
aktualisera valet. Fortfarande är syftet med tillvalsämnena att öka möjligheten
till individualisering inom skolans/klassens ramar men även att eleven ska lära
sig att ta ansvar för sina val och erfara konsekvenserna av dessa val.

Rätt tillämpat bidrar det till att öka förutsättningarna för ett skolarbete, som hjäl-
per eleven att lära känna sig själv och att förverkliga sina anlag och intressen i
konfrontation och växelverkan med människor och förhållanden i omvärlden. Ge-
nom att eleverna successivt övas i att träffa ett fritt val, får de dessutom redan i
skolan en grundläggande övning i demokratins sätt att arbeta … Det bör också
bidra till att utveckla ansvarskänsla och villighet att ta följderna av de val, som
gjorts (Lgr 69 s. 35).

De praktiska konsekvenserna innebar att det stora flertalet elever valde ett
extra främmande språk och de skoltrötta eller icke skolmotiverade valde mel-
lan konst, ekonomi och teknik. Den form av demokratisk fostran som drama-
pedagogiken är en del av inom konstämnet är därmed en exklusivitet i grund-
skolan, samtidigt som det är en marginell företeelse. Företeelsen är exklusiv
för sin tid i genom att elever och lärare förväntas planera och samarbeta om
både undervisningens innehåll och form.

Lärarna i de olika konstämnena arbetar i arbetslag, där de tillsammans med
eleverna först bestämmer syftet med arbetsområdet. Därefter planeras den
verksamhet som eleverna ska arbeta med. Slutligen förmedlas det färdiga ar-
betet i en konstnärlig produkt. Det färdiga resultatet kan vara både dramatise-
ringar och bildutställning, musikuppvisning o dyl, och ses som en del i arbetet
(Lgr 69 II: konst s. 10 f).

Det innebär att 1) lärare och elever tillsammans planerar arbetet utifrån ett
valt tema eller motiv. 2) eleverna förverkligar detta tema eller motiv i lämpliga
uttrycksformer, individuellt eller i grupp. Arbetet ska ske i en anda av själv-
ständighet och experimenterande där lärarna ger stöd i teknikträning och ord-
nar samlingar för fortsatt planering och stimulering. 3) Resultatet presenteras
för en tänkt eller verklig publik.

Detta är en tydlig demokratisk ansats på så vis att alla, både lärare och
elever, förutsätts vara delaktiga i val av syfte och arbetsområde (Lgr 69 II:
konst). Dels sägs det att samarbetet mellan elever och lärarlag är viktigt och
dels vill man skapa ett integrerat konstämne som möjliggör ett konstnärligt
skapande hos eleverna med utgångspunkt från elevernas och lärarnas önsk-
ningar. Helhetssynen är tydlig och visar ett humanistiskt och demokratiskt
synsätt. Och arbetet börjar från den egna sinnliga upplevelsen, genom grupp-
övningar och till att uttrycka en tanke eller idé i konstnärlig form.

Det är därmed inte enbart det konstnärligt expressiva som eftersträvas och

1 ”elev är skyldig att före varje årskurs välja ett tillvalsämne och deltaga i undervisningen i ämnet”
(Lgr 69 s. 122). Antalet vtr är 4 i åk 7, 3 i åk 8 och 4 i åk 9. Dessutom finns det möjlighet för elev
att delta i Dramatik som Fritt valt arbete på högstadiet med 2 vtr i alla årskurser.
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inte heller att eleverna ska tillägna sig ett innehåll som är rätt/sant. Det handlar
snarare om att eleverna ska lära sig att reflektera över olikheter hos människor
och människors värderingar samtidigt som arbetsprocessen ger en förståelse
för hur kunskap växer fram. I samtalen som bör ske i anslutning till improvisa-
tioner om t ex könsroller, generationsmotsättningar och minoritetsproblem
med elever på högstadiet skall eleverna få möjlighet att diskutera centrala
mänskliga känslouttryck (Lgr 69 II: konst s. 13).

Intressant utifrån demokratisk fostran är intentionen att integrera olika äm-
nen till en konstnärlig helhet inom konstämnet och att eleverna förväntas vara
en aktiv part i arbetslagens olika beslut om arbetsprocessen. Samtidigt styrs
arbetssättet av målsättningen att skapa en förståelse för konstämnets innehåll.
Innehåll och form samverkar för att möjliggöra att eleverna fördjupar sin kun-
skap om konst. Argumentet är att undervisningen organiseras utifrån huvud-
momenten; planering, förverkligande och förmedling, eftersom man bör ”till-
lämpa en modell som mer tar sikte på uttrycksfärdigheter och som ger en bild
av hur en fullständig kommunikation mellan producent och konsument av es-
tetiska arbetsprodukter kan fungera” (Lgr 69 s. 209). Eftersom en reflexion
kring innehåll och process eftersträvas är det inte en modellinlärning som ef-
terfrågas. Det är inte heller konstnärer som ska utbildas utan ämnet ska ge
förståelse för konstens roll i samhället, de konstnärliga uttrycken och tillika
konstnärernas roll.

Till skillnad från övriga ämnen som behandlar arbetssätten i läroplanens
supplementdel, behandlas konstämnets arbetssätt i läroplanen. Detta kan ses
som en markering av att innehåll och form samverkar.

Varifrån kommer det dynamiska synsätt som präglar undervisningens orga-
niserande i konstämnet? Detta finns det säkert flera förklaringar till, men om vi
riktar intresset på vad som sker inom dramapedagogiken under denna tid så
finns det under 1960-talet ett ökat intresse för de gruppdynamiska och psyko-
logiska aspekterna.

Den humanistiska psykologin och dess tro på människans egen förmåga,
känslornas och upplevelsernas betydelse för hennes agerande i tillvaron, var en
psykologisk riktning som låg i linje med dramapedagogiken. I det dramapeda-
gogiska arbetet är individen en del i en grupp och hos gruppsykologin och den
dynamiska pedagogiken fanns kunskap om den gruppdynamiska processen
som stämde överens med det dramapedagogiska synsättet.

Men möjligheten att använda dramapedagogikens gruppdynamiska kunskap
begränsas naturligtvis starkt av de organisatoriska ramarna inom skolan med
den strikta ämnesindelningen. Att utgå från ett gruppdynamiskt tänkande vid
organiserandet av undervisning var en tanke som var svår att genomföra i
1960-talets Sverige till och med inom konstnärliga utbildningar. Vid en debatt
om teaterpedagogiska problem som anordnades av Teaterfolkhögskolan i
Stockholm 1965 (Wiechel 1967) pläderade Dan Lipschütz för införandet av ett
gruppdynamiska tänkande inom de konstnärliga utbildningarna till skillnad
från de andra deltagarna. I debatten diskuterade företrädare för skilda utbild-
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ningsformer och utbildningsnivåer inom teaterstudiefältet bl a problem med
traditionell schemaläggning. Det praktiska teaterarbetet kräver mycket och
sammanhängande tid, men utbildningarna var ämnesmässigt organiserade vil-
ket splittrade undervisningen. Lipschütz ansåg att en konstnärlig utbildning
bör organiseras så att den blivande läraren eller ledaren själv genomgår en
utveckling i frigörande och skapande riktning (Wiechel 1967 s. 32) och av den
anledningen är det nödvändigt att ledarutbildningen har en organisation som
möjliggör en gruppdynamisk process.

Men att utgå från den skapande processen i stället för den traditionella äm-
nesindelningen var alltför omstörtande ansåg Åke Meyerson från ecklesiastik-
departementet. Han påtalade också risken med att de konstnärliga ämnena
skulle avvika och uppfattas som märkvärdiga eller annorlunda.

Det är farligt om man gör den konstnärliga utbildningen till något alltför specifikt,
så att det inte går att finna vanliga former för den. Man drar på sig motstånd
överhuvudtaget. Detta är en rent kulturpolitisk ståndpunkt. Jag tror att den konst-
närliga sektorn drar på sig kritik i onödan, om man gör sig alltför märklig. Det är
bra att hålla en stram yttre ram för verksamheten, så kan arbetet sedan växa fram
så mycket friare. Teaterns arbetsgemenskap fordrar en fast, disciplinerad ordning,
som respekteras av alla (Meyerson citerad i Wiechel 1967 s. 70).

Någon organisatorisk förändring utifrån konstens krav på helhet genomfördes
inte heller. Vår Teater-utbildningen2 var en utbildning utanför det obligatoriska
skolsystemet vilket medgav en större frihet i organiserandet av undervis-
ningen. Det var därmed organisatoriskt möjligt att utgå från konstnärliga och
gruppdynamiska krav utan att hindras av ämnes- och timfördelningsprinciper.

Kerstin Björkqvist-Murray (representant för svenskämnet i läroplansgrup-
pen) hade gjort en rundresa i Europa och Rose Brueford var den person som
gjorde starkast intryck på henne, även om hon också träffade Peter Slade.3

Peter Slade och Brian Way var annars de som många läst, mött och låtit sig
inspireras av. Kulturklimatet i England var också annorlunda än i Sverige. I
England var drama ett självständigt ämne i skolorna med specialutbildade lä-
rare och enligt Allen (1979) det ämne som under 1960-talet var nytt och hade
uppnått en viss respekt.

I Lgr 69 finns det inom konstämnet en tydlig koppling till ett dramapeda-
gogiskt och demokratiskt synsätt på elevens och lärarens roll i arbetets orga-
niserande och erövrandet av kunskap. Alla elever har dock inte möjlighet att

2 Dan Lipschütz efterträdde Elsa Olenius som rektor för Vår Teaters teaterledarutbildning och
införde där sina gruppdynamiskt pedagogiska idéer, som han sedan vidareutvecklade inom Korda-
institutets ram.
3Rose Bruford hade grundat en egen skola, Rose Bruford College och Speech and Drama. Hon
hade inspirerats av rörelsepedagogen Rudolf Laban och såg mimen, det kroppsliga uttrycket som
ett sätt att inte bara utveckla barnens verbala färdigheter utan hela människan.

Development from mime to utterance of sounds and from these to improvised speech and
acting is clearly of value in the development of the whole personality or person of either
child or adult. Activity is natural. Life is movement (Bruford 1958 s. 15).
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arbeta utifrån dessa demokratiska principer eftersom konstämnet är ett till-
valsämne.

Däremot ska alla elever inom svenskämnets ram få möjlighet att utveckla sin
personlighet och förmåga att uttrycka sig.4 Detta ska möjliggöras genom att
eleverna får möjlighet till dramatisk verksamhet under hela grundskoletiden.

Fri skapande dramatisk verksamhet. Dramatik som förmedlare av upplevelser
(Lgr 69 s.129 huvudmoment i svenska för lågstadiet och mellanstadiet).

Fri skapande dramatisk verksamhet och läsning av dramatik med fördelade
roller. Dramatik som förmedlare av upplevelser (Lgr 69 s. 130 huvudmoment i
svenska för högstadiet).

I läroplanens Anvisningar och kommentarer till ämnet svenska förtydligas hu-
vudmomentets text. Förutom att eleverna skall beredas ”så många tillfällen
som möjligt i för åldersstadiet lämpliga former av dramatisk verksamhet” (Lgr
69 s. 132) så understryker man att denna verksamhet leder till alla elevers
personlighetsutveckling.

Både deras fria, huvudsakligen improviserade dramatiska skapande och deras
upplevelse av dramatisk litteratur och framställningskonst är av betydelse för per-
sonlighetsutvecklingen. För hämmade elever och för dem som har svårt att ut-
trycka sig i ord kan det verka frigörande att till en början få ge uttryck åt tankar
och stämningar i färg, form och rörelse. De allra flesta kan lära sig att utnyttja
personliga uttrycksmedel såsom tonfall, minspel och åtbörder. Att agera bör i
skolan därför vara en naturlig uttrycksform (Lgr 69 s. 132, min kursivering).

I texten om svenskämnet nämns inte den demokratiska fostran som betonar
reflexion och delaktighet i undervisningsprocessen vilket finns uttryckt inom
konstämnet, utan fokus ligger på individens personlighetsutveckling och allas
delaktighet i en kommunikativ gemenskap, där alla bereds möjlighet att kunna
uttrycka sig. Detta kan ses som en grundläggande demokratisk fostran som
skapar förutsättningar för att delta i ett demokratiskt samhälle. Denna fostran
kräver inte några förändringar av skolan som organisation utan kan ses som en
del av svenskämnet. 

Om vi ser till lärostoffet för svenskämnet så bekräftar det synen på drama-
pedagogik som ett sätt att stimulera till intresse och förståelse för litteratur i
kombination med elevens personlighetsutveckling. I samband med dramape-
dagogisk verksamhet uttrycks att stoffet till improvisationer, dramatiseringar
och agering kan hämtas dels från vardagslivets situationer och problem, från
aktuella problem som skildras i tidskrifter, dagstidningar, radio, TV, film, eller
sakprosa och dels från stoff från sagor, myter, berättelser och lyrik (Lgr 69 II:
svenska s. 8).

Man anger i målformuleringen för svenskämnet att ”undervisningen i

4 I läroplanens huvudmoment är den dramapedagogiska verksamheten fortfarande fokuserad till
svenskämnet som i snitt har 9,7 vtr på lågstadiet, 8,7 vtr på mellanstadiet och 3,3 vtr på högstadiet.
Enligt de styrande anvisningarna i svenskämnets huvudmoment skall dramapedagogisk verksam-
het förekomma på låg- mellan- och högstadiet som förmedlare av upplevelser.
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svenska bör stimulera elevernas läslust, väcka deras intresse för litteratur och
odla deras sinne för språket. Genom läsning av litteratur, som svarar mot deras
utvecklingsnivå, bör eleverna få stifta bekantskap med några betydande förfat-
tare” (Lgr 69 s. 128).

I Anvisningar och kommentarer är det elevernas mognad och utvecklings-
nivå som är utgångspunkt för valet av litteratur samt att litteraturen ska ge
underlag för informationsläsning och upplevelseläsning där ”urvalet av texter
skall beträffande såväl sakprosa som fiktionslitteratur på alla stadier noga an-
passas efter elevernas utveckling och behov, spegla deras erfarenhetsvärld och
anknyta till deras intressen” (Lgr 69 s. 133). Man finner inget om att innehållet
ska utmana till reflexion, däremot skall det spegla elevernas erfarenhetsvärld.
Men att spegla elevernas erfarenhetsvärld har inte samma innebörd som att
texterna ska tolkas i relation till elevernas erfarenhetsvärld. Det finns en liten
underton av att eleverna ska anpassa sig till stoffet, och stoffet till dem i en
glädjefylld och harmonisk balans.

Det gäller även skolstarten där ”den inledande undervisningen måste noga
anpassas efter den enskilde elevens mognad och arbetstakt och ske i en lugn
och avspänd atmosfär” (Lgr 69 s. 131) och detta gäller elevernas läsning.

Lika väsentligt är, att undervisningen tillgodoser elevernas behov av fantasiupple-
velse och väcker deras läslust. Omfattande lustbetonade läsning av litteratur som
motsvarar deras utvecklingsnivå har därvid en viktig uppgift att fylla (Lgr 69 s.
32). Undervisningen får inte forceras utan skall följa det enskilda barnets mognad
och arbetstempo. De tidigt läsmogna eleverna måste få gå vidare mot nya läserfa-
renheter, och de sent läsmogna måste få en säker grund för sitt fortsatta arbete
(Lgr 69 s. 133).

Detta oreflekterade synsätt bekräftas i Anderssons (1986) undersökning av
svenskämnet, där det framkommer att det nya förhållningssättet ’vetenskap i
stället för moral’ var det mer allmänna förhållningssättet. Genom detta synsätt
spreds en psykologiserad hållning till skolproblem och elever. Elevernas olika
färdigheter och intelligens kunde testas, vilket gav de vetenskapliga svaren på
hur eleverna skulle kunna differentieras för att erhålla så homogena grupper
som möjligt inom klassens ram. Därigenom blev det också möjligt att uppnå
en individanpassad undervisningsform.

Vad som delvis motsäger Anderssons undersökning är dramapedagogikens
sociala dimension. Det går inte att fullständigt individualisera undervisningen,
i betydelsen av att eleverna inte samarbetar. I SÖ:s studiedagsmaterial kom-
menteras att den största förändringen för svenskämnet är införandet av drama-
pedagogik som en metod att utveckla språket, mänskliga roller och att man
därigenom får kunskap om människan och människans roll i sociala samman-
hang. Det handlar inte om vetenskap i stället för moral, utan om att eleverna
ska kunna utforska och experimentera.

Den största förändringen inom svenskämnet i den nya läroplanen för grundskolan
är det stora utrymme som ägnas åt dramatisk verksamhet. Insikten om att det fria
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dramatiska skapandet kan vara en viktig metod för att uppöva elevernas förmåga
att utforska och experimentera med språkliga mönster och mänskliga roller och
attityder och därigenom nå en mer medveten kunskap om människor och sociala
sammanhang är en nyvinning inom pedagogiken. Under hela sextiotalet har den
dramatiska verksamheten hållits vid liv av en handfull insiktsfulla lärare. Sjuttio-
talet tycks medföra ett genombrott för dessa idéer (SÖ:1971 s. 8).

Att sjuttiotalet skulle medföra ett genombrott för dramapedagogiken i skolan
som det uttrycks i SÖ:s studiedagsmaterial kan diskuteras. Dramatiseringar
omnämns fortfarande perifert i samhällskunskap eller övriga orienteringsäm-
nen. I supplementdelen omnämns att läraren med hjälp av dramatisering ska
kunna skapa en gruppkänsla mellan eleverna samt konkretisera en text och
därigenom göra den mer förståelig. T ex kan aktuella händelser ute i världen
göras mer förståeliga eller att man utifrån en text lär sig finna bestämda fakta
och utifrån stolpar och stödord genomför en dramatisering (Lgr 69 II: Oä L M
s.8, s. 16, s. 26, Lgr 69 II: Fr Ty s. 23). Dessa dramatiseringar kan utformas
som ”enkla dialoger i form av fingerade intervjuer, inspelade radiokrönikor
och dockteater eller som pjäser med enkel rekvisita” (Lgr 69 II: Oä, L M s. 30)

I främmande språk har dramapedagogik funktionen av att konkretisera och
levandegöra innehållet.5 I engelska sägs inledningsvis att ”all språkundervis-
ning måste vara konkret och åskådlig. Genom att låta eleverna agera i en situa-
tion eller genom att visa en bild eller ett föremål åstadkoms en tydlighet, som
gör det möjligt att direkt presentera och inöva ord och struktur. Verbala förkla-
ringar kan på så sätt undvaras. Dessa har en högre grad av abstraktion och kan
för många elever verka otydliga” (Lgr 69 II: engelska s. 4, kursivt i original-
text). Dramatiseringar ses även som en metod att använda vid friare talöv-
ningar (Lgr 69 II: engelska s. 10).

Dramapedagogik framställs som ett arbetssätt som underlättar förståelsen
av en skriven text eller ett innehåll. Denna värdering återkommer i ämnen med
mer praktisk inriktning och för de elever som går allmän kurs i engelska.6

Dramatisering är över huvud taget en form av konkretion som särskilt i allmän
kurs kan vara mycket framgångsrik och som bör utnyttjas så ofta som möjligt.
Olika vardagssituationer kan dramatiseras och vissa texter kan eleverna dramati-
sera och sedan uppföra (Lgr 69 II: engelska s. 33).

5Som huvudmoment i engelska på mellanstadiet och högstadiet skall dramatisering ingå (Lgr 69 s.
142) Detta förtydligas under Anvisningar och kommentarer med att det handlar om att på lågsta-
diet ”tillvarata elevernas lust att själva gestalta stoffet genom dramatisk framställning under lekbe-
tonade former av enkla vardagssituationer och samtal.” Lgr 69 s. 145)

Detta förtydligas något i supplementdelen som ett sätt att förbereda grupparbeten och konkreti-
sera en text.

Inom det obligatoriska musikämnet är syftet med dramapedagogisk verksamhet att stärka mu-
sikupplevelsen, elevernas aktivitet och inspiration att uttrycka sig, levandegöra undervisningen.
En visas text förstärkas och musik och dramatiskt formande kan integreras till musikteater. Impro-
viserad rörelse till musik kan i olika former förekomma genom hela grundskolan. Genom drama-
tisering av en visas text förstärks upplevelsen av denna. Eleverna kan improvisera situationer och
miljöer kring visor och andra musikstycken ... På högstadiet kan olika former av skapande verk-
samhet sammanställas till musikalisk teater (Lgr 69 s. 148, inom ämnet musik)
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Det enda som uppfattas som en konflikt som är betydelsefullt för eleverna att
bearbeta är konflikten mellan pojkar och flickor. 

I synnerhet i årskurs nio kan det finnas en naturlig motivation för att agera i
scener, som innehåller uttryck för de första trevande kontaktförsöken mellan en
pojke och en flicka, som känner sig dragna till varandra. Men kanske ännu vikti-
gare är de konflikter som ofta uppstår mellan en pojke och en flicka på grund av t
ex olika intressen eller en tredje part, som föräldrar eller rivaler (Lgr 69 II:
svenska s. 8).

Sammanfattningsvis betyder detta att dramapedagogik som ett medel för de-
mokratisk fostran finns representerad inom svenskämnet i termer av att stödja
individernas personlighetsutveckling och allas delaktighet i en kommunikativ
gemenskap. Detta kan ses som en del i en demokratisk fostran till självständig-
het och en grund för individens delaktighet i ett demokratiskt samhälle.

Demokratisk fostran som grundar sig på delaktighet och ansvarstagande i
undervisningens innehåll och form och ett kritiskt reflekterande återfinns i
tillvalsämnet konst där dramapedagogik finns representerat som ett av äm-
nena. Men konstämnet är ett tillvalsämne som få elever väljer.

Till skillnad från Lgr 62 omnämns dramapedagogiska arbetssätt i flera äm-
nen, bl a i samhällskunskap som ett sätt att underlätta kunskapsförståelse och
social samarbetsförmåga. Detta framkommer emellertid bara i läroplanens
supplementmaterial, och är därmed inte bindande.

Finns olika dramapedagogiska perspektiv represente-
rade?
I Lgr 69 kan två olika dramapedagogiska perspektiv skönjas. Inom svenskäm-
net finns uttryck för ett dramapedagogiskt konstpedagogiskt perspektiv. Inom
konstämnet kan ett starkt inflytande från såväl det konstpedagogiska perspek-
tivet som det personlighetsutvecklande perspektivet urskiljas. I de övriga äm-
nena används det dramapedagogiska arbetssättet för att konkretisera och för-
djupa förståelsen av innehållet i det egna ämnet. Detta är nämnt så sparsamt att
det är omöjligt att analysera vilket dramapedagogiskt perspektiv som repre-
senteras.

6 I ämnena ekonomi, hemkunskap och barnkunskap ingår situationsspel som en del i det genomgå-
ende arbetssättet med introduktion, planering, övningar (däribland situationsövningar), studiebe-
sök samt sammanfattning och värdering (Lgr 69 II: Ek, samt Hk Bk ).Detta gäller inte bara en
förståelse av litterär text utan även olika vardagliga situationer som kan vara meningsfull för
eleverna att undersöka. Situationsspel är något som uppfattas som ett arbetssätt som ”skall ge
eleverna träning i att uppträda vid skilda tillfällen. Uppgifterna bör vara så nära knutna till elever-
nas egna upplevelser som möjligt”(Lgr 69 II: E s. 6 Hk Bk s. 8). De används därmed som ett led i
att praktiskt lära sig att hantera olika situationer i verkligheten. Det kan gälla ”Familjerådet sam-
manträder, Till och från daghemmet; attityder barn – personal – förälder” (Lgr 69 ll: Hk Bk s. 25)
eller att ”träna uppträdande i telefon och uppträdande kund – försäljare” m m (Lgr 69 ll: E s. 31).
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I ämnet svenska uttrycks att utvecklandet av elevernas ageringsförmåga är
väsentlig. Detta för med sig en uttalad vilja att eleverna ska lära sig ”använda
sådana dramatiska verkningsmedel som språket, kroppen, talet och rörelserna,
effektljud och musik, enkla nivåskillnadsarrangemang, diabilder (gärna egna),
vardagliga ting och dräktdetaljer” (Lgr 69 II: Svenska s. 11) samt ”dramatiska
nyckelbegrepp som spänning, attityd, reaktion, kontakt, samspel, kontrast,
konflikt, stämning (emotionell laddning), rytmstegring och klimax” (Lgr 69 II:
Svenska s.11). Detta är samtidigt de aspekter som är väsentliga att ha känne-
dom om i en fördjupning av det dramatiska uttrycket.

