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Leka med erfarenheten 
En studie av dramaledares hantverkskunnande 
 
Sofia Balic 
 

Sammanfattning / Abstract 
 
Studiens syfte är att ge en bild av hantverkskunnande i dramaledarskap och beskriva erfarna 
dramaledares expertis. Med en kvalitativ ansats och med en deskriptiv fallstudie som metod 
kombineras litteraturstudier med deltagande observation samt intervjuer. Resultatet diskuteras med 
stöd av teorier om hantverkskunnande med särskilt fokus på Dreyfus modell ”från novis till expert” 
samt Hoffmans modell ”från okunnig till mästare och superexpert” (min översättning). Dramaledarnas 
iscensättning av dramaprocessen analyseras utifrån Sternudds dramapedagogiska perspektiv.  
 Enligt studien är dramaledarskap ett lärarhantverk med spår av teaterhantverk och scenkonst 
som praxisgemenskap. Hantverkets material, process, verktyg och produkt diskuteras. Dramaledarna i 
studien kan betecknas som experter på dramaledarskap och lärarledarskap men också som 
superexperter eller mästare i och med att de handleder blivande dramaledare. Dramaledarna anpassar 
ledarskapet efter situation och kontext och leder processer främst inom det konstpedagogiska och det 
personlighetsutvecklande perspektivet. De använder sig av dramapedagogiska komponenter men 
sällan av specifika dramapedagogiska metoder. Gestaltning i teater är vanligt. Dramaledarna använder 
sig av flera dramaledarverktyg. Att ställa frågor är ett vanligt pedagogiskt grepp, vilket har betydelse 
för reflektionsmomentet. Verktyg från tidigare forskning kompletteras i studien med anekdoten. 
Genom anekdoten kan dramaledarna mediera dramat samt överföra kunskaper och erfarenheter till 
deltagare, kollegor och auskulterande studenter. Dramats produkt är förändrad förståelse och lärande. 
 
The study's purpose is to focus craftsmanship in drama leadership and describe experienced drama 
teachers expertise. With a qualitative approach and a descriptive case study as method the study 
combines a reading of drama handbooks with participant observation and interviews. The result is 
discussed on the basis of theories of craftsmanship with a particular focus on Dreyfus model "from 
novice to expert" and Hoffman's model "from naïve to expert and master". The drama teachers staging 
of the drama process has been analyzed through Sternudds perspectives on drama.  

The study shows that teaching drama is a craft with traces of craftsmanship within the theater 
and the performing arts as community of practice. Material, process, tools and product is discussed. 
The drama teachers in the study can be described as experts in drama leadership and teaching but also 
as super expert or masters because they supervise drama teacher students. The drama teachers adjust 
their leadership according to the situation and context and leads processes mainly within the 
artistically oriented perspective and the personal development perspective. They use drama 
components, but seldom specific drama teaching methods. Theater as expression is common. The 
drama teachers use several tools of drama leadership. To ask questions is a common pedagogical 
approach, important for a reflective process. Tools highlighted by previous research can by the studie 
be supplemented with the anecdote. Through the anecdote the drama teachers mediate the drama and 
transfer knowledge and experience to participants, colleagues and drama teacher students. The product 
of the dramaprocess is altered understanding and learning.  
 
Nyckelord: drama, dramapedagogik, pedagogiskt drama, dramapedagog, dramalärare, yrkeskunnande, 
hantverkskunnande. 
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1. Inledning	  
 
Den här uppsatsen behandlar dramaledares hantverkskunnande och expertis. Eftersom en dramaledare 
kan betecknas som en lärare handlar den också till viss del om lärares hantverksexpertis och lärares 
professionsutbildning. Drama är förutom ett pedagogiskt ämne också ett konstämne (Rasmussen, 
2000; Sternudd, 2000) och därför berör jag dramats systerämne och dess professionsutbildning: 
teaterkonsten. I fokusering på experten hämtas teorier och inspiration från forskning om praktisk 
kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap, dvs. hur individer utvecklar färdigheter och förmågor inom 
ett speciellt fält som leder till förtrogenhet och expertkunnande (Björklund, 2008).  
 
I pedagogiskt drama behövs en grupp, en ledare och ett pedagogiskt syfte (Lepp, 1998). Det blir helt 
enkelt inget drama utan ledare. Genom att läsa beskrivningar av utbildningar i dramaledarskap kan vi 
förstå vad som krävs för att verka som dramaledare. Men om vi utgår från att professionellt 
dramaledarskap är ett hantverk, hur ska vi se på det då? En professionell träsnidare behöver kunna 
hantera ett antal verktyg för att utöva sitt yrke, och sitt hantverk. Det behövs också kunskap i 
materiallära och verktygens användningsområden. En del av detta låter sig beskrivas i text och verbala 
instruktioner. Men kunskapen om hur verktygen ska användas i en specifik situation med ett specifikt 
material och syfte är svårare att beskriva. Hur vet man hur hårt, med vilket tryck och vinkel stämjärnet 
ska möta träbitens motstånd för att åstadkomma den önskade urgröpningen som markerar startposition 
för en skål? Det handlar om en praktisk kunskap ett kunnande som sätter sig i kroppen och som inte 
helt låter sig beskrivas (Janik, 1996). 
 
Jag är själv dramapedagog, utbildad under 90-talet inom högskola och universitet. Jag har 15 års 
erfarenhet av att leda dramapedagogiska processer i olika sammanhang; studiecirklar, gymnasium, 
näringsliv och lärarutbildning. I grundskolan var jag ofta engagerad i teater och musikprojekt men 
mötte inte ämnet drama förrän på gymnasiet då jag hade det som tillval. Min första dramalärare blev 
en stark förebild för hur jag själv ledde drama och i början av min karriär kopierade jag mer eller 
mindre hennes ”standardupplägg”: fysisk uppvärmning, sinnesövningar, koncentration, associationer, 
berättande, improvisationer och dramatisk text.  Läraren introducerade mig också för ”Impro”, 
improvisationsövningar och teatersport i Keith Johnstones anda. På så sätt blev Johnstone min första 
”guru” och när jag började läsa drama på universitet fick jag fler, t.ex. Augusto Boal och Katrin 
Byréus. Idag inspireras jag av erfarna och skickliga dramapedagoger jag möter som, var och en på sitt 
sätt, bidrar till att utveckla och förvalta ämnet drama.  
 
Uppsatsens fokus har tillkommit efter ett antal behov, både professionella och personliga: 
 
Argument 1 - Det ämnesspecifika för drama 
Drama framhålls ofta som en bra metod för att lära sig olika saker och stödja olika behov, framförallt i 
skolan. Det kan handla om samarbete, språkutveckling, matematik och värdegrundsarbete. Drama 
finns inte som skolämne i nationella kursplaner (Skolverket, 2011) men det kan ändå betecknas som 
ett eget ämnesområde med historia, traditioner, metoder och didaktiska modeller. Däremot finns det en 
brist i forskningen om vad som är det ämnesspecifika för drama och vad som utgör 
ämneskompetensen (Löf, 2011; Österlind, 2008). I denna jakt på det ämnesspecifika för drama ser jag 
dramaledaren som en viktig pusselbit. Vad krävs av en dramaledare och hur ser yrkeskunnandet, 
hantverksexpertisen ut? Jag ser det som en spännande utmaning att ge en bild av ”tyst kunskap” i 
drama. Att synliggöra kunskap och erfarenhet som är inneboende i handling – dramaledarens 
ledarskap.  
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Argument 2: Vårt behov av förebilder 
Upprinnelsen till min uppsats är att jag tillsammans med kollegor diskuterade dramapedagogiska 
pionjärer, våra ”gurus”. Vi pratade om Brian Way, Gavin Bolton, Augusto Boal och Dorothy 
Heathcote – alla med glansperiod under mitten och slutet av 1900-talet. Vi pratade om deras speciella 
stilar, sätt att arbeta och förmågan att engagera sina deltagare. Jag kan tänka mig att i ett postmodernt 
samhälle där de stora berättelserna är slut får inte gurus samma utrymme och spelrum. Kanske behövs 
de inte heller? Jag är ändå övertygad om att det behövs förebilder inom dramaledarskapet och att det 
är viktigt att ”samla” på dessa förebilder, dokumentera och försöka beskriva vad de gör och hur de 
gör.  
 
Att sätta fokus på hantverkskunnandet i dramaledarskap borde egentligen vara en omöjlighet. 
Ämnesområdet bär på flera paradoxer utifrån att både drama som ämne och dramaledare som yrkesroll 
är så otydligt definierat i forskningen. Det finns ingen allmänt accepterad beskrivning av vad yrket 
dramaledare, dramapedagog eller dramalärare i Sverige innebär. Utbildningen till dramaledare 
anordnas under olika beteckning, av olika typer av utbildningsanordnare, med olika kursplaner och 
traditioner. Frågan är om vi ens kan tala om ämnet ”drama” i och med att det ämnesspecifika 
fortfarande inte är definierat. Min ambivalenta användning av begreppen drama, pedagogiskt drama, 
dramapedagogik, dramaledare, dramapedagog och dramalärare visar också på att vi som ägnar oss åt 
dessa områden inte heller har en gemensam begreppsapparat (Hägglund, 2001).   
 
Ämnet dramaledares hantverkskunnande är stort och mångfacetterat och den begränsning en uppsats 
utgör kan inte göra området rättvisa. Min förhoppning är ändå att väcka frågeställningar och inspirera 
fler till att fördjupa sig inom fältet – i skrift, diskussion och handling.   
 
  



 7 

2. Bakgrund 
 
För att närma sig en förståelse för vad dramaledares hantverkskunnande kan innebära krävs en 
beskrivning av drama som ämne och praktik i allmänhet och dramaledarskapet i synnerhet, så som det 
framträder i dramahandböcker.  

2.1	  Drama	  –	  några	  definitioner	  
 

Pedagogiskt drama innebär ett arbete i grupp med låtsad (fiktiv) handling och med 
pedagogiska mål, där tyngdpunkten ligger antingen på elevens egna resurser, på budskapet 
eller på mottagaren (ett multimedialt språk med individerna som basmedier). (Pedagogisk 
uppslagsbok, 1996).  

 
När jag talar om drama är det en kortform av ämnet pedagogiskt drama, en konstnärlig, pedagogisk 
och processinriktad arbetsform som kännetecknas av lekar, gruppövningar, improvisationer, rollspel 
och olika teaterformer. Liksom Österlind (2011) ser jag att drama bygger på samspel och kreativitet. 
Deltagarna i gruppen arbetar ofta med gestaltning i en fiktiv handling med pedagogiska mål. Syftet 
med drama kan vara att utveckla deltagarnas egna resurser; kreativitet, skapande och empati. Men 
syftet kan också ha en tyngdpunkt på budskapet i det tema som behandlas och ge deltagarna kunskap 
kring konflikthantering, demokrati och jämlikhet.  
 
Drama kan betecknas både som ämne och som metod. Drama som ämne i Sverige finns på 
lärarutbildningar, folkhögskolor och inom gymnasieskolan, då främst inom estetiska programmet med 
koppling till teaterämnet. Drama finns också på schemat i vissa grundskolor, även om det inte har en 
plats som eget skolämne. Drama som metod används i många olika sammanhang, främst pedagogiska. 
Det kan handla om att förstärka inlärning i olika ämnen, gruppstärkande övningar (teambildning), 
förebyggande arbete mot mobbing, värdegrundsarbete och teaterträning.  
 
Dramapedagogik har en estetisk och pedagogisk dubbelhet och fungerar både som agering och 
pedagogik (Courtney, 2005; Sternudd, 2000). Drama och agering står för att framföra en text sceniskt 
och pedagogik står för fostran, undervisning, att påverka och leda någon till kunskap (Sternudd, 2000). 
Men drama bär inte enbart på pedagogik och teater utan har också influenser från psykologi, sociologi, 
religion och estetik (Courtney, 1995). Dramaledare kan hämta inspiration och metoder från samtliga 
dessa områden och även andra, beroende på målet.  
 
Det kan vara svårt att beskriva drama för en som inte varit deltagare själv. Så här beskriver RAD 
(Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger) drama med hjälp av Lepp (1988): 
 

Drama är både ett praktiskt och teoretiskt ämne med en helhetssyn på individen och med fokus 
på en integrering av känsla – tanke – handling i en utvecklande process. I dramaverksamhet 
finns: 
- ett pedagogiskt ledarskap 
- en grupp i samspel 
- en fiktiv skapande handling 
- pedagogiska mål 
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Svårigheten att förstå drama genom ord blir kanske mindre när man själv deltar. Ett sätt att få en fysisk 
upplevelse av vad drama kan innebära är att pröva den engelske dramapionjären Brian Ways exempel 
när han uppmanar oss att ta ett annat perspektiv än det förväntade:  
 

Vad är en blind? Svaret skulle kunna vara: ”En blind är en person som inte kan se.” Alternativt 
skulle svaret kunna vara: ”Slut ögonen och försök hitta ut ur det här rummet, medan du hela 
tiden håller dem slutna (Way, 1972, s. 11) 

2.2	  Drama	  vs.	  Teater	  
 

I drama ligger tonvikten på arbetet inom den grupp som håller på med dramatisk verksamhet. 
I teater arbetar man för att få fram en föreställning, som ska spelas upp för en publik. 
(Hägglund, 2001, s. 32).  

 
Ordet drama kommer från det grekiska ordet dra´o, att handla och ordet teater kommer från thea som 
betyder att se (Hägglund, 2001). De olika betydelserna ger oss ledtrådar till skillnaden mellan drama 
och teater och man brukar vanligtvis säga att det i drama, till skillnad från teater, inte finns någon 
publik. Deltagarna kan visserligen agera publik, men syftet med dramaprocessen är inte främst att 
åstadkomma en föreställning som mål i sig, utan snarare använda teaterformen som medel för 
pedagogiska syften. Skillnaderna är tydliga men så även likheterna. Marika V. Lagerkrantz beskriver 
det rum som uppstår när skådespelare går in i fiktionen.  
 

Under min tid som observatör på teatern upphörde jag aldrig att fascineras över hur dramats 
rum blixtsnabbt uppstod mitt i repetitionssalens vardagliga kaos. Efter regissörens Var så 
god! byggdes det fiktiva rummet upp mitt framför oss genom bara en gest eller ett ögonkast 
från skådespelarna…//..Lika snabbt, vid regissörens Ursäkta…, upplöstes illusionen och kvar 
var bara skådespelarna i sina vardagskläder i repetitionssalen. (Lagerkrantz, 1995, s. 10). 

 
Lagerkrantz beskriver hur skådespelarna med sina kroppar framkallar det hon kallar för ett ”Andra 
rum” inför åskådarna ”mitt i Vardagens rum” (Lagerkrantz, 1995, s. 10). Den klyvningen av rummet 
definierar Lagerkrantz som teatralitet. Jag upplever att det i drama uppstår ett liknande fiktivt rum 
med den skillnaden att de som befinner sig i Vardagens rum också deltar rent fysiskt i fiktionen och 
det Andra rummet. Dramats deltagare blir medaktörer på ”scenen”. Men jag menar att en publik i 
teaterrummet också kan ses som medskapare i och med individens reaktioner på dramat och den 
unika, egna upplevelsen som uppstår när individens erfarenheter, tankar och sinne i Vardagens rum 
möter det Andra rummet.  Resonemanget om rum påminner om vad Winnicott talar om som ”det 
tredje rummet”, dvs. ett lekområde mellan det yttre rummet (omvärlden) och det inre (mentala) 
rummet (Hägglund & Fredin, 2008). Detta tredje rum är en viktig utgångspunkt för att förstå vad som 
händer i drama.   
 
Det har historiskt funnits olika perspektiv på teaterns vara eller icke-vara inom dramapedagogiken och 
om drama är konst eller pedagogik (Rasmussen, 2000). Debatten har ofta handlat om huruvida det är 
bra för barn att spela teater för publik eller inte. Numera ses det som närmast självklart att drama 
också är ett konstnärligt uttryck och ämne (Rasmussen, 2000; Berggraf Saebø, 1998). Även många 
metoder och övningar från teatern återfinns inom drama och tvärtom (Pusztai, 2000). 
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2.3	  Utbildningsvägar	  och	  formell	  kompetens	  
I Sverige utbildar man sig till dramaledare på folkhögskola eller på högskola/universitet. För 
närvarande är det bara Västerbergs folkhögskola som erbjuder dramapedagogutbildning, vilket de 
gjort sedan 1974. Vid några universitet och högskolor, t.ex. Malmö och Gävle, kan man läsa fristående 
kurser i pedagogiskt drama och använda sig av dem i en validerad auktorisering till dramapedagog 
(RAD). Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) har funnits sedan 1980. Vid 
Stockholms Universitet har man sedan 2001 fram till dags dato kunnat läsa till lärare med inriktning 
drama. Många som jobbar som dramaledare har gått utbildning till teaterledare inom ATR 
(Amatörteaterns Riksförbund) eller teaterpedagog (t.ex. Sundsgårdens folkhögskola). Vid Göteborg 
Universitet kan man från och med hösten 2011 läsa till teaterlärare med behörighet att undervisa på 
gymnasiets estetiska program.  
 
Genom att ha tagit del av respektive kursplaner i utbildningen av dramapedagoger och dramalärare 
(Västerbergs folkhögskola, 2011, Malmö högskola, 2011, Stockholms Universitet, 2011) uppfattar jag 
att en dramaledare bör ha kunskap och kompetens hämtat från fälten dramapedagogik, pedagogik, 
utbildningsvetenskap, specialpedagogik, barn och ungdomsvetenskap, teater, psykologi och sociologi. 
Studenterna tar del av teoretiska och praktiska kunskaper i dramapedagogikens praktik, didaktik, 
historia och teori, kommunikation, lärprocesser, grupprocesser, utvecklingspsykologi, lekteori, 
ledarskap, kreativitet, reflektion, teaterns historia, teori och didaktik. Det handlar också om gestaltande 
uttrycksformer inom dramapedagogiken så som tal, sång, rörelse, pantomim, berättande, bildskapande, 
improvisation, dramatisering, maskspel och dockteater. Dramaledaren ska också ha pedagogisk 
erfarenhet, vilket gör att praktik är en viktig del av utbildningen. I utbildningen ingår också att 
genomföra ett självständigt projekt/skriva uppsats.  
 
På universitet och högskola bedrivs dramaundervisningen genom lärarledda gruppövningar och 
reflektioner, självständiga projekt, praktik, läsning av dramalitteratur och fördjupning i form av 
uppsatser och produktioner. På folkhögskolan är det ungefär samma upplägg men med fler timmar 
ägnade åt gruppövningar. De blivande dramapedagogerna gör också auskultation, dvs. följer med en 
mer erfaren dramapedagog under en period samt gör en studieresa.  

2.4	  Ämnet	  drama	  
Vilken identitet har ämnet drama och hur ska man se på det ämnesdidaktiskt? Det ämnesspecifika för 
dramaämnet har visat sig svårdefinierbart, eller snarare allt för lite uppmärksammat i forskningen. Den 
jag tycker kommer närmast är Gavin Bolton när han försöker beskriva dramats natur och funktion. 
Han talar om dramats syfte som att ”bredda och fördjupa ett barns uppfattning om den värld han eller 
hon lever i” (Bolton, 2008, s.27). 
 

Jag tror att ett möjligt svar på frågan är när det [dramat] kombinerar de element som ingår 
både i barns lek och i teater, när målet är att hjälpa barn till insikt om de känslor, attityder och 
förutfattade meningar som, före den dramatiska erfarenheten, var allt för implicita för att de 
skulle kunna vara medvetna om dem. Alltså att fokusera på den dramatiska situationen, den 
skapade pjäsen, för som jag ser det handlar drama om att förfina de begrepp som rör 
relationer mellan människor (Bolton, 2008, s. 22).  

 
Bolton beskriver drama utifrån ett perspektiv av social interaktion, ett sätt att utveckla gemenskapen 
med andra, förstå och tolka utan förutfattade meningar och skapa en egen, individuell livskompass. 
Det handlar om drama för insikt och drama för förståelse, tanke-i-handling som skapar subjektiv 
mening. Dramaarbetet bör leda till en förändring i förståelsen av sig själv i relation till världen.  
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För Kempe (2009) är drama ett mångfacetterat ämne där de olika delarna går in under antingen veta 
om (knowing about) eller veta hur (knowing how) som får olika betydelse vid olika moment i 
dramaundervisningen. Dramaämnet har, till skillnad från andra skolämnen, traditionellt inte haft något 
exakt definierat ämnesstoff. Detta ses inte som ett problem av dramalärare, tvärt om, det ger dem en 
frihet att utforma undervisningen efter elevernas kunskaper, kapacitet och personliga erfarenheter. 
Kempe menar att detta är signifikant för alla estetiska ämnen: ämneskunnandet har ett starkt samband 
med vad som händer i klassrummet.  

2.5	  Dramaledaren	  
En person som leder dramapedagogiska processer kallas oftast för dramalärare eller dramapedagog. 
Att vara dramapedagog innebär att man är auktoriserad av Riksförbundet auktoriserade 
dramapedagoger (RAD). En dramapedagog/dramalärare kan jobba med olika typer av grupper inom 
en mängd olika sektorer, oftast inom skola, kulturskola, amatörteaterverksamhet, social verksamhet, 
vård och näringsliv.  
 
I den här uppsatsen väljer jag att tala om dramaledare och menar då en yrkesprofession, en 
lärare/ledare med kompetens i dramaämnet och i att leda dramaprocesser. Kompetensen kan vara 
förvärvad genom utbildning och/eller erfarenhet. Dramaledare innefattar då de som är utbildade 
dramapedagoger och dramalärare alternativt arbetar som dramaledare. Jag talar också om erfarna 
dramaledare och menar då de som har arbetat som ledare inom dramaämnet i mer än 20 år. 

2.6	  Material,	  process,	  verktyg	  och	  produkt	  
Liksom snidaren behöver sina specifika verktyg och redskap för att utöva hantverket, behöver 
dramaledaren sina. Snidaren har olika material till sitt förfogande; t.ex. eneträ, björkträ och vrilar samt 
olika verktyg för att bearbeta materialet; kniv, yxa, stämjärn och såg etc. Material och verktyg blir 
tillsammans med snidarens yrkesskicklighet och erfarenhet, i en skapande process, till en form eller 
produkt; en slev eller skulptur beroende på syfte.  
 
Om vi översätter snideri till drama, vad betyder då de olika delarna av hantverket? Jag ger här förslag 
på vad som skulle kunna vara dramaledarens material eller snarare komponenter, verktyg, skapande 
process och produkt. Erfarenheten kommer jag in på i avsnittet om praktisk kunskap (kap. 2.7).  
 
Dramats komponenter 
Oftast ses individerna själva som basmedier i drama (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Det innebär i så 
fall att deltagarna i drama, personerna själva, är dramaledarens viktigaste material och komponenter i 
arbetet. En person är i högsta grad ett komplext och levande material; medveten, självreflekterande 
och handlande (Nationalencyklopedin). Personen innefattar intellekt och kropp; fysiskt uttryck, 
kommunikation, sinnen, fantasi och föreställningsförmåga etc. Även dramats form visar väg till 
dramaledarens komponenter: ledarskapet, gruppen, den skapande handlingen och de pedagogiska 
målen (Lepp, 1998).  
 
Hur ska vi då se på dramats uttryck, de förutsättningar och material som ges deltagare i en 
dramaprocess (t.ex. en improvisation)? Uttrycken skulle kunna ses som verktyg, eftersom de medierar 
dramat (förmedlande verktyg i dramaprocessen). Men jag ser dem snarare som de verktyg deltagarna 
använder och inte primärt dramaledarens verktyg.  
 
Dramakonventionerna sammanfattas av Holmgren-Lind (2007) som berättande och språk. O´ Toole 
och Haseman (1988) är liksom Holmgren-Lind inne på språkspåret och beskriver att drama medieras 
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genom språk (language) och rörelse eller förflyttning (movement). Med språk menas verbalspråk; 
orden, sättet att säga orden på, kroppsspråk och det teatrala språket, t.ex. skådespeleri och dramaturgi 
(Holmgren-Lind, 2007). Rörelse innebär rörelse i rummet, kombinationen av aktioner, dvs. 
situationen, rollerna och relationerna i dramat som samverkar i handlingen. Med teaterögon och med 
koppling till Holmgren-Lind skulle också rörelse kunna räknas till språk.  
 
Jag väljer att utgå från att det som dramat medieras genom blir till komponenter i dramaprocessen, det 
material dramaledaren har till sitt förfogande. Nedan sammanfattar jag de som jag uppfattar som de 
viktigaste komponenterna och exempel på dess uttryck. Sammanfattningen bildar modell för en del av 
analysen. 
 
Dramats komponenter Vanliga uttryck 
Individen själv och övningar som utvecklar hennes 
språk och uttryck;  
 

fysisk uppvärmning, lek, rörelse, dans, berättande, 
musik, ljud, tal, sinnen, koncentration, känslor, tillit, 
kommunikation, samarbete, fantasi och 
föreställningsförmåga.  
 

Gruppen Deltagarna, ledaren och gruppen som helhet.  
 

Rummet ”Movement”, rörelse i rummet, både det reella och det 
fiktiva. 

Den skapande handlingen 
Här används:  
a) specifika dramapedagogiska metoder 
 
 
 
 
b) gestaltande dramapedagogiska uttrycksmedel 
 
 
 
 
c) teaterspråkets hela palett av verktyg, metoder och 
uttryck.  

 
 
a) Gruppdynamiska övningar, rollspel, 
värderingsövningar, processdrama / klassrumsspel 
med lärare i roll, forumspel / forumteater, reflektioner  
 
b) Tal, sång, rörelse, pantomim, berättande, 
bildskapande, improvisation, dramatisering, maskspel 
och dockteater. 
 
 
c) Improvisationer, karaktärsarbete text/dramatik, 
gestaltning, dramatiskt och konstnärligt formande, 
gestaltning som kommunicerar med en publik, 
scenografi, kostym och mask, ljud och ljus, rekvisita, 
regi 
 

 
Dramaledarens verktyg 
Det är i läsning av dramalitteraturen oklart om ”individerna själva” som basmedier enbart står för 
deltagarna i dramaprocessen eller om det också kan stå för dramaledaren själv. En ledare i allmän 
mening är, enligt Svedberg (2003), inte en del av gruppen utan jobbar för gruppen och har tagit ett 
steg utanför kollektivet för att kunna leda det. Däremot måste ledaren etablera relationer och i det ta en 
position. Att ta en position kan innebära att ”i ord och handling uttrycka en medvetenhet om sin 
egentliga roll och uppgift” (Svedberg, 2003, s. 235). På så sätt ser jag att även dramaledaren, som 
vilken annan ledare som helst, använder sig av sitt språk, sina rörelser och uttryck, vilka då blir en del 
av de verktyg som står till förfogande. Holmgren-Lind visar också på detta och menar att språk, 
förutom att vara en grundläggande dramakonvention, är en essentiell del av dramaledarskapet. Språket 
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kommer till uttryck genom kropp, röst och känsla i agerande berättande i det fiktiva rummet, två 
grundläggande pedagogiska verktyg för dramapedagogen (Holmgren-Lind, 2011). 
 

Genom att lyssna och berätta skapar pedagogen och barnen fiktiva rum för händelser och för 
gestalter att agera i (Holmgren-Lind 2011, s. 83). 

 
Holmgren-Lind sammanfattar verktygen för att leda drama som: att ha flera lärarroller, inte enbart en 
position mellan lärarkontroll och elevens självkontroll, att leda med kropp, röst och känsla i fiktiva 
rum, att leda med och i fiktion, att leda med berättelsens dramaturgi, att leda med agerande berättande 
(t.ex. lärare i roll), att leda med regi samt att leda med och i dialog.  
 
I drama används olika medierande uttrycksformer (förmedlande verktyg), främst från teaterområdet 
med en vetenskaplig bas i pedagogik, sociologi, psykologi, teater, religion och estetik (Courtney, 
1995). Teaterns uttryckssätt finns alltid med i dramapedagogens verktygslåda (Holmgren-Lind, 2007, 
Bolton, 2008). Dramaledaren förstärker meningsskapandet hos deltagarna genom att använda teaterns 
uttryck, formspråk och konventioner. Det handlar t.ex. om spänning, fokus, kontrast och symbolik 
(Bolton, 2008, s.81).  
 
Sternudd (2000) har beskrivit drama utifrån fyra dramapedagogiska perspektiv: konstpedagogiskt, 
personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande och holistiskt lärande perspektiv. Varje perspektiv 
innehåller faserna i dramats lärprocess: inledningsfas, ageringsfas och bearbetningsfas (Sternudd, 
2000). Själva den dramapedagogiska processen och dess faser skulle kunna ses som ett verktyg för 
dramaledaren.  
 
Det som oftast skiljer dramaledarens redskap från regissörens är syftet – det pedagogiska syftet före 
det konstnärliga, publika. Jag skriver oftast, eftersom drama också är ett konstämne (Rasmussen, 
2000). Därför blir det pedagogiska syftet ett viktigt verktyg för dramaledaren. Min sammanfattning 
nedan av dramaledarens verktyg bildar modell för en del av analysen. 
 
Dramaledarens verktyg Innehåll 

 
Dramaledaren själv Språk, kropp, uttryck, känsla, kunskaper, kompetenser 

och erfarenheter. 
 

Ett flerdimensionellt ledarskap Flera lärarroller, ledarskap med regi, med och i 
fiktion, med berättelsens dramaturgi samt med och i 
dialog. 
 

Agerande berättande T.ex. ”lärare i roll” 
 

Rummet ”Movement”, rörelse i rummet, både det reella och det 
fiktiva 
 

Teaterns uttryck och konventioner 
 

T.ex. spänning, fokus, kontrast och symbolik 

Pedagogiska mål Målen bestämmer vilka övriga verktyg som ska 
användas. 
 

Den dramapedagogiska processen Inledning, agering, bearbetning, gruppdynamik och 
samspel. 
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Dramats skapande process 
I likhet med snidarens arbete ger sig dramaledaren in i en skapande process. I dramaprocessen 
integreras känsla, tanke och handling (Lepp, 1988). Det som påverkar snidarens arbete är hur 
materialet är beskaffat, vilken hårdhet det har, unika skiftningar i träets ådring och förändringar som 
visar sig under processens gång. Dramaledaren har också ett unikt material, dvs. individerna, men till 
skillnad från snidaren har dramaledaren med ett tänkande och handlande material att göra. Alla som 
deltagit i drama vet att de enskilda deltagarna och gruppen tillsammans i högsta grad påverkar 
dramaprocessen. På så sätt skiljer sig dramaledarskapet från andra traditionella hantverk. Detta är 
naturligtvis inte unikt för dramaledarskapet utan är förknippat med alla yrkesgrupper som arbetar med 
människor.  
 
Dramats produkt 
För att förstå dramats produkt, det som skapas när komponenterna bearbetas av verktygen genom 
dramaledarens yrkesskicklighet, ser jag två framkomliga vägar. Den ena är att tala om dramaledarnas 
professionella objekt (Carlgren & Marton, 2005). Det andra är att tala om syftet med drama, det som 
ska åstadkommas.  
 