När man betraktar arbetsstrukturen för dramapedagogisk verksamhet i
svenskämnet, kan man urskilja ett konstpedagogiskt perspektiv. Improvisatio-
nen är utgångspunkten och dess centrala verksamhet. Med improvisationen
som bas följs stödövningar, dramatiskt formande, dramatik-studium samt
olika dramatiskt orienterande moment i anslutning till dramatikstudiet (Lgr 69
II: svenska s. 7 ff).

Dessa fem huvudmoment ingår i arbetet på låg- mellan- och högstadiet. Det
innebär en struktur i linje med det dramapedagogiska konstpedagogiska per-
spektivet eftersom det är en inledning med improvisationer och har övningar
som stöd till det dramatiska formandet eller att den dramatiska formen ses som
en grundläggande kompetens som behöver erövras innan dess delmoment kan
användas utifrån andra syften (t ex i samverkan med andra ämnen).

Med improvisation menas ”fri dramatisk verksamhet, där eleverna framstäl-
ler situationer och händelseförlopp genom enkel, spontan uttryckssrörelse och
improviserat tal” (Lgr 69 II: svenska s. 7) medan stödövningar är olika aktivi-
teter som stimulerar elevernas fantasi, sinnen, rörelse, tal, koncentration och
uttrycksförmåga.

Stödövningar är samlingsrubriken på aktiviteter som avser att hjälpa eleverna att
använda fantasin och vidga sitt uttrycksregister. De skall komplettera och berika
improvisationerna och används därför ibland som stimulerande inledande öv-
ningar, ibland som svar på av eleverna upplevda behov efter en improvisation
eller i samband med dramatiskt formande. Sådana stödövningar stimulerar
eleverna att utveckla sina uttrycksfärdigheter. De bör inte omfatta mer än 5- 10
minuter (Lgr 69 II: svenska s. 9).

Arbetet kan även påbörjas från en text. Det blir då frågan om att tillsammans
tolka den text deltagarna väljer och ge det ett eget konstnärligt uttryck. ”I
arbetet med texter kan smågrupper många gånger självständigt utarbeta korta
scener genom att laborativt pröva sig fram till en slutlig form. Några enkla råd

Figur 5. Dramapedagogikmomentens arbetsstruktur i svenskämnet i Lgr 69
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moment
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kan ges: Välj textavsnitt. Diskutera miljö, händelser och personer. Fördela rol-
lerna. Gör i ordning spelplats i klassrummet. Öva. Diskutera. Visa.” (Lgr 69 II:
svenska s. 10) 

Dramatiskt formande handlar om medvetet dramatiskt arbete för att ge en
föreställning till en publik, t ex krönikespel, sagospel, diktspel, scenkavalkad,
program sammanställt utifrån ett visst tema eller dramatiskt collage (”colla-
get kan bestå av mycket korta scener- byggda på t ex pjäsavsnitt, skönlittera-
tur, sakprosa, tidningstexter och egna erfarenheter- och musik, effektljud, bil-
der och eventuellt förklarande kommentarer i textad eller muntlig form”Lgr
69 II: svenska s. 10). Inför olika föreställningar kan verksamheten behöva
utökas med olika orienterande moment och dramatikstudier. Den rekommen-
derade bearbetningen sker därmed i enlighet med ett konstpedagogiskt per-
spektiv.

Samtidigt påpekas att ”den färdiga framställningen hör hemma främst inom
tillvalsämnet konst eller fritt valt arbete.” (Lgr 69 II:svenska s. 10) vilket kan
bli lite problematiskt eftersom huvudsyftet med det dramatiska gestaltandet i
konstämnet är att det ska vara ett uttrycksmedel för en upplevelse och inte att
åstadkomma en föreställning för en publik. Både inom konstämnet och
svenskämnet verkar det som om läroplanstexten poängterar vikten av att dra-
matisk verksamhet i första hand skall grunda sig i upplevelsen (upplevelsens
pedagogik ?) och vara till för elevens personliga utveckling och förståelse av
världen och att arbetet i andra hand kan leda fram till en föreställning. Samti-
digt pekar den metodiska uppläggningen på att eleven successivt skall lära sig
de dramapedagogiska elementen där föreställning för publik ingår i arbetet
både inom svenskämnet och konstämnet.

Problematiken ställs på sin spets när tid, kunskap och andra resurser är
knappa. I vilket ämne skall eleverna få möjlighet att vara delaktiga i att skapa
en förställning? Ska det ske i svenskämnet som är obligatoriskt för alla eller i
tillvalet konst på högstadiet, ett ämne som konkurrerar med t ex tillval i ett
främmande språk? Utifrån kommentaren att den färdiga framställningen hör
hemma främst inom tillvalsämnet konst eller fritt valt arbete är det möjligt att
välja bort arbetet med föreställning i svenskämnet, däremot skall alla elever
inom svenskämnets ram få en grundläggande kunskap i dramapedagogiskt ar-
betssätt och de med specialintresse får välja att fördjupa sig i ett teaterarbete
inom det valda konstämnet eller dramatik på högstadiet.7

Om eleverna i svenskämnet har arbetat efter läroplanens anvisningar och
blivit förtrogna med det dramapedagogiska arbetssättet så är det möjligt att
eleverna arbetar mera självständigt och i samarbetet mellan svenska och an-
dra ämnen kan ”eleverna uppmuntras att ta initiativ till dramatisk verksam-
het och att själva välja ämnen och material att arbeta med” (Lgr 69 II:
svenska s. 7).

Om kunskap om dramapedagogiskt arbetssätt möjliggörs inom svenskäm-
7 Fritt valt arbete med dramatik är den plats där man kan koncentrera arbetet på att arbeta fram en
föreställning, samt i konstämnet utifrån uppfattningen om teatern som ett allkonstverk.
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net är det logiskt att eleverna arbetar mer självständigt för att fördjupa kun-
skapsinnehållet med hjälp av dramapedagogiska moment inom övriga ämnen
och beroende av syfte och bearbetning kan det utgöra en fördjupning av både
ett konstpedagogiskt- och personlighetsutvecklande perspektiv.

Arbetsstrukturen i konstämnet har upplevelsen av rum och rörelse som ut-
gångspunkt, vilket kan tolkas som en grund för utvecklandet av den kreativa
människan som i sin tur kan nå kunskap om det konstnärliga mediet och/eller
olika pedagogiska, kommunikativa och samhälleliga problem. Övningsmo-
menten är förberedande och placerade som första moment innan det drama-
tiska arbetet påbörjas. Detta hör troligtvis samman med att dramatik ingår i de
övriga konstämnen och olika konstnärliga upplevelser och uttryck betraktas
som likvärdiga.

avspännings- och koncentrationsövningar ... är nödvändiga förutsättningar både
för riktig röstbehandling och för ett ledigt och improviserat tal ... Även när det
gäller den rena talträningen når man lättast fram till ett fritt och nyanserat uttryck,
om man omväxlande arbetar med improvisation och olika former av uttrycksöv-
ningar. Improvisation bör vara den vanligaste formen (Lgr 69 II: konst s. 12f).

Inom konstämnet finns en uttalad vilja till demokratisk fostran i termer av
delaktighet, planering och ansvarstagande. Det finns flera beröringspunkter
med det personlighetsutvecklande perspektivet. Detta tydliggörs genom att
man ser relationen mellan mål och arbetsstruktur. Dessutom ses de insikter
och erfarenheter eleverna får av arbetet som viktiga att medvetandegöra
eleverna om. Det sägs i läroplanstexten att ”De för eleverna betydelsefullaste
resultaten av arbetet är de erfarenheter som vunnits och samtalen om dessa
inom gruppen. Den gemensamma sammanfattningen, tolkningen och utvärde-
ringen, som ger helhetsbilden av elevernas arbete, ökar förståelsen för andra
människors intentioner, verksamheter och uttrycksformer och bidrar därmed
till gynnsamma sociala attityder” (Lgr 69 s. 210).

Arbetsstrukturen i andra ämnen än svenska och konst har snarare dramatise-
ringsövningar som arbetsredskap för att fördjupa kunskapsförståelsen i det
aktuella ämnet. Därmed får dramapedagogik funktionen av att konkretisera
och levandegöra en skriven text som efterbearbetas på ett meningsfullt sätt
eller som en redovisningsform som i sig innebär en konkretisering av elever-
nas grupparbete.

Figur 6. Arbetsstrukturen i konstämnet i Lgr 69
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Denna arbetsstruktur pekar mer på ett undersökande arbetssätt när det gäller
undersökningen av vår omgivande verklighet än på en fördjupning av själva
arbetssättet, förmågan att uttrycka sig eller den personliga utvecklingen hos
den enskilda individen.

Kerstin Björkqvist-Murray var en av deltagarna i den grupp som formule-
rade de dramapedagogiska momenten i Lgr 69. Hon tyckte att det i läroplans-
gruppen fanns en gemensam värdegrund i synen på människan som skapande
individ och att hela människan skulle få möjlighet att utvecklas. Men det fanns
en motsättning mellan å ena sidan att betona de personlighetsutvecklande as-
pekterna och å andra sidan de konstnärligt expressiva med anknytning till tea-
tern.

Björkqvist-Murrays uppfattning hade sina rötter hos Margit Björkquist,
Elsa Olenius och Södra Latin (tidigare Sofia kommunala flickskola) och uti-
från detta förfäktade hon hela människans utveckling hand i hand med den
konstnärliga utvecklingen. Det var viktigt att hjälpa eleverna att bli skapande
människor men det var också viktigt med den konstnärliga kvalitén.

På lång sikt tror jag verkligen på att konstnärlig verksamhet ger en sorts djupkon-
takt med väsentligheter, som de medmänskliga ... och jag har försökt utveckla
teaterarbetet så att det blir någorlunda sant mot livet. Att det inte blir för ensidigt,
ytligt eller terapeutiskt. Att teaterarbetet kan fungera som en språngbräda och från
den ska man kunna växa själv (Björkqvist-Murray 1990 intervju).

Björkquist-Murray ansåg att personlighetsutveckling och teater var två sidor
av samma sak. I läroplansgruppen fanns också bildlärare Bo Söderberg. Enligt
Björkquist-Murray stod Söderberg för en mer upplevelseinriktad syn, vilket
stundtals gjorde att meningsmotsättningar uppstod. (Björkqvist-Murray, inter-
vju 1990). Söderberg tyckte egentligen inte att de hade någon grundläggande
åsiktskillnad, men det kunde ändå vara besvärligt att enas om de olika formu-
leringarna (Telefonintervju 1990). I slutskedet med läroplansarbetet kopplades
Karin Dahl in8 (intervju med Karin Dahl 1988).

Björkqvist-Murray menade att även om motsättningarna inte var speciellt
stora så fanns det en skillnad som troligtvis grundade sig i hur man såg på
kulturarvet. De som arbetade med teater såg kulturarvet som något man kan
8 Karin Dahl var delaktig som ämnesexpert i MUT-projektets svenskämnesdel samt i läroplansar-
betet inför Lgr 80.

Figur 7. Arbetsstrukturen för dramapedagogikmoment i andra ämnen än svenska och
konst i Lgr 69
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använda och växa ur, medan andra personer kunde se kulturarvet som något
nedtryckande och som man ska ha vördnad för (Björkqvist - Murray 1990,
intervju).

Det fanns i läroplansgruppen en gemensam syn på betydelsen av den aktiva
skapande individen och att konsten och dess uttrycksformer är viktiga både i
den estetiska fostran och för elevens kunskapsinhämtande. Däremot kan det
diskuteras hur viktigt vårt kulturella arv är som inspirationskälla för skolarbe-
tet samt de gruppdynamiska principerna för arbetets organiserande. Dessa
skiljaktigheter finns inskrivna i läroplanstexten och visar att det finns en mer
komplex syn på dramapedagogik i Lgr 69 i jämförelse med Lgr 62.

Sammanfattningsvis sker det inom ramen för det obligatoriska svenskämnet
en fördjupning av ett konstpedagogiskt perspektiv i jämförelse med Lgr 62.
Det handlar om fri, skapande dramatisk verksamhet och dramatik som för-
medlare av upplevelser. Det är en estetisk och kulturell fostran som även syftar
till att utveckla demokratins inre förutsättningar. I tillvalsämnet konst finns en
tydlig markering av en demokratisk fostran som handlar om att utveckla ett
kritiskt tänkande med utgångspunkt i den egna skapande processen, där
eleverna tillsammans med lärarnas arbetslag ska ta ansvar för arbetets innehåll
och struktur. Det handlar både om att erövra kunskap om konstens uttrycksme-
del, konstens roll i samhället och om att eleverna erövrar metoder för självre-
flexion i termer av att bli medveten om egna reaktioner och värderingar i linje
med ett personlighetsutvecklande perspektiv.



143

KAPITEL 11

Lgr 80

Vilket värde tillskrivs dramapedagogiken i Lgr 80?
Utifrån att människans kommunikativa förmåga i vid betydelse är grundläg-
gande för individernas kunskapande och förståelse för och delaktighet i sam-
hället tilldelas dramapedagogik i Lgr 80 ett betydande värde för den demokra-
tiska fostran. Detta sker inte som någon isolerad företeelse utan är en del av
hela läroplanens demokrati- och kunskapssyn. Lgr 80 skiljer sig på flera punk-
ter från de föregående läroplanerna för grundskolan. För det första har Lgr 80
formulerats som en ramförordning. Den ram som ska styra verksamheten i
skolan har formulerats i läroplanens allmänna del. Denna ramförordning inne-
håller mål och riktlinjer, timplaner och kursplaner. Till stöd för arbetet utges
kommentarmaterial som behandlar ämnesspecifika problem, alternativa ar-
betssätt och centrala frågor i skolans inre arbete.

För det andra markeras ett decentraliserat beslutsfattande och en decentrali-
serad funktionell kunskapssyn, dvs att det är brukarens kunskapsbehov som är
det väsentliga. Detta är en utveckling som påbörjades i och med SIA-utred-
ningen som lade ansvaret för den statliga resursfördelningen på skolstyrelsen.
Skolstyrelsens ledamöter som har det lokala politiska ansvaret för skolan an-
ses ha möjlighet att se var behoven finns (Lgr 80 1982:2). Inom varje rektors-
område skall därmed en arbetsplan redovisas och varje arbetsenhet bör göra
upp en arbetsplan (Lgr 80 s. 59).

Detta kan ses som en del av den medborgarfostran som skolan bedriver
vilket därmed inbegriper att skolans personal själva ska ta ställning till och
bearbeta den egna arbetsplatsen och utifrån läroplanens mål – och riktlinjer
konkretisera hur de ska arbeta, dvs formulera sin egen arbetsplan (Lgr 80
1989:4). Det är ett nytt sätt att arbeta, där brukare på alla nivåer – klassen,
arbetsenheten, rektorsområdet och kommunen – förväntas lära sig att göra en
lägesbeskrivning, en jämförelse mellan lägesbeskrivningen och de uppsatta
målen för att därefter formulera hur de ska arbeta för att nå fram till målen. En
viktig del i denna process är utvärderingarna. Det är härvid inte utvärdering
som kontroll av andra som eftersträvas utan utvärdering för egenkontroll och
eget beslutsfattande.
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Utvärderingen i skolan bör därför normalt inte bestå i att de som finns på en nivå
uteslutande utvärderar det som sker på en annan nivå, framför allt inte på en nivå
som är ’lägre’ ... Det är den egna kontrollen av vad man gör och vad det leder till
som är det centrala (Lgr 80 1983:2 s. 18f, kursivering i orginaltext).

I arbetet med att lära sig att göra lägesbeskrivningar, behovsinventeringar och
planering utifrån de uppställda målen ses elever, personal och föräldrar som en
resurs eftersom den största vinsten med decentraliseringen ses vara att närma
beslutsnivån till verkställarnivån (Lgr 80 s. 58).

Den funktionella kunskapssyn som framträder i Lgr 80 grundar sig på en
demokratisyn där individerna på olika nivåer skall ha ändamålsenlig kunskap.
Detta får bl a. konsekvenser för språkundervisningen på så sätt att eleverna bör
lära sig ett språk som är anpassat till den situation som personen befinner sig i
– ett kommunikativt och funktionellt språk.

Grunden för att ett språk ska vidareutvecklas hos eleverna är att de får använda
det funktionellt i olika sammanhang, med olika syften och med varierande krav i
arbetssituationerna. Språklig träning förutsätter dessutom ett innehåll som bety-
der något för eleverna (Lgr 80 1983:3 s. 41, kursivering i orginaltext).

I denna språksyn, som skolans undervisning ska grunda sig i finns det tre
hörnstenar: innehållet i arbetet, sättet att arbeta samt relationerna mellan
eleverna och mellan personal och elever. Hit hör även elevernas utveckling
som ska vara utgångspunkten för undervisningen. Detta sätt att uppfatta språ-
ket genomsyrar hela läroplanen oavsett om det gäller den språkliga aspekten,
olika ämnen eller samarbete och planering för lärare och annan personal.

Isolera inte språket. För skolans del betyder detta framför allt att man måste ha ett
helhetsperspektiv på elevernas utveckling som utgångspunkt, när man planerar
språkträningen. Man kan inte satsa enbart på kunskaper i några ämnen och enbart
på språkutveckling i andra. Det går heller inte att isolera den sociala utvecklingen
från kunskapstillväxt och utveckling av färdigheter. Det är snarare frågan om ett
växelspel, där olika komponenter stöder varandra (Lgr 80 1980:6 s. 12).

Denna nya språksyn hänger enligt Dahl,1 intimt ihop med framväxten av dra-
mapedagogik, för i och med att det sägs att barn ska utveckla sitt språk, måste
barnen få öva sig i att tänka på det de inte ser framför sig, sitt inre bildska-
pande. Hon hänvisar till krav från bl a. språkforskare som ser detta som något
av det viktigaste man bör göra i läs – och skrivinlärningen på lågstadiet, och
menar att utifrån denna språksyn är dramapedagogik en kungsväg, tillsam-
mans med berättelsen och sagorna. Dahl ser dramapedagogik som en basfär-
dighet. Dramapedagogik är inte något eleverna kan ha eller mista utan det är
något som är nödvändigt för barnen. (Dahl intervju 1988).

Dahl menar att det dramapedagogiska arbetssättet ger barnen tillfälle att
leva sig in i andra människors roller, att öva deras fantasi och deras logiska

1 Karin Dahl deltog i arbetet med svenskämnet i Lgr 69, Lgr 80 samt i MUT-projektets svenskäm-
nesdel.
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tankeförmåga, och en konsekvens av att lyssna på språkvetarna är att vi inom
svenskundervisningen arbetar med sinnliga medel, med dramapedagogik, bil-
der och liknande. Från och med Lgr 80 har även dramapedagogik kommit med
som en nödvändighet, och inte som ”en garnering på tårtan” (Dahl intervju
1988).

Denna funktionella språksyn har växt fram under 1970-talet som en reak-
tion mot den utbildningsteknologiska kunskaps- och människosynen. Nya pe-
dagogiska vindar svepte in, som företrädde ett antiauktoritärt synsätt där
elever betraktades som subjekt, och ett stärkande av elevernas självkänsla och
personlighet sågs som ett medel att uppnå en kritisk och samhällelig medve-
tenhet. Ett undersökande och probleminriktat arbetssätt med nära anknytning
till verkligheten betraktas under 1970-talet som eftersträvansvärt. (Englund
1986, Andersson 1986)

De forskningsprojekt, som följde under 1970-talet, markerade något av ett brott
mot undervisningsteknologin och de stora material-metod-projekten ... Dialogpe-
dagogik och kommunikation mellan lärare och elever lyftes fram som nya lös-
ningar för den pedagogiska praktiken (Andersson 1986 s. 174).

Inom MUT-projektet (Målbestämning och utvärdering)2 som inleddes 1972
färdigställdes en handledning inom svenskämnet ” Basfärdigheter i svenska”
(SÖ 1975) som kan ses som ett konkret uttryck för ett brott med det utbild-
ningsteknologiska tänkandet. Utredningen hänvisar till teoretiker som Jerome
Bruner, Basil Bernstein och Jean Piaget, till dialogpedagogiken och Leimars
läsinlärning på talets grund. Att utveckla barnens språk utifrån deras verklig-
hetsuppfattning och i en meningsfull kommunikation med andra ses som det
centrala i svenskundervisningen. Samtal och dramatiseringar ger dem möjlig-
het att utveckla sitt språk, men även en personlig och social tillväxt.

Karin Dahl anser att diskussionsunderlaget (SÖ 1975) förebådade en ny
kunskapssyn som var provokativ för många. Det skapade en våldsam debatt i
svenska medier som enligt Dahl började utifrån en nidartikel av en skribent på
Svenska Dagbladet om att det skulle vara fritt fram att svära i skolan. Detta
drastiska uttryckssätt grundade sig på en tolkning av resonemanget om att
läraren måste utgå från elevernas erfarenheter när det gäller barnens språkut-
veckling.

Varför det blev så kraftig reaktion, förklarar Dahl med att en ny dynamisk
språksyn växer fram som lägger tyngdpunkten på elevernas användande av det
talade och skrivna språket, till skillnad från en tidigare mekanisk språksyn som
handlar om att lära sig skriften som system. Skrivningar som; ”Genom att
stödja och ge näring åt elevens språk kan skolan hjälpa till att utveckla det”
(SÖ 1975 s. 6) var därmed något nytt.

Den synvända som skedde inom svenskämnet innebär att dramapedagogik
sammankopplas med alla elevers möjlighet att kunskapa där förmågan att

2 De övriga delarna inom MUT-projektet lades ner på grund av den starka betoningen av utbild-
ningsteknologiska idéer.
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tänka logiskt och kommunicera är sammanvävd med fantasi och empati. Argu-
menten för den dramatiska verksamheten i skolan handlar om språkträning, att
undersöka och ta ställning till olika mänskliga förhållanden, att använda hela
jaget och lära sig att samarbeta med andra. Detta kan sammanfattas i följande
citat:

Improvisationer, bl a i form av rollspel, ger elever och lärare nästan obegränsade
möjligheter att leva sig in i, att utforska och pröva andra människors roller och
förhållanden och att undersöka egna reaktioner inför olika mänskliga problem. I
improvisationer kan man erhålla språkträning i bestämda sociala sammanhang
och kan undersöka språkets roll i umgänget mellan människor.

I det dramatiska arbetet får man använda hela sitt jag – kropp, tanke, känsla,
fantasi, vilja, språk – för att uppleva eller ge uttryck åt en bild av verkligheten.
Sinnesövningar samt avspännings- och koncentrationsövningar hjälper en till
denna ’totala’ kommunikation, då också sinnesförnimmelserna blir medvetna.

Den dramatiska verksamheten bygger på nära kontakt och samarbete mellan
deltagarna , som får både en intensiv övning i samarbete och kunskaper om sam-
arbetets villkor. Många elever får möjlighet att övervinna otrygghet och rädsla
inför andra och växer därmed i tillit till sig själva och sitt språk (SÖ 1975 s. 16).

Dahl var den person som ansvarade för den arbetsgrupp3 som inledningsvis
var tänkt skulle arbeta med läroplanens del 2. Resultatet av det arbete som
denna grupp formulerade, som bl a gällde den dramapedagogiska verksamhe-
ten styrdes av regeringens proposition 1975–76/36. Denna proposition som
Lena Hjelm-Wallén stod bakom, var påverkad av riksdagens kulturpolitiska
mål som hade antagits 1974. De kulturpolitiska målen innebar bl a att ge män-
niskor möjlighet till egen skapande aktivitet, att främja kontakt mellan män-
niskor och att medverka till att skydda yttrandefriheten samt att skapa reella
förutsättningar för att denna frihet ska kunna utnyttjas.

Enligt Dahl finns det i propositionen en mening om dramapedagogik som de
hängde upp en hel del av texten om dramapedagogik på. ”Drama, bild och
form, musik samt rörelse i skolarbetet blir medel att nå en ny kunskap samti-
digt som de ökar elevernas uttrycksmedel”(Dahl intervju 1988).