Vikten av att hitta ett ämnes professionella objekt beskrivs av Carlgren & Marton (2005) och de har 
främst fördjupat sig i detta inom läraryrket: 
 

Framförallt är det nödvändigt att i stället för att definiera lärares kunnande i termer av en 
yrkesroll och en uppsättning allmänna kompetenser göra det i relation till ett professionellt 
objekt som lärarna besitter speciella kunskaper om (Carlgren & Marton, 2005, s. 183). 

 
Eftersom dramaledaren är en typ av lärare är troligtvis deras professionella objekt besläktat med andra 
lärares, dvs. lärande; utveckling av olika förmågor och förhållningssätt hos eleverna (Carlgren & 
Marton, 2005). Carlgren och Marton talar också om lärares professionalism som ”förmågan att kunna 
något själv och att kunna lära ut det till andra samt att göra det i en situation som kännetecknas av de 
speciella betingelser som råder i en skola” (Carlgren & Marton, 2005, s. 183).  
 
Dramaledarskapets uppdrag är förutom det pedagogiska att leda en konstnärlig process och man kan 
då fråga sig vilket det professionella objektet är i det. Drama skulle kunna låna sitt konstnärliga, 
professionella objekt från teatern, vilket då skulle kunna innebära exempelvis ”scenkonst”. Men drama 
är ett eget specifikt konstämne och även om det liknar teatern i metoder och uttryck så är det något 
annat (Rasmussen, 2000; Saebö, 1998). Och även om drama är pedagogik och lärarledarskap så kan 
det vara så att i mötet mellan konst och pedagogik uppstår ett annat professionellt objekt. Frågan om 
dramaledarens professionella objekt är därmed inte fullständigt besvarad.  
 
Syftet med drama kan, som jag beskrev tidigare, skifta men är främst pedagogiskt. Oftast handlar det 
om att utveckla deltagarna men det kan också handla om ett lärande i olika teman (se kap. 2.1). Bolton 
(2008) beskriver att drama bör leda till en förändring i individens förståelse av sig själv i relation till 
andra – drama för förståelse och insikt. Som jag förstår Bolton är den innebörden av dramats mål den 
samma oavsett syftet med en enskild övning. Jag ser också förändrad förståelse som en essens av vad 
allt lärande innebär.  
 
Med resonemangen ovan ser jag förändrad förståelse och lärande som det resultat eller produkt 
dramaledaren skapar tillsammans med deltagarna.  
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2.7	  Dramaledarskap	  i	  handböcker	  
Om det är svårt att hitta beskrivningar av dramaledarskapet inom forskningen så är de desto mer 
framträdande i dramapedagogiska handböcker. Ledarrollen är här central och ledaren är närvarande i 
varje beskrivning av didaktik, metodik och konventioner. Ledaren förväntas ha det pedagogiska syftet, 
individens och gruppens utveckling i fokus. Det är också i handböckerna man träffar på olika ”gurus” 
och pionjärer, tongivande dramaledare som har formulerat sig kring sina erfarenheter.  
 
Konstpedagogiskt perspektiv 
Det konstpedagogiska perspektivet har en förankring i Creative Drama med Winifred Ward (1884-
1975) och Elsa Olenius (1896-1984) som främsta företrädare. Syftet handlar om att utveckla 
individernas kreativitet och konstnärliga gestaltande, men också om att förstå relationer och möten 
med hjälp av teaterns språk (Sternudd, 2000). John Deweys pedagogiska teorier om ”ett skapande, 
aktivt och barncentrerat arbetssätt” (s. 52) influerade Ward i hennes gärning. Keith Johnstone (f. 1933) 
har med boken ”Impro” (1979) och sitt specifika sätt att jobba med teater genom improvisation, 
influerat många fria teatergrupper och dramapedagoger i Sverige under 1980- och 90-talet.  
 
Winifred Ward 
Den amerikanske pedagogen Winifred Ward utvecklade Creative Drama eller drama in education, en 
dramaform främst ämnad för klassundervisning i skolan. Drama i Wards tappning använder sig av 
teaterns språk och verktyg och hon tycker det är viktigt för en lärare som är specialiserad på drama att 
behärska detta fält. Ward talar om olika metoder och upplägg för ledaren att locka in barnen i den 
dramatiska lekvärlden och ett helt kapitel handlar om lärarens roll i processen. Hon beskriver drama 
som ”a spontaneous activity full of adventure and discovery” (Ward, 1957, s. 10).  För att åstadkomma 
detta måste ledaren skapa ett tryggt klimat så att barnen vågar och känner frihet i att uttrycka sig 
kreativt, utan kritik och krav. Det är viktigt att idéer och gestaltningar är produkter av barnens egna 
tankar och uttryck och inte den vuxnes krav på perfektion.  
 
Elsa Olenius  
Den svenska barnbibliotekarien Elsa Olenius fick bland annat inspiration från Ward och andra 
amerikanska barnteaterpedagoger i arbetet med det som skulle bli ”Vår teater”, en teaterskola för barn 
i Stockholm som numera är en del av Kulturskolan i Stockholms stad (Hägglund, 2002). I Olenius 
dramaarbete är leken en viktig utgångspunkt: ”Leken är ju barnets allvarligaste sysselsättning” men 
också litteraturen och ordet (Olenius, 1957, s. 10). Olenius var känd för sina sagostunder där hon 
gärna dramatiserade genom att ta sig an olika roller i sagan med hjälp av röst och kroppsspråk. För att 
engagera barnen och ”kunna närma sig dem på ett mentalt plan” försökte hon förhålla sig nära till dem 
fysiskt (Lindvåg, 1988, s. 137). Genom att lägga in medvetna pauser i sagorna gav hon utrymme för 
barnen att medverka. Det är inte lätt att i Olenius egna skrifter hitta reflektioner om ledarskapet men 
hon talar om att ledaren bör berömma barnen först och sedan fokusera på andra alternativ och 
förbättringar. Frågor är också en viktig pedagogisk metodik: ”Ledaren når nog bästa resultat genom att 
ställa enkla frågor till gruppen” (Olenius, 1957, s. 34). Olenius förespråkar en demokratisk atmosfär 
där ledaren tar beslut tillsammans med barnen.  
 
Keith Johnstone  
Den engelske teatermakaren Keith Johnstone utvecklade sin syn på teater och gestaltning när han 
jobbade som lärare i grundskolan på 1950-talet. Hans utgångspunkt är ledarens relation till gruppen 
och lärarens ansvar när det gäller gruppdynamiken. Spontanitet är ett centralt begrepp och ledarens 
uppgift blir att skapa grogrund för detta. Ledaren måste förstå vad det innebär att vara människa och 
hur olika känslor och beteenden tar sig uttryck. Människor känner rädsla och ångest när de står på en 
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scen – hur kan vi komma förbi det? Johnstone använder sig av fysiska verktyg i mötet med deltagarna 
och är medveten om hur kroppshållning, fysisk beröring och blickar påverkar situationer. Idealet är en 
ödmjuk ledare med humor och ett positivt förhållningssätt som tar allt ansvar för deltagarnas 
prestationer och det som sker i rummet. För dramapedagoger är det en känd bild när Johnstone berättar 
om hur han brukar sänka sin status när han möter en grupp för första gången:  
 

The first thing I do when I meet a group of new students is (probably) to sit on the floor. I 
play low status, and I´ll explain that if the students fail they´re to blame me. Then they laugh, 
and relax, and I explain that really it´s obvious that they should blame me, since I´m 
supposed to be the expert...//...I play low status physically but my actual status is going up, 
since only a very confident and experienced person would put the blame for failure on 
himself (Johnstone, 1981, s. 29).  

 
Personlighetsutvecklande perspektiv 
I det personlighetsutvecklande perspektivet är agering fortfarande det viktigaste men målen skiljer sig 
från det konstpedagogiska. Syftet är inte främst att individen får utveckla sitt konstnärliga uttryck utan 
snarare får möjlighet att reflektera över sig själv och grupprocesser. Här finns en värdegrund som 
handlar om människan i relation till ett demokratiskt samhälle (Sternudd, 2000). Tongivande inom 
perspektivet är engelsmannen Peter Slade (1912-2004) som framhöll att barn har en egen konstform 
(Child drama) som handlar om barns naturliga sätt att uttrycka sig dramatiskt. Man kan kalla Brian 
Way (1923-2006) för Slades lärljunge vars tankar och metodik han utvecklade. Way framhöll det 
värde en dramapedagogisk process i sig kan ha för barn och det var här diskussionen huruvida barn 
bör spela upp teater inför en publik eller inte startade.  
 
Peter Slade  
Slade skriver sällan uttalat om ledarrollen och menar att varje lärare måste hitta sitt eget sätt att 
undervisa och sina egna metoder. Däremot framhåller han ständigt den vuxnes roll i förhållande till 
barnet och barnets lek. Han beskriver hur barn i olika åldrar fungerar, vilka upplägg, tekniker och 
metoder som är lämpliga och som barn tycker om (Slade, 1995). Det är många ”gör så här” och ”gör 
inte så här”. Men framför allt står Slade för ett barnperspektiv där barnets behov av lek, musicerande, 
dansande, skapande och gestaltande ska tas på största allvar och understödjas av den vuxne. Han 
uppmanar oss att tänka oss in i barnets situation – hur ser världen ut då?  Hur skulle du själv känna dig 
och reagera? För Slade är det viktigt att ledaren är till för gruppens skull och inte gruppens för 
ledarens. Ledaren måste älska drama (child drama) och tro på processen. För att kunna lära sig om hur 
barn fungerar och se hur arbetet flyter rekommenderas läraren att ständigt observera barnen i dramat.  
 
Brian Way 
Brian Way flikar in konkreta ledartips här och där i sin handbok (Way, 1972) och det handlar, precis 
som hos Slade, oftast om hur ledaren bör eller inte bör göra. Det finns inget särskilt avsnitt om 
ledarskapet men ibland ett metaperspektiv, där ledaren uppmuntras reflektera över det han/hon gör. 
Det Way framhåller tydligast är att ledaren behövs för att sätta igång dramat, vilket denne kan göra på 
många olika sätt, men sedan bör ledaren aldrig tala om hur dramat ska utvecklas. Ledaren får aldrig 
”visa före” så att eleverna frestas imitera något som kan uppfattas som ”rätt sätt”. Ledaren bör från 
början av dramaprocessen ta hela kontrollen över gruppen, men sedan gradvis lämna över ansvaret till 
eleverna själva. Ways grundläggande uppfattning om drama är att det handlar om att utveckla 
människor, inte dramat i sig eller någon slags teaterförmåga. Han står för ett demokratiskt synsätt där 
alla idéer och förslag är lika viktiga och intressanta. Han talar om vikten av att skapa en trygg, 
tillåtande och konstruktiv atmosfär där alla idéer och förslag är lika viktiga och intressanta. Denna 
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miljö betyder inte att dramat är utan syfte, mål och stadga. ”Läraren känner till det exakta skälet för 
olika övningar, vet vilka resultat man skall leta efter och studerar de individuella framstegen hos var 
och en” (Way, 1972, s. 167).  
 
Dan Lipschütz 
I Sverige formade Dan Lipschütz sin dynamiska pedagogik under 1960- och 70-talet både som ledare 
för ”Vår teater” och senare inom ”Kordainstitutet” (Hägglund, 2002). Till skillnad från Slade och Way 
beskriver Lipschütz ledarrollen och ledarens uppdrag mycket ingående. Han använder inte ordet 
drama om det han gör även om mycket av innehållet liknar drama. Lipschütz framhåller främst vikten 
av ett tillitsklimat: ”…ett gruppklimat där deltagarna har möjlighet att experimentera med och utforska 
sig själva och sin omgivning utan att vara rädda för att bli kritiserade, hånade eller avvisade.” 
(Lipschütz, 1971, s. 20.). För att åstadkomma ett sådant klimat är ledarens sätt att vara den viktigaste 
komponenten. Lipschütz är mycket detaljerad i sin beskrivning av detta, t.ex. lägger han stor vikt vid 
att beskriva vilka ordval som är lämpliga och inte. Lipschütz beskriver fyra ledarfunktioner: den 
planerande, den stimulerande, den iakttagande/inkännande och den deltagande funktionen.  

Lipschütz framhåller att det kan finnas problem med och en balansgång i ett inkännande 
förhållningssätt, där ledaren riskerar ryckas med av händelserna och bli en del av gruppen på ett osunt 
sätt. Ledaren måste alltid vara medveten om den egna ledarrollen och dess betydelse i förhållande till 
gruppen.  
 
Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarsson 
I rollspel bearbetar deltagarna ofta verkliga situationer. För ledaren blir det viktigt att förstå hur 
grupper bildas, utvecklas och kommunicerar. Teoribildningen till grund för detta är fenomenologi, 
dvs. människors upplevelser och tolkning av olika fenomen de möter. Nilsson och Waldemarsson 
menar att de skiljer på ledarens uppgifter och ledarens funktioner. Ledaruppgifter handlar om de 
konkreta handlingarna ledaren behöver tänka på under rollspelens faser. Ledarfunktionen handlar om 
ledarens förhållningssätt till gruppen och dess individer. Det finns inget rätt eller fel sätt att prata eller 
handla i rollspelen och ledarens sätt att vara skapar förutsättningar för ett tryggt och icke-kritiskt 
gruppklimat.  
 
Kritiskt frigörande perspektiv 
Inom det kritiskt frigörande perspektivet handlar drama om att ge verktyg för ”ett framtida handlande i 
syfte att förändra samhället” (Sternudd, 2000, s. 82). Ofta talas om att synliggöra och bryta förtryck av 
olika slag, inre och yttre, samt att förskjuta maktstrukturer. Den kanske mest kända metoden inom 
perspektivet är Forumteater (Theatre of the Oppressed), utvecklat i politiskt syfte av Augusto Boal 
(1931-2009) i Brasilien. I Sverige har Katrin Byréus Forumspel, en metod som sammanför 
värderingsövningar (Steinberg, 2003) med Forumteater, fått stor spridning, främst i 
utbildningssammanhang. En influens inom perspektivet är Paolo Freire (Freire, 1972).  
 
Björn och Helena Magnér 
I de socioanalytiska rollspel som makarna Magnér arbetat fram är ledaren den som klargör regler och 
gränser, inventerar ämnen och ställer frågor. Varje deltagare ska respekteras för sina åsikter vilka inte 
bör vare sig värderas, kritiseras eller tillrättaläggas av ledaren. Ledaren utgör en förebild för hela 
gruppen genom sitt förhållningssätt. ”Genom sitt eget sätt att vara förmedlar han/hon till deltagarna sin 
inställning att alla är lika betydelsefulla och allas åsikter lika mycket värda att lyssna till” (Magnér & 
Magnér, 1982). Ledaren ska inte heller uttala sina egna åsikter om ett ämne utan fokusera intresset på 
deltagarnas perspektiv och deras förmåga att själva kunna resonera kring orsaker och förklaringar.  
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Augusto Boal  
En ledare i Boals forumteatervärld agerar ofta som Joker. Jokern är en spelledare som i Forumteater 
fastställer spelreglerna, fångar upp publikens reaktioner och bjuder in till inhopp samt ställer frågor till 
deltagarna/publiken. Jokern bör aldrig ge uttryck för sina personliga åsikter om och tolkningar av den 
problematik som behandlas. Det är publiken som bestämmer, inte Jokern. Här talar Boal om att 
Jokerns fysiska och psykiska välbefinnande är viktigt - en Joker får inte vara trött och förvirrad. Boal 
beskriver Jokern som en ”Sokratisk barnmorska”:  
 

..must help the spectators to gather their thoughts, to prepare their actions. Maieutics – the 
joker is a midwife. But a maieutics of body and spirit, not simply a cerebral maieutics. The 
joker must assist the birth of all ideas, of all actions (Boal, 1995, s. 234).  

 
Katrin Byréus 
Ledarens uppgift, enligt Byréus är att ge förutsättningar för en tillåtande stämning där lek och allvar 
kan samsas (Byréus, 2004). Atmosfären bör andas engagemang, leklust och frivillighet. I forumspel 
blir ledarens uppdrag att också axla Jokerrollen. Forumspel har i sin form mycket tydliga ramar för 
Joker och deltagare att förhålla sig till. Men ibland, menar Byréus, finns det situationer när Jokern bör 
tillåta deltagarna att gå utanför ramarna. Det är viktigt att ledaren har en stor lyhördhet inför 
deltagarna (barn eller vuxna) och deras idéer och perspektiv. Ledaren blir lyhörd genom att ge akt på 
olika uttryck för engagemang eller ointresse: kommentarer, ansiktsuttryck och kroppspositioner (är en 
person på väg att resa sig från stolen?). Ledaren måste också förstå hur roller i en grupp fungerar samt 
den inbördes hierarkin. En erfaren ledare kan läsa av gruppens signaler och använda sig av den 
kunskapen i det pedagogiska arbetet.  
 
Holistiskt lärande perspektiv 
Det holistiskt lärande perspektivet kan ses som det mest skolinriktade, med syften som handlar om att 
levandegöra ämnen och ge elever en ”känslomässig och kognitiv förståelse för det innehåll som 
bearbetas” (Sternudd, 2000, s. 97). Individerna utvecklar en medvetenhet och ett självständigt 
tänkande. Dorothy Heathcote (f. 1926) framhålls ofta som förgrundsgestalt inom perspektivet med en 
utgångspunkt i engelsk skolkontext. Gavin Bolton har under många år ”uttolkat” Heathcotes arbete 
och talar om ”drama för förståelse”, dvs. att syftet är en förändrad förståelse hos eleven. Ofta kallas 
drama- och undervisningsmetoden där både lärare och elever går i och ur roller under dramats gång 
för processdrama (Owens & Barber, 2006).  I det holistiskt lärande perspektivet finns rötter till både 
Piaget och Vygotskij (Sternudd, 2000).  
 
Dorothy Heathcote 
Dorothy Heathcote är en frontfigur och pionjär inom processdrama och ”lärare i roll” inom vilken hon 
har utarbetat flera tekniker och perspektiv. Hon vill att deltagarna (barnen) ska besluta vad dramat ska 
handla om och vad som ska hända och hon frammanar detta med olika tekniker, t.ex. genom att ställa 
frågor och genom konstateranden (Wagner, 1993).  Frågorna är uppriktiga – hon vet oftast inte svaret 
själv och de syftar till att öppna upp för nya infallsvinklar, reflektion och handlingar. Tekniken ”lärare 
i roll” innebär att dramaledaren inom fiktionen i dramat går in i en viss rollkaraktär. Det kan t.ex. 
betyda att initialt i spelet agera en bybo som söker hjälp efter den stora katastrofen eller en expert som 
vädjar till problemlösning (expertens mantel). Rollkaraktären kan vara mer eller mindre förberedd.  
 
Heathcote vill inte ge specifika råd till blivande lärare, däremot vill hon att varje person frågar sig vem 
man själv är som lärare, vilka värderingar man har och varför man vill vara lärare. Hur man är som 
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människa påverkar hur man är som lärare. Lärarens egen seriositet och övertygelse i dramat är 
avgörande för resultatet.  
 
Gavin Bolton 
Enligt Bolton är utgångspunkten för dramaprocessen social interaktion men även att levandegöra 
undervisningsstoff. Därför bör en dramaledare vara tydlig över målet/målen med aktiviteten, förhålla 
sig flexibelt till målet och omformulera vid behov under dramat, observera processen, tolka signaler 
från en grupp, använda tolkningen för att anpassa lärandet till gruppens och individens behov samt ha 
fokus på deltagarnas ”hypermedvetenhet” där de samtidigt är sig själva men också kan se världen 
inifrån andra människors perspektiv. Bolton menar att det främsta syftet med dramaundervisningen är 
att hjälpa deltagarna att se sig själva ur ett nytt perspektiv. I det blir ledarens funktion i dramat att 
finna en väg in i ämnet, välja en handling och hitta en passande värdedimension i handlingen (Bolton, 
1992, s. 67) 
 
Och slutligen två svenska ”standardverk” som jag väljer att inte tilldela någon särskild inriktning i och 
med att de ger en grundläggande inblick i drama som ämne och metod.  
 
Bodil Erberth och Viveka Rasmussen 
”Undervisa i pedagogiskt drama” är en riktig klassiker som grundbok i pedagogiskt drama vid svenska 
lärosäten. Här finns allt för den blivande dramaledaren: teorier, historik, metodik, övningar, lekar och 
upplägg för gestaltning, improvisationer, rollspel och teater. Med det gedigna upplägget saknas det 
märkligt nog en särskild text om ledarrollen. När ledarskapet nämns så handlar det om ledaren som 
ansvarig för att skapa ett tryggt gruppklimat och att man bör utgå från de övningar man själv känner 
sig trygg i. Erberth och Rasmussen följer därmed ungefär samma tankegångar som Brian Way, vilket 
de också uttrycker (s. 70). De talar om lyhördhet, tydlighet och en positiv inställning som goda 
egenskaper för en dramaledare. Bearbetande samtal mellan och efter övningarna ges stor betydelse. 
Här är det viktigt att dramaledaren kan ställa stimulerande, öppna och ibland provocerande frågor.  
 
Kent Hägglund och Kirsten Fredin 
I ”Dramabok” ägnas ett helt kapitel åt ledarskapet. Författarna tar avstamp i barnläkaren och 
psykologen Donald Winnicotts lekteori och menar att ledaren kan ge ”leksignaler” i regellekar:  
 

I regelleken måste ledaren bygga upp ett lekområde och bjuda in hela gruppen att leka där. 
Med olika signaler – ord, tonfall och kroppsspråk – kan hon visa att det är tryggt och säkert 
där inne i leken (Hägglund & Fredin, 2001, s. 120). 

 
Hägglund och Fredin talar en hel del om ledarträning och ger förslag på en modell för hur man kan 
utveckla sitt ledarskap. T.ex. framhålls vikten av att utsätta sig för andras kritik och ta emot det på ett 
konstruktivt sätt. Det här är enda gången i litteraturstudierna jag hittar en text som uttrycker något som 
påminner om strategier för utvecklandet av ett hantverkskunnande. Stegvis beskrivs hur man kan 
förbereda sig inför ett dramapass (val av övning, genomförande, reservövning, materialval). Ett 
positivt förhållningssätt, tydlighet och en omsorg om ordval framhålls som viktigt när en övning ska 
instrueras. ”Ju mer konkret och kroppslig du kan göra din förklaring, desto tydligare blir den”. Liksom 
många andra dramapedagoger framhåller Hägglund och Fredin ledaransvaret, här med inspiration av 
Keith Johnstone:  
 



 19 

När du leder en övning har du ansvaret för allt som händer. Är gruppen okoncentrerad gäller 
det för dig att försöka få den koncentrerad, är den splittrad måste du samla den, är en håglös 
måste du göra allt för att få den entusiastisk (Hägglund & Fredin, 2001, s. 127). 

 
Författarna ser det som en bra grundregel att ledaren alltid själv bör delta i lekarna, eftersom det är 
viktigt att visa den egna entusiasmen inför leken. Men det egna deltagandet får inte ske på bekostnad 
av att ledaren inte ser vad som händer i gruppen. Det finns också tillfällen när det är olämpligt att delta 
och ledaren bör alltid använda sitt omdöme. Här är Peter Slades förmanande till hjälp: ”Ledaren är till 
för gruppens skull, inte gruppens för ledarens” (Hägglund & Fredin, 2001). Även om det finns många 
råd och instruktioner i boken så avslutar författarna med vikten av att forma sin egen ledarstil, utgå 
från sig själv och det som passar ens personlighet.   
 
Likheter och skillnader i beskrivningen av ledarskapet i handböckerna 
I handböckerna framträder en gemensam syn på människan som en fri och skapande individ, kapabel 
att uttrycka och förändra sin värld med omsorg om sina medmänniskor. Dramat handlar om att locka 
fram individernas autentiska uttryck och kreativitet. Begreppet demokrati är genomgående och 
dramaledaren blir då en representant för ett demokratiskt ledarskap. Men här finns också ett problem 
som handlar om demokratisk process kontra auktoritärt ledarskap. Både Slade och Way verkar ta för 
givet att ledaren har en inbyggd auktoritet i förhållande till barnen, vilken inte behöver erövras.  
 
Förutom ett flertal metoder inom gestaltning framstår ”frågan” som en vanlig metod för 
dramaledarskapet i handböckerna. Att skapa ett tryggt gruppklimat är också en förutsättning för 
dramaprocessen. Flera metaforer om dramaledarskap träder fram i handböckerna: Ledaren som spegel 
(Peter Slade), som guide (Winnifred Ward), som katalysator (Brian Way, Dan Lipschütz) och som 
barnmorska (Augusto Boal).  
 
Sammanfattning av handböckernas perspektiv på ledarskap 
Sammanfattningsvis pekar inte handböckerna precist på ledarskapet utan verkar, ofta outtalat, utgå 
från att läsaren är en person intresserad av att lära sig leda dramaprocesser och med en självklar 
ledarauktoritet. Det handlar oftast om vad en dramaprocess kan innehålla snarare än hur ledaren bör 
vara för att det ska bli process. Det som ändå framträder är ledarens ansvar för att skapa en trygg miljö 
där kreativitet och skapande kan få fritt spelrum. 

3. Tidigare forskning 
 
Det finns, så vitt jag erfar, ingen tidigare forskning på området dramaledares hantverkskunnande och 
hantverksexpertis. Däremot finns det forskning som berör dramaledarskap, studier om lärares 
hantverkskunnande samt en del om skådespelares yrkeskunnande.  
 
Dramaledarskap som fenomen berör flera olika forskningsfält, vilket troligtvis har att göra med själva 
dramaämnet och dess dubbelhet som både estetiskt och pedagogiskt ämne samt influenser från andra 
ämnesområden. Svensk dramaforskning är främst bedriven inom humanistiska och 
samhällsvetenskapliga traditioner (Sternudd, 2000) och kan beskrivas som tvärvetenskaplig (Österlind, 
2008). Wiechel (1987) har beskrivit dramapedagogikens vetenskapliga bas som teater/estetik, 
pedagogik, barnpsykologi och sociologi. Courtney (1995) pekar på pedagogik, sociologi, psykologi, 
teater, religion och estetik. I och med forskarutbildningsämnet ”praktiska kunskapstraditioner” vid 
Stockholms universitet, där doktorander med fördjupning i drama är antagna, kommer en ny 
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generation dramaforskare att ha sin utgångspunkt i utbildningsvetenskap. Även om drama bär på alla 
dessa vetenskaper har jag valt att fokusera tidigare forskning utifrån den ”dubbelhet” som Courtney 
(2005) talar om: det estetiska (främst teater) och det pedagogiska, samt i den mån det är möjligt, ämnet 
dramapedagogik. Detta borde leda till att jag dels söker forskning utifrån dramaledarens uppdrag, 
oftast i en pedagogisk kontext, dvs. ledarskap och lärares yrkeskunnande och dels utifrån ledarskap 
inom konsten och teatern. Eftersom samtliga dessa områden är gigantiska väljer jag att koncentrera 
mig på det som specifikt berör dramaledarskap, lärares hantverkskunnande och skådespelares/ 
regissörers hantverkskunnande. Att gå in på forskning om lärarledarskap, ledarskap i allmänhet och 
ledarskap inom konstområdet skulle vara en alltför omfattande uppgift för den här uppsatsen.  
 
Jag har sökt avhandlingar, forskningsartiklar och litteratur av forskare i databaserna avhandlingar.se, 
ERIC och LIBRIS. Sökord har varit: Drama + ledarskap eller ledare eller hantverk eller yrke eller 
yrkeskunnande eller kunnande samt Lärare + sökord som tidigare samt roll. Sökningen har även 
genomförts på engelska. Jag har också sökt avhandlingar, forskningsartiklar och litteratur om hur 
skådespelare och regissörer utvecklar sitt kunnande. Sökord har då varit: skådespelare eller regissör + 
yrke eller lärande eller profession eller hantverk. Sökningen har även genomförts på engelska.  

3.1	  Dramaledarkunnande	  
Att vara dramaledare innebär att kunna leda dramapedagogiska processer. Med koppling till dramats 
dubbla uppdrag kan det innebära att vara både en pedagogisk ledare och en konstnärlig ledare. Jag 
kallar kompetensen för dramaledarkunnande, ett ämnesområde som förvånande nog inte ofta är 
beskrivet inom dramaforskning. ”Dramapedagogers professionella kunnande har inte utforskats i 
någon stor utsträckning. Det är dock troligt att de besitter en kunskap, som kunde artikuleras, 
systematiseras och återföras till utbildningen.” (Østern, Backas & Sarling 1994, s. 75).  
 
Kontext och syfte 
Den engelske dramaforskaren Andy Kempe (2009) visar på en modell för vad som påverkar hur 
dramalärare konstruerar sin professionella identitet. Det handlar om:  

- imposed external demands (externa krav) 
- the local context and their personal disposition and values (den lokala kontexten och deras 

egna förmågor och värderingar) 
- the knowledge they possess (kunskaper de besitter) 
- The extent to which this knowledge is used in practice (hur kunskaperna används i det 

praktiska dramaarbetet och graden av detta) 
 
Österlind (2011) visar på situationens och kontextens betydelse: det går inte att tala om ett 
dramaledarskap frikopplat från detta, dvs. dramalärarens samspel med deltagarna. I samspelet uttrycks 
dramaledarens kunskapssyn och syn på deltagarna. Alla dramaledare har inte heller samma 
kompetensområde. I definitionen av drama ser man att det finns olika perspektiv och en dramaledare 
kan vara specialiserad på ett eller flera av perspektiven (Sternudd, 2000). Vad som hör till en 
dramaledares hantverkskunnande kan alltså bero på syftet med den dramapedagogiska verksamheten 
och den specifika kontexten.  
 
Dramaledarens kunskaper och kompetenser 
Vad innebär det då att kunna leda dramaprocesser? Kempe låter dramalärare ta del av en lista med 
olika kunskaper och kompetenser som en dramalärare i England kan tänkas behöva. Listan utgår från 
Kempes egna erfarenheter som dramalärare och lärarutbildare men också från vad han observerat och 
uppfattat hos dramakollegor. Dramalärarna i studien fick rangordna listan och tala om vad de 



 21 

uppfattade som de viktigaste kunskaperna och kompetenserna för deras yrkesutövande. 
Rangordningen visade följande ordning (min översättning i parentes):  
 

- Subject specialist knowledge (Specifik kunskap i dramaämnet, dvs. veta mycket om ämnet 
drama och teater, föreställningar, teaterhistoria, utövare osv.) 

- Drama pedagogy (Dramapedagogik, vad barn lär sig genom drama och hur de lär sig genom 
drama, utvärderingsmodeller osv.) 

- Communication skills (Kommunikativ kompetens. Veta hur man kommunicerar klart och 
tydligt på engelska, verbalt och skriftligt) 

- Curriculum demands (Kunskap om styrdokument och kursplaner) 
- General theories of teaching and learning (Grundläggande teorier om lärande och 

undervisning (utvecklingsnivåer, intellekt, sätt att lära osv.) 
- Contextual knowledge (Kontextuella kunskaper: strategier, styrdokument, filosofi och behov 

som styr en specifik skola) 
- Good general knowledge (Generell kunskap, ungefär att ”veta lite om mycket”) 
- Technical knowledge. (Teknisk kunskap. Regi, scenografi, ljus, kostym osv.) 
- Resources and support system (Kunskap om resurser och system för support. Var de kan hitta 

nytt material och idéer för egen kompetensutveckling.) 
- Educational policy and practice. (Kunskap om utbildningssystem och praktiker inom det.) 