I läroplansgruppens förslag till förändrad läroplan för grundskolan markeras
den pedagogiska grundsynen starkt i de arbetssätt som de anser vara eftersträ-
vansvärda, dvs ett undersökande och experimentellt arbete med verklighets-
förankring, probleminriktning, färdighetsutveckling, individualisering och
samarbete samt medinflytande och medansvar (SÖ 1978 s. 36).

När det gäller individualisering och samarbete framhålls att individualise-
ringen underlättas genom att man organiserar arbetet i grupper inom klassens
eller arbetsenhetens ram och att ”arbetssätten utvecklas så att alla elever får
ökade möjligheter att arbeta med utgångspunkt i egna erfarenheter, förutsätt-
ningar och behov” (SÖ 1978 s. 41). Samtidigt påtalas att grupparbete med
ensidiga intresse- och kamratval motverkar skolans mål. Läraren behöver styra

3 I den arbetsgrupp som skulle behandla arbetssätten i skolan ingick bl a bildlärarna Hasse Hans-
son samt Bo Söderberg som även var med i arbetet med Lgr 69.
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gruppernas sammansättning för att grupparbetet ska vara demokratiskt fost-
rande.

Eftersom de arbetssätt som rekommenderas tar fasta på elevernas delaktig-
het på flera olika plan, är de även demokratiskt fostrande på flera sätt. Utifrån
dessa aspekter är behovet av dramapedagogik tydligt, både när det gäller att
vara konstnärligt skapande och aktivt undersökande av begrepp, texter och
erfarenheter. Några exempel på detta är följande citat.

Eleverna behöver forma och skapa med sina händer och sin fantasi. De behöver
uppleva sin kropps rörelsemöjligheter och begränsningar. De behöver undersöka i
experiment, observationer, exkursioner, intervjuer, rollspel etc (SÖ 1978 s. 37).

Man kan ibland göra komplicerade frågor rättvisa och samtidigt underlätta inle-
velsen genom att låta dem få litterär eller dramatisk form. Upplevelser av skönlit-
teratur och dramatik, samtal samt egna försök att gestalta tankar och idéer i bild
och form, i ord, ljud och rörelse gynnar en probleminriktad inställning (SÖ 1978
s. 38).

Det dramapedagogiska arbetssättet tolkas därmed som något som underlättar
problematisering, medvetandegörande, kunskapsutveckling och kommunika-
tion.

I den färdiga läroplanstexten får den dynamiska kunskapssynen fäste. Det
slås fast att: 

Människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för att i
samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors
livsvillkor (Lgr 80 s. 13).

Synen på kunskap som objektivt sann, som präglade Lgr 69 överges. I Lgr 80
framhålls att en saklig och allsidig undervisning kan främja elevens utveckling
till en fri och självständig människa om den kombineras med att eleven får lära
sig och tillåts värdera och analysera den information han/hon får. Att sträva
efter saklighet och allsidighet betyder inte ett förnekande av konflikter och
motsättningar, tvärtom finns det värderingsfrågor som elever och lärare behö-
ver bearbeta inom alla ämnen. För att eleverna skall klara av att ta ställning i bl
a värderingsfrågor, även grundläggande värderingar om demokrati, så krävs
det att detta behandlas i skolan. Det handlar om kunskap, om tillämpning, om
insikt, rationella argument och öppenhet för sakliga argument.

Skiljaktiga uppfattningar liksom problem och svårigheter skall öppet redovisas
och bearbetas. Värderingar får förekomma. Samhällsfrågor är t ex aldrig värde-
ringsfria. Men det skall alltid klart framgå vem det är som står för dem…Också
våra gemensamma, grundläggande värderingar måste diskuteras. Konflikter mel-
lan mål och verklighet skall belysas med material av olika slag och frågeställ-
ningar kring detta skall bearbetas (Lgr 80 s. 32).

Med denna kunskapssyn följer även ett accepterande av att det existerar kon-
flikter och värderingar av olika art inom skolan och världen. Ett konsensusper-



148

spektiv ersätts av ett konfliktperspektiv. En statisk samhällssyn ersätts av en
dynamisk. I det föränderliga samhället är de demokratiska värderingarna den
värderationella ram som samhället vilar på. Man framhåller att det är skolans
uppgift att påverka barnen att ta ställning i olika konflikter och få hjälp med att
bearbeta och lösa moraliska problem i konkreta vardagssituationer. Detta kon-
fliktperspektiv följer med i värderingen av dramapedagogisk verksamhet, som
blir ett medel att bearbeta konflikter av olika art.

Kursplanerna i Lgr 80 är indelade i mål och huvudmoment. De bindande
föreskrifterna och målen anger den inriktning som undervisningen ska ha för
alla elever medan huvudmomenten anger stoff och olika sätt att öva färdighe-
ter. I läroplanstexten används begreppen drama, dramatik, dramatisering, dra-
malek, dramatisk lek, dramatisk form, rollspel, dramatiskt skapande och dra-
matisk verksamhet. Fortfarande omnämns dramapedagogik inom huvudmo-
menten för följande ämnen; svenska ( Lgr 80 s. 135), bild (Lgr 80 s. 72),
engelska (Lgr 80 s. 78f), franska/tyska (Lgr 80 s. 83) och musik (Lgr 80 s.
109). Tillvalsämnet konst har försvunnit liksom betoningen av att dramapeda-
gogik skall förmedla upplevelser.

I huvudmomenten för svenskämnet som omfattar alla tre stadierna, anges
angående den dramapedagogiska verksamheten att:

Dramatisk verksamhet skall ingå som en viktig del i arbetet. I improvisationer och
rollspel skall eleverna leva sig in i och pröva olika roller, situationer och sätt att
handla. De skall i dramatisk form förmedla erfarenheter, idéer och åsikter till
andra i syfte att informera och engagera. De skall ta del av teaterföreställningar,
direkt eller via TV och radio, och uppmuntras till dramalek, rollspel och teater
under skoldagen (Lgr 80 huvudmoment i svenska s. 135, min kursivering).

Den stora skillnaden i denna skrivning i jämförelse med de tidigare läropla-
nerna är att rollspelsformen omnämns som ett huvudmoment, men även att
arbetssätten relateras till att eleverna ska leva sig in i och att pröva olika sätt att
handla, att förmedla erfarenheter, idéer och åsikter, att informera och engagera
andra och att själva ta del av andras konstnärliga arbete. På det viset närmar sig
skrivningen dramapedagogisk didaktik. Dessutom skall eleverna på de olika
stadierna

utveckla sin förmåga att använda samtalet som arbetsform samt vänja sig vid att
berätta … såväl spontant som förberett berätta och samtala om egna erfarenheter
och äventyr, om händelser och människor i sagor, böcker, filmer och teaterföre-
ställningar. (Lgr 80 huvudmoment i svenska s.135)

Det förutsätter att eleverna får se teaterföreställningar för att de ska kunna
samtala om dem, samtidigt som den kommunikativa språksynen öppnar för att
samtalets form kan vara dramapedagogiskt.

När det gäller skolans ansvar för att förverkliga de kulturpolitiska uppgif-
terna så vilar detta nu på skolans alla ämnen, även om vissa ämnen har ett
speciellt ansvar. Dessa ämnen är svenska, bild, musik, slöjd och idrott. I dessa
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ämnen skall alla elever få insikter i olika kreativa uttryck och träning i eget
skapande som ett led i deras personlighetsutveckling. Eleverna ska även ge-
nom skolan komma i kontakt med konserter, teaterföreställningar, filmförevis-
ningar och konstutställningar.

De konstnärliga uttrycksmedlen, i form av t ex teater och bild, utgör viktiga medel
för att göra stoffet levande i olika ämnen och för att redovisa arbetsresultat och
uttrycka opinioner. Temastudier underlättar verksamheter som drama och film. …
Genom skolan skall eleverna också komma i kontakt med olika kulturyttringar
såsom konserter, teaterföreställningar, filmförevisningar och konstutställningar
(Lgr 80 s. 26f).

De generella principer som formuleras är att stoffvalet ska utgå från elevernas
verklighetsbild, där verkligheten inte bara är natur och samhälle utan även
känsloupplevelser, kulturliv, livsåskådningar m m. Man ska prioritera elevak-
tiva arbetssätt som tränar elevernas förmåga att undersöka, observera, reflek-
tera och lösa problem. Detta ska ske i interaktion mellan läraren och eleverna
där läraren har en ”aktiv roll för att få eleverna att arbeta kritiskt, inse sina
iakttagelsers värde, reflektera, ställa frågor, lära sig sovra, disponera och pre-
sentera ett stoff” (Lgr 80 s. 48). Det sker en tydlig markering att ensidig kate-
derundervisning och reproducerande arbetssätt inte är önskvärt.

Kravet på elevaktiva arbetssätt utesluter en ensidig katederundervisning, dvs en
undervisning som enbart består av att läraren redogör för ett stoff, som sedan
eleverna memorerar med hjälp av anteckningar och lärobok varefter de förhörs
muntligt eller skriftligt. Det utesluter också ett arbetssätt, där elevernas insatser
begränsas till att enbart passivt samla material ur någon bok genom att skriva av
olika uppgifter med ledning av förhandsproducerade frågor. Skolarbetet riskerar
då att enbart bli en fråga om insamling av fakta, inte bearbetning av fakta eller
tillämpning (Lgr 80 s. 49).

Formuleringarna är intressanta på så vis att de är jämförbara med vad 1946 års
Skolkommission uttryckte nästan fyrtio år tidigare, men som inte finns med i
de två efterföljande läroplanerna, Lgr 62 och Lgr 69. Utifrån detta synsätt, där
arbetssättet ska samordnas med innehållet finns återigen dramapedagogisk
verksamhet med som ett viktigt verktyg i att utveckla kritiskt tänkande, samar-
betsförmåga och kunskapande, där elevernas erfarenheter respekteras.

Metoder för användandet av dramapedagogik beskrivs genom exempel med
olika infallsvinklar på hur arbetet kan påbörjas och struktureras. Dessa arbets-
sätt inordnas i olika tematiska resonemang under rubriker som ”Att söka sig
fram till kunskaper – i samtal, drama och intervjuer”, ”Konflikter och motsätt-
ningar”, ”Att arbeta sig fram till inflytande och delaktighet” (exempel tagna ur
Lgr 80 1985:3).

När ”eleverna upptäckte dramat – med efterföljande diskussion – som en
metod att bearbeta konflikter och komma närmare en lösning på dem” kan
läraren bidra med ”att stödja eleverna i reflexioner och analyser av vad de
gestaltar i drama” ... Att leda dem vidare genom ”att erbjuda nya kunskapskäl-
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lor och sätta in elevernas spel i ett kunskapssammanhang” och att i situationen
”stötta elevernas språkliga utveckling... och studier av språkets roll i relationer
mellan människor” (Lgr 80 1985: 3 s. 139). Detta sker inte av sig själv utan
lärarens insatser är viktiga för att göra eleverna medvetna om den kunskaps-
process de är inne i. Med hänvisning till utvecklingen inom dramaområdet
lyfts en pedagogisk helhetssyn fram där drama blir en form av problemlösning
där ”olika element blandas i dramaarbetet: lekar och sinnesövningar kan in-
leda en lektion; improvisationer kan leda över till teater som spelas upp för
publik” (Lgr 80 1985:3 s. 69) där ”syftet med lärarens deltagande i spelet är att
eleverna ska bli medvetna om vad de håller på med och ta ställning till hur
innehållet utvecklas” (Lgr 80 1985:3 s. 69). Det finns en återkommande tanke
i texterna att det i den dramapedagogiska processens konkreta handling finns
viktig kunskap som inte går att läras ut teoretiskt, men som skapas i mötet
mellan upplevelse och gestaltande. Vikten av att bearbeta det som sker i roll-
spel och improvisationer påtalas, t ex är det ”nödvändigt att man går vidare
från elevernas erfarenheter och iakttagelser till generella kunskaper om förhål-
landena, ... som de kan använda för att pröva om deras erfarenheter stämmer
med förhållanden i allmänhet” (Lgr 80 1985:3 s.73f).

Rollspel är en form som förslagsvis kan användas för att bearbeta verklighe-
ten i ämnena socialkunskap och samhällskunskap (Lgr 80 1985:3). Genom
användandet av rollspel kan eleverna få en mer realistisk uppfattning, eftersom
eleverna använder sina egna erfarenheter, tar fram och bearbetar sina värde-
ringar och genom inlevelsen kan få förståelse för andra människor. Det finns
skrivningar som tar fasta på att dramapedagogiskt arbete är ett arbetssätt där
eleverna lär sig bearbeta, analysera och reflektera, men också att sätta ord på
känslor.

Att få ’insikt’ i, att få kunskap om sammanhangen och att faktakunskap
binds ihop till ett meningsfullt sammanhang där språket har en grundläggande
funktion sammankopplas med dramapedagogik och språkets fyra huvudfunk-
tioner i termer av kommunikationens expressiva-, sociala-, informations- och
kontrollfunktion.

Kommunikationens expressiva funktion:
– att utveckla sin förmåga att uttrycka sig. Det handlar om att utveckla elever-

nas kroppsspråk och röstomfång, deras förmåga att uttrycka sig verbalt, sina
värderingar, kunskaper och känslor samt förmåga att hantera tystnaden och
koncentrationen.

– att utveckla sin fantasi och inlevelseförmåga, sin lust att uppleva och ut-
trycka sig, sin förmåga att föreställa sig något som inte är och se lösningar
som inte tidigare funnits.

Kommunikationens sociala funktion;
– att öka elevernas sociala kompetens, psykosociala förståelse och språkliga

kommunikationsförmåga. Det handlar om att träna sig i att samarbeta för att
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nå gemensamma mål, där det inte finns några givna svar. Det handlar om att
lära sig uppskatta andra människors tankar, känslor, beteenden, sätt att ut-
trycka sig och lösa problem.

Kommunikationens informationsfunktion:
– att utveckla kunskapen om dramapedagogikens teatermässiga aspekter för

att kunna sätta upp en pjäs. Det handlar om att få kunskap, förståelse och
glädje av att arbeta med dramapedagogik som konstform.

– att levandegöra och få fördjupad kunskap i andra ämnen med hjälp av age-
ring i olika former. Det handlar om att med hjälp av agering omformulera en
text, matematiska problem eller idéer. Eller att upptäcka och förstå världen
utifrån egna erfarenheter eller med hjälp av litteratur, tidningar och annan
media. Det handlar om att konkretisera, undersöka och reflektera kring ett
stoff.

– att se professionell teater samt för- och efter-bearbeta densamma för att
fördjupa kunskapen och upplevelsen av teater som konstform.

Kommunikationens kontrollfunktion
– att anpassa undervisningen till individernas utvecklingsnivå. På lågstadiet

bör arbetet inriktas på elevernas språkliga, sociala och kunskapsmässiga ut-
veckling så att de kan, vill och vågar delta i dramatisk lek. På mellanstadiet
är målsättningen att eleverna kan, vill och vågar delta i dramatisk verksam-
het och på högstadiet att de kan, vill och vågar delta i improvisationer och
rollspel med målsättningen att roa, engagera, påverka och fördjupa förståel-
sen för människors liv och livsförhållanden.

– att arbeta med flera olika målsättningar samtidigt. Att t ex binda ihop ut-
vecklandet av fantasi och inlevelseförmåga med utforskandet av vår värld
eller vårt kulturarv. Att uttrycka sig verbalt och kroppsligt tillsammans med
andra när man omformulerar en text till dramatisk form. Att använda hela
sitt jag tillsammans med andra i arbetsprocessen från undersökning av ett
problem till den färdiga föreställningen. Att samordna undervisningen i flera
ämnen genom att arbeta fram en föreställning.

Det decentraliserade organisationstänkandet påverkar dramapedagogik på så
sätt att det inte längre är obligatoriskt för skolorna att erbjuda dramatik som
tillval på högstadiet. Det sägs i läroplanens allmänna del att ”Inom ramen för
tillval eller olika fria aktiviteter kan eleverna mer ingående få utveckla sina
intressen inom olika kulturområden” (Lgr 80 s. 27). På mellanstadiet skall det
förekomma motsvarande två stadieveckotimmar för fria aktiviteter och på
högstadiet skall fria aktiviteter omfatta motsvarande fem stadieveckotimmer.
Dessutom tillkommer elva stadieveckotimmar avsatta för tillval på högstadiet.
Men innehållet i dessa kurser bestäms inte centralt utan skolstyrelsen fattar
beslut på förslag av rektor vilka kurser som skall kunna väljas inom tillvals-
blocket. Dock skall alltid treåriga tillvalskurser i tyska och franska erbjudas på
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högstadiet. Att erbjuda dramatik eller dramapedagogik som tillval är därmed
ett frivilligt åtagande.

Sammanfattningsvis tilldelas dramapedagogik värdet av en didaktisering av
svenskämnet som på demokratiska grunder möjliggör införandet av en kom-
munikativ och funktionell språkundervisning som ska genomsyra alla ämnen i
läroplanen. Det är en undervisning som ska vila på medbestämmande, och
aktivt kunskapande, där elevernas erfarenheter är utgångspunkten för under-
visningens organiserande. Elevernas förmåga att reflektera över insamlat stoff,
dra slutsatser och se samband mellan egna erfarenheter, natur och samhälle
skall utvecklas för att därefter kunna tillämpa vad de lärt sig. Dramapedagogik
representerar ett elevaktivt arbetssätt där elevernas fantasi och empati stimule-
ras, och där eleverna lär sig att informera och engagera andra genom att för-
medla sina egna åsikter, idéer och erfarenheter i dramatisk form.

Finns olika dramapedagogiska perspektiv 
representerade ?
Läroplanen genomsyras av en kommunikativ och dynamisk kunskapssyn.4

Språket är centralt i kommunikationen med andra människor, och har inte
eleverna tillgång till ett fungerande språk så måste skolan sträva efter att ut-
veckla det. I syfte att gynna språkutvecklingen ska eleverna få använda sig av
drama och andra uttrycksmedel (Lgr 80 1983:3 s.7, Lgr 80 1985:3)

När det gäller målsättningen med dramapedagogisk verksamhet, både när
det gäller de bindande föreskrifterna i kursplanernas huvudmoment och i läro-
planens kommentarmaterial, uttrycks den i termer av att eleverna å ena sidan
skall få möjlighet att arbeta dramapedagogiskt och å andra sidan att eleverna
därigenom skall uppnå olika kunskapsmål. Det är omöjligt att särskilja de
olika målaspekterna från varandra utifrån det sammanhang de beskrivs i efter-
som förmågan att kommunicera och språkutvecklingen hänger ihop med för-
mågan att kunna uttrycka sig, att våga uttrycka sig, att lyssna på andra, att
förstå innebörden i språket, symbolerna, fantasin och tystnaden, att kommuni-
cera, undersöka och verbalisera sina egna uppfattningar och värderingar. Där-
med griper de olika målaspekterna hela tiden in i varandra. Det betyder att
olika kategorier visserligen kan definieras, men att de på intet sätt är åtskilda
från varandra utan samtidigt verkande i en helhet. Det är kategorier som över-
ensstämmer med språkets fyra huvudfunktioner som omnämns i Lgr 80

4 De anvisningar som finns i läroplanens kommentarmaterial är inte tvingande utan skall ge inspi-
ration för en förnyelse av innehåll, arbetssätt och organisationens utformning. De som arbetar i
skolan skall få stimulans att diskutera alternativa metoder så att arbetet utvecklas i den riktning
som målen för skolan anger. I olika kommentarmaterial åskådliggörs på vilket sätt som detta kan
förverkligas i de olika ämnena. Svenskämnet genomsyras av olika kommentarer där dramapeda-
gogik ingår och är knutet till en kommunikativ och dynamisk kunskapssyn. I detta sammanhang
framställs dramapedagogik som ett medel för att eleverna utvecklar ett fungerande språk
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1985:3; kommunikationens expressiva funktion, kommunikationens sociala
funktion, kommunikationens informationsfunktion samt kommunikationens
kontrollfunktion. Det innebär att såväl ett konstpedagogiskt som ett personlig-
hetsutvecklande och holistiskt lärande perspektiv är närvarande i läroplanen.
Däremot visar de sammanhang där dramapedagogik ingår att två dramapeda-
gogiska perspektiv tydligast framträder, nämligen ett personlighetsutveck-
lande perspektiv och ett holistiskt lärandeperspektiv.

Olika exempel ges på hur eleverna i dramaarbetet söker sig fram till kunska-
per. Vad dessa exempel också visar är olika sätt att bearbeta kunskap.

I ett exempel får eleverna dramatisera ett tema – stormaktstiden; ”I sina
improvisationer måste eleverna gå från allmänna kunskaper om händelser och
förhållanden i stormaktstidens samhälle till att föreställa sig hur människors
liv påverkades av samhällsutvecklingen. För att kunna gestalta människor, si-
tuationer och händelser sökte de mer information. De fördjupade sina kunska-
per vilket blev tydligt i samtalen efter uppspelen” (Lgr 80 1985:3 s. 71).

I ett annat exempel är det elevernas egna erfarenheter från sin PRAO-period
som dramatiseras och bearbetas. Nödvändigheten att gå vidare från elevernas
erfarenheter och iakttagelser till generella kunskaper om förhållandena beto-
nas som viktigt i detta sammanhang. I ett tredje exempel arbetar eleverna fram
en föreställning utifrån en novell. Detta resulterar både i en föreställning och
ett djupare engagemang för det tema som behandlas. I ett fjärde exemplet får
eleverna arbeta kring temat ”syskonrelationer”. Ett tema som kombinerar de
olika arbetssätten: samtalet, dramatiska improvisationer, skriftlig berättelse
och bildarbete. ”Arbetsuppläggningen öppnar möjligheter för eleverna att
gång på gång gå tillbaka till temat, fördjupa sin förståelse och ge uttryck åt den
i tal och skrift, i drama och bild” (Lgr 80 1985:3 s. 77).

Detta är även exempel på arbetssätt inom konstpedagogiskt perspektiv, på
samma sätt som det i Lgr 80 finns en betoning av den språkliga kommunikatio-
nen och elevernas uttrycksförmåga. Är det då inte ett konstpedagogiskt per-
spektiv som är mest framträdande? Nej, enligt min uppfattning visar det vis-
serligen att ett konstpedagogiskt perspektiv är levande i läroplanen, men knap-
past att det är det mest framträdande.

Helhet, sammanhang, insikt är begrepp som hela tiden återkommer, liksom
att svenska språket skall genomsyra all verksamhet. Dramapedagogiskt arbets-
sätt kan här sägas svara mot svenskämnets didaktiska fråga om hur, dvs vilka
metoder som ska användas. Det visar sig också på det viset att dramapedago-
gik omtalas mest i de kommentarmaterial som hör till svenska språket, i Lgr
80 1983:3, Lgr 80 1985:3, Lgr 80 1985:4, Lgr 80 1986:12, Lgr 80 1990:1.
Även om dramapedagogiskt arbetssätt omnämns i andra kommentarmaterial
så har det inte samma dignitet. Jämför man de olika svenska kommentarmate-
rialen så finns dramapedagogik omnämnt inom dels något specifikt kapitel och
dels som en integrerande del i ”Tala”, ”Läsa”, ”Skriva” och ”Undervisning i
främmande språk”.

I ”Undervisning i främmande språk” är det inom engelskundervisningen
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som dramapedagogik finns som exempel, inte inom tyska eller franska språ-
ket. I ”Svenska som andra språk” finns de vanliga dramapedagogiska momen-
ten angivna, som dramatisering och dockteater, men denna text genomsyras
inte som de övriga av en kommunikativ funktionell kunskapssyn utan begrep-
pet konstrastiv språkinlärning används. Med konstrastiv språkinlärning menas
att det svenska språket och dess kulturella kontext konstrasteras mot hemsprå-
ket.

Under rubriker som ”Att söka sig fram till kunskaper – i samtal, drama och
intervjuer”, ”Konflikter och motsättningar”, ”Att arbeta sig fram till inflytande
och delaktighet”(exempel tagna ur Lgr 80 1985:3) inordnas dramapedagogi-
ken under teman där demokratiskt fostran och kunskapsutveckling samverkar.
Detta skulle tyda på att ett personlighetsutvecklande perspektiv är verksamt i
Lgr 80. Samtidigt ges en historisk beskrivning av dramapedagogikens fram-
växt under rubriken ”Att söka sig fram till kunskaper – i samtal, drama och
intervjuer” som tydligt förankrar dramapedagogiken i ett dramapedagogiskt
holistiskt lärandeperspektiv och i en pedagogisk helhetssyn med kunskap i
centrum. Detta sker med hänvisning till impulser från engelska dramapedago-
ger och drama som ett medel för eleverna att skaffa sig insikter i människors
liv och livsvillkor.

Drama blir en form av problemlösning och arbetet avbryts ibland för att elever
och lärare ska skaffa sig de kunskaper som behövs för att gå vidare. Dramaarbetet
utgår från eller kompletteras med läsning av skönlitteratur, faktasökning, skriv-
ning, musik och bildframställning. Känsla och intellekt stöder varandra i sökandet
efter kunskaper (Lgr 80 1985:3 s. 69).

I texten finns det även hänvisning till Dorothy Heathcotes syn på läraren och
dramaundervisningen, där syftet med dramaundervisningen för henne är ”att
utforska verkligheten för att komma fram till nya insikter” (Lgr 80 1985:3
s.75) och där läraren blir en vägledare till kunskap. Undervisningen ska ge
eleverna sammanhang i stället för fragmentarisering, en möjlighet att upptäcka
och gestalta sammanhang som styr människors liv. Även sättet att tänka ini-
från ett problem i stället för att reproducera kunskap ses som representativt för
Heathcotes syn på drama.

Drama är inte bara handling. Det är lika mycket en tankeprocess, något som man
ofta glömmer. I drama bör man tänka inifrån ett problem, inte om det. Det är inte
reproduktion det gäller. Det är tolkning och gestaltning, förståelse och inlevelse
(Lgr 80 1985:3 s. 75).

Texten i läroplanens kommentarmaterial visar upp en metodisk flexibilitet,
som ett smörgåsbord med läckra och mättande rätter, utan anvisningar om vad
som är förrätt, huvudrätt eller efterrätt, förutom att den dramatiska leken beto-
nas på lågstadiet, den dramatiska verksamheten på mellanstadiet och improvi-
sationer och rollspel på högstadiet. Det är läraren som i mötet med eleverna
skall välja den mest lämpade formen för den kunskap som eftersträvas. Det
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finns dock en betoning av rollspelsformen, både som en del i kunskapsproces-
sen i allmänhet och som en del i arbetet fram till en föreställning. Olika öv-
ningar för att utveckla individens förmåga att uttrycka sig presenteras som en
inledande del i arbete.

I kommentarmaterialet ”Tala”, där dramapedagogik genomsyrar hela fram-
ställningen, definieras olika begrepp inom den dramatiska verksamheten; pan-
tomim, improvisation, rollspel, skapande dramatik och teater (Lgr 80 1985:3 s.
89f). Bl a kommenteras begreppet skapande dramatik på följande sätt:

Tidigare lade man stor vikt på övningar i skapande dramatik. Numera används
sådana övningar mera som ’uppvärmning’ eller för att skärpa uttrycksförmågan
när man ska gestalta något, t ex i ett rollspel eller i en pjäs som ska framföras inför
en publik (Lgr 80 1985:3 s. 90). 

Det har alltså skett en förskjutning av ämnets tyngdpunkt från improvisation
till rollspel, från att uttrycka sig i gestaltande form till att undersöka olika
sociala situationer. Detta visar på ett personlighetsutvecklande perspektiv. Det
finns även skrivningar som lyfter fram betydelsen av att undervisningen skall
vara verklighetsnära och bygga på elevernas erfarenheter. Det är något som är
av centralt intresse inom alla dramapedagogiska perspektiv.

Om skolan vill leva upp till sina mål att bidra till jämställdhet i samhället och ge
alla barn möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar, så krävs det att bar-
nens erfarenheter på ett systematiskt sätt görs till en grundsten i undervisningen.
Observera vad begreppet grundsten innebär – inte slutmålet utan en grund att
bygga vidare på (SÖ 1983:3 s. 84).

När det gäller den dramapedagogiska verksamheten sägs att eleverna kan bear-
beta egna erfarenheter med hjälp av improvisationer, rollspel och pjäsarbete,
där ”Läraren kan bidra till att de blir medvetna om vad de ser och tänker... sätta
in elevernas spel i ett kunskapssammanhang ... stötta elevernas språkliga ut-
veckling ... och utnyttja dramatiseringarna för studier av språkets roll i relatio-
ner mellan människor” (Lgr 80 1985:3 s. 139). I lärarens uppgift påtalas där-
med att hon ska hjälpa eleverna till en bearbetning som omfattar både kunskap
om det egna jaget, relationer mellan människor och det stoff som bearbetas. På
den här punkten handlar det mer om ett personlighetsutvecklande perspektiv.

I alla ämnen ska elevernas erfarenheter utgöra en grund i undervisningen,
vilket även påtalas inom matematiken där problemlösningsförmågan ska sti-
muleras redan tidigt hos eleverna. Problem som förekommer i vardagslivet
skall då vara grunden i de matematiska problemlösningarna och dessa problem
kan konkretiseras med hjälp av dramapedagogiska metoder” (Lgr 80 1982:6 s.
17).

Dramapedagogiken kopplas även ihop med det skriftliga språket. I årskurs 7
betonas skrivandet, där dramapedagogiken behandlas som en sorts litterär pro-
duktion under rubriken berättande och något som kan bana väg för nya kun-
skaper. ”De får ökade möjligheter att ’betrakta sina erfarenheter utifrån’, att
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reflektera över den egna livssituationen och att utveckla ett kritiskt medve-
tande” (Lgr 80 1983:3 s. 97). Elevernas erfarenheter blir på så vis en del i att
utveckla en kritisk medvetenhet, att lösa problem som har anknytning till
elevens verklighet. Kunskap blir personlig och eleverna vågar ge uttryck åt
sina erfarenheter och åsikter. För många elever kan dramaarbetet vara en väg
till frigörelse och ökad självkänsla – vilket också avspeglar sig i deras texter
(Lgr 80 1983:3 s. 93).

Det handlar därmed både om att producera kunskap på ett holistiskt sätt,
men detta kunskapande innehåller även självreflexion och personlighetsut-
veckling. Jag vill påstå att det personlighetsutvecklande perspektivet och det
holistiskt lärandeperspektivet har integrerats i denna läroplan, där innehåll och
form samverkar med en demokratiskt fostrande målsättning. Det finns ett fo-
kus på elevernas kunskapande, där dramapedagogik ingår i de olika arbetssätt
som möjliggör elevernas kreativa, reflekterande och kommunikativa kunska-
pande.

När det gäller principerna för val av innehåll sägs i läroplanens allmänna del
att detta val skall ske utifrån olika principer, bl a att det finns ett tydligt sam-
band mellan kommunikation och vetande vilket innebär att kommunikations-
färdigheter inte skall tränas isolerat.

Uttrycksförmågan är beroende av vetande. Eleverna lär sig använda ord samtidigt
som de lär sig begrepp och ställer frågor. Språket utformas i ett samspel med
andra människor. Barns arbete med bilder, med litteratur och drama, med konst-
närliga uttrycksmedel över huvud taget främjar deras språkutveckling. Beto-
ningen av färdigheter får således inte leda till en ensidig metodik med isolerade,
formella övningar (Lgr 80 s. 30f).

Oavsett hur dramapedagogik definieras i andra sammanhang så är det här tyd-
ligt att det handlar om en uttrycksförmåga som är både konstnärlig, språklig
och pedagogisk. Den konstnärliga uttrycksförmågan är inte något som tränas
isolerat från de övriga. Samtidigt tas dramapedagogik upp i kommentarmateri-
alen (företrädesvis i Lgr 80 1983:3, Lgr 80 1985:3) som hjälpmedel för att
levandegöra undervisningen i alla ämnen. Stoffet som bearbetas är därmed
innehållet i de övriga ämnena i skolan, samt olika teman som är ämnesöver-
skridande. Dramapedagogik kan i detta sammanhang definieras som ett arbets-
sätt inom de olika ämnena. En typisk skrivning är såsom det omnämns i sam-
band med historieämnet, olika genrer inom skönlitteraturen och som en tema-
tisk länk;

En stor fördel med rollspel är att de kan kombineras med ämnesstudier. Man kan
levandegöra historieundervisning etc genom att man i rollspel uttrycker sina kun-
skaper. Det tycker jag är det mest spännande med rollspel – att kombinera språk-
ligt arbete med ämnesstudier (Lgr 80 1985:3 s. 81).

På så vis inordnas ett konstpedagogiskt perspektiv i ett holistiskt lärande och
personlighetsutvecklande perspektiv.
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Sammanfattningsvis kan frågan om vilket värde som tillskrivs dramapeda-
gogiken i Lgr 80 besvaras med att dramapedagogik tilldelas en viktig kommu-
nikativ funktion, där tre dramapedagogiska perspektiv finns närvarande. Dra-
matisk verksamhet i form av improvisationer, rollspel, dramalek och teater är
verktyg i kommunikationen med andra för att förmedla erfarenheter, kun-
skapa, informera och engagera. De dramapedagogiska arbetssätten integreras
med kommunikationens expressiva-, sociala-, informations- och kontrollfunk-
tion och blir härigenom ett didaktiskt redskap för svenskämnet.

Demokratisk fostran i termer av elevmedverkan och val av arbetssätt som
möjliggör elevernas kreativa, reflekterande och kommunikativa kunskapande
ses som en del av skolans demokratiska fostran. Även om det finns ett kon-
fliktperspektiv närvarande i läroplanstexten finns varken forumspel eller soci-
oanalytiska rollspel nämnda. Det finns snarare en betoning av att använda sig
av ett dramapedagogiskt personlighetsutvecklande och holistiskt lärandeper-
spektiv, där de olika arbetsformerna ses som en del i kunskapsprocessen oav-
sett om det handlar om teaterföreställningar, rollspel, dramatiseringar eller im-
provisationer. Dramapedagogikens mångsidiga språkliga funktioner uppmärk-
sammas som en del i den funktionella språksyn som genomsyrar svenskämnet.
Härigenom har dramapedagogik inget självständigt värde i termer av eget
ämne utan dramapedagogik är tänkt att genomsyra svenskämnet och via
svenskämnet skolans övriga ämnen.
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KAPITEL 12

Lpo 94

Dramapedagogik som del i skolans 
demokratiska fostran
Som svar på frågan om dramapedagogik finns närvarande i Lpo 94 och om
dramapedagogik tillskrivs ett demokratiserande värde kan två tolkningar gö-
ras. Å ena sidan kan hela läroplanstexten tolkas som uttryck för ett dramapeda-
gogiskt demokratiskt synsätt, dock utan att dramapedagogik omnämns. Å an-
dra sidan kan texten tolkas så att dramapedagogik är osynliggjord.

I direktiven till läroplansgruppen ingick att formulera nationella mål och ge
ett större utrymme för den kommunala och lokala styrningen. Hur ansvaret för
grundskolan ska fördelas mellan central nivå och kommunal nivå togs upp i en
riksdagsproposition (prop 1990/91:18), vilket lade grunden till en ny form av
politisk styrning av skolan. I direktiven betonas även att elevernas harmoniska
utveckling ska främjas, dvs att elevernas intellektuella, praktiska, fysiska och
konstnärliga ska utvecklas allsidigt (prop 1990/91:18 s. 29). Utifrån dessa di-
rektiv skulle läroplanskommittén arbeta.1

Utifrån skollagens andra paragraf 2 gör läroplanskommittén den tolkningen
att en harmonisk utveckling innebär en allsidig utveckling som inbegriper
både kunskap, fostran och personlighetsutveckling och att elevens konstnär-
liga, intellektuella, praktiska och fysiska anlag skall främjas. Detta ställnings-
tagande grundar sig i en syn på kunskap som konstruktivistisk, kontextuell och
funktionell.

Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man
redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter

1 Läroplanskommittén tillsattes 14 februari 1991, ombildades i december samma år och utkom
med sitt huvudbetänkande ”Skola för bildning” 1992. Kommitten bestod av ordförande Ulf P
Lundgren, departementsråd Boo Sjögren, Kerstin Thoursie, professor Tor Ragnar Gerholm, hu-
vudsekreterare Berit Hörnqvist, undervisningsråder Mats Björnsson, departementssekreterare
Margot Blom och docent Ingrid Carlgren. Som särskild expert för timplanefrågor har biträdande
skolchef Lars-Erik Larsson anlitats.
2 ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen
främja deras harmoniska utveckling till anvarskännande människor och samhällsmedlemmar”
(SOU 1992:94 s. 60)
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man gör. Kunskapen fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en
verksamhet. Kunskap fungerar som ett redskap, som utvidgar självet. Genom
kunskaper vidgas våra kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelsehori-
sont växer (SOU 1992:94 s. 63, kursivt i originaltexten).

Med hänvisning till den förändring som en mål- och resultatstyrd läroplan
innebär, med ett större utrymme för ett professionellt ansvarstagande på lokal
nivå, betonar läroplanskommitten den demokratiska värdegrund som bör fin-
nas inom skolan. I läroplanen skall därmed den grundläggande värdegrunden
formuleras liksom synen på kunskap och lärande. I detta resonemang finns det
en likhet med 1946 års skolkommission, dvs att en demokratisk värdegrund
lyfts fram som betydelsefull. Det finns även ett resonemang kring skolans
uppgift i ett föränderligt samhälle, som i 1946 års skolkommission resulterar i
behovet av en jämlik skola som ska fostra demokratiska medborgare. Läro-
planskommittén betonar ett meningsfullt lärande, likvärdighet och medborger-
lig bildning.

Skolans nya ansvarssituation ställer krav på skolan som organisation och
som en kulturell miljö som erbjuder ett socialt sammanhang där elevernas
kunskapande blir meningsfullt. I detta sammanhang påtalas i läroplansförsla-
get vikten av att uppnå balans mellan praktiska, estetiska och teoretiska kun-
skaper.

I skolan skall det finnas en balans mellan praktiska och teoretiska kunskaper.
Genom reflexion över praktiska erfarenheter och genom praktisk erfarenhet av
teoretisk arbete utvecklas förmågan till tänkande och reflexion. Härigenom läggs
en första grund för utveckling av ett vetenskapligt sätt att arbeta och tänka. I det
kunskapande arbetet ingår också kreativa, estetiska och etiska dimensioner (SOU
1992:94 s. 12).

Detta kan tolkas som att dramapedagogik får ett starkare fäste i läroplanerna
som en del i den demokratiska fostran och som ett kombinerat förhållningssätt
och arbetssätt. Men detta synsätt fanns enligt Birgitta Garme3 (intervju 1998)
inte med i de resonemang som fördes inom den grupp som arbetade med kurs-
planerna för svenskämnet. Inte heller fanns det synsätt på dramapedagogik
som finns i Lgr 80 representerat i svenskämnesgruppen.

I läroplanskommitténs betänkande finns det skrivningar som stöder det
kommunikativa förhållningssätt, som finns inom dramapedagogiken. De före-
slagna uppnåendemålen för svenskämnet i åk 9 är att eleverna ska

– använda språket för att samtala och diskutera och därvid lyssna till sina kamra-
ter och visa respekt för dem, så att alla får tillfälle att lägga fram sin mening
– presentera ett arbete enskilt eller i grupp och kunna variera sin framställning för
att ge uttryck åt känslor, erfarenheter, tankar, idéer och kunskaper
– uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, så att samband och syften blir tydliga
(SOU 1992:94 s. 194, min kursivering).

3 Birgitta Garme var tillsammans med Elisabeth Lindmark och Per Setterberg den kärngrupp som
arbetade med svenskämnets kursplaner och betygskriterier.
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Detta är uppnåendemål som efterfrågar en förmåga hos eleverna att se samband
och syfte bakom tal och text, att ge uttryck åt ett varierat uttryckssätt, lyssna
aktivt och med respekt samt knyta kunskap till egna upplevelser, erfarenheter
och se dem i ett vidare sammanhang. Dessa skrivningar finns inte kvar som
uppnåendemål i den färdiga läroplanstexten. I samband med beskrivningen av
ämnets uppbyggnad och karaktär försvinner uttrycket erfarenheter, när språ-
kets sociala och kommunikativa karaktär förs fram. Olika kommunikationsfor-
mer används ”för att uttrycka känslor, tankar och ideér” (Lpo 94 s. 48).

Skapandet av ny kunskap vilar på redan etablerad kunskap och i läroplanens
skrivningar finns dessa båda sidor närvarande. I spänningsfältet mellan att
överföra etablerad kunskap och skapandet av kunskap vilar dramapedagogi-
ken närmare skapandeprocessen, däremot finns det flertalet uttryck i läropla-
nen som markerar det bestående och att den etablerade kunskapen ska överfö-
ras.

Enligt läroplanskommitténs förslag skall varje elev som lämnar grundsko-
lan kunna ”lyssna och läsa aktivt, kunna knyta upplevelser till sin egen erfa-
renhet och sätta in den i ett vidare sammanhang” (SOU 1992:94 s. 194, min
kursivering). Detta gäller uppnåendemålen.

Detta förändras i kursplanens motsvarande avsnitt till att eleven skall

aktivt kunna delta i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete munt-
ligt så att innehållet framgår tydligt (Lpo 94 kursplanedelen s. 49, min kursive-
ring).

De kursiverade delarna visar att den intention som finns att styra upp mot ett
reflekterat tänkande som grundar sig i elevernas erfarenheter har försvunnit.
Nu handlar det om att aktivt delta och redovisa så att innehållet framgår tyd-
ligt, inte att jämföra, eller se samband, eller syftet med texten eller talet. 

När vi lämnar svenskämnet och granskar relationen mellan demokratiska
värderingar och arbetsform tar läroplanen upp att det handlar både om att
förmedla kunskap om demokratins värderingar och att använda sig av demo-
kratiska arbetssätt och arbetsformer. Trots detta nämns inte dramapedagogik
eller någon av de dramapedagogiska arbetsformerna.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande
demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbets-
former och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet (Lpo 94 s. 6).

Detta synsätt återkommer även i olika målformuleringar. Målformuleringen
angående elevernas ansvar och inflytande som gäller skolan, läraren och alla
som arbetar inom skolan är helt i överensstämmelse med ett dramapedagogiskt
synsätt. Eleverna skall få möjlighet att vara delaktig i arbetsprocessen och ges
möjlighet att ta eget ansvar för arbetets utformande med stöd från lärare och
övrig personal. De skall kunna ta ett personligt ansvar för sin inlärning och
oavsett kön, social och kulturell bakgrund få ett reellt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och innehåll. 
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Detta är en skrivning som kan tolkas som att eleverna även skall få pröva
olika dramapedagogiska arbetssätt som utvecklar deras förmåga att reflektera
över kunskapens innehåll och dess konsekvenser för dem själva och andra.
Men möjligheten att välja begränsar sig till den kunskap som elever har om
olika arbetssätt och arbetsformer vilket innebär att eleverna väljer inom de
ramar de redan har om inte skolan vidgar dessa ramar. I läroplanens riktlinjer
sägs att lärarna även ska se till att eleverna får pröva olika arbetssätt och ar-
betsformer och att de tillsammans med eleverna ska planera och utvärdera
undervisningen. Detta förutsätter i sin tur att lärarna har kunskap om olika
demokratiska arbetsformer. Frågan är också om det finns kunskap om drama-
pedagogik bland lärare i skolan.

Läraren skall även arbeta så att eleven ”får möjligheter att arbeta ämnes-
övergripande”, ”får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”, och
”stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (Lpo 94 s. 12). Även
detta är skrivningar som stöder ett dramapedagogiskt synsätt, som grundar sig
i användandet av kommunikationsformer som omfattar både verbala och icke-
verbala språk, där ”hela jaget” används för att tillsammans med andra under-
söka teman som kan omfatta flera skolämnen.

När det gäller läroplanens skrivningarna att skolans värdegrund vilar på
kristen tradition och västerländsk humanism så motsäger detta att demokrati
grundar sig på att olika värderingar får komma till tals i ett fritt meningsutbyte
och att ny kunskap skapas i mötet mellan olika synsätt. I uttalandet: ”I över-
ensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, to-
lerans och ansvarstagande” (Lpo 94 s. 5) finns budskapet att det är en speciell
form av tolkning av de etiska värdena som ska genomsyra skolan. Dramapeda-
gogik grundar sig på att deltagarnas egna erfarenheter lyfts fram i skapande av
ny kunskap, och deltagarnas erfarenheter kan t ex vila på andra religiösa vär-
degrunder. Utifrån dramapedagogikens personlighetsutvecklande- och kritiskt
frigörande perspektiv undersöks hur samhälleliga fenomen påverkar individ
och grupp, och vise versa men inte utifrån en på förhand bestämd tolknings-
ram eftersom det skulle förutsätta att det finns ett rätt svar. Läroplanens skriv-
ning kan tolkas som att det finns ett rätt svar på olika värdegrundsfrågor.

När det gäller skolans mål och riktlinjer handlar strävansmålen mer om ett
förhållningssätt till kunskapande. Detta förhållningssätt överensstämmer med
ett dramapedagogiskt synsätt, t ex att varje elev ”utvecklar nyfikenhet och lust
att lära (Lpo 94 s. 9)”,”befäster en vana att självständigt formulera ståndpunk-
ter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska övervägan-
den” (Lpo 94 s. 9), ”tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och
ämnesområden” (Lpo 94 s. 9), lär sig arbeta både självständigt och tillsam-
mans med andra” (Lpo 94 s. 9), ”utvecklar ett rikt och nyanserat språk” (Lpo
94 s. 9) samt ”lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att – formu-
lera och pröva antaganden och lösa problem, – reflektera över erfarenheter och
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden”(Lpo 94 s. 9). Men
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om dessa förhållningssätt till kunskap inte sätts i relation till att människor
lever under olika kulturella och socioekonomiska förhållanden förlorar kun-
skapandet en central demokratifostrande aspekt.

I uppnåendemålen finns en spegling mot olika ämnen där dramapedagogik
kan tolkas in i formuleringarna att varje elev efter genomgången grundskola
”har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för
att ta del i samhällets kulturutbud” (Lpo 94 s. 10) Detta relateras inte till dra-
mapedagogik, även om en kunskap om drama och teater kan tolkas in i utta-
landet.

Att eleverna ”har utvecklat förståelse för andra kulturer” (Lpo 94 s. 10) och
”har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska, inklu-
sive det samiska, samt västerländska kulturarv” (Lpo 94 s. 10) kan tolkas som
ett uttryck för att olika synsätt ska finnas närvarande, men kan även tolkas som
att andra kulturer ska förstås utifrån den (rätta) västerländska kulturens sätt att
se på världen.

När det gäller de mål som skolan skall sträva mot när det gäller normer och
värderingar kan ett dramapedagogiskt synsätt vara närvarande i punkterna att
varje elev ”kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utveck-
lar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Lpo 94 s. 12), samt
”utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade
på kunskaper och personliga erfarenheter” (Lpo 94 s. 12). 

Det kan i detta sammanhang vara intressant att jämföra läroplanens formu-
leringar med vad som framhålls i UNESCO:S 14 punkt.4 Det står nämligen
mer i samklang med ett kritiskt frigörande dramapedagogiskt perspektiv:

Utbildningen bör innefatta en kritisk analys av de historiska och samtida faktorer
av ekonomisk och politisk natur som ligger bakom motsättningar och spänningar
mellan länder jämte en undersökning av metoder att övervinna dessa motsätt-
ningar, vilka är de egentliga hindren för förståelse, verkligt internationellt samar-
bete och utveckling av världsfreden.

Inte heller är skrivningen att eleven skall ta ”avstånd från att människor utsätts
för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra
människor” (Lpo 94 s. 12) lika tydlig i sitt ställningstagande för folkens in-
tresse som i UNESCOS rekommendationer punkt 15.

Utbildningen bör betona folkens verkliga intressen och dessas oförenlighet med
intressena hos monopolgrupper som har ekonomisk och politisk makt och som är
utsugare (exploatörer) och krigshetsare.