 
Nedan försöker jag sammanfatta hur dramaledarkunnande beskrivs inom forskningen. Jag väljer att 
göra det i en slags kategorisering med rubrikerna: Dramaledaren som ytterst ansvarig för 
dramaprocessen, demokratiskt ledarskap, ledarskap med många ansikten, dramaledaren i roll samt 
reflekterande ledarskap.  
 
Dramaledaren som ytterst ansvarig för dramaprocessen 
Att vara dramaledare är att vara ansvarig för en pedagogisk process. Syfte och innehåll kan skifta men 
det är ledaren som har det yttersta ansvaret för deltagarna i dramarummet och processen (t.ex. lekar, 
övningar, gestaltning och reflektion). Hägglund beskriver hur han, inspirerad av dramapionjären Peter 
Slade samt Keith Johnstone, har som ledstjärna att han är där för gruppens skull, inte gruppen för hans 
skull. Att förstå kontexten och gruppen, välja lämpliga övningar och ställa ärliga frågor hör också till 
ledarens ansvar.  
 

Det må låta mer demokratiskt om jag som ledare säger ”Ska vi sätta oss i en ring?” än om jag 
instruerar: ”Nu sätter vi oss i ring!”. Men om en enda deltagare är motsträvig och säger 
”Nej!” avslöjas mitt falskspel (Hägglund, 2011, s. 21).   

 
Demokratiskt ledarskap 
Dramaledare kan beskriva en strävan efter ett demokratiskt ledarskap i dramaprocessen där delaktighet 
är viktigt (Österlind, 2011). Det handlar ofta om att skapa ett tydligt sammanhang, en trygg grupp och 
en trygg miljö där alla kan vara med. ”Det sociala klimatet har stor betydelse då det signalerar till 
ledarna vad som är möjligt att uträtta tillsammans” (Chaib, 1999, s. 129). Det demokratiska 
förhållningssättet kan ibland till synes krocka med en process som kräver ett mer auktoritärt ledarskap, 
exempelvis att sätta upp en teaterföreställning. Men även med en auktoritär stil kan deltagarna uppleva 
sig sedda som individer och lyssnade på (Chaib, 1999).  
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Ledarskap med många ansikten  
En dramaledare pendlar mellan att vara styrande, lyssnande och samtalande (Holmgren-Lind, 2011). 
Dramaledaren måste kunna ta sig an flera ledarroller, t.ex. som förberedare, förtäljare, förlösare och 
fördjupare (Silfver, 2011) eller som deltagare, handledare, ledare och konstnär (Törnquist, 2011). 
Ibland blir dramaledaren regissör i en konstnärlig produktion (Holmgren-Lind, 2007). Ledarskapet 
anpassas efter syfte och kontext.  
 
Dramaledaren i roll 
Att som dramaledare gå in i roll och delta i dramats gestaltning är både en dramapedagogisk metod 
och ett dramaturgiskt grepp (Wagner, 1990; Holmgren-Lind, 2007). En lärare i roll måste kunna 
hantera att agera i dramat utifrån olika nivåer. Dels att ”väva samman två olika fiktiva nivåer” (Bolton, 
2008, s.278) där läraren kan ha en grundroll i dramat men också att inta rollen av expert på ett område 
(expertens mantel). ”Hon lägger till en roll för att förstärka eller förklara handlingen, hon kan också 
använda sin roll för att påverka handlingens riktning” (Holmgren-Lind, 2007, s. 20). Läraren i roll 
fungerar naturligtvis också på en icke-fiktiv nivå där han eller hon samtidigt som dramat pågår har 
ledaransvaret för gruppen.  
 
Reflekterande ledarskap 
Inom alla perspektiv beskrivna ovan arbetar dramaledaren med att reflektera över var gruppen, 
individerna och dramat befinner sig i förhållande till det överordnade målet och de underordnade 
målen i dramat. Reflektion leder till beslut som leder till nya handlingar som kan påverka gruppen i en 
viss riktning (Bolton, 2008). Reflektionsmoment tillsammans med gruppen under och efter ageringen 
är också en viktig del av dramat. Dramaledaren kan ”pausa” dramat och ställa öppna frågor till 
deltagarna om vad som händer. ”När dramapedagogen stoppar dramat och ställer frågor arbetar hon på 
ett analytiskt och fysiskt plan, där hon och gruppen prövar sig fram och reflekterar via handling.” 
(Holmgren-Lind, 2007).  
 

3.2	  Lärares	  hantverkskunnande	  
 

Experter löser inte problem eller fattar beslut, de gör bara vad som brukar fungera! 
(Björklund, 2008, s. 42) 

 
Inom forskning som allmänt berör erfarenhetsbaserad kunskap, så som hantverkskunnande, är det 
vanligt att tala om färdigheter och förmågor. Som ett resultat av dessa nås förtrogenhet. Lars-Erik 
Björklund kommer i sin avhandling fram till en modell för hur människor inom olika professioner, 
även lärare, skapar sin förtrogenhet (Björklund, 2008), med fokus på expertis. Han finner tre aspekter 
av förtrogenhet: förmågan att se och upptäcka, förmågan att bedöma och förmågan att ta beslut och att 
agera. Björklund refererar Berliner (1986, 1994a, 2001) som använt sig av Dreyfus modell för att 
beskriva lärares expertis. Till skillnad från en lärarnovis kan man se att expertläraren är expert enbart 
inom det egna ämnet, i en specifik kontext, automatiserad i sitt beteende och i sina handlingar, 
förutsatt att situationerna är återkommande i verksamheten, bra på att utnyttja uppkomna situationer i 
undervisningen, dvs. flexibla, bra på att snabbt och rätt känna igen kritiska situationer i klassrummet 
och socialt känsliga för vad som krävs vid problemlösning. 
 
En expertlärare handlar intuitivt i klassrummet men lägger ner mycket arbete på förberedelser och 
planering (Björklund, 2008). Expertläraren är en reflekterande praktiker som reflekterar över 
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lärsituationen både före och efter lektionen, i syfte att bli en bättre lärare (Schön, 1987 i Kroksmark, 
1997).  
 
En erfaren lärare har förmågan att se och uppfatta vad som händer i klassrummet, bland eleverna. Hon 
utvecklar ett slags ”ögon i nacken”, kan se flera saker samtidigt som i ett mönster, analysera 
situationerna, fatta beslut och agera. Denna förmåga har betydelse för undervisningens kvalitet 
(Ainley & Luntley, 2007 i Björklund, 2008). Att intuitivt se/upptäcka, bedöma, ta beslut och agera är 
inget som expertläraren reflekterar över: processen är omedveten och automatiskt. Det man ser och 
gör ses som en självklarhet eftersom läraren känner igen mönstret.  
 
En erfaren lärare bär liksom andra hantverkare på en ”tyst kunskap”, dvs. en erfarenhetsbaserad, 
praktisk kunskap som lärts in genom övning och socialisering och som är svår att sätta ord på. Genom 
anekdoter i t.ex. lärarrummet överförs en del av den tysta kunskapen till kollegor (Berliner i Björklund 
2008). I kapitel 5.2 fördjupar jag teorier om utveckling av förtrogenhetskunnande, resan från novis till 
expert.  

3.3	  Teaterkonstens	  hantverkskunnande	  
Att beskriva hur skådespelare och regissörer lär sig sina respektive hantverk skulle kräva ett arbete 
långt utanför denna studies möjligheter eftersom jag inte hittat forskning som sammanfattar ämnet. 
Troligtvis skulle en beskrivning kräva en kombination av läsning av enskilda skådespelares biografier 
(inifrånperspektiv), samt fördjupat sökande i existerande forskning kombinerat med intervjuer av 
hantverkarna själva, samt observationer (utifrånperspektiv).  
 
Inom teatern finns det ett flertal yrken för att åstadkomma den konstnärliga produkten. Det är de 
konstnärliga yrkena t.ex. skådespelare, regissörer, dramatiker, scenografer och kostymtecknare, de 
tekniska, t.ex. snickare, ljussättare, skräddare och de administrativa, t.ex. teaterchef, producent etc. 
(Teaterförbundet 2011). Här skiljer sig teatern från andra konstformer i och med sitt nätverk av andra 
konstnärer som fungerar stödjande för varandra (Lagerkrantz, 1995). Förutsättningen för en 
konstnärlig process är skapande kaos, vilket gör att teatern ständigt strävar efter antistruktur (Ibid, 
1995). Detta kan tyckas stå i kontrast till den starka hierarki med tydligt definierade arbetsområden 
och rutiner som teaterns organisation ofta utgör. Men teatern föds i ”en balansakt mellan fasta rutiner 
och ett fritt skapande arbete” (Ibid, s. 166).  
 
Skådespelarutbildningen liknar, åtminstone historiskt, en hantverksutbildning i det att yrket traderas 
genom ett mästare-lärlingsystem. Äldre kollegor har lärt upp yngre och en stor del av lärandet har 
skett genom imitation (Järleby, 2003, Lagerkrantz, 1995).  
 

Liksom barnet lär sig genom att betrakta och sedan ta efter de vuxnes handlingar så överförs 
skådespelarhantverket från generation till generation. Yrkesutövaren bär på en tyst kunskap 
som inte kan beskrivas med hjälp av abstrakta begrepp (Lagerkrantz, 1995, s. 174) 

 
Denna tysta kunskap, precis som i många andra hantverksyrken, är något som skådespelare inte 
varken tycker sig kunna förklara eller lära ut. Det är något som ”känns i kroppen”. Därför fokuserar 
också utbildningen till skådespelare på görandet, själva hantverket. Studenterna spelar teater för att 
lära sig teater. Skådespelarens verktyg finns i den egna kroppen som lånas till en idé och blir till 
kroppslig handling. Det är den kroppsliga handlingen som gör det sceniska förloppet synligt 
(Sjöström, 2007).  
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Nackdelen med en situation av lärling – mästare kan vara att det inte sker någon utveckling av 
hantverket. Mästaren bör därför formulera frågeställningar som sedan besvaras i dialog mellan mästare 
och lärling (Järleby, 2003). Den speciella miljö som teatern utgör har också betydelse för den tysta 
kunskapsöverföringen. Varje teaterinstitution kan i sig ses som en egen praxisgemenskap, en subkultur 
med specifika regler, traditioner och skrönor om personer och uppsättningar (Lagerkrantz, 1995; 
Sjöström, 2007). Skådespelaryrket går inte att lära sig utan kontakt med en ”levande teater och med 
levande och konstnärliga yrkesmän” (Järleby, 2003, s. 331).  
 

4. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad hantverkskunnande i dramaledarskap kan innebära och 
försöka beskriva erfarna dramaledares hantverkskunnande och expertis. För att kunna förstå detta 
ställer jag mig följande frågor:  
 

1. Vad kännetecknar erfarna dramaledares hantverkskunnande? 
2. Hur iscensätter erfarna dramaledare en dramaprocess? 
3. Vilka dramakomponenter resp. dramaledarverktyg använder dramaledarna? 
4. Vad säger erfarna dramaledare om det egna hantverkskunnandet?  
5. Vilka dramapedagogiska traditioner och perspektiv återfinns i dramaledarnas arbete? 

5. Teoretiska perspektiv 
 
Studier av hantverkskunnande handlar oftast om traditionella hantverksyrken och dess kännetecken. 
Med utgångspunkt i att drama är ett ämne inom en praktisk kunskapstradition bildar beskrivningen av 
hantverkskunnande ram för analysen av min empiri. Jag fördjupar mig i vad hantverkskunnande och 
expertkunnande kan innebära och lyfter fram teorier inom praktiska kunskapstraditioner, främst Janik 
(1996) och Dormer (1994) med rötter i antiken och Aristoteles. För att beskriva dramaledaren som 
hantverkare använder jag teorier om resan från novis till expert (Schön, 1983; Dreyfus, 1986; 
Hoffman, 1998).  
 

5.1	  Praktisk	  kunskap	  
Vad innebär detta med praktisk kunskap? Hur kan den karaktäriseras? Filosofiprofessorn Allan S. 
Janik har studerat yrkeskunnande och professionalism och tar stöd av Aristoteles teori om praktisk 
visdom i sin beskrivning. Praktisk kunskap tar sig, till skillnad från det vi kan kalla för formell eller 
teoretisk kunskap (som främst inhämtas genom böcker), uttryck i ordlös handling (Janik, 1996). Detta 
ordlösa kan betecknas som ”tyst kunskap” (Schön, 1987) dvs. en kunskap som bara kan inhämtas 
genom handling och där det är svårt, eller omöjligt, att beskriva hur man lär sig. Kunskapen är 
inneboende i själva görandet, i aktiviteten, en slags kunskap i/genom handling. Alla som kan cykla 
kan förstå vad detta innebär. Det är svårt att med ord förklara exakt hur man gör för att hålla balansen, 
styra och förflytta sig framåt men samtidigt bara vet man – i kroppen.  
 
Enligt Aristoteles är praktisk kunskap en helt och hållet personlig kunskap, konkret och tar sig uttryck 
i handling. Det personliga tar sig uttryck i en slags flexibel design i mötet med människor: ”…act 
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towards the right person to the right extent at the right time for the right reason in the right 
way..”(Aristoteles, 1976, s. 109). Janik beskriver Aristoteles syn på praktiskt kunskap så här:  
 

…konsten att skilja mellan för litet och för mycket ifråga om njutning och smärta och 
kunna behärska sig ifråga om fruktan och vrede liksom i det sociala umgänget. Praktisk 
visdom är inte bara en förmåga att avgöra vad som är rätt och fel i vissa situationer, utan 
vad som är rätt och fel för mig i en viss situation (Janik, 1996, s. 21).  

 
Handlingen är konkret och intuitiv snarare än abstrakt och genom ord. Om man översätter det till 
drama skulle det t.ex. kunna handla om en känsla för när och hur en viss övning eller handling bör 
komma in i dramaprocessen. Janik menar att tyst kunskap rör sig om ”kunskap i kroppen”, till skillnad 
från ”kunskap i huvudet”. Den förmedlas genom exempel och situationer, genom upprepad handling 
från en individ till en annan. Den praktiska kunskapen kräver särskilda lokaliteter och är därför i viss 
mån också platsbunden kunskap, vilket gör att den inte kan generaliseras. Den är också mer förbunden 
med kollektiv process, gruppens praxis än i den enskilda individen. Frågeställningen handlar om hur 
istället för vad och målet handlar inte främst om ”att veta” utan snarare om ”att handla”. Det är den 
konkreta handlingen i sig som är målet (Janik, 1996).  
 
Eftersom kunskapen finns i handlingen handlar lärandeprocessen om att göra. Genom imitation deltar 
”lärlingen” i resan från novis till expert (Janik, 1996). Här är det nära till hands att referera till lärandet 
i traditionella hantverk, vilket Peter Dormer fördjupat sig i. Han menar att ett hantverk enbart kan läras 
genom att faktiskt göra det, fysiskt (Dormer, 1994, s. 42). Man kan inte enbart läsa sig till det eller 
iaktta en process. En skicklig hantverkare utvecklar också en ”magkänsla” (gut-instinct) och intuition 
(Ibid).  
  
Att handla, en kunskap som finns i själva ”görandet” är intressant att knyta an till dramaämnets 
tradition. Ordet drama kan härledas från det grekiska ordet dra´o - att handla (Hägglund, 2001) dvs. 
en betydelse av att den aktiva, konkreta handlingen står i centrum. Som jag ser det befinner sig drama 
inom en praktisk kunskapstradition, du kan inte enbart läsa dig till kunskaperna, det är kunskap i 
handling.  
 