Även läroplanskommitténs skrivning om ett kritiskt analyserande förhåll-
ningssätt är borttaget från läroplanstexten.

4 FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, konventionen om barns rättigheter, UNESCOS re-
kommendationer om utbildning för internationell förståelse och undervisning i miljöfrågor skall
genomsyra skollag, läroplaner och kursplaner. (Överenskommet, Fyra internationella överens-
kommelser som ligger till grund för de nya läroplanerna. Skolverket 1994.)
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Frågor om varför måste ställas, problemen under ytan lyftas upp, alternativ tänkas
och formuleras. En allmänt utslätad bild av samhället som konfliktfritt är inte bara
föga intresseväckande utan är ofta också felaktig (SOU 1992:94 s.106).

Det finns en tydlig intention i läroplanstexten att betona betydelsen av demo-
kratisk fostran, att påvisa att det finns ett betydelsefullt samband mellan kun-
skapens innehåll och form samt att elevernas harmoniska utveckling ska främ-
jas, dvs att elevernas olika anlag – intellektuella, praktiska, fysiska och konst-
närliga – ska utvecklas allsidigt. Inom ramen för denna intention kan man
tolka in att olika dramapedagogiska synsätt kan ta plats, som stärker individer-
nas fostran i ett demokratiskt samhälle.

Den osynliga dramapedagogiken
Ett annat sätt att tolka läroplanen är att undersöka i vilken mån det finns ett
uttalat ställningstagande för dramapedagogik. Omnämns dramapedagogik
som begrepp och i sammanhang där demokratisk fostran, demokratiskt för-
hållningssätt eller demokratiskt kunskapande diskuteras?

Dramapedagogik omnämns inte i dessa sammanhang. En förklaring kan
vara att medlemmarna i svenskgruppen uppfattade dramapedagogik som
hjälpmedel och arbetssätt inom svenskämnet (Garme intervju 1998). De ansåg
att det var något som vissa lärare använde sig av som led i ett mer integrerat
arbetssätt i skolorna, medan andra använde det för att eleverna skulle spela upp
en sketch eller en teaterföreställning. Men intentionen med läroplanens formu-
lering var att arbetssätt inte skulle omnämnas och detta tog läroplansgruppen
fasta på. Trots detta omnämns dramapedagogik i vissa situationer. Begreppet
drama omnämns när det gäller skolans uppgifter i samband med att såväl de
praktiska, sinnliga och estetiska som de intellektuella aspekterna skall upp-
märksammas. Det handlar om att eleverna skall få pröva och utveckla olika
uttrycksformer och uppleva olika kunskapsuttryck.

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara
inslag i skolans verksamhet (Lpo 94 s. 8).

Dramapedagogik omnämns som del i ett strävansmål i musikämnet men inte i
några andra målformuleringar, vilket får ganska stor betydelse, eftersom det är
de formulerade målen som ligger till grund för de nationella proven och de
olika utvärderingar som genomförs på både nationell och lokal nivå. Inom
musikämnet nämns drama i samband med lusten att skapa och uttrycka sig
konstnärligt.

Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven … utvecklar sin
musikaliska förmåga, kreativitet och lust att använda musik för att kunna skapa,
uttrycka och förmedla egna musikaliska tankar och känslor även i samverkan med
andra uttrycksformer som bild, rörelse, drama eller media (Lpo 94 kursplaner s.
36).
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Det är utifrån den nationella läroplanen som de kommunala skolplanerna och
lokala arbetsplanerna skall konkretiseras. Dramapedagogik omnämns inte i
någon form i de övergripande målen och inte heller i de strävansmål och upp-
nåendemål som gäller svenskämnet. Detta förklarar Garme (intervju 1998)
med att arbetssätt inte skulle omnämnas i målformuleringarna. Att det skulle
kunna vara ett mål att eleverna skulle kunna uttrycka sig i dramatisk eller
gestaltande form som en aspekt på den muntliga kommunikationen var inget
som hon tänkt på eller som diskuterades inom svenskgruppen.

Dramapedagogik har i tidigare läroplaner haft sin hemvist inom svenskäm-
net. I Lpo 94 används begreppet gestaltning i samband med det svenska språ-
kets utveckling samt att arbetet kring litteraturen med hjälp av bl a dramatise-
ringar hjälper eleverna att få svar på de stora livsfrågorna.

Språket utvecklas i ett social samspel med andra. Det utvecklas om man aktivt
deltar i samtal, gestaltar, improviserar, berättar och redogör inför andra männis-
kor, läser och förstår, skriver för att uttrycka känslor, tankar och idéer (Lpo 94
kursplaner s. 48).

Arbetet kring litteraturen genom samtal, skrivande eller dramatisering hjälper
eleverna att få svar på de stora livsfrågorna (Lpo 94, kursplanedelen s.49).

Begreppet gestaltning var enligt Garme valt med omsorg för att öppna för
många olika arbetssätt t ex rollspel, dramatisering, föreställning. Samtidigt såg
svenskämnesgruppen det som viktigt att litteraturen bearbetades på olika sätt,
där dramatiseringen var en naturlig form. Däremot finns det ingen kommentar
om att eleverna ska få möjlighet att få ta del av en teaterföreställning eller att
förbereda och efterbearbeta teaterföreställningar, vilket finns inskrivet i tidi-
gare läroplaner.

Inom ämnet engelska har dramapedagogiska arbetsformer funnits med i de
tre tidigare läroplanerna men i Lpo-94 nämns inte något dramapedagogiskt
begrepp. I Lgr 80 omnämns t ex dramatiseringar i huvudmomentet för engel-
ska för mellanstadiet och högstadiet. Och trots att det i Lpo-94 omtalas att
”Bilder, rörelse, musik och eget skapande kan ytterligare stimulera och stödja
språkutvecklingen och därmed svara mot elevernas behov av fantasi och lek”
(Lpo 94 kursplaner s. 17), så omnämns inte dramatiseringar.

När det gäller C- och B- språk sägs inledningsvis att eget skapande stimule-
rar språkutvecklingen. Bild, rörelse och musik omnämns men inte dramapeda-
gogik i någon form. I Lgr 80 fanns däremot inskrivet i huvudmomentet för
franska / tyska att ”rollspel, dramatiseringar och andra former av skapande
övningar som stimulerar elevernas fantasi” (Lgr 80 s. 83) skall ingå i undervis-
ningen.

På motsvarande sätt är det i bildämnet, dramapedagogik har försvunnit.
Det finns ännu en problematik som berör dramapedagogik och den demo-

kratiska fostran, nämligen huruvida det från nationell nivå skall ske en styr-
ning av vilka arbetsformer som ska eftersträvas eller uppnås. Det finns en
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skillnad i de direktiv som läroplanskommittén fick av resp statsråden. Enligt
kommittédirektivet 1991:9, anfört av Göran Persson, finns en skrivelse med
som helt tagits bort i det senare direktivet, anfört av Beatrice Ask (Dir.
1991:117) nämligen:

Som exempel på riktlinjer som jag anser bör läggas fast nationellt hör frågan om
sådana arbetsformer i skolan som innebär elevinflytande och elevansvar och så-
dana arbetsformer i övrigt som bedöms ha stor betydelse för det pedagogiska
arbetet ( SOU 1992:94 s. 324 Bilaga 1).

Detta resulterade i att det i Lpo 94 uttrycks att undervisningen skall bedrivas i
demokratiska arbetsformer. Vad demokratiska arbetsformer innebär skall tol-
kas av rektor, lärare och elever. Någon vägledning ges varken i läroplan eller
kursplaner. I läroplansförslaget diskuteras frågan om huruvida några anvis-
ningar om arbetsformer skall formuleras, men här hänvisas till lärarens profes-
sionalitet.

En professionell lärarverksamhet innebär ställningstaganden till såväl kunskap,
lärande och undervisning som till hur dessa omsätts i lärarverksamheten. En så-
dan verksamhet kan inte styras genom förskrifter om dess utformning. I stället är
det samspelet mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens prak-
tiska utformning som bör göras till grund för en alltmer reflekterande praktik
(SOU 1992:94 s. 62).

Även efter en granskning av de nationella proven i svenska och nationella
utvärderingarna5 måste frågan om vilket värde som tillskrivs dramapedagogik
i Lpo 94 besvaras med att den frågan inte kan besvaras eftersom dramapeda-
gogiska begrepp är osynliga. Följaktligen kan inte heller frågan om vilket dra-
mapedagogiskt perspektiv som finns närvarande besvaras.

Ett exempel på avsaknaden av dramapedagogik är skolverkets rapportserie
Skola i utveckling som baseras på en undersökning av 44 skolor runt om i
landet. I den rapport som tar upp språkutvecklingen fortsätter den tendens som
Folkesson (1997)6 uppmärksammade, nämligen att den muntliga kommunika-
tionen negligeras i svenskundervisningen i relation till läs- och skrivutveck-
lingen. Rapportörerna Boglind m fl (1999) fokuserar läs- och skrivutveck-
lingen trots att de uppmärksammar att flera skolor även tar upp den muntliga
kommunikationen och kallar sina projekt för språkprojekt eftersom de har
”den helhetssyn på språkutveckling som både läro- och kursplaner i svenska
förespråkar” (Boglind m.fl. 1999 s. 36). På dessa skolor finns det ett samband
mellan elevernas självförtroende och deras förmåga att tala, presentera och
argumentera. Att drama, teaterprojekt, dramatiseringar och forumspel används
för att utmana elevernas tänkande, träna förmågan att samtala och argumentera

5 Skolverket. (1993: 9,1993: 10, 1993: 11, 1993: 26, 1993: 36, 1994: 69, 1995: 79, 1995: 72, 1996
a, 1996 b, 1996: 121, 1996: 127, 1997: 116, 1997: 120) 
6 Folkesson (1996) utarbetade metoder och kriterier för att utvärdera muntlig framställning. Den
muntliga framställningen reduceras till att gälla enbart inspelat tal, utan att andra aspekter av
kommunikationen diskuteras.
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eller undersöka etiska dilemman redovisas i rapporten. Men detta uppmärk-
sammas inte upp av författarna i sammanfattningen eller diskuteras i samband
med den övriga språkutvecklingen.

På motsvarande sätt är det i undersökningen av skolornas bild- och media-
aktivitet (Agelli m fl 1999). Gestaltning med inriktning mot drama och musik
finns med som aktivitet tillsammans med data, det skrivna ordet, rörliga bilder,
ljud och multimedia. I de olika diskussionerna sammanförs dessa aktiviteter till
bild- och mediaaktivitet, vilket gör det svårt att avgöra vilken form av aktivitet
som omtalas, eller om det är dramapedagogisk verksamhet som avses. I bild-
och mediaarbetet på några mångkulturella skolor betonas dock betydelsen av
att arbeta med drama och musik och att det sker ett samarbete med både dra-
mapedagoger och professionell teater glimtar till i framställningen (Agelli m fl
1999 s. 24, 44). Samtidigt är dramapedagogisk kompetens inte något som be-
aktas när författarna diskuterar betydelsen av att lärarna har en grundkompetens
för att kunna handleda eleverna och driva bild- och medieutvecklingen framåt.

Att lärarna har en bild- och mediekopplad grundkompetens ses oftast som en
förutsättning för att kunna driva bild- och medieutvecklingen framåt. Grundkom-
petensen kan vara bred eller specialiserad på ett visst område såsom videokamera,
datorer, internet, foto eller någon viss bild- eller formteknik (Agelli m fl 1999
s.52).

I undersökningen av elevers inflytande och arbetssätt (Danell m fl 1999) ser
författarna ett mönster av att de skolor som värderar elevernas erfarenheter och
egna frågor samtidigt är de skolor som använder sig av flera olika arbetssätt
som kan fånga elevernas kunskapsintresse. Författarna nämner att skolorna
använder arbetssätt som lyfter fram fantasi, att låtsas, ”live” eller att skapa
”storylines” i klassrummet.

Barnen får olika roller och som hjälp att leva sig in i sin roll tillverkar de en
docka, de är dockan. Elevernas rollfigur ingår i en grupp, exempelvis en familj.
Det gör att alla behövs (Danell m fl 1999 s. 27).

Är detta egentligen uttryck för dramapedagogiskt arbetssätt, även om inte för-
fattarna ser det?

Sammanfattningsvis kan frågan om huruvida dramapedagogikens demokra-
tiska potential uppmärksammas besvaras nekande. Det finns ett demokratiskt
synsätt i läroplanen som har flera beröringspunkter med de dramapedagogiska
perspektivens demokratiska potential, men detta sätts inte bokstavligen i sam-
band med dramapedagogik. 

Utifrån en tolkning av läroplanens värdegrund, så finns det vissa spår av ett
dramapedagogiskt demokratiskt tänkande närvarande i läroplanen. När det
gäller relationen mellan demokratiska värderingar och arbetsformer påtalas
betydelsen av att förmedla kunskap om demokratins värderingar och att an-
vända sig av demokratiska arbetssätt och arbetsformer. Att dramapedagogik
skulle ha någon specifik demokratisk potential i detta avseende framkommer
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dock inte i läroplanstexten och uppmärksammas inte heller i de nationella
utvärderingarna och skolverksrapporterna.

Dramapedagogik har reducerats till att elevernas ska få pröva, uppleva och
utveckla olika uttrycksformer och kunskapsuttryck i form av estetiskt ut-
tryckssätt i musikämnet samt gestaltande och dramatisering inom svenskäm-
net. I de kontext där olika dramapedagogiska begrepp nämns, visar dock for-
muleringarna en bristande kunskap om dramapedagogik eller att det inte är
dramapedagogik som avses.
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KAPITEL 13

Sammanfattning

Ett sätt att tolka hur dramapedagogik uppfattas i de olika läroplanerna är att
successivt fler dramapedagogiska perspektiv får plats i de olika läroplanernas
huvudtexter tillsammans med supplement och kommentarmaterial, men för-
svinner i Lpo 94. Om vi däremot utgår från det synsätt som finns i 1946-års
Skolkommission på demokratisk fostran, så finns detta synsätt varken i Lgr 62,
69 eller Lpo 94. Jag syftar på demokratisk fostran som efterfrågar kritisk re-
flexion hos eleverna, demokratiska arbetsformer och i linje med detta att dra-
matiseringar ska ske i såväl litteratur, samhällskunskap och historia.

Det dramapedagogiska perspektiv som framträder tydligast i de olika läro-
planerna är ett konstpedagogiskt perspektiv. Dramapedagogik introduceras i
Lgr 62 som ett sätt att arbeta, som grundar sig i ett demokratiskt förhållnings-
sätt med syfte att stödja barns och ungdomars kreativitet, språkliga utveckling
och som ett sätt att levandegöra litteratur och innehåll i olika ämnen. Eleverna
ska vara delaktiga i beslutsprocessen och på ett aktivt sätt få utrymme för sina
egna tankar och erfarenheter i arbetet. Detta uppfattas av de delaktiga läro-
plansskrivarna som så viktigt, att dramapedagogik borde finnas med i skolans
alla ämnen – och framför allt i svenskämnet- som alla barn möter.

Detta synsätt på dramapedagogik finns med i de tre första läroplanerna: Lgr
62, Lgr 69 och Lgr 80. I Lgr 69 finns även ett dramapedagogiskt personlig-
hetsutvecklande perspektiv närvarande i framför allt tillvalsämnet konst. Olika
dramapedagogiska arbetsmetoder nämns i fler och fler ämnen och i Lgr 80
uttalas att svenskämnet med dramapedagogiken som kommunikativt didak-
tiskt instrument ska genomsyra alla ämnen i skolan. I läroplan med kommen-
tarmaterial finns uttryck för både ett konstpedagogiskt, personlighetsutveck-
lande samt holistiskt lärande perspektiv. Detta kan tolkas som att en bred dra-
mapedagogisk kompetens efterfrågas som en del av elevernas lärande och
fostran i skolan. Detta synsätt försvinner i Lpo 94. Även om drama och gestalt-
ning fortfarande omnämns, så sker det inte i en kontext, som gör det troligt att
det är dramapedagogik som åsyftas.

En tredje tolkning av dramapedagogikens plats i läroplanerna är att de olika
dramapedagogiska perspektiven reduceras till arbetsmetoder och därmed frag-
mentariseras kunskapen om dramapedagogik. Som hjälpmedel till andra äm-
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nen får dramapedagogik oavsett läroplan inte den demokratiserande funktion
som den skulle kunna ha om dramapedagogikens didaktik och därmed kun-
skap från alla fyra dramapedagogiska perspektiven hade tagits tillvara. Det
värde som tillskrivs dramapedagogiken i de fyra läroplanerna är i stället av
instrumentell art. Med det menar jag att dramapedagogik reduceras till olika
arbetssätt inom andra ämnen för att stödja dessa ämnens innehåll och mål.
Genom att använda sig av utvalda delar av dramapedagogiska arbetssätt utan
att dramapedagogikens pedagogiska värdegrund präglar innehåll och form,
sker en reducering och fragmentarisering av detta kunskapsområde. Som
självständigt ämne har dramapedagogik endast sporadiskt och med olika för-
behåll funnits med som tillval på högstadiet. Dramapedagogik har därmed inte
heller i detta sammanhang utvecklats som skolämne utifrån de fyra dramape-
dagogiska perspektiven och blivit känt utifrån hela dess bredd.

I den bindande läroplanstexten har dramapedagogiska arbetssätt plats inom
framför allt svenskämnet med små innehållsliga justeringar i de tre läropla-
nerna Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80. Detta gäller för alla årskurser. I Lpo 94
kvarstår endast begreppet drama i musikämnet samt som en del i skolans upp-
drag att bidra till elevernas harmoniska utveckling

I Lgr 62 finns dramapedagogiken närvarande i termer av dramatisk fram-
ställning, improvisationer, läsning med fördelade roller och framförande av
enkla pjäser och scener ur skådespel. I Lgr 69 används uttrycken fri, skapande
dramatisk verksamhet, läsning av dramatik med fördelade roller och dramatik
som förmedlare av upplevelser. I Lgr 80 innehåller dramatisk verksamhet dra-
matiskt formande, dramalek, improvisationer, rollspel och teater.

När dessa läroplanstexter ses i relation till de direktiv och läroplansförslag
som föregick de antagna läroplanerna samt de anvisningar, supplement- och
kommentarmaterial som följer upp läroplanstexten framkommer en vidare syn
på de dramapedagogiska arbetssätten, som gör att de kan inordnas i och förstås
i ljuset av de fyra dramapedagogiska perspektiven.

I Lgr 62 tillskrivs dramapedagogik ett demokratisk fostransvärde i termer
av att eleverna ska få insikt i hur andra människor känner, tänker och handlar
men även i termer av att de ska lära sig att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt
i dramatisk form så att eleverna som medborgare kan delta i en offentlig dis-
kussion. Detta är ett synsätt som är förankrat i ett konstpedagogiskt perspektiv.

I Lgr 69 kvarstår ett likartat synsätt, som vidgas till att även lyfta fram
betydelsen av individens upplevelser. I de supplementmaterial som ges ut sker
en fördjupning av det konstpedagogiska perspektivet medan det i tillvalsämnet
konst, både i läroplanen och supplementmaterialen finns en tydlig markering
av en demokratisk fostran, som handlar om att utveckla ett kritiskt tänkande
med utgångspunkt i den egna skapande processen. Det handlar om att eleverna
erövrar metoder för självreflexion, i termer av att bli medveten om egna reak-
tioner och värderingar i linje med ett dramapedagogiskt personlighetsutveck-
lande perspektiv.

I Lgr 80 tilldelas dramapedagogik en viktig kommunikativ funktion med



170

synsätt som är förankrade i tre dramapedagogiska perspektiv, konstpedago-
giskt, personlighetsutvecklande och holistiskt lärande. Även om det finns ett
konfliktperspektiv närvarande i läroplanstexten finns varken forumspel eller
socioanalytiska rollspel nämnda. Det finns snarare en betoning av att använda
sig av ett holistiskt lärandeperspektiv, där de olika arbetsformerna ses som en
del i kunskapsprocessen, oavsett om det handlar om teaterföreställningar, dra-
matiseringar, improvisationer eller rollspel. Dramapedagogikens mångsidiga
språkliga funktioner uppmärksammas som en del i den funktionella språksyn
som genomsyrar svenskämnet.

I Lpo finns ett demokratiskt synsätt som har flera beröringspunkter med de
dramapedagogiska perspektivens demokratiska potential, men detta sätts inte
bokstavligen i samband med dramapedagogik. Läroplanstexten kan tolkas
som att ett dramapedagogiskt demokratiskt synsätt ska genomsyra hela skolan
och kunskapandet i de olika ämnena. Konstnärliga uttrycksformer ska värde-
ras likvärdigt med andra kunskapsformer och betydelsen av att använda sig av
demokratiska arbetssätt och metoder påtalas. Att dramapedagogik skulle ha
någon specifik demokratisk potential i detta avseende påtalas dock inte i läro-
planstexten och uppmärksammas inte heller i de nationella proven i svenska
eller i de nationella utvärderingarna. Det som tydligast framträder är att dra-
mapedagogik har osynliggjorts och reducerats till improvisering, dramatise-
ring och gestaltning som en del av lärandet inom svenskämnet. 
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Del IV
Dramapedagogik som demokratisk 
handling
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KAPITEL 14

Reflexionens kvalitet i dramapedagogisk verksamhet
I avhandlingens Del II påvisas att det finns fyra dramapedagogiska perspektiv
som vilar på demokratiska värden. De fyra dramapedagogiska perspektiven
karaktäriseras av att deltagarna är verbalt och icke-verbalt handlande i läropro-
cessens inledningsfas, ageringsfas och bearbetningsfas. Läroprocessen är
konstnärlig och kollektiv till sin natur och i bearbetningen av olika fiktiva
situationer utvecklas ett sätt att tänka och reflektera i en växelverkan mellan
fiktiv upplevelse och verklighet samt mellan individens rollperson och person-
liga jag.

Reflexionens kvalitet ser olika ut i de olika dramapedagogiska perspektiven,
även om reflexionen i alla perspektiv innehåller både självreflexion och reflex-
ion kring begrepp, händelser och utsagor. Reflexionen sker i en process som
använder sig av en pendling mellan närhet och distansering i bearbetandet av
ageringen där ord beskriver och analyserar individuella/kollektiva upplevelser.

Det handlar om en process där mål, innehåll och metod inte kan särskiljas
från varandra utan att det får konsekvenser för verksamhetens demokratiska
fostranspotential. Denna process innefattar både olika former av agering, så-
som klassrumsspel, rollspel, dramatiseringar, forumspel m m men även olika
former av reflexionsfrågor och innehåll.

Företrädarna för de olika dramapedagogiska perspektiven grundar sitt peda-
gogiska och demokratiska synsätt på olika teoretiska skolor. En viktig teore-
tisk förankring inom det konstpedagogiska perspektivet är reformpedagogi-
ken. Demokratisk fostran handlar utifrån ett reformpedagogiskt synsätt om att
göra alla delaktiga i skapandet av verkligheten. Dewey (1985) diskuterar den
demokratiska fostran i termer av att alla människor ska vara delaktiga i att
erövra kunskap om världen, att i kommunikation med andra beskriva världen,
att konstruera världen och i detta arbete värna om de konstnärliga aspekterna.
Alla dessa aspekter har man tagit fasta på inom det konstpedagogiska perspek-
tivet. Utgångspunkten i ett reflekterat tänkande (Dewey använder begreppet
inquiry thinking) är enligt Dewey (1985) att människan till sin natur är social
och tillsammans med andra undersöker olika frågor som både har en subjektiv
och objektiv mening. Till en början vet eleverna vad de är intresserade av (om
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deras nyfikenhet är intakt) men inte hur de söker kunskap på ett konstruktivt
sätt. Därför är det skolans uppgift att stödja dem i detta och ge dem redskap så
att de kan erövra kunskap. För läraren handlar det om att stödja elevernas
läroprocess, inte att kontrollera att eleverna får den rätta kunskapen. Men att
vara social i en lärandeprocess innebär inte att människorna bara gör saker
tillsammans, utan de delar idéer, värderingar och tankar om den djupare me-
ningen med vad de gör. När saker har en mening för människan så menar hon
vad hon gör, hon reagerar inte blint.

Inom det konstpedagogiska perspektivet tar sig detta synsätt på reflekterat
tänkande uttryck i det gemensamma skapandet av en teaterföreställning. I pro-
cessen sker en reflektion som integrerar en känslomässig och intellektuell för-
ståelse för mänskliga situationer som uttrycks i konstnärlig form. 

Dewey (1985) menar också att med hjälp av konsten kan gemensamma
upplevelser skapas där individen kan hitta sin personliga fråga, undran eller
undersökningsobjekt, dvs något som kan väcka nyfikenheten i deras inre. En
utvecklingsprocess som kräver mental, känslomässig och intellektuell förstå-
else för det komplexa i situationen kan därefter organiseras. Då sker också ett
växande som är användbart nu och i framtiden. Utifrån vad som är intressant
att undersöka idag har också det förflutna sin mening. Inte som en kunskap i
sig utan som en förklaring av nuet som ger impulser till hur framtiden kan
formas.

Företrädare inom det personlighetsutvecklande perspektivet är förankrade i
ett psykosocialt och dynamiskt pedagogiskt synsätt. Men som redskap för att
förstå synen på demokratisk fostran inom det personlighetsutvecklande per-
spektivet har jag valt Nussbaums (1995) nyaristoteliska filosofi. Nyaristoteli-
kerna ser förmågan att kunna välja som den viktigaste kompetensen för män-
niskan i det ‘goda’ samhället, ett samhälle som grundas på frågan om rättvisa
och vänskap, om självförverkligande och medborgarskap, om gästvänlighet,
generositet, älskvärdhet, mod och uthållighet.

Förmågan att kunna välja grundar sig på förmågan att göra rationella val av
komplexa mänskliga situationer. Enligt Nussbaum finns det ingen mening i att
sträva efter generella utsagor eller fasta regler eftersom livets situationer är
komplicerade och människor är i ständig förändring. Därför har hon också en
annan syn på rationalitetsbegreppet än ett naturvetenskapligt synsätt där det
handlar om att avskilja det subjektiva. Till skillnad från Platon som såg både
fantasi och känslor som besvärande element som borde skäras bort från den
intellektuella rationaliteten, lyfter hon fram att Aristoteles såg både fantasi och
känslor som viktiga aspekter i utvecklandet av den moraliska rationaliteten.
Genom att lyssna på de känslor som uppkommer i situationen kan människan
få ytterligare ett instrument till förfogande för att kunna förstå och fatta mora-
liskt rätta beslut.

En person som äger praktisk vishet odlar en emotionell öppenhet och lyhördhet
när hon nalkas en ny situation. Hon finner ofta vägledning till de lämpliga erkän-
nandena i sitt passionerade gensvar, snarare än i det distanserade tänkandet …
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Intellektet behöver ofta rådgöra med dessa känslor för att få information om situ-
ationens rätta natur (Nussbaum 1995 s. 81).

Nussbaum skulle säga att det är nödvändigt att lyssna på känslorna och krop-
pens signaler för att kunna fatta rationella beslut eftersom kroppen och käns-
lorna ger andra upplysningar om vad som är moraliskt riktigt, under förutsätt-
ning att man kan tolka dessa signaler. Med hjälp av fantasin kan människan
jämföra tidigare situationer med den aktuella men även analysera de olika
aspekterna i den uppkomna situationen i relation till helheten, samt tänka sig
möjliga konsekvenser. Genom att uppfatta det specifika i varje ny situation och
analysera vad som sker i denna situation utifrån tidigare likartade situationer
uppstår ett mönster i det mänskliga handlandet som inte reducerar människan
till det generellt förutsägbara eller till att utan eftertanke leva utifrån förutbe-
stämda regler. Utifrån återkommande analyser utvecklas även förmågan att
tänka sig olika möjliga konsekvenser. Människan blir fri att fatta egna mora-
liskt rationella val. Om informationsflödet begränsas till den kognitiva infor-
mationen får däremot inte människan tillräckligt omfattande och kvalitativ in-
formation för att möjliggöra rationella beslut.

Praktisk vishet kan därmed enligt Nussbaum (1995) endast utvecklas ge-
nom undersökningar av många situationer som innehåller moraliska dilemman
och som genom att jämföra tidigare erfarenheter med den uppkomna situatio-
nen leder till en förmåga att känna igen viktiga beståndsdelar i en komplexitet.
I undervisningssammanhang får detta konsekvensen att undervisningens inne-
håll företrädesvis hämtas där komplexa mänskliga situationer synliggörs. De
humanistiska ämnesområdena blir enligt Nussbaum därmed särskilt betydelse-
fulla för att utveckla en moralisk rationalitet. I detta sammanhang har drama-
pedagogik en särställning. Inom det personlighetsutvecklande perspektivet
sker dessa återkommande analyser och reflektioner kring mänskliga situatio-
ner som konkretiseras i dramatiseringar och rollspel. 

I det kritiskt frigörande perspektivet finns ett tydligt samhällsperspektiv som
grundar sig på ett dialektiskt synsätt med rötter från Paolo Freire. Den samhäl-
leliga analysen fogas samman med individernas kunskap om hur de som indi-
vider kan bryta förtryck i olika situationer som de möter i livet. Hur samhälle-
liga maktstrukturer påverkar människorna i deras vardagssituationer klargörs
och bearbetas och olika handlingsalternativ undersöks. Även individernas
egna värderingar om samhället i relation till de olika situationerna bearbetas
för att individernas erfarenhetsbaserade uppfattningar ska stärkas.

Inom den dialektiska filosofin tillförs betydelsen av att det alltid finns en
maktkamp om tolkningen av vad de demokratiska värdena innebär. Det är
samtidigt viktigt att relatera de val som görs om innehåll och arbetssätt till den
ekonomiska och politiska maktstrukturen. Detta innebär även att organiserandet
av skolans verksamhet skall ses i relation till de olika samhälleliga gruppernas
behov av kunskap och härigenom kan undervisning aldrig vara neutral. Kun-
skap, kommunikation, reflexion och agering har alltid en politisk dimension.
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Genom att ställa sig på arbetarklassens eller de förtrycktas sida har olika
företrädare inom den dialektiska filosofin hävdat att kunskapsprocessen har
två dimensioner; reflexion och handling som är ömsesidigt beroende av varan-
dra för att kunskap skall uppstå.

Detta problem tar Freire (1972) upp när det gäller utbildning för förtryckta.
Det är nödvändigt för det förtryckta folket att förstå hur språk och handlingar
används av den härskande klassen för att hålla nere folket. På det viset kan
individen förstå sin privata situation i förhållande till de samhälleliga krafterna
och denna förståelse kan lösa förtryckets psykologiska bojor. 

Den inre underkastelsen under övermakten leder till att de förtryckta ser sig själva
såsom förtryckarna ser dem, nämligen som odugliga. Allt vad de erfar blir en
ständigt ny bekräftelse av deras oduglighet: fattigdom, okunnighet, främlingskap,
nöd (Freire 1972 s. 13).

Men denna förståelse skall inte vändas mot andra grupper för att framhäva de
egna intressena, för då har inte utbildningen bidragit till någon befrielse av
förtrycket utan innebär bara en förändring av vilka som förtrycker vem. Verk-
lig frigörelse handlar i stället om att förändra den samhälleliga strukturen; att
både den förtryckta och förtryckaren utvecklas till autonoma medmänniskor.
För om Nussbaum (1995) pratar i termer av det goda samhället och den kloka
människan så pratar Freire (1972) om att uppnå en kärleksfull och human
människa som kritiskt betraktar verkligheten och har en vilja och förmåga att
ändra på den. Och en förändring av de samhälleliga strukturerna är beroende
av att lärandestrukturerna förändras i överensstämmelse med de jämlika de-
mokratiidealen.

Inom det kritiskt frigörande perspektivet anser företrädarna  att medmänsk-
liga problem kan klargöras i ljuset av samhällets maktstrukturer. Människan
kan bearbeta olika socialt och samhälleligt förtryckande situationer med hjälp
av agering i olika former (forumteater, forumspel, socioanalytiskt rollspel). I
detta arbete kan människan uppnå en ökad medvetenhet om hur samhället ser
ut, och om hur olika individer kan påverka sin egen situation i tal och handling.

Till skillnad från den tydliga maktanalysen i det kritiskt frigörande perspek-
tivet präglas den demokratiska fostranstanken inom det holistiskt lärande per-
spektivet av olika pedagogiska ställningstaganden om fantasins betydelse för
individens lärande, i kombination med estetisk och dramaturgisk kompetens.
Det är en lärandesituation som grundar sig på Vygotskijs och den kulturteore-
tiska skolan om att kunskap erövras i ett kulturellt och språkligt sammanhang.
Vygotskijs teori om fantasins betydelse och pedagogens aktiva insats för att
stimulera elevernas lärande är en viktig hörnsten, där de konstnärliga uttrycks-
sätten kan fördjupa undervisningen så att en abstrakt universell nivå kan upp-
nås även med yngre barn. Människan formas i den språkliga och sociala miljö
som hon växer upp i, vilket innebär att det omgivande samhället och den
vuxne är mycket betydelsefulla.

Inom detta holistiskt lärande perspektiv är målet att eleverna skall nå in-
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siktskunskap, dvs kunskap som når en personligt känslomässig nivå och som
bearbetas kognitivt tillsammans med pedagog och övriga deltagare. Lärandet
kan inte uppfattas som en isolerad individuell företeelse utan som en kollektiv
och kulturell kunskapsprocess. Den arbetsform som framför allt används är
klassrumsspel med lärare i roll och andra tekniker, vilket används i arbetet
med att förändra individernas attityder till olika dilemman av naturvetenskap-
lig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk art.

Eftersom målet är att uppnå insiktskunskap sker en bearbetning av deltagar-
nas känslomässiga upplevelser under arbetets gång i relation till det tema som
undersöks. Det innebär att spelet kan avbrytas av pedagogen för en stunds
eftertanke, för att kollektiva beslut kan behöva fattas eller för att nya upplevel-
ser behöver skapas för att fördjupa elevernas förståelse för det problem som
bearbetas. Under arbetets gång är det pedagogen som, liksom en regissör, styr
deltagarnas arbete samtidigt som det grundas i en kontinuerlig kommunikation
mellan pedagog och deltagare. Pedagogen väljer olika attityder som pedagog,
och olika infallsvinklar för ageringen för att tillsammans med deltagarna un-
dersöka det universella dilemma som finns i det tema som undersöks. Det
specifika inom detta perspektiv är att pedagogen själv deltar inom spelets ra-
mar, t ex i roll som någon annan, för att påverka spelet.

Den demokratiska fostran handlar om att aktivt delta i en gemensam läran-
deprocess, som efterfrågar kollektivt beslutsfattande och reflektion av arbetets
och processens innehåll.

Deltagares upplevelser av dramapedagogisk verksamhet
Att det finns ett samband mellan dramapedagogiska metoder, reflexionsinne-
hållet och deltagarnas upplevda personlighets- och kunskapsutveckling be-
kräftas i nyare forskning.

Lepp (1998) har i sin forskning funnit att användandet av dramapedagogik
utvecklar deltagarnas förmåga att reflektera över sin blivande yrkessituation,
som inbegriper både personlig utveckling och ett mera medvetet handlande i
yrkessituationer.1 Det arbete som Lepp (1998) analyserar i sin avhandling är
dramapedagogik i vuxenutbildning där arbetet fokuserar dels på deltagarnas
personliga utveckling och dels på deras yrkeskompetens. När det gäller den
personliga utvecklingen anser de studerande vid sjuksköterske- och vårdlärar-
utbildningen att det finns ett samband mellan deltagandet i dramalektioner,
den egna personliga utvecklingen och den egna förberedelsen inför det fram-
tida yrket.

En klar majoritet, dvs. 53 av totalt 68 studerande, anser att deras samarbetsför-
måga har förbättrats. Mer än hälften av de studerande menar, att deras kommuni-

1 Alexandersson (1999) diskuterar detta i termer av en pragmatisk riktning i synen på reflexionsbe-
greppet som syftar till ett mer medvetet handlande i yrkessituation.
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kationsförmåga och empati har ökat. Ungefär hälften av de studerande anser att
deras självkänsla och självkännedom har ökat mycket eller ganska mycket till
följd av drama. Enligt de studerandes åsikter finns således ett klart samband mel-
lan drama och utvecklingen av samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och
empati. Minst synes självkänsla och självkännedom ha utvecklats (Lepp 1998 s.
201).

Denna utveckling har kommit till stånd genom att de framför allt har arbetat
med rollspel, men även med kroppsspråksövningar. Det kanske inte är så kon-
stigt att de studerande anser att de framför allt har utvecklat sin förmåga att
samarbeta eftersom dramapedagogisk verksamhet som t ex rollspel grundar
sig på aktivt samarbete i grupp. I Lepps undersökning blir det tydligt att bear-
betningsfasen är relaterat till frågor som berör sjuksköterskans och vårdlära-
rens yrkeskompetens samt att de studerande får ”möjlighet att bearbeta och
reflektera över sina upplevelser och erfarenheter från vårdpraktiken. Den stu-
derande kan öka förståelsen för sitt eget och motparternas agerande och dess-
utom kan hon få olika handlingsalternativ belysta”(Lepp 1998 s. 111). Drama-
pedagogiskt arbete kan därmed utifrån ett medvetet pedagogiskt arbete möjlig-
göra att deltagarnas personliga och yrkesmässiga utveckling stöds. I närhet
och distans till konkreta verklighetsbaserade situationer sker kollektiva diskus-
sioner och reflexioner som deltagarna upplever är stödjande för deras utveck-
ling.

Ett likartat resultat fick Chaib i sin forskning. I Chaibs (1996) undersökning
av ungdomars deltagande i amatörteater, berättar ungdomarna att teaterarbetet
har medfört att de har lättare både för att uttrycka sig på scen, och för att hålla
anföranden i skolan. Dessutom har intresset för vad som händer i samhället
ökat. Ungdomarna uttalar att deras självförtroende blir större, frihetskänslan
växer och identiteten stärks samtidigt som deras kommunikativa kompetens
berikas och deras empati utvecklas. De uttalar sig i termer av att både deras
individuella jag och sociala jag utvecklas när de i ord och handling arbetar
med teater.

I deras uttalanden finns en större koppling till det estetiska arbetet än vad
deltagarna i Lepps undersökning uttrycker. Teaterungdomarna uttalar även att
livet i det fiktiva rummet upplevs som en förberedelse för det verkliga livet och
inte för yrkeslivet. Detta kan ses som ett naturligt resultat eftersom reflexionen
i amatörteatergrupperna är fokuserade på det estetiska uttrycket i relation till
det budskap de vill förmedla, medan reflexionen i Lepps undersökning handlar
om de kommunikationsmönster och värderingar som väcks utifrån de yrkesre-
laterade situationerna. Dessa båda exempel visar att det finns ett tydligt sam-
band mellan arbetets bearbetningsfas och vad deltagarna upplever att de lär sig.

I bägge dessa exempel finns det en koppling till Bengtssons (1994) syn på
reflexion, där självreflexionen är grunden för all form av reflexion. Detta visar
sig tydligt när ungdomarna reflekterar över det egna jaget, men även när de
börjar reflektera över de olika teman som de behandlar i teaterarbetet. För
vårdlärarna och sjuksköterskestuderandena sker en reflexion kring yrkessitua-
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tionen i ljuset av individens egna upplevelser. Härigenom är den dramapeda-
gogiska reflexionen aldrig av enbart intellektuell kvalitet, utan i integreringen
av känslor, sinnen, kroppsliga upplevelser och ord utvecklas förmågan till re-
flexion.

I Timms (1995) undersökning frågar hon sig vilken sorts samtal som ut-
vecklas i arbetet med processdrama eftersom hennes utgångspunkt är att språ-
ket är en grund för förståelse av verkligheten och ett verktyg för tänkandet
eller det metakognitiva beteendet. Hon lyfter fram kopplingen mellan det ver-
bala och icke-verbala språket som det som utvecklar ett metakognitivt tän-
kande – att dramapedagogik förkroppsligar mening. Och framför allt för barn
som inte har en språkligt välutvecklad bakgrund ser hon det som viktigt att
skolan kan erbjuda arbetssätt som kan utveckla det verbala språket och ett
tänkande som frigör och förankrar tanken i de egna erfarenheterna. Hon fann
att arbetet med processdrama uppmuntrar och stöder barnen att använda sig av
olika former av språk samt gynnar ett undersökande språk. ”The study shows
the potential of ín-role´drama to develop these children’s metacognitive
skills.” (Timms 1995 s. iv) Detta skedde bl a i bearbetningen av hur barnen
hade tänkt i de rollspelssituationer de nyss varit i, vilka val de hade gjort eller
varför de hade handlat på ett visst sätt.

The very nature of drama demands and embodies language. Generally children in
schools have not the time to think aloud, hypotheses and talk themselves into
understanding…In a drama programme however, children have the opportunities
to use language for a range of purpose; planning, speculating, predicting, organi-
sing, inferring, story-telling, nassating, interviewing, questioning, reporting, ex-
trapolating, reasoning, evaluating … The drama process therefore gives access to
linguistic resources that might never otherwise be tapped (Timms 1995 s. 67).

Sett i relation till Timms utsaga om att arbete med processdrama ger barnen
möjlighet att erövra begrepp och att det även gäller de barn som inte äger en
mångfald av begrepp när de kommer till skolan, så öppnar det för likvärdig-
hetstanken att alla barn har rätt till kunskap utifrån sina förutsättningar. Sett
utifrån ett demokratiskt perspektiv ger ett dramapedagogiskt arbetssätt möjlig-
het för barn som har ett torftigt förråd av språkliga begrepp att erövra dessa
språkliga begrepp utifrån ett utåtriktat, handlingsinriktat och fantasifullt ar-
betssätt, i stället för att undervisningen vilar på språkliga begrepp som barnen
kanske inte förstår. Detta ger en annan ingång till lärandet, som visserligen kan
tilltala alla elever, men som enligt Timms undersökning även motiverar de
lågmotiverade eleverna att delta i undervisningen.

Demokratisk fostran och deltagarnas livserfarenheter
I dagens föränderliga samhälle ställs det höga krav på att varje individ kan, vill
och vågar påverka både sitt eget liv och samhället. Detta kräver en förmåga att
kunna navigera i föränderlighet och kaos, men även en förmåga att bedöma
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olika informationskällor. Det förutsätter en förmåga att se sig själv i ett större
sammanhang och en tilltro till den enskilde individens möjlighet att påverka
sin egen situation, de gruppers situation som individen ingår i samt samhället i
stort. Vad ett dramapedagogiskt lärande erbjuder är en möjlighet att lära sig att
reflektera över erfarenheter och information som omformuleras i fiktiv form
och med olika bearbetningsstrategier. Det är ett sätt att tänka där den egna
livserfarenheten är basen för reflexion och ifrågasättande.

Den dramapedagogiska processen har flera gemensamma drag med den er-
farenhetsbaserade inlärningsteori som Kolb (1984) definerar som en holistisk
inlärningsteori om lärande. Med utgångspunkt från K, Lewin, J, Dewey och J,
Piaget argumenterar han för att kunskap skapas och utvecklas genom en pro-
cess där de egna erfarenheterna är centrala. Han menar att lärandet uppstår i ett
spänningsfält mellan individens erfarenheter och den sociala omgivningen där
den lärande behöver utveckla fyra olika förmågor: en förmåga att lära sig
utifrån konkreta erfarenheter, en förmåga till reflekterande observationer, en
förmåga att genomföra abstrakt begreppsbildning samt en förmåga att genom-
föra aktiva experiment. Dessa aspekter finns närvarande inom de olika drama-
pedagogiska perspektiven med ageringen som en central aspekt i de olika läro-
processerna.

Beroende av dramapedagogiskt perspektiv erövrar eleverna olika verktyg
för att undersöka verkligheten. Det handlar inte om att lära sig hur verklighe-
ten är utifrån vad som är vetenskapligt sant, utan om olika sätt att förklara och
beskriva verkligheten där vetenskapliga, konstnärliga, praktiska och egna erfa-
renheter bearbetas i relation till ageringen för att bygga upp ny kunskap. Detta
innebär att individens kulturellt formade erfarenheter bildar en resonansbotten
till värderingen av kunskapens innehåll. Dramapedagogik erbjuder på så vis
ett sätt att förhålla sig till innehåll och erövrande av kunskap som i sig är
demokratisk.

I en undersökning av studerandes sätt att se på erfarenheter (Alexandersson
1982) visades att de studerande såg erfarenhet på tre olika sätt: som skolkun-
skap, som oreflekterade iakttagelser i vardagslivet eller som omvärldsuppfatt-
ning. Utifrån en motsvarande studie (Larsson 1980) ser lärarna de studerandes
erfarenheter i undervisningen som information, konkreta upplevelser, prak-
tiska färdigheter, världbildsuppfattning eller livserfarenheter som inlevelseför-
måga. Dessa båda undersökningar visar att när erfarenhet definieras som skol-
kunskap, oreflekterade iakttagelser, information, konkreta eller praktiska erfa-
renheter så innebär det att erfarenheter används för att komplettera en traditio-
nell kunskapsöverföring.

Erfarenhet som information betraktas som något unikt som den studerande
kan dela med sig till de övriga i klassen. Dessa erfarenheter är att betrakta som
överkunskaper och en elev axlar tillfälligtvis lärarens mantel. Den kunskap
som tillförs är inte kvalitativt skild från lärarens och förändrar inte heller den
traditionella undervisningskoden.

Konkreta erfarenheter som de flesta i klassen delar använder läraren för att
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knyta an till det teoretiska innehållet. Det är läraren som väljer situationerna
som sammanfaller med kursplanen. Här är det frågan om att få deltagarna att
finna ett personligt upplevt sammanhang som kan relateras till lärarens bud-
skap. Elevernas erfarenheter påverkar inte den traditionella undervisningsko-
den.

Praktiska färdigheter, anser lärarna, kan underlätta undervisningens prak-
tiska inslag men bidrar inte till att fördjupa innehållet. Läraren förändrar inte
undervisningen på grund av dessa erfarenheter.

Däremot kan en del lärare se att elever kommer till undervisningen med en
världsbild som grundar sig på personliga upplevelser och som kan stå i mot-
satsställning till ämnets världsbild. Dessa vardagserfarenheter kan användas
för att problematisera innehållet i undervisningen och elevernas livserfarenhe-
ter kan ge en inlevelseförmåga som gör det möjligt för eleverna att förstå andra
perspektiv och ta dem på allvar.

I valet mellan dessa olika sätt att se på erfarenheter är det erfarenheter som
omvärldsuppfattning och livskunskap som åsyftas inom dramapedagogiken,
dvs att kunskap förändrar individens syn på sig själv och sin omvärld och är
integrerad i hennes livssituation. Deltagarnas livserfarenheter tas tillvara på
olika sätt inom de olika dramapedagogiska perspektiven (se Del II) och det är
pedagogens uppgift att styra läroprocessen så att ny kunskap erövras. Ett
grunddrag inom dramapedagogik är att kunskapens utfall inte kan garanteras
eller kontrolleras i förväg, utan förändras i mötet med deltagarnas förutsätt-
ningar och livserfarenheter. Det kaos som uppstår är en del av kunskapspro-
cessens naturliga förlopp och en viktig del i meningsskapandet samtidigt som
den är demokratisk eftersom allas livserfarenheter efterfrågas. Detta sker på
olika sätt i de olika dramapedagogiska perspektiven.

Demokratisk fostran är inget som sker genom enstaka händelser. Liksom
Nussbaum (1995) påpekar utvecklas en praktisk vishet genom återkommande
reflexioner av olika och likartade livssituationer. Att välja mellan att å ena
sidan införa dramapedagogik som obligatoriskt inslag i skolans verksamhet,
som metod eller konstnärliga utsmyckningar innebär samtidigt ett val mellan
att använda sig av dramapedagogik som verktyg i den demokratiska fostran
eller inte. Som jämförelse kan nämnas att i Queenslands läroplan i Australien
(Years 1 to 10, Drama Curriculum guide 1991) uppfattas dramapedagogik ha
tre funktioner: estetisk, metodologisk och interaktiv och kan utifrån denna
helhet ingå i de olika programmen både som egen kurs eller som en del i ett
tematiskt arbete. Dramapedagogikens plats återfinns därmed i konstutbild-
ningen, i den språkliga utbildningen och den samhälleliga utbildningen. Att på
detta sätt ta ställning för dramapedagogikens hela bredd och mångsidighet,
möjliggör att dramapedagogik kan få funktionen av en demokratiskt fostrande
kraft, medan de val som skett i Sverige, där man betraktar dramapedagogik
som arbetssätt i andra ämnens tjänst har reducerat ämnet och dess demokra-
tiska fostranskvalitet.