5.2	  Att	  bli	  en	  expert	  
Det verkar finnas förmågor, förhållningssätt och färdigheter som experter inom olika praktikområden 
har gemensamt. Historiskt talade forskningen om medfödda talanger och speciella miljöer särskilt 
gynnsamma för expertis (Chi, 2006 i Björklund 2008). Expertens kunskaper och förmågor sågs som 
nedärvda, generella och oberoende av kontext. Nu talar forskningen mer om den utvecklingsresa som 
varje individ kan bli en del av, kunskaper och färdigheter som är starkt bundna till ett särskilt fält, en 
specifik kontext och som inte låter sig överföras till andra sammanhang (Björklund, 2008). Modellen 
”från novis till expert” har fått stort genomslag. Inom en sådan kunskapsutveckling följer 
progressionen liknande spår och mönster oberoende av vilket färdighetsområde som avses. Resan från 
novis till expert handlar om förebilder och övande. För att kunna bli expert måste lärlingen imitera 
mästaren och möta materialet genom verktygen under många, många timmar (Janik, 1996). Här följer 
två modeller som kategoriserar utvecklingen av expertis: Bröderna Dreyfus modell (från novis till 
expert) från 1986 samt Hoffmans modell (från okunnig till mästare) från 1988.  

5.3	  Dreyfus	  –	  Från	  novis	  till	  expert	  
Bröderna Dreyfus visar på följande steg i utvecklingen från novis till expert:  
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- Novis/Nybörjare (Novice) 
- Avancerad nybörjare (Advanced beginner) 
- Kompetent (Competent) 
- Skicklig/kunnig (Proficiency) 
- Expert (Expert) 

 
Jag förklarar nedan varje steg med hjälp av Björklund (2008) och gör egna kopplingar till 
dramaledaren.  
 
Nybörjare / Novis 
Att vara novis betyder inte att man är okunnig på området. Novisen har lärt sig att följa en regel men 
kan ännu inte förstå hela problemsituationen och är beroende av fast struktur, metoder och tydliga 
regler. Den oerfarne dramalärarstudenten som under en praktikperiod på sin VFU-skola börjar pröva 
på att leda dramapass är också beroende av en fast struktur. Studenten har på utbildningen lärt sig 
något om dramaprocessen, syften, mål samt ett antal lekar och övningar. Utifrån detta planerar 
studenten sin lektion och kompletterar med inspiration och scenarier från en metodbok i drama. 
Deltagarna introduceras i lekarna och genomför dem under ledning av dramastudenten. Planeringen 
genomförs som det var tänkt men studenten har svårt för att frångå den tänkta strukturen, reglerna, och 
improvisera ifall det skulle behövas. Dramapasset kan vara givande för deltagarna men arbetet riskerar 
bli ytligt. 
 
Avancerad nybörjare 
En avancerad nybörjare har en viss erfarenhet av olika situationer som hör till det specifika fältet och 
börjar i och med det känna igen mönster – om det har fungerat på det här sättet tidigare är det 
sannolikt att det fungerar på ett liknande sätt igen. Kunskapen är situerad. Medvetenheten om att det 
finns fler fakta, fler och mer avancerade regler har ökat samt en förståelse för att allting inte alltid låter 
sig förklaras. Den avancerade nybörjaren börjar känna vad som är rätt utan att fundera eller tänka allt 
för länge. Man kan tänka sig att dramaledaren som avancerad nybörjare kan känna av situationen i 
dramarummet och anpassa valet av övningar i stunden.  
 
Kompetent 
Att vara kompetent innebär att man bär och utvecklar de egenskaper som den avancerade nybörjaren 
har. Man har samlat på sig en stor mängd erfarenheter av olika situationer, vilket leder till behovet att 
kunna sortera och prioritera – att välja en plan, ta in fakta, tolka problemsituationen och koncentrera 
sig på vad som är viktigast. Vad som kan bli besvärligt för den kompetente är att verksamheten blir 
mer känslomässigt engagerande. Det är en del av vad som krävs för att uppnå kompetens. En novis 
och avancerad nybörjare kan i högre grad lägga ansvaret för ett misslyckande på felaktiga regler i 
systemet, inte hos dem själva. Men erfarenheten av lyckade och misslyckade lösningar ger starka 
”spår” i den kompetente vilket kan förstärka kompetensen ytterligare. Det verkar alltså som det gäller 
att våga engagera sig personligt, ”våga misslyckas”, för att nå djupa kunskaper och vandra vidare mot 
skicklighet och expertis.  
 
Aristoteles talar om ”praktisk visdom” där det inte bara handlar om att handla rätt utan att handla 
utifrån ”vad som är rätt och fel för mig i en viss situation” (Janik, 1996, s. 21). Den kompetente 
dramaledaren har mött ett antal grupper och känner igen hur individer, ovana vid drama, brukar ta sig 
an ett improvisationsarbete. När en grupp visar upp sin scen kan dramaledaren välja bland ett visst 
antal frågeställningar som brukar ge spännande och utvecklande diskussioner i koppling till 
improvisationernas innehåll och form.   
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Den skicklige 
Ovanstående nivåer i Dreyfus modell har gemensamt att individen gör reflekterade, medvetna och 
genomtänkta val. Men den skicklige börjar göra sina prioriteringar intuitivt och omedvetet – 
situationer som följer mönstret fungerar som ”triggers” och hela batteriet av erfarenheter mobiliserar i 
en automatiserad, intuitiv process. Detta kallas för holistisk mönsterigenkänning (Björklund, 2008).  
Det som fungerat tidigare och de resultat som uppnåtts är, som jag tolkar det, lagrade i kroppen. Att ha 
intuition handlar i det här sammanhanget om förmågan att känna igen sig i tidigare erfarenheter man 
bär. Intuitionen bygger på att man har engagerat sig djupt och länge inom ett specifikt område, en 
slags erfarenhetsmässig känslighet.  
 
Den skicklige dramaledaren känner intuitivt att alla deltagare i processdramat inte har gått in i 
fiktionen – även om ingen tillsynes märkbart bryter skeendet eller blockerar händelseförloppet. Hon 
väljer intuitivt mellan några olika tekniker och möjligheter för att öka engagemanget och ”känslan” för 
spelet i rummet. Han/hon kan t.ex. gå in i roll av en journalist som kommer till platsen för att intervjua 
byborna om hur de upplevde att få sina hem förstörda av den stora branden. Den skicklige 
dramaledaren ”vet” erfarenhetsmässigt efter ett antal liknande situationer, att en perspektivvändning, 
utan att bryta spelet och den aktuella fiktionen, oftast leder till en större koncentration bland 
deltagarna.  
 
Experten 

 
Experter genererar de snabbaste och bästa lösningarna till problem, det bästa draget i schack, 
den bästa designlösningen etc. Speciellt utmärker experterna sig i komplexa situationer och 
under tidspress (Björklund, 2008, s. 25) 

 
Experten är ”den förtrogne praktikern” som utvecklar förmågor i att observera, identifiera, prioritera, 
bedöma, dra slutsatser, upptäcka det fördolda och förutse situationer och scenarier.  
 
Istället för att följa regeln befinner sig experten, fysiskt och psykiskt, mitt i regeln och byter perspektiv 
och regelverk när det behövs, utan att fundera så mycket över det. Experten har lång och djup 
erfarenhet inom ett område och använder sig av den till att urskilja mönster och lösa problem på ett 
snabbt och direkt sätt (Björklund, 2008). Experten använder sig av ”gut instinct” (magkänsla) och 
intuition (Dormer, 1994). En kunskap i handling som är automatiserad. Ett annat kännetecken för 
experter är svårigheten att beskriva det egna kunnandet. Det är här vi kan tala om ”tyst” eller ”dold” 
kunskap (Schön, 1987). Det verkar också finnas en svårighet för en expert att bedöma sin egen och 
andra experters kompetens (Björklund, 2008).  
 
Dreyfus förklarar utvecklingen på stegen till expert som en kombination av kontext- och 
situationsbunden kunskap, motivation och stort personligt engagemang. Det tar också, enligt Dreyfus, 
lång tid att bli en expert, 10 år eller mer (Björklund, 2008). Kritiken mot tiden som mått för att 
utveckla en expertis är att det bara går att uppnå expertis på 10 år med en medveten och planlagd 
träning, deliberate practice (Rischel, 2008 i Björklund, 2008). Andra aspekter som situated 
knowledge, individens egna specifika upplevelse torde också ha betydelse (Ericsson & Lehman, 1996 i 
Björklund, 2008).  
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Experten smälter samman förmågorna att se, bedöma och ta beslut till ett, ofta snabbt, automatiskt och 
intuitivt handlande. Det betyder inte att experten alltid handlar rätt eller aldrig gör några misstag. En 
felaktig bedömning kan leda till ett felaktigt beslut som självfallet påverkar den automatiska 
handlingen. Detta betyder inte heller att experten inte planerar eller reflekterar. Det beror på vad som 
är expertisområdet. Att vara expert på att vara lärare (alltså inte att vara expert på sitt ämne som lärare) 
innebär t.ex. att kunna göra en bra planering och att kunna reflektera och utvärdera situationer. 
Planeringen ligger till grund för att kunna handla intuitivt i klassrummet. Expertlärarna beskriver och 
uppfattar problem på ett kvalitativt annorlunda sätt och tar också lång tid på sig att komma igång med 
att lösa problem, men när de väl gör det har de en större palett av verktyg att använda sig av 
(Björklund, 2008). Dorothy Heathcote är ett exempel på en expert i dramaledarskap. Hon visar tecken 
på ”tyst kunskap” när hon säger att hon inte kan förklara vad hon gör och inte heller benämna det som 
drama, teater, lärande eller annat; hon hittar inget namn för det hon gör: 
 

Hon är bra på att visa men inte på att förklara… Precis som en målning inte går att förklara i 
några andra termer än sig själv undviker Heathcote att artikulera sitt arbete (Bolton, 1992, s. 
232) 

 

5.4	  Hoffman	  –	  från	  okunnig	  till	  mästare	  och	  superexpert	  
En annan kategorisering av utvecklingen av erfarenhetsbaserad kunskap finns hos Hoffman (1998):  
 

- Okunnig (Naïve) 
- Novis/Nybörjare (Novice) 
- Den invigde (Initiate) 
- Lärling (Apprentice) 
- Gesäll (Journeyman) 
- Expert (Expert) 
- Mästare (Master)   (Min översättning) 

 
Den naive är någon som är helt okunnig inom ett område, sedan sker en kontinuerlig utveckling av 
kompetens fram till experten som är en mycket kompetent, briljant yrkesman, högt värderad av sina 
likar. Tillägget av det sista steget i Hoffmans modell, Mästaren, ser jag som en stor poäng när vi 
studerar experter i pedagogiska sammanhang, vad som händer när en expert blir lärare, t.ex. 
lärarutbildare. En Mästare ses som experternas expert ”den som fungerar som lärare och den som 
sätter standard och ideal inom en profession” (Björklund, 2008, s. 23). Även Dreyfus har senare 
uppmärksammat detta och talar om en superexpert. Deras kunskap är inte tyst och dold utan de kan 
beskriva varför de gör på det ena eller andra sättet. På så sätt bär den skicklige egenskaper både från 
experten och den kompetente.  

6. Metod 
 
Med en kvalitativ ansats och med en deskriptiv fallstudie som grund kombinerar jag deltagande 
observation av dramaledarnas yrkesutövande med intervju av dramaledarna. Jag gör också en läsning 
av dramapedagogiska handböcker och författarnas syn på dramaledarskapet. Resultatet av empirin 
diskuteras med stöd av teorier om hantverkskunnande.  
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6.1	  Kvalitativ	  metod	  
Ordet ”kvalitativ” härleds till kvaliteter, dvs. vilka egenskaper och specifika drag ett fenomen har 
(Repstad, 1999). Jag försöker beskriva, förstå och tolka fenomenet dramaledarhantverk och dess 
karaktär utifrån dess specifika kontext och utövare. Jag försöker också förstå den innebörd som 
dramaledarna själva ger fenomenet, deras eget perspektiv, inifrån. Med dessa utgångspunkter blir det 
naturligt att i metod utgå från en kvalitativ forskningsansats (Alvesson & Sköldberg, 2008). Jag är inte 
i detta läge intresserad av att mäta hur ofta eller i vilken utsträckning fenomenet uppstår, vilket hade 
pekat mot en kvantitativ metod. ”Kvalitativa och approximativa mått beskriver på ett nyanserat sätt 
’det som finns’ och bryr sig mindre om hur ofta det finns” (Repstad, 1999). Världen, så som den visar 
sig för forskaren och subjekten i studien, gestaltas genom representationer i form av t.ex. 
fältanteckningar från observationer, intervjuer, videoinspelningar och minnesanteckningar (Alvesson 
& Sköldberg, 2008). Kvalitativ metod ger en flexibilitet i forskningsdesignen, vilket jag ser som en 
fördel på ett ämnesområde som är relativt outforskat. Det kommer kanske upp nya frågeställningar och 
problem under studiens gång och jag kan behöva förändra och förfina frågeställningar och metod 
(Repstad, 1999).  

6.2	  Fallstudie	  
Enligt Janik (1996) är fallstudien den lämpligaste metoden när man undersöker praktisk kunskap. Här 
finner jag också stöd hos dramaforskaren Joe Winston som beskriver hur man kan använda fallstudien 
i utforskandet av dramaprocesser (Winston, 2006). I en fallstudie strävar man efter en detaljerad 
undersökning av ett fenomen, exempelvis en individ eller mindre grupp (NE, 2011). Genom att gå på 
djupet syftar fallstudien till ökad förståelse för fenomenets natur och funktion; verkliga människor i 
verkliga situationer (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Frågeställningen handlar ofta om ”hur” och 
”varför” tanken är att det unika och specifika också kan säga något om det generella (Winston, 2006 i 
Ackroyd, red, 2006). Fallstudien kan ha karaktär av förklarande, undersökande eller beskrivande och 
fokuserar på aktörer: individer eller grupper (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  
 

Case studies strive to portray ’what it is like’ to be in a particular situation, to catch the close 
up reality and ’thick description’ of participants lived experiences of, thoughts about and 
feelings for a situation (Geertz, 1973b i Cohen, Manion & Morrison, 2007, s. 254). 

 
För en dramaforskare erbjuder fallstudien goda möjligheter att komma nära fenomenet, i och med 
dramaämnets praktiska karaktär. Men metoden och dess fokus på fördjupad förståelse ligger också 
nära de kunskaper som drama i sig självt genererar. Fallstudien ställer också krav på en 
resultatpresentation som levandegör materialet och visar dess komplexitet och rikedom, vilket gör den 
närbesläktad med narrativa konstformer så som film, teater och givetvis – drama. En annan koppling 
till drama är att fallstudien möjliggör både verbal och icke-verbal data. När fallstudien fungerar som 
bäst liknar den en lyckad dramaprocess:  
 

..//.. it can help us see problems where we had not seen them before, question what had 
hitherto remained unquestioned, understand a familiar experience viewed from other 
perspectives (Winston, 2006, s. 44).  

 
Jag har valt att göra en fallstudie av deskriptiv karaktär, dvs. jag frågar mig hur ett visst fenomen 
kommer till uttryck. I detta fall hur dramaledaren iscensätter en dramaprocess och hur han eller hon 
talar om det egna hantverkskunnandet. I fallstudien eftersträvar man det Geertz kallar för ”thick 
description” (fyllig beskrivning). Det handlar om att inte nöja sig med en möjlig förklaring till 
fenomenet utan sträva efter många alternativ till förståelse. Fallstudien har en utgångspunkt i att all 
kunskap om sociala praktiker är konstruerad kunskap. I och med det kan forskaren utgå från att sociala 
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sammanhang, dess beskrivning, förklaring och dess mening, alltid är tolkningsbara (Winston, 2006). I 
en fallstudie har alltid den specifika kontexten betydelse.  
 
Kritiken mot fallstudie brukar handla om att metoden tenderar bli allt för subjektiv. Är det verkligen 
möjligt att finna det generella genom att undersöka det specifika? För att undvika detta kan forskaren 
använda sig av exempelvis triangulering, där flera källor används när forskaren ska beskriva 
fenomenet (Winston, 2006). I studien använder jag mig av en triangulering bestående av observation, 
intervju samt teorier. 

6.3	  Deltagande	  observation	  
Fördelen med deltagande observationer är att det ger ett direkt tillträde till de platser, samspel och 
processer där fenomenet befinner sig. Nackdelen är att det tar tid och att det är svårt att få syn på allt 
som sker i en miljö. Observationen behöver därför avgränsas på olika sätt (Repstad, 1999). 
Avgränsningen kan handla om geografi eller om specifika frågeställningar kopplade till studiens syfte. 
Forskaren kan välja att studera det typiska i en situation eller det specifika och extrema, men bör alltid 
gå in med ett ”öppet sinne” och inte ha formulerat en hypotes på förhand (Cohen, Manion & Morrison, 
2007). Deltagande observationer kan vara öppna eller dolda samt ha högre eller lägre grad av 
deltagande (Svensson & Starrin, 1996). För en forskare som undersöker pedagogiska kontexter i en 
fallstudie handlar observationsarbetet om att synliggöra ”subjektiva strukturer”, den mening 
sammanhanget har för de inblandade (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  

6.4	  Kvalitativ	  intervju	  
I en kvalitativ forskningsintervju är utgångspunkten den intervjuades synvinkel, hans eller hennes 
livsvärld. Det handlar om att förstå och utveckla mening ur personens erfarenheter. Intervjun är ett 
professionellt samtal där även forskaren är en del av resultatet i och med att han eller hon interagerar i 
samtalet. Men det kan inte betecknas som ett jämlikt samtal eftersom det oftast är forskaren som 
konstruerar frågor, styr och kontrollerar situationen. Forskaren vill i en kvalitativ intervju få fram rika 
och nyanserade beskrivningar och exempel på specifika situationer och handlingar.  Forskaren utgår 
ofta från olika teman, försöker hålla sig så öppen som möjligt till de fenomen som kan visa sig. I en 
kvalitativ intervju ses kunskap som produktion, relation, samtal, kontext, språk och berättelse – något 
som utvecklas i interaktion mellan människor. Därför ses det t.ex. som en normalitet att 
intervjupersonen kan ändra sig eller utveckla insikter under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 
2009).  

6.5	  Urval	  	  
I mitt val av dramaledare att studera ställde jag upp olika kriterier som skulle kunna bidra till en 
mångfald och djup i det empiriska underlaget. Jag ville hitta tre personer, både män och kvinnor, som 
huvudsakligen arbetade med drama. De skulle ha mer än 20 års erfarenhet av yrket och de skulle 
representera olika utbildningsstadier; högskola/universitet, gymnasium och grundskola. Man skulle 
också ha kunnat tänka sig andra utbildningssammanhang som folkhögskola, näringsliv och förskola. 
För att hitta dramaledarna gjorde jag en muntlig efterfrågan i nätverket av dramapedagoger, skickade 
e-post med förfrågan till några jag kände till samt gjorde en annons i en facebook-grupp. Det visade 
sig vara svårt få tips om dramaledare med lång erfarenhet, men jag hittade ändå några som jag 
kontaktade och fick positiv respons ifrån. En av dem har jag tidigare haft som kollega, en har jag haft 
som lärare och en hade jag aldrig träffat tidigare. Här följer en beskrivning av dramaledarna och de 
grupper jag observerade. Namnen är fingerade. 
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Lärare 1 - Ann 
Ann jobbar som dramalärare på lärarutbildningen vid en högskola samt vid en musikhögskola. Hon 
undervisar i lärarutbildningen samt i fristående kurser i drama och musik. Observationerna 
genomfördes vid två tillfällen. Vid det första tillfället deltog jag i dramapasset och skrev ner mina 
iakttagelser i efterhand. Vid det andra tillfället satt jag i ett hörn av rummet och antecknade det jag 
såg. Den grupp hon ledde vid observationstillfällena kände inte varandra sedan tidigare och gick en 
kurs om barn och musik som ingår i det lärarprogram de läser.  
 
Lärare 2 - Billy 
Billy jobbar som dramalärare på en grundskola, till största del med en profilklass i drama som han har 
i ämnena svenska, engelska och matematik. Billy kallas också in som resurs i klasser som behöver mer 
stöd socialt. Mina observationer genomfördes vid två tillfällen i två olika klasser, ingen av dem med 
profil drama. Observation 1 var en klass i åk 6 med mobbingproblematik. Billy hade träffat gruppen 
vid fem tillfällen tidigare. Observation 2 var en annan åk 6 som satte upp en pjäs, ett projekt i 
samarbete med musikläraren.  Billy hade haft ett antal träffar med eleverna där de ägnat sig åt 
manusskrivande, dramaövningar och teaterarbete. Min observation skedde samma dag som det var 
dags för premiär.  
 
Lärare 3 - Catrin 
Catrin jobbar som dramalärare på en gymnasieskola. Hon undervisar i estetisk verksamhet och på 
estetiska programmet, inriktning teater och musik. Hon är också lärare i svenska vid en grundskola. 
Den grupp jag observerade under en lektion gick kursen estetisk verksamhet på gymnasieskolan och 
kom från olika program. Det var tänkt att jag samma dag skulle observera en grupp sångelever som 
hade drama för att förstärka det sceniska uttrycket. Men på grund av någon annan aktivitet på skolan 
kom bara en elev som läraren och jag samtalade med en stund. Jag kommer endast använda mig av 
lektionen som observationsmaterial.  
 
En ytterligare del av urvalsprocessen har handlat om att välja dramapedagogiska handböcker för att se 
vad författarna säger om dramaledarskapet. Urvalet har skett utifrån de, på dramaämnet i Sverige, 
mest inflytelserika pedagoger som Sternudd talar om i de fyra dramapedagogiska perspektiven: 
konstpedagogiskt-, personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande- och holistiskt lärande perspektiv 
(Sternudd, 2000). Detta kompletterat med vad jag uppfattar som grundläggande handböcker i drama 
vid de svenska lärosäten som har kurser i drama. Detta komplement kan förhoppningsvis väga upp det 
faktum att Sternudds avhandling är skriven för mer än 10 år sedan, dvs. det har kommit ut ny litteratur 
sedan dess. Listan utifrån mitt urval är begränsad till 14 titlar. Jag upplevde det som svårt att göra ett 
rättvist urval på grund av att det finns så många influenser och författare. En annan aspekt handlar om 
att dramaledare sällan dokumenterar och publicerar hur de jobbar, utan väljer att tradera sitt hantverk i 
handling, på golvet. Jag ser därför inte listan över ”gurus” som komplett utan mer som ett sätt att lyfta 
fram hur ledarskapet i drama har artikulerats av olika pedagoger.  
 

6.6	  Genomförande	  
I observationen ville jag se på dramaledarens verktyg och jag utgår från tanken att drama medieras 
genom språk (language) och rörelse (movement) samt synen på praktiskt kunnande som kunskap i och 
genom handling - ett kunnande som involverar hela kroppen (Janik, 1996; O´Toole & Haseman, 
1988). Därför valde jag att särskilt fokusera ledarens språk, dvs. orden, sättet att säga dem, 
kroppsspråk och interaktioner i rummet.  
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Jag observerade sammanlagt fem lektionstillfällen. Jag valde en öppen observation där dramaledaren 
och grupperna var informerade om vem jag var och mitt forskningssyfte. Graden av deltagande från 
min sida förändrades under studiens gång. I den första observationen deltog jag själv i dramapasset 
eftersom jag hade en tanke om att uppleva dramaledarskapet inifrån gruppen, att göra en aktiv 
observation. Sedan insåg jag svårigheten i detta i och med att jag inte kunde bli en fullvärdig medlem 
av gruppen. I och med mitt fokus på dramaledarens språk blev det en fördel att sitta i ett hörn av 
rummet och anteckna skeenden. Jag blev på så sätt mer av en passiv observatör (Repstad, 1999). Detta 
kan leda till en osäkerhet hos deltagarna men dramaledarna menade att dessa grupper var vana vid att 
ha en observatör i rummet, i form av t.ex. lärarkandidater (Repstad, 1999). Å andra sidan var det inte 
deltagarna i första hand som jag ville observera och ha en kommunikation med, utan dramaledarna. 
Dessa mötte jag och kommunicerade med även på andra sätt, i samtal och intervjuer.  
 
Under observationen valde jag att göra löpande och relativt noggranna minnesanteckningar. Jag 
försökte fokusera på dramaledaren och de aktioner och interaktioner han eller hon uttryckte. Ett 
alternativ skulle ha kunnat vara att videofilma lektionerna.   
 
Intervjuerna utgör den mest omfattande delen av empirin och genomfördes som ett samtal utifrån olika 
punkter. Syftet med intervjuerna var att få reda på dramaledarnas tankar om det egna 
hantverkskunnandet. För att ge stadga åt intervjufrågorna konstruerade jag dem utifrån de modeller för 
praktisk kunskap som är beskrivet i kapitel 5. Intervjuguiden bygger på Ellströms (1998) modell för 
yrkeskompetens i allmänhet:  
 

- Formell kompetens (den aktuella utbildningsnivån) 
- Aktuell kompetens (den kompetens man förvärvat utanför en formell utbildningssituation, 

t.ex. förvärvsarbete.)  
- Officiellt efterfrågad kompetens  
- Nödvändig kompetens (det som faktiskt krävs för att utföra arbetet) 

 
Inom den nödvändiga kompetensen bad jag informanterna beskriva detta själva, men jag intresserade 
mig särskilt för det hantverksspecifika där lärandet sker genom förebilder och imitation, upprepade 
handlingar, exempel och situationer samt en kollektiv process – i en praxisgemenskap (Janik, 1996). 
Intervjuguiden byggde också på Aristoteles modell för praktisk visdom och ”veta hur”-aspekter, dvs. 
vad som är rätt och fel för mig i en viss situation, sociala aspekter, veta vad som är ”lagom” samt ett 
samtal om ”Gut instinct” (magkänsla) och ”intuition” (Dormer, 1994). För att kunna justera 
intervjuguiden och lära känna lärarna ville jag träffa dem vid två tillfällen. Tanken med det var också 
att ge dem en möjlighet att först möta frågeställningarna vid den första träffen, reflektera över dem på 
egen hand för att sedan fördjupat kunna formulera sig vid den andra träffen.  
 
Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser, i ett avskilt utrymme, och spelades in digitalt. Jag 
förde också minnesanteckningar under intervjuerna. Billy och Catrin träffade jag som uppgjort vid två 
tillfällen, ca en timme vid varje intervju. Ann träffade jag vid endast ett tillfälle, p.g.a praktiska 
omständigheter. Men intervjun varade längre, ca 2 timmar. Tyvärr blev den första intervjun med 
Catrin inte inspelad pga. tekniska problem. Men i och med att jag hade fört minnesanteckningar kunde 
jag någorlunda rekonstruera intervjun, skriva av och förtydliga mina anteckningar. Intervjuerna har 
transkriberats med stöd av programmet Scribe som möjliggjorde att jag kunde lyssna på 
inspelningarna på en lägre hastighet än den normala och skriva ner ordagrant det som sades i 
intervjuerna. Det utskrivna materialet omfattar ca.100 sidor.  
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6.7	  Databearbetning	  
I sammanfattningen av observationerna har jag särskilt lyft fram dramaledarens iscensättning och 
verktyget språk (O´ Toole & Haseman, 1988). De handskrivna anteckningarna från de lektioner jag 
observerat överfördes till ett word-dokument som jag skrev ut. Sedan läste jag igenom texten flera 
gånger och försökte minnas hur det var att befinna sig i det aktuella rummet. Jag har så neutralt som 
möjligt försökt beskriva de olika händelserna, vad jag såg och hörde (se bilaga 1). Ibland har jag 
kommenterat hur jag uppfattar undertexten i en viss aktivitet eller händelse. Sedan beskrev jag det jag 
uppfattat som dramaledarens kroppsuttryck/rörelse samt språk under lektionerna. Jag använde 
överstrykningspennor i grön och orange färg för att i observationsprotokollet markera ”kropp/rörelse” 
respektive ”språk”. Jag förde sedan samman alla anteckningar i respektive kategori och försökte 
sammanfatta det till en text. Mitt sätt att presentera observationerna, formen, kan liknas vid suspense 
structure eller executive summary där de viktigaste upptäckterna i koppling till syftet sammanfattas 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). De citat jag använder mig av i observationerna kan inte ses som 
helt exakta eftersom jag inte spelade in dem utan skrev ner dem i stunden. Efter genomläsning av 
observationerna har jag sammanfattat de dramakomponenter som använts samt verktyg för att leda 
dramaprocessen. 
 
En utskriven intervju kan naturligtvis inte ses som en fullständig representation av ett levande, 
dynamiskt samtal utan är snarare en avkontextualiserad och utarmad hybrid (Kvale & Brinkmann, 
2009). När talspråk omvandlas till skriftspråk blir det en översättning av en berättarform till en annan 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur dramaledarna ser på det egna hantverkskunnandet. 
Därför har jag valt att presentera intervjuerna i var sin sammanfattning av det som jag såg som det 
mest centrala i förhållande till den frågan. Jag har försökt ha ett narrativt förhållningssätt till 
intervjubearbetningen – intervjun som berättelse. En fallstudie ställer krav på en resultatpresentation 
som levandegör materialet. I och med min sammanfattning av den berättelse som intervjupersonen 
konstruerat tillsammans med mig vid intervjutillfället, skapas det en ny berättelse, en tolkning (Kvale 
& Brinkmann, 2009).  
 
Med resonemanget ovan har den ursprungliga berättelsen, en intervju utifrån bestämda teman, därmed 
genomgått flera silningsprocesser. Från samtal till utskriven text till urval av enskilda enheter till ny 
berättelse i form av sammanfattning. Som stöd för sammanfattningen använde jag frågeställningar i 
intervjuguiden och med hjälp av överstrykningspennor i olika färger sorterade jag in uttalanden i 
respektive kategori, t.ex. ”förebilder” eller ”intuition”. I sammanfattning finns ett avsnitt som 
beskriver hur personen själv ser på sitt ledarskap, t.ex. ”Ann tycker”. Det avsnittet är inte att ses som 
ett direkt citat utan är en koncentration av hur personen uttalat sig, i mitt urval.  

6.8	  Etiska	  aspekter	  
Det fanns flera etiska frågor att ta ställning till i forskningsprocessen. En sådan handlade om 
konfidentialitet och anonymitet (Kvale & Brinkmann, 2009). På ett sätt hade det varit intressant att 
lyfta fram vilka de erfarna dramaledarna är, att uppmärksamma deras gärning. Men jag upplevde en 
större frihet som forskare att förhålla mig öppen och kritisk till materialet i och med anonymiteten. 
Anonymiteten är skyddad så till vida att personerna har andra namn än de har i verkligheten. Jag talar 
heller inte om var i Sverige de verkar men det kan hända att någon som känner dramaledarna och läser 
uppsatsen kan känna igen uttalanden och uttryckssätt. Jag har inte sett detta som en negativ risk ur de 
intervjuades perspektiv, tvärtom har de uttryckt det som glädjande att få uttrycka sig om 
hantverkskunnande för kollegor och andra intresserade. På så sätt finns det potentiellt positiva 
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konsekvenser av studien även om det faktum att jag känner två av dramaledarna sedan tidigare kan ha 
inneburit att de ”avslöjat” mer än de kanske hade velat (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför har jag 
också låtit dramaledarna få ta del av sammanfattningen av den egna intervjun och bett dem 
komplettera med klargöranden eller strykningar om de så vill.  
 