Det finns en återkommande diskussion inom dramapedagogiken om faran
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med att betona de dramapedagogiska metoderna så att ämnets komplexa inne-
håll äventyras. Genom att t ex lyfta ut de metodiska delarna kan teorierna
kring hur kunskap erövras via förberedelse och bearbetning försvinna. Redan
1930 varnade Ward för att dramapedagogik skulle kunna användas som en häst
(metod) som man kan spänna för vilken vagn (ämne) som helst, eftersom det
skulle utarma dramapedagogik som ämne. I min analys av olika dramapeda-
gogiska perspektiv visar ämnet upp en komplexitet som medför att dramape-
dagogik inte kan klassas som en pedagogisk metod. Att man ändock i läro-
planssammanhang har valt att behandla dramapedagogik som skilda arbetssätt
har medfört att dramapedagogikens didaktik mer eller mindre har försvunnit i
detta sammanhang.

En annan problematik som förs fram oavsett dramapedagogiskt perspektiv
är att varken användandet av agering eller att arbetet vilar på deltagarnas erfa-
renheter garanterar att kunskap i djupare mening erövras. Att dramatisera en
text kan möjliggöra att individen upplever verkligheten utifrån en helt ny posi-
tion och att individen reflekterar över detta och därmed erövrar ny kunskap. Å
andra sidan kan ageringen vara ett återskapande av fördomar och myter om
hur andra personer och situationer är om ingen reflexion sker. En undervis-
ningssituation som sker som en mekanisk tillämpning kan svårligen utmana
vedertagna värderingar eller uppfattningar. Detta gäller även dramapedagogik.

Dramapedagogik kan även användas som ett instrument för att skapa en
oproblematisk förståelse för olika vetenskapliga forskningsresultat. I arbetet
med en text som är vetenskaplig eller förklarar ett värdesystem kan bearbet-
ningen av texten i ageringsfasen fokusera på om deltagarnas tolkning överens-
stämmer med textens budskap dvs om dramatiseringen är rätt tolkad. Ett så-
dant förhållningssätt skulle bidra till att förstärka ett på förhand givet budskap
och motverka ett reflekterat förhållningssätt hos deltagarna. Deltagande perso-
ners upplevelser av det rollspel som tydliggör texten och rollpersonernas kom-
munikationsmönster behöver inte bearbetas och de tankar och känslor som
väcks i bearbetningen av textens innehåll behöver inte relateras till andra sam-
hälleliga företeelser. Trots att dramapedagogik på en teoretisk nivå har poten-
tial att vara ett verktyg för demokratisk fostran kan dramapedagogik naturligt-
vis användas utifrån andra syften.

En annan aspekt i dramapedagogikens meningsskapande är strävan efter
balans mellan närhet/identitet och konstnärliga uttryck, vilket diskuteras inom
alla dramapedagogiska perspektiv. Detta tema berördes i avhandlingens inled-
ning som en del i en historisk process där den distans som dramat och teatern
skapar mellan formen och publikens möjlighet att reflektera kring det de ser
och hör också är en del i en långsiktig demokratisering. Denna återkommande
diskussion om relationen mellan innehåll/form och pedagogik/ estetik visar att
temat behöver hållas levande samt att det som möjliggörs i ett dramapedago-
giskt arbete inte självklart uppnås. Detta betraktar jag som en mycket viktig
distinktion. Jag tänker på Boltons (1979) resonemang om användandet av den
subjektiva och objektiva nivån i agerandet, på Ross (1978) resonemang om att
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nå en konstnärligt hållbar form och Heathcotes (1985) användning av grup-
pens upplevelser contra reflexionspaus. På olika sätt ser de individens förmåga
att vara närvarande i sin roll, samtidigt med en distans till jaget och den konst-
närliga formen, som olika sätt att fördjupa lärandet när detta förenas med bear-
betning och reflexion över det inträffade. Ett annat exempel är när Lepp (1998)
diskuterar den känslomässiga närheten och distansen i betraktandet. Hon för in
begreppet livsvärld i dramaprocessen och att det sker ett möte mellan indivi-
dernas livsvärld och deras privata zon i en undervisning som är både person-
lighetsutvecklande och yrkesförberedande. I den verksamhet hon studerar
finns en tydlig målsättning att de studerande ska utveckla yrkesrelaterade kun-
skaper, vilket innebär att de rollspel som används handlar om dilemman inom
deras yrkeskontext. Det är dilemman eller ”critical-incidents” som är hämtade
ur det verkliga livet. Dessa spel skapas under dramalektionen av de studerande
utifrån deras egna erfarenheter av vårdsituationer. Det innehåll som formuleras
är på samma gång subjektivt (utifrån individernas erfarenhet) och objektivt på
så vis att de speglar en yrkessituation.

Detta exempel visar på den öppenhet som skapas för de studerande att var
och en på sitt sätt skildrar hur de uppfattar en bit av sin livsvärld. Deras upp-
fattningar kommer till liv i ageringen, men hur mycket av sina egna värde-
ringar som de väljer att visa i ageringen eller den efterföljande bearbetningen
är frivillig. Det är här den pedagogiska kvalitén i arbetet är viktig för att delta-
garna ska vilja och våga öppna upp för ny kunskap. Lepp (1998) påtalar att det
även sker en känslomässig närhet till det dilemma som visas i ageringen av
andra studerande i gruppen eftersom det är en bit av verkligheten som får liv.
Samtidigt är det odramatiskt, för det sker här-och-nu av personer som man
känner till vardags. För de studerande som betraktar ageringen kan en distan-
sering till problemet ske i själva betraktandet, samtidigt som de kan bli känslo-
mässigt berörda av gruppens utspel.

Men den kunskap och personlighetsutveckling som möjliggörs i ett drama-
pedagogiskt arbete sker inte alltid. Det finns ingen automatik mellan det som
möjliggörs och det som faktiskt sker. Den seriösa diskussionen inom det dra-
mapedagogiska fältet visar att detta är ett ständigt dilemma. Jag tänker även på
diskussionen om att socialisera till aktivt reflekterande medborgare som Spry
(1994) och Salverson (1994) för, där forumspelet används som ett viktigt verk-
tyg. Att forumsspel grundar sig i deltagarnas erfarenheter möjliggör ett me-
ningsfullt konstnärligt och pedagogiskt arbete. Men Spry (1994) och Salverson
(1994) diskuterar svårigheten med att fördjupa analysen av maktstrukturer i
samhället när de möter individer som uppfattar att andra människor tillhör de
som är förtryckta, men inte de själva. Detta är en annan situation än den som
förelåg när Boal utformade forumteatern. Spry och Salverson (1994) uppfattar
att arbetet kunde bli för ytligt och reproducerande i deltagarnas avståndstagande
till problemet, eftersom de lade problemet utanför dem själva. Detta avstånds-
tagande medförde att deltagarna inte heller såg sin egen position i processen.
Deltagarna kan i sin livsposition medverka till förtryck även om deras värde-
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ringar grundar sig i ett icke-förtryck. Spry (1994) och Salverson (1994) visade
två olika sätt att lösa problemet. Eftersom arbete med forumspel grundar sig i
deltagarnas erfarenheter, ser Salverson (1994) att problemet kan lösas med nya
tekniker som fördjupar arbetet med att synliggöra de olika personernas bidrag
till att antingen bevara status quo eller bidra till en förändring. Härigenom lyfts
problemet till en samhälleligt strukturell nivå och deltagarnas omedvetna bi-
drag till att bevara ett förtryck lyfts fram i ljuset. Ett mer seriöst arbete med
rolltagandet i inledningsfasen och därmed förmågan till identifikation med roll-
personernas situation ser Spry (1994) som en lösning på deltagarnas svårighet
att ta arbetet på allvar. Härigenom ser de lösningar på problemet i en kombina-
tion mellan pedagogiska och estetiska kvaliteter, men poängen med deras dis-
kussion är att ett dramapedagogiskt arbete, dess val av innehåll och form inte
automatiskt ger ett kvalitativt meningsfullt arbete för ledare och deltagare. Varje
situation efterfrågar sina specifika lösningar och det kräver mod och kompetens
både hos ledare och deltagare att inte bara använda sig av det redan bekanta i
tron att det bör vara bra. Den diskussion som Spry (1994) och Salverson (1994)
för visar även att ständigt nya tekniker utvecklas inom dramapedagogiken för
att möta de problem som uppstår när lärandet upplevs för ytligt.

Bourdieu (1990) menar att individen har en tendens att hellre söka sig till
situationer som bekräftar de tidiga livserfarenheterna, än till situationer eller
information som ifrågasätter dessa erfarenheter. Det finns en trygghet i åter-
skapandet av individens habitus2, eftersom habitus samtidigt erbjuder en fär-
dig uppsättning värderingar och synsätt att betrakta och möta omvärlden på.
Om det är så, så bekräftar det nödvändigheten av en ständigt pågående diskus-
sion kring dramapedagogisk didaktik.

En central aspekt i Bourdieus habitusbegrepp (1990) är att individen socia-
liseras in i en livsvärld via sina konkreta erfarenheter av upplevelser, möten
och handlingar. Dessa erfarenheter bildar mönster i en väv som är påverkade
av den kulturella gruppens/familjens historia och levnadsomständigheterna.
Det sociala, kulturella och ekonomiska kapitalet utgör tillsammans den refe-
rensram varur individens uppfattningar och värderingar om livet i stort och
smått skapas. Det handlar om hur man beter sig mot olika människor, om
inredningsdetaljer, vilken musik som uppfattas som bra, hur konst värderas,
hur man tillbringar sina semestrar likväl som politiska grundvärderingar m m.
Habitus utgör därmed en omedveten refterensram som för individen uppfattas
som ett självklart och naturligt sätt att se på världen.

The habitus, a product of history, produces individual and collective practices-
more history – in accordance with the scemes generated by history. It ensures the
active presence of past experiences, which, deposited in each organism in the
form of schemes of perception, thought and action, tend to guarantee the ´correct-
ness´ of practices and their constancy over time, more reliably than all formal
rules and expelicit norms (Bourdieu 1990 s. 54).

2 Utifrån Bourdieu´s definition av habitusbegreppet
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Att habitus är så kraftfull beror enligt Bourdieu (1990) på att den primära
socialisationen sker via upplevelser och konkreta erfarenheter.

Jag uppfattar att det är denna kraftfulla socialisation eller resocialisation
som eftersträvas i de olika dramapedagogiska perspektiven. I agering (rollspel,
improvisationer, dramatisering, processdrama, forumspel) återskapas, under-
söks och bearbetas deltagarnas livserfarenheter i samspel med något valt inne-
håll. Den normala trögheten eller motståndet mot att förändra individens habi-
tus rubbas. Eller uttryckt i andra termer: individens livserfarenheter kan om-
formuleras i upplevelser och reflexion när arbetet når den önskvärda kvalitén.
Det normala motståndet mot att omformulera sina grundläggande värderingar
bemöts på olika sätt. Oavsett dramapedagogiskt perspektiv betonas betydelsen
av att utveckla ett tryggt samarbetsklimat som ska göra det lättare att pröva
nya förhållningssätt och tankar. Till exempel fokuseras betydelsen av att både
innehållet och den fiktiva nivån är förankrad hos deltagarna inom det holistiskt
lärande perspektivet samt att deltagarna är medvetna om att det är en gemen-
sam läroprocess som påbörjas. Inom det upplevelsepedagogiska perspektivet
sker det en återkoppling mellan deltagarnas upplevelser av vad som sker i
ageringsfasen med deras personliga och samhälleliga erfarenheter. I både det
konstpedagogiska, personlighetsutvecklande och kritiskt frigörande perspekti-
vet sker även ett arbete med att utveckla individens konstnärliga uttrycksför-
måga, något som kan ske på ett lustfyllt sätt i grupp.

Inom de olika perspektiven påtalas betydelsen av att beröra individens käns-
lor, hennes subjektiva nivå, hennes kreativa rum för att förändra individens
attityder, värderingar och kunskap om sig själv, andra och omvärlden. Detta är
undervisning som bär den primära socialisationens drag eftersom den är upp-
levelsebaserad, där individens känslor, fantasi, sinnliga, kroppsliga och kogni-
tiva färdigheter är aktiva kvaliteter i situationen. Samtidigt är den demokratisk
till sin natur eftersom det, oavsett dramapedagogiskt perspektiv, aldrig är en
persons upplevelser, erfarenheter och kunskap som får komma till tals. Det är
flera personers livsvärldsuppfattning som lyfts fram och bearbetas i förhål-
lande till något konkret innehåll.3 Kärnan i kunskapandet är människans nyfi-
kenhet på verkligheten och behov att förstå sammanhang. Härigenom skapas
en möjlighet att reflektera över nya samband och relationen mellan människan
och världen. Det är alltså denna demokratiska fostranskvalitet som på en teo-
retisk nivå möjliggörs i ett dramapedagogiskt arbete.

Dramapedagogikens demokratiska fostranskvalitet rela-
terat till läroplansdokumenten
Den helhetssyn på dramapedagogikens mål, innehåll och metod som synlig-
görs i avhandlingens Del II återspeglas inte i läroplansdokumenten. Däremot

3 Detta är något som förs fram i olika resonemang om mångkulturell undervisning. Se t ex Wester-
berg (1987) och Gustavsson (1996)
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framträder olika aspekter mer eller mindre tydligt i de olika läroplanerna. En
konsekvens av att dramapedagogik i de svenska läroplanerna i mångt har redu-
cerats till konstnärliga och sociala arbetssätt, är att dess demokratiska fostrans-
potential både har osynliggjorts och omöjliggjorts (se Del III). Detta har skett
trots att dramapedagogik alltid har grundats i ett demokratiskt förhållningssätt
och förändrats i dialog med samhällets utveckling. Gemensamt inom de fyra
dramapedagogiska perspektiven finns uppfattningen att det går att fostra indi-
vider till fria, självständiga människor som i samarbete med andra tar ansvar,
fattar beslut och kan erövra kunskap om sig själva och omvärlden. Att det är
möjligt att skapa och återskapa ett demokratiskt samhälle är därmed en grund-
uppfattning inom dramapedagogik.

Att dramapedagogik företrädesvis har inordnats inom svenskämnet grundar
sig i uppfattningen att alla barn ska få möjlighet att möta dramapedagogisk
verksamhet eftersom den är så värdefull. Men en konsekvens av att dramape-
dagogik inordnas som konstnärliga och sociala arbetssätt inom företrädesvis
svenskämnet och inte uppmärksammas som en resurs inom historie- och sam-
hällskunskapsämnet är att dess möjlighet att samordna kunskapssökandet mel-
lan demokratins yttre och inre förutsättningar negligeras.

Dramapedagogikens kritiskt frigörande perspektiv har inte alls uppmärk-
sammats i de fyra undersökta läroplanerna och dramapedagogikens personlig-
hetsutvecklande perspektiv som tar fasta på relationen mellan individ, grupp
och samhälle har tydligast lyfts fram i ett tillvalsämne i Lgr 69 (ämnet konst)
samt i Lgr 80. Tillsammans pekar det på ett osynliggörande av vissa väsentliga
aspekter av dramapedagogikens demokratiska potential (även om dramapeda-
gogikens demokratiska fostranspotential finns indirekt närvarande i alla dra-
mapedagogiska perspektiv). Dramapedagogisk verksamhet som inte uppmärk-
sammar demokratins värden i relation till samhällsförändringen utan i stället
inordnas som enbart konstnärliga arbetssätt förlorar en viktig aspekt av drama-
pedagogikens demokratiska fostranspotential. Detta innebär samtidigt ett poli-
tiskt ställningstagande eftersom dramapedagogik även kan ges plats som del i
en kulturell bildning med betoning på att erövra kunskap om människans his-
toriska och kulturella kontext samt att utveckla individens lust och förmåga att
uttrycka sig. Detta vidgar individens förmåga att vara delaktig i samhället och
dess offentliga arena, vilket i sig är en aspekt av demokratisk fostran. Men
relationen mellan samhälleliga konflikter, maktens roll och medmänskliga si-
tuationer blir otydligare, än om arbetet vilar på dramapedagogikens personlig-
hetsutvecklande perspektiv och kritiskt frigörande perspektiv.

Med fokus på ett konstpedagogiskt perspektiv, som är det perspektiv som är
tydligast representerat i läroplansdokumentens obligatoriska delar (jmf Del
III), kan undervisningsformer utvecklas som är förankrade både i konstnärliga
upplevelser, egna erfarenheter och en analys av olika kunskapskällor. Det dra-
mapedagogiska perspektivet grundar sig på allas lika värde och rätten att
kunna förstå och påverka sitt eget och andras liv. Utifrån detta synsätt är det en
demokratisk rättighet att lära sig att erövra kunskap. Det handlar även om att
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fatta beslut och undersöka konsekvenser av dessa beslut. Det utvecklar en
förmåga hos individen att i dialog med andra se kopplingen mellan tanke och
handling, samt att föreställa sig olika möjliga konsekvenser. Utifrån Deweys
synsätt (1985) är det på samma gång ett tänkande som lär barnet att tänka
självständigt och ett vetenskapligt tänkande som en forskare erövrar. Källma-
terialet är olika, men läroprocessen är likartad. Detta undersökande förhåll-
ningssätt grundar sig i individens nyfikenhet och utvecklar en förmåga att be-
döma verkligheten utifrån tidigare kunskap och erfarenhet. Kunskapen blir
personligt och kulturellt förankrad.

Uppfattningen att demokratisk fostran sker med hjälp av många uttrycksfor-
mer kan spåras i Skolkommitténs slutbetänkande (SOU 1997:121) där bety-
delsen av att eleverna får ta ansvar över sitt eget lärande framhävs och att
kulturella uttrycksformer ska vara en del i elevernas läroprocesser. En av slut-
satserna är att:

Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga genom att
arbeta med många olika medier. Målet bör vara att skolan på ett självklart sätt
tillämpar ett vidgat språkbegrepp. Bild, slöjd, film, musik, drama och dans har
viktiga språkliga och kommunikativa sidor som är av en stor betydelse för barns
och ungdomars lärande (SOU 1997:121 s. 249).

De kulturella uttrycksformerna ses inte som något perifert i skolans verksam-
het som ska förgylla vardag och fest, utan som en del i själva läroprocessen.
Detta är en ny och viktig distinktion, som vidgar möjligheten för eleverna att
välja mer mångskiftande arbetsformer. Samtidigt krävs det att även eleverna
uppfattar värdet av att lära sig med hjälp av kulturella uttrycksformer, och inte
enbart ser dem som något lustbetonat som sker utanför det egentliga skolarbe-
tet. Till hjälp behöver eleverna lärare som i vygotskiansk (1995) mening ska-
par upplevelsesituationer som väcker deras fantasi och nyfikenhet att under-
söka världen. Arbetsmetoden kräver att både lärare och elever tar ansvar för
lärandet och för den ovane läraren kan det vara problematiskt att förlita sig på
att ett mer upplevelsebaserat arbetssätt gör det möjligt för eleverna att lära sig
det de behöver. Om eleverna i linje med läroplanens (Lpo 94) intentioner ges
större inflytande över sina studier och förmåga att arbeta i demokratiska for-
mer skulle med stor sannolikhet arbetsmetoderna förändras till mer kulturellt
och upplevelsebaserade arbetssätt.

I de nationella utvärderingarna 1989, 1992 och 19954 har man genom frågor
till lärare och elever försökt värdera undervisningen och beskriva elevernas
kunskaper och förståelse av vissa aspekter. Bl a har man i utvärderingen av
SO-ämnena lagt stor vikt vid att bedöma elevernas förståelse av demokratins
värdesystem och dess styrelseformer (Svingby 1997). Detta gäller årskurserna
5 och 9. Enligt dessa undersökningar ansåg en överväldigande majoritet av

4 Utvärderingarna har enl. Svingby (1997) redovisats i flera rapporter; Svingby, G m . fl. (1990),
Svingby, G. red. (1990), Gruvberger, N m.fl. (1992), Svingby, G. (1991), Samhällsorienterade
ämnen. (1993), Sigurdsson, O. (1995), Lindbom, A. (1993), Björk, U. (1994), Lindbom, A. (1997)
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lärarna att undervisningen har en god kvalitet och att de värnar om att utveckla
elevernas förmåga att reflektera, och att vara självständiga. De värnar också
om att utveckla elevernas demokratiska värderingar, undersökningsförmåga
och självförtroende. Men i jämförelse mellan dessa uttalanden och de prov
som lärarna använder för att sätta betyg och som styr elevernas lärandesitua-
tion så kan man se att bilden av den demokratiskt fostrande skolan inte stäm-
mer särskilt väl (Svingby 1997). I valet mellan å ena sidan faktakunskap där
läroboken styr undervisningen, med prov som premierar ytkunskap och fakta-
inläsning och å andra sidan ett mer problembaserat, undersökande arbetssätt,
med prov som premierar elevernas aktiva konstruktion av förståelse så väljer
lärarna att arbeta efter den första modellen, trots att både lärare och elever
säger sig vilja använda sig av diskussioner, grupparbeten, dramatiseringar och
projektarbeten. Enligt skolverkets undersökning 1992 (Skolverket 1993:36)
svarade 13 procent av eleverna att de arbetar med egna undersökningar eller
arbete i grupp. Denna situation kan förändras men enligt Bjessmo (1997) är
fortfarande det dominerande arbetssättet att lärarna talar och frågar och
eleverna lyssnar och svarar. Problemet är enligt Svingby inte att eleverna sak-
nar intresse för innehållet i skolan, utan det sätt som lärarna väljer att organi-
sera arbetet på. 

Även om läraren i SO är mycket uppskattad av eleverna, framstår i alla tre studi-
erna ett stort avstånd mellan undervisningens inriktning och gestaltning och elev-
ernas intressen. Många elever är intresserade av ämnesområdet, men undervis-
ningen lyckas inte i tillräcklig grad möta deras intressen. Medan undervisningen
är koncentrerad på att lära ut fakta, abstrakta strukturer och oomstridda värden, är
många elever mer intresserade av det personliga, det problematiska, det dyna-
miska och det relationella. Det, som många elever efterfrågar, är en mer komplex
och samtidigt mer personlig och konkret undervisning (Svingby 1997 s. 18).

Här finns det ett tydligt glapp mellan tanke och handling, mellan vad lärarna
säger sig vilja uppnå och vilka val de gör och hur de agerar i den konkreta
situationen. Att lärarna handlar efter ett värdesystem som distanserar eleverna
från kunskapssökandet i en kommunikation med andra och som tvingar dem
att acceptera fakta som kunskap och att inordna sig under läroböckernas
innehåll och tankesystem kan bero på yttre omständigher, bristande reflexion
från lärarnas sida eller bristande kunskap om pedagogiska verktyg som gör
det möjligt att skapa läroprocesser som grundar sig i demokratiska värde-
ringar.

Dessa utvärderingar visar även betydelsen av att föra en diskussion om de-
mokratins värdegrund i relation till val av innehåll och metod. Eftersom verk-
ligheten hela tiden förändras är det ständigt nya beslut som måste fattas och
lärare förväntas att formulera lokala mål utifrån de övergripande nationella
läroplanerna och kursplanerna. För att vidga ett pedagogiskt tänkande från en
begränsad klassrumsnivå till att se kopplingen mellan vad som sker i klass-
rummet och vad som sker i elevernas sociokulturella verklighet, samt synen på
skolans roll i samhället nu och i framtiden, kan lärarna behöva utveckla förmå-
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gan till konsekvensanalys mellan värderingsnivån å ena sidan och konkret
skol- och klassrumsnivå å andra sidan. Utan förmåga att föra en dialog i termer
av en mer utvidgad professionalitet (se Berg m fl 1999) med personligt an-
svarstagande tillsammans med kollegor, är risken större att det sker en för-
stärkning av resultatstyrning av enkla utvärderingsbara resultat på bekostnad
av ett mer komplext demokratiskt synsätt.

I utvecklingen av den framtida skolan påtalas (SOU 1997:121) även att det
ska ske ett närmande mellan skola och närsamhälle. I dessa tre aspekter – allas
ansvarstagande, de kulturella uttrycksformerna som en del i läroprocessen och
skolan som kulturell mötesplats i samhället – finns en demokratisyn som tar
fasta på det postmoderna samhällets behov av kulturellt självständiga och an-
svarstagande medmänniskor. För att återknyta till Putnams (1996) civilitetsbe-
grepp, dvs samhällets sociala fingerfärdighet, förmågan hos dess invånare att
frivilligt göra saker tillsammans, graden av förtroende och utbyte dem emel-
lan, så behöver många olika nätverk växa mellan de människor som deltar i
barns- och ungdomars lärande. Det innebär att förmågan till tillit, kommunika-
tion och förtroende är aspekter som behöver byggas i många olika nätverksfor-
mationer i skolan och mellan skolan och samhället.

Hargreaves (1998) lyfter också fram betydelsen av tillit till personer, exper-
tis och processer men i termer av att skapa lärarkulturer som kan fungera i ett
postmodernt samhälle. Han anser att om inte skolledningen eller samhällets
olika instanser på kommunal och statlig nivå visar tillit till lärarnas professi-
onalitet, kan det skapa olika motståndsstrategier mot förändring hos lärarna.
Han beskriver en balkaniserad lärarkultur som en kultur som kännetecknas av
starka och varaktiga gränser, personlig identifikation med territoriet innanför
gränserna samt makt- och statusskillnader. Dessa lärarkulturer är typiska vid
stagnerade högstadieskolor, men förekommer även vid skolor där de föränd-
ringsbenägna lärarna bildar stabila grupper i förhållande till de förändrings-
obenägna lärarna. Det dilemma som Hargreaves (1998) påtalar är av den typ
som hanteras i dramapedagogisk verksamhet i skapandet av trygga och krea-
tiva arbetsmiljöer när en större grupp arbetar i olika smågrupper mot ett ge-
mensamt mål, t ex teaterföreställning. Det handlar om ett ledarskap som både
ger utrymme för individens och kollektivets utveckling inom ramen för ett
psykosocialt synsätt. Men det handlar även om att ge utrymme och förståelse
för olika synsätt på kunskap, lärande och skolans uppdrag. I forskning om
skolutveckling påtalas behovet av att skapa utrymme för didaktiska samtal, där
bl a forskningscirklar kan vara en form (Berg m fl 1999) och aktionslärande en
annan (Tiller 1999a,1999b). Men didaktiska samtal kan formas utifrån olika
synsätt. För att all personal samt föräldrar och elever ska kunna vara delaktiga
i skapandet av en öppen, föränderlig skola där alla är delaktiga i utformandet
av skolans innehåll och arbetssätt, kan ett demokratiskt synsätt på kommuni-
kation vara väsentligt.

Om vi vidgar resonemanget till att även gälla elevernas lärandesituation,
föräldrarnas medverkan och det omgivande samhället i termer av Putnams



190

civilitetsbegrepp, skulle demokratisk fostran innefatta många nätverksbyggen
som grundar sig på tillit, dialog och mångskiftande kommunikationsformer
kring reella och viktiga problem. Betydelsen av ett demokratiskt förhållnings-
sätt eller en medvetenhet om demokratins innebörd vidgas till att inte bara
omfatta elever, lärare och skolledare i skolan, utan även föräldrar och andra
intressenter i närsamhället. Det stärker uppfattningen att alla medborgare be-
höver utveckla en förmåga till självständigt tänkande, som inbegriper förmå-
gan att analysera och fatta rationella beslut, men inte bara utifrån ett snävt
individintresse, utan med en förmåga att sätta sig in i andra personers situa-
tion, att se verkligheten utifrån olika perspektiv och kunna se konsekvenser av
sina beslut för både sig själv, andra och samhället i stort.
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English summary

The introduction to my dissertation includes a discussion on the meaning of
reflection, on democracy and on the methods of educational drama. The ability
to reflect may be perceived as being important if the individual is to develop a
capacity for independent thinking and an ability to draw conclusions from his
own experiences. This ability is related to an epistemological view based on
the learning process, where the use of reflection as a tool in the acquisition of
knowledge is seen as significant. This view is based on a democratic philoso-
phy maintaining the right of every citizen to participation in and knowledge of
social, economic and political processes. Reflection may, however, have vary-
ing meanings and aims. In this dissertation, I have investigated what opportu-
nities for reflection are offered in educational drama and the overarching aim
of the dissertation is to investigate whether educational drama may be per-
ceived as fostering democratic values in the literature and curricula.

In educational drama, both teachers and participants devote their attention
to examining life from certain specific angles containing both aesthetic and
pedagogical qualities. This examination is achieved primarily by translating
knowledge about reality into concrete human situations, which the participants
investigate by means of dramatic acting. Theories about reality are filled with
human life experienced by the participants in the dramatic acting and the anal-
ysis made by the participants may include both mutual experiences, observa-
tions, thoughts, feelings and previous knowledge. Differing points of view are
made visible and the dramaturgy makes plain various human driving forces
and any antagonisms there may be. A democratic attitude is created, character-
ised by the fact that the participants are actively involved in forming the work
process, that their experiences are an essential component of its content, that
the participants are an artistically creative factor in the work process and that
the individuals involved acquire various different tools with which to examine
and understand various perspectives based on how people talk, think, feel,
experience and express themselves in different situations. This activity may
create various opportunities for reflection, based on the participants’ closeness
in the fictive experience and the distance created in the awareness that the
participants are acting in roles and/or in a fictitious situation.
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The first aim of the dissertation is to investigate whether various different
distinguishing perspectives relating to educational drama appear from an anal-
ysis of literature on the subject. Through this work a topology of the aims,
content and methodology of educational drama is formulated, in which the
goals aspect is the controlling factor in formulating the various different per-
spectives. Secondly, an analysis is made of the possible opportunities for re-
flection. The analysis results in the appearance of four different perspectives,
which are formulated on the values basis of the perspectives, the opportunities
for reflection and on the teaching processes. A structure is, thereby, created
which makes visible the differences between the various perspectives without
diminishing the complexity of the artistic and pedagogical activity. This result
makes it possible to distinguish and discuss what democratic values are to be
discovered in the various perspectives.

Various different perspectives on educational drama
The literature analyses made in the dissertation reveal four perspectives: a) the
artistically oriented perspective, b) the personal development perspective, c)
the critically liberating perspective and d) the holistic learning perspective.

The artistically oriented perspective
The artistically oriented perspective includes two goals: first, that the individ-
ual, interacting with others and aided by dramatic acting, should develop his
personality, his social skills and ability to express himself creatively and, sec-
ondly, that the participants together create a joint product - a performance.
Theatre production, supported by other techniques such as exercises, improvi-
sation, role play and forum play, is the dominant work method to achieve these
goals. By expressing the literary content in another form than the original text
or story, the participants are forced to interpret the content. Having arrived at a
mutual consensus on what message they wish to convey, participants and
teacher then create a performance to be played before an audience. At the same
time as the individuals work on producing a performance, they learn the work
process and to work together towards a common goal. All input from the par-
ticipants is, then, valuable.

Reflection on and revision of the work is focused on achieving agreement
between the outer form and what the individual wishes to express. In the outer
form various artistic means of expression combine to convey a message. The
text takes on a human shape and is given concrete form in the human dilemma.
Every performance is a story about life and, for every performance the individ-
ual takes part in, his knowledge of human problems at different times and in
different situations increases. Participants may live the various roles and work
on the production in the role of actor, director, stage designer and production
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specialist. They have the opportunity to discuss their values; they develop ar-
tistic and communicative skills and common norms in order to complete a
production. A broad level of language competence is developed.

Within the artistically oriented perspective, a democratic potential exists in
giving the individual tools with which to learn both how to achieve and to
create knowledge. The individual may be an active seeker and a creator of
knowledge at the same time; he may examine various different aspects of
reality and create reality while working together with others. An important
theoretical support for the artistically oriented perspective of drama teaching is
the so-called reform pedagogics. Fostering democratic values in accordance
with reform pedagogics is a question of involving everybody in creating real-
ity. Dewey (1985) describes the fostering of democratic values as involving
everybody in attaining knowledge about the world, in describing the world in
communication with others, in constructing the world and, by doing so, safe-
guarding the artistic aspects. According to Dewey, the basis for what he calls
”inquiry thinking” is that Man is by nature a social being and that, together
with others, he investigates various questions, which have both a subjective
and an objective meaning. In the learning process, however, being a social
being does not mean that people only do things together; they also share ideas,
values and thoughts about the deeper significance of what they are doing.
When something has a meaning for someone, that person means what he does;
he does not react blindly.

With the aid of art, common experiences may be created, in which the indi-
vidual may find his personal question, query or object for investigation, that is,
something which is able to arouse curiosity in his inner being. A development
process demanding mental, emotional and intellectual understanding of what
is complex in the situation can then be organised. The process also gives rise to
mental growth, useful both at present and in the future. What is interesting to
investigate today has also a meaningful background in the past, not as a piece
of knowledge in itself, but as an explanation of the present giving impulses for
how the future may be formed.

The personal development perspective
Within the personal development perspective of drama teaching a recurrent
theme is the examination of every-day situations , in which the ability to exam-
ine, analyse and receive knowledge of the various patterns in human commu-
nication is acquired. Such study includes not only analysis of described situa-
tions but also offers collective experiences of the various different situations.
The individual also acquires tools to understand himself in relation to others
and to understand the relationship between various dynamic processes occur-
ring at individual, group and community level.

The personal development perspective includes two distinct goals: first, to
develop the individual’s awareness of his own resources and of what happens
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between people in various different social situations, equipping him to be an
active member of a democratic society and, second, to acquire the tools neces-
sary to understand common every-day situations. With these goals in mind,
various forms of role play are used even if dramatisation and other techniques
are also used. Content is generally based on the participants’ own experience
and descriptions of every-day situations, but may be based on other texts relat-
ing to social issues, which are depicted using the technique of dramatic acting.
When arranging and adapting these role plays, the focus is placed on what the
participants experience in the social roles and on how their words and actions
may be made comprehensible at individual, group and community level. The
aesthetic form as well as the participant s’ own experience of life thus gives
cause for adaptation and reflection.

What happens in the group’s dynamic process also provides a focus for
analysis and reflection. A deliberate study of a number of realistic role play
situations is, thus, perceived as being a way of developing a contemplative
thinking process concerning the individual’s perception of himself and of the
world around him; concerning what happens in communication between peo-
ple and is perceived as a way of developing an understanding of social and
historical events.

Seen from this aspect the democratic potential of educational drama may be
summarised thus: the individual develops a rational way of thinking that prac-
tices the ability to make decisions in complicated human situations; the indi-
vidual also acquires tools to understand himself in relation to others and to
understand the connection between various dynamic processes occurring at
individual, group and community levels.

Advocates of the personal development perspective have close ties to a psy-
cho-social and dynamic approach to teaching methodology. However, as a tool
for understanding the view of fostering democratic values included in the per-
sonal development perspective, I have chosen Nussbaum’s (1995) neo-aristo-
telian philosophy. The neo-aristotelians see the ability to be able to choose as
the most important human competence in the ‘good’ society.

The ability to be able to choose is based on the ability to make rational
choices in complex human situations. According to Nussbaum, there is no
point in striving to produce general statements or hard and fast rules since the
situations of life are complicated and humans are in a constant state of flux.
For this reason she has a different view of the concept of rationality than that
of the natural sciences, which see the problem as one of distinguishing the
subjective. Unlike Plato, who saw both imagination and emotion as being
troublesome elements to be excised from the body of intellectual rationality,
she emphasises that Aristotle saw both imagination and emotion as important
aspects in the development of moral rationality. By listening to the emotions
arising in the situation, the human being may acquire yet another instrument
at his disposal to be able to understand and arrive at morally correct deci-
sions.
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Nussbaum would say that it is essential to listen to the signals of one’s
emotions and one’s body in order to be able to make rational decisions since
the body and the emotions give different information about what is morally
correct, assuming that one is able to interpret these signals. With the aid of
imagination, the human is able not only to compare previous situations with
those at hand but also to analyse the various aspects of the situation at hand in
relation to the whole and to think of possible consequences. By using previous
similar situations to perceive what is specific in every new situation and to
analyse what is happening in this situation, a pattern is created in human con-
duct which does not reduce the human being to something generally predicta-
ble or to something living without reflection according to predetermined rules.
By utilising the experience derived from repeated analyses the ability to work
out a variety of possible consequences is also developed. The human being
becomes free to make his own morally rational decisions. If, however, the flow
of information is restricted to cognitive information, he does not receive suffi-
ciently comprehensive and qualitative information to make rational decisions
possible.

According to Nussbaum (1995), practical wisdom may, therefore, only be
developed by investigations of many situations which involve moral dilemmas
and which, by comparing previous experiences with the situation at hand,
leads to the ability to recognise significant elements in a complex situation. In
a teaching situation, the result is that its content is preferably taken from mate-
rial in which complex human situations are perceptible. According to Nuss-
baum, the humanities are eminently suitable subject areas for the development
of moral rationality.

The critically liberating perspective
The basic point of departure in the critically liberating perspective is that the
fictitious situations studied are realistic and firmly established in the partici-
pants’ own spheres of experience. This is what makes the task meaningful for
them. In order to create realistic fictitious situations, the initial task is both to
bring out social themes concerning the participants and to acquaint the partic-
ipants with the means of expression offered in dramatic acting. Dramatic act-
ing takes place in socio-analytical role play without an audience but with a
content which the participants perceive as realistic on the basis of their own
experience. In the theatrical form known as forum theatre and forum play,
dramatic acting takes place in dramatisations which the participants have cre-
ated using their own background of experience.

Oral adaptation is made after the role play to allow words, reflections and
actions to create new meaning. Adaptation in forum play and theatre occurs
when the audience themselves take a part and influence the situation in the
play. The purpose of such adaptation is to make participants aware of the
repression exercised by society and the opportunities available to individuals
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to counteract repression in various concrete situations. It also involves the
individual reassessing his own values and anchoring them in his own concrete
experience in order to create a rich measure of empirical values.

Using this perspective as a basis, it is possible to build a society based on
solidarity when people are aware of social power structures and of how the
human being is affected by such forces. Supported by this awareness, the indi-
vidual himself can choose whether to behave repressively or not. The sense of
awareness described here may be seen as a factor in the process of fostering
democratic values and as practice in acting in a non-repressive manner and in
seeing the consequences of one’s actions.

The democratic potential of educational drama contained in the above per-
spective may be summarised as that the individual acquires the necessary tools
to investigate both in word and deed power relationships in society and how
such power relationships are made apparent in concrete human situations.
Putting oneself in the position of the repressed, one is faced with acquiring
knowledge of what possible consequences may arise in the attempt to counter-
act repression, of seeing one’s own place in society and how a society based on
solidarity may be created.

In the perspective of critically liberating, there exists a clear social perspec-
tive based on a dialectical approach, whose roots may be traced to Paolo
Freire. Social analysis is combined with individual knowledge of how individ-
uals as such are able to break repression in the various different situations
encountered in life. The ways in which social power structures influence peo-
ple in their everyday situations are made clear and studied, and a number of
action alternatives are examined. The individual’s own assessment of society
in relation to the various situations is studied in order to reinforce the individ-
ual’s own empirical perceptions.

In dialectical philosophy a significant factor is added: that an unceasing
power struggle takes place concerning the interpretation of what democratic
values signify. At the same time, it is important to relate the choices that are
made concerning content and work method to the economic and political
power structure. This means that the organisation of the school curriculum
must be seen in relationship to the needs of knowledge of various social
groups and, thus, teaching can never be neutral. Knowledge, communication,
reflection and dramatic acting always have a political dimension.

The holistic learning perspective
Reflected in this perspective is the view that meaningful knowledge is
achieved when the individual experiences problems on a subjective, emotional
level and when he is given tools with which to study his experiences on a
cognitive level. The fact that knowledge, regardless of the discipline con-
cerned, has a universal human dimension contributes to the fostering of demo-
cratic values together with the fact that drama teaching in itself is founded on
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collective efforts, open dialogue and democratically made decisions. It is,
therefore, not the experiences of the participants or stories / texts concerning
various different, complex, human situations that the dramatic acting is about,
but the underlying theme of a problem. In this way, human situations are cre-
ated, even though the problem is initially of a mathematical nature. Every
problem is seen to contain a valuation, a human dilemma, and this is what is
formulated in complex human situations, which, in their turn, may give rise to
thoughts and emotions in the participants. Classroom plays with elements of
‘teacher-in-role’ and various other techniques form the main medium used.

In the classroom situation, fellow students are also invaluable in order to
create a stimulating learning environment and, by using many different forms
of language, the individual is able to attain an all-round understanding of cul-
tural complexity. The immediate social environment is, thus, constantly
present and, in the mutual experiences created with the adult teacher control-
ling the situation, co-determination and solidarity may become a feature of the
teaching situation.

The potential for fostering democratic values may be summed up as fol-
lows: individuals become part of a collective and communicative process, in
which knowledge and the various different aspects of reality are studied on a
basis of collective decisions and experiences and in which a form of meta-
thinking is evolved based on both emotional and intellectual understanding.
The individual acquires tools with which to understand the universal human
significance behind every problem. In the communicative process, the varying
language skills of the individual are developed, skills in which artistic expres-
sion is fundamental for understanding complex human situations. Unlike the
clear analysis of power contained in the critically liberating perspective, the
idea of fostering democratic values contained in the holistic learning perspec-
tive is characterised by various theoretical standpoints on the importance of
imagination for the individual’s learning process coupled with aesthetic and
dramaturgic competence. This is a teaching situation based on Vygotskij and
the school of cultural theory that knowledge is attained in a cultural and lin-
guistic context. Vygotskij’s theory on the significance of imagination and of
the active input made by the teacher to stimulate the pupils’ learning process is
an important cornerstone, where the artistic means of expression may add such
depth to the teaching that an abstract, universal level is achieved even with
young children. The human being is formed in the social environment in
which he grows up, which implies that the social and adult community sur-
rounding him is of paramount importance.

Within the perspective of holistic learning, the goal is that pupils should
achieve insight and understanding, that is: knowledge reaching a personal
emotional level, which is studied in a cognitive manner together with teacher
and other participants. Learning cannot be perceived as an isolated individual
occurrence but as a collective and cultural process leading towards knowledge.
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Various perspectives relating to educational drama 
found in the four school curricula
The second aim of my dissertation is to investigate what value is ascribed to
educational drama in the national curricula for the Swedish nine-year compul-
sory schools, those for 1962, 1969, 1980 and for 1994. In my investigation of
educational drama set out in the national curricula, the various different per-
spectives of educational drama form the basis for my analysis. By distinguish-
ing what perspectives of educational drama appear in the national school cur-
ricula together with strategically chosen documents of importance for the
shaping of the curricula, such as: State reports, supplements (Lgr 69), com-
mentaries (Lgr 80), evaluations and reports (Lpo 94), the value of educational
drama may also be identified. An investigation of the contexts in which aspects
of educational drama are mentioned adds depth to the analysis. This increased
depth is brought about by means of a scrutiny of various different aspects of
educational drama in the contexts where education in democratic values and
the pupils’ own critical reflection and independence are taken up.

The result of my analysis of the school curricula gives rise to a number of
different interpretations. One way of interpreting how educational drama is
perceived in the various school curricula is that successively more perspectives
of educational drama are included in the main texts of the various curricula,
together with supplements and commentaries, but that they disappear in the
most recent one, Lpo 94. If, on the other hand, interpretation is based on the
approach found in the report of the 1946 school commission on the fostering
of democratic values, this approach is represented in the 1980 version but not
in the curricula from 1962, 1969 or 1994. I am alluding to the concept of
fostering democratic values demanding a capacity for critical reflection in the
pupils, democratic work methods and, on the same lines, that dramatisations
should be a feature of teaching in literature, history and social studies.

The perspective of educational drama appearing most clearly is the artisti-
cally oriented perspective. Educational drama is introduced in the 1962 curric-
ulum as a work method based on a democratic attitude with the objective of
supporting children’s and young people’s creativity, language development
and as a way of bringing to life literature and the content of other subjects.
Pupils are intended to take part in the decision-making process and be given
scope in an active way for their own thoughts and experiences in their work.
This is perceived by those participating in writing the school curriculum as
being so important that educational drama should be included in all school
subjects and, above all, in Swedish, the subject studied by all school children.

This attitude towards educational drama is found in the first three versions
of the national school curriculum: Lgr 62, Lgr 69 and Lgr 80. In the 1969
version, a personality development perspective of educational drama is in-
cluded, mainly in art taken as an extra elective subject. A number of work
methods relating to educational drama are mentioned in more and more sub-
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jects and the 1980 curriculum expressly states that Swedish with educational
drama as a communicative didactic instrument is to pervade all subjects taught
in schools. In the school curricula including commentaries, artistic, personal
development and holistic learning perspectives are all expressed. This may be
interpreted as indicating that a broad level of competence in educational drama
is required as a feature of the process of learning and education at school. This
point of view disappears from the 1994 version, Lpo 94. Although drama and
role-creation are still mentioned, they are not mentioned in a context indicat-
ing that a reference to educational drama is probably intended.

A third interpretation of the place of educational drama in the school curric-
ula is that the various different perspectives of educational drama are reduced
to become work methods and, thereby, expert knowledge in the field of educa-
tional drama is fragmented. Regardless of which curriculum is considered,
educational drama used as a teaching aid in other subjects is not given the
democratising function which it could have if the methods and practice and,
thus, the knowledge derived from all four perspectives of educational drama
had been employed. The value ascribed to educational drama in the four na-
tional school curricula is, instead, of instrumental kind. By this I mean that
educational drama is reduced to a number of work methods to be used in other
subjects in order to reinforce the content and aims of these subjects. By using
selected parts of the methodology of educational drama without allowing the
fundamental pedagogical values of educational drama to characterise content
and form, a reduction in and fragmentation of this field of knowledge is
brought about. As an independent subject, educational drama has only sporad-
ically and with various provisos been included as an elective subject at second-
ary level. In this context, educational drama has, thus, neither developed as a
school subject based on its four perspectives nor has its full scope become
known.

The fact that educational drama has primarily been incorporated into Swed-
ish is based on the notion that all children should be given the opportunity to
experience educational drama activities since such activities are so valuable.
One consequence, however, of incorporating educational drama as an artistic
and social work method mainly into the Swedish syllabus and ignoring it as a
resource for history and social studies is that its suitability and potential to co-
ordinate the search for knowledge between the inner and outer conditions of
democracy are neglected.

The perspective of critical liberating offered by educational drama has not
always been observed in the four national curricula examined and the personal
development perspective of educational drama, which makes particular note of
the relationship between individual, group and community, has been brought
out most clearly in Lgr 80 and for one elective subject in Lgr 69. All in all, this
points to the effacement of certain important aspects of the democratic poten-
tial of educational drama.

Educational drama activities that do not pay attention to the values of de-
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mocracy in relation to social change but, instead, are incorporated into other
teaching merely as an artistic work method lose significant aspects of the po-
tential for fostering democratic values inherent in educational drama. At the
same time, this indicates that a political standpoint has been taken since educa-
tional drama can also be accommodated as part of a cultural education focused
on the acquisition of knowledge of the history and cultural context of human-
ity and on developing the desire and ability of the individual to express him-
self. This extends the individual’s ability to participate on the social and public
arena, which, in itself, is one aspect of education in democracy. The relation-
ship between social conflict, power and human situations will, however, be
less clear than if the activity is based on the personal development and the
critically liberating perspectives of educational drama.

My dissertation shows that, based on various different theoretical and philo-
sophical values, an interplay does exist between the goals for an activity and
the choice of content and work method, which creates a number of opportuni-
ties for reflection in the various different perspectives of educational drama. It
also indicates, however, that attitudes towards educational drama shift in the
different curricula, where the artistic perspective is the one most sought after.
As a result, education in democratic values, which does not necessarily prob-
lemize social and political issues, is demanded from educational drama.
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