Informerat samtycke innebär att dramaledarna frivilligt deltar i undersökningen men också är 
medvetna om vad den innebär (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag informerade dramaledarna om syftet 
med uppsatsen via e-post och telefon innan jag genomförde observationer och intervjuer. Jag berättade 
också om konfidentialitet, proceduren och hur jag tänkte mig upplägget. Men jag har också varit 
öppen för deras förslag, t.ex. om min roll under observationerna. Jag har däremot inte varit tydlig med 
hur intervjuinspelningar och originalutskrifter kommer att hanteras och förvaras, men ser det som en 
självklarhet att de inte sprids annat än möjligtvis till min handledare.  
 
Under observationerna har studenter och elever varit deltagare och jag har informerat dem om syftet 
med observationen, dvs. ett fokus på dramaledaren och inte främst deltagarna, samt om de samtycker 
till min närvaro. Jag skickade jag med ett brev till föräldrarna i grundskolan via dramaledaren där jag 
beskrev syfte och procedur (bilaga 3).  
 
Forskaren påverkar de situationer han eller hon undersöker och blir på så sätt också en del av empiri 
och resultat. Så som de jag observerar och intervjuar ser mig skapar en kontext som ligger till grund 
för hur jag beskriver och tolkar dem (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Detta måste jag som 
forskare ta hänsyn till. Uppenbara variabler i min person att ta hänsyn till i förhållande till 
dramaledarna är att jag själv är dramapedagog och har undervisat blivande lärare i ämnet drama på 
lärarutbildningen. Jag har erfarenhet av många typer av dramaprocesser, även om jag inte själv skulle 
kalla mig för mycket erfaren eller expert.  

6.9	  Trovärdighet	  
Begreppet trovärdighet i kvalitativ forskning kan ses som en ersättning för det som i kvantitativ 
forskningstradition benämns som reliabilitet och validitet (Bryman, 2002).  
För att en studie ska vara trovärdig finns det fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2002).  
 
Tillförlitligheten innebär att forskarens empiri stämmer med de utvalda teorierna samt att forskningen 
utförts efter uppställda regler och att informanterna i studien kan bekräfta att forskarens tolkning är 
riktig (Bryman, 2002). Mitt syfte med studien samt temat för observationer och intervjuer handlar om 
det samma som de teorier jag presenterat: att utveckla ett hantverkskunnande. Jag har låtit 
dramaledarna i min studie ta del av sammanfattningen av intervjuerna samt den färdiga uppsatsen.  
 
Att studien är överförbar handlar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra, 
liknande, miljöer och situationer (Bryman, 2002). Eventuellt skulle en studie om dramaledarkunnande 
också kunna inspirera i forskning om liknande ledaryrken som kombinerar konst och pedagogik, t.ex. 
dans- eller bildlärarutbildning. 
 
Pålitligheten är en bedömning av huruvida studien kan upprepas (Bryman, 2002). På sätt och vis går 
det aldrig att upprepa en studie som bygger på unika möten mellan just en viss grupp av människor 
och ett visst sammanhang, även om frågeställningarna skulle vara desamma. Men i en fallstudie är en 
utgångspunkt att det unika också kan stå för det generella och jag tror att jag har fått en god bild av hur 
dramaledare i Sverige, ur en viss generation arbetar. 
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Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om hur forskaren bedömer objektiviteten i studien. I 
kvalitativ forskning går det aldrig att uppnå fullständig objektivitet men forskaren bör inte försöka 
påverka i olika riktningar (Bryman, 2002). Eftersom jag själv är dramapedagog har det varit svårt att 
koppla bort min förförståelse och betrakta dramaprocesserna och dramaledarna med objektiv blick. 
Jag kan liksom dramaledarna känna instinktivt vad som bör göras i en viss situation eller inte, dvs. jag 
delar deras tysta kunskap om dramaprocesser. Att sätta denna min kunskap i ”parentes” är något jag 
kämpat med hela studien och något jag ständigt reflekterat över. Eftersom det är en närmast kroppslig 
kunskap kan jag inte hejda den med intellektet. Men jag kan också se det som en fördel att jag själv är 
en del av en svensk ”drama-community” och kan förstå varför dramaledare gör som de gör. Det svåra 
är bara att hålla isär när det är en nackdel och inte. En metod jag använt mig av för att bli mer objektiv 
har jag lärt mig från dramat: att fysiskt men bildligt talat ”skaka av mig” gamla föreställningar, blunda 
och tänka att jag gör sinnet blankt och när jag öppnar ögonen nyfiket försöka se dramarummet som 
helt nytt och främmande.  
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7. Resultat  
 
Här presenteras de verktyg dramaledarna använde sig av under lektionerna samt hur de använder sitt 
eget språk. Se kapitel 2.6 för beskrivning av dramats komponenter samt dramaledarens verktyg. 
Detaljerad beskrivning av de observerade lektionerna återfinns i bilaga 1. Jag beskriver också vad 
dramaledarna säger om det egna hantverkskunnandet i intervjuerna.  

7.1	  Dramaledarnas	  iscensättning	  av	  dramaprocess	  
 
Ann 
Ann kombinerar estetiska uttryck; dans, musik, cirkus, rörelse, teater och drama i sitt arbete med 
studenterna. De komponenter jag uppfattade var: lek, rörelse, dans, musik, ljudskapande, sinnen, 
koncentration, tillit, kommunikation, samarbete, fantasi, scenisk gestaltning, karaktärsarbete, 
improvisation, lärare i roll, reflektion och gruppen. De dramaledarverktyg jag uppfattade var hon själv, 
rummet, gruppen, pedagogiska mål och dramapedagogisk process 
 
Anns språk 
Ann använder kroppen mycket i sin undervisning. Hon använder sig av tydliga uttrycksfulla gester när 
hon talar, armar och händer blir som en förlängning av hennes personlighet och de ord och meningar 
hon uttalar. Rörelserna har tydlighet och riktning, jag associerar dem till musik, melodi, dirigering och 
rytm. Ann har vad jag skulle kalla för stark utstrålning och till synes en stark närvaro i rummet. Jag 
uppfattar att hon förflyttar sig i rummet så att hon ”balanserar” avståndet mellan sig själv och gruppen 
när det behövs. Det kan vara nära eller längre avstånd, men hon verkar känna av betydelsen av rummet 
och den rymd som skapas mellan henne och studenterna. Hon skiftar mellan att befinna sig mitt i 
gruppen, vid sidan om den och utanför den. Ann använder dans och rörelse i undervisningen men låter 
dessa uttryck också få utrymme i hennes egna rörelsemönster. Hon visar före i rörelserna ibland (t.ex. 
vals, hitta en rytm eller gå på lina) med inlevelse och i roll, men inte nödvändigtvis på ett ”rätt” eller 
”fint” sätt. Ann säger inte alltid till studenterna vad de ska göra utan börjar en lek eller övning, bjuder 
in till aktivitet genom att visa med kroppen hur man gör och signalera fysiskt ”kom med” till 
deltagarna.  
 
Under uppspelen är Ann uppmärksam på det som sker på scenen, hon vänder sitt ansikte ditåt, blicken 
är intensiv och hon ”lever med” i spelet med sin mimik. Samtidigt är resten av kroppen halvt vänd mot 
resten av gruppen (hon sitter längst ut på kanten) och jag upplever att hon med sin kropp hjälper 
”publiken” att koncentrera sig.  
 
”Det lilla barnet” är en roll som Ann återkommer till ett par gånger under passets gång. Hon kan skifta 
snabbt till detta läge och låta rollen komma som en bisats i några sekunder, för att sedan återgå till ”sig 
själv” och lärarrollen. Att vid olika tillfällen gå in i roll verkar vara naturligt för Ann. Jag 
uppmärksammade ”det lilla barnet”, ”den vuxne som möter barnet”, ”Cirkusdirektören” och 
”Lindanserska”. Jag uppfattar också olika aspekter av läraren Ann, hon kan skifta mellan att vara 
lekfull, intensivt intresserad och allvarlig. Här använder hon kropp och röst, olika tonfall för att 
accentuera sitt syfte.  
 
Ann verkar mycket uppmärksam på vad som händer i rummet, men det är inte alltid hon kommenterar 
det på en gång. Om händelsen hör till ett uppspel så talar hon om den vid senare reflektion. Ann 
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berättar då och då anekdoter av olika slag under sina lektioner. Berättelsen har alltid koppling till det 
aktuella temat (t.ex. historiskt om dansleken, det lilla barnets möte med cirkusen). Som jag beskrev 
ovan kan Ann ibland starta en övning utan instruktion, men hon kan också vara tydligt verbalt 
instruerande (ex. ”Ställ er i era grupper”). Ann använder ofta positiva omdömen som ”vad fint ni kan 
trolla”, ”fantastiskt många olika exempel”. Jag uppfattar inte att hon värderar själva resultatet utan att 
studenterna försökt och gjort sitt bästa. Hon bekräftar vad deltagarna säger och deras förslag genom att 
själv upprepa det som sagts, ibland med en viss förändring i tonfall.  
 
Ann: ”Vad kan man ha på en cirkus?” 
Student: ”Trollkarlar måste vara med” 
Ann: ”Trollkarlar måste vara med” 
 
Ann använder sig av mycket frågor när hon undervisar. Frågorna kan ha olika karaktär och funktion 
och börjar med ”vad”, ”vem”, ”hur” och ”varför”.  
 
”Varför gör vi det här, varför bryr vi oss om ordningen?” 
 
Ibland fångar hon upp en kommentar och låter den bli till en ny fråga. Ann kan också konstatera vad 
som hänt vad gruppen just har gjort (ex. ”Nu har vi gjort en cirkus”) eller slå fast ett visst perspektiv 
(”Så här kan ni utmana barnen”).  
 
 
Billy 
 
Billy jobbar teaterinriktat, grundat i improvisation och text (dramatik) i sitt arbete med eleverna i 
årskurs 5 och 6. De komponenter jag uppfattade var: lek, rörelse, koncentration, berättande, 
kommunikation, fantasi, samarbete, lärare i roll, reflektion, improvisation, karaktärsarbete, text / 
dramatik, gestaltning för publik: teater, ljud och ljus, kostym och mask, rekvisita, regi. De 
dramaledarverktyg jag uppfattade var han själv, rummet, gruppen, pedagogiska mål och 
dramapedagogisk process.  
 
Billys språk 
Jag uppfattar att Billy är en person som brukar ta plats i ett rum, både med kropp och röst. När han 
berättar och diskuterar sitter han ofta ner men gestikulerar mycket och är aktiv i överkroppen. Billy 
deltar inte själv i dramaövningarna och när övningen väl är igång ställer han sig relativt långt från 
gruppen, 5-6 m ifrån. När eleverna jobbar enskilt i grupper kan han gå till en grupp som ropar efter 
stöd. Ibland går han i väg till skåp eller bakom scenen för att hämta olika saker som behövs i stunden.  
 
Under spelet sitter Billy för det mesta ner vid ljusbordet. Blicken växlar mellan manus, scenen och 
ljusbordets reglage. Vid ett tillfälle säger Billy till en pojke, som sitter framför scenen och just då inte 
medverkar i spelet, att inte ha fötterna på stolen. När Billy gör det vrider han hela kroppen i stolen där 
han sitter vid ljusbordet, från scenen och riktar därmed uppmärksamhet mot pojken. Han pekar mot 
pojken med hela armen och handen med handflatan nedåt. Vid ett annat tillfälle gör han också detta 
fokusskifte och vridning med kroppen från scenen och mot ett par pojkar i bänkraden, bara ännu 
snabbare och plötsligt. Det är som att han ”ser” med hela kroppen, även åt sidorna. Ibland går Billy 
kort in i roll, t.ex. av troll och pojke i en saga. Det här kan han också göra när han förklarar hur en 
övning fungerar, t.ex. i ”Skrivmaskinen”.  
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Billy kallar pojkarna för ”herrarna” och flickorna för ”damerna” och har ett sätt att använda vissa ord 
och uttryck som jag uppfattar som en del av hans dialekt och personlighet. T.ex. ”Allright”, ”Lugn i 
storken”, ”förtjusande” och ”då ska vi se, tralala”. Han använder sig ofta av frågor i dramaövningarna 
av typen ”varför”, ”vad”, ”hur”, ”vet ni…?, ”kan ni…?” eller ”förstår ni…?” 
 
”Kan ni komma på en berättelse om motsatspar?” 
”Förstår ni varför jag gjorde den här övningen?” 
 
När Billy går över mer till en regissörsroll, under repetitionen, så blir det inte lika ofta frågor utan 
snarare uppmaningar, även om han också ofta resonerar med eleverna. Han ropar ut många 
scenanvisningar och jag uppfattar att han använder rösten för att styra spelet. 
 
”Ni går bort där” 
”Så. Bra. Fortsätt” 
”Du kan inte stå med ryggen mot publiken. Backa ner.” 
 
Uppmaningar till eleverna att koncentrera sig eller sluta upp med olika oönskade beteenden är vanligt 
förekommande. Dessa uppmaningar återföljs ibland av en förklaring av ett bättre beteende, t.ex. att det 
är hövligt att hålla för munnen när man nyser.  
 
Catrin 
Catrin är noga med uppvärmning och använder sig mycket av improvisation och reflektion i sitt arbete 
med gymnasieleverna. De komponenter jag uppfattade var: fysisk uppvärmning, rörelse, tal, 
koncentration, känslor, kommunikation, samarbete, fantasi, reflektion, improvisation, karaktärsarbete, 
gestaltning. De dramaledarverktyg jag uppfattade var hon själv, rummet, gruppen, pedagogiska mål 
och dramapedagogisk process.  
 
Catrins språk 
Eftersom jag iakttagit Catrin vid enbart ett tillfälle till skillnad från de andra dramaledarna (två 
tillfällen) så har jag inte lika mycket material som stödjer min tolkning av Catrins språk. Men jag har 
uppfattat det som att Catrin har en ”stadig” utgångsposition när hon står. Hon alternerar mellan att stå 
upp eller sitta på golvet. När hon instruerar övningarna står hon oftast upp medan reflektionerna oftast 
utförs sittande. Hon deltar inte själv i övningarna. Catrin använder sig mycket av gester och är tydlig 
och uttrycksfull i överkroppen; armar och händer när hon berättar eller när hon vill markera olika 
placeringar. Jag uppfattar Catrins blick och ansiktsuttryck som mycket uppmärksamt på det hon 
fokuserar (scenen eller den hon talar med). Vid ett tillfälle när hon ställer en fråga ser det ut som om 
hon ”håller i” frågan med den utsträckta vänsterhanden. Med gester understryker hon de talade orden. 
”Bråttom” blir t.ex. till snabba, rundade handrörelser.  
 
Catrin använder sig av många frågor i dramaövningarna, improvisationen och reflektionen av typen 
”hur..”, ”vad…”, ”vem..”, ”vad tänker du om…” När eleverna svarar säger hon ofta ”ok”, vilket jag 
uppfattar som en bekräftelse och sedan upprepar hon ofta svaren. Catrin talar inte alltid om direkt vad 
som ska hända i övningen utan ger nya förutsättningar och instruktioner under övningens gång. Då 
talar hon också till deltagaren i dess roll och i du-form.  
 
”När du vänder dig om är du på anställningsintervju. Säg ditt namn.” 
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Instruktionerna är ofta att ses som uppmaningar till aktioner. När deltagarna inte är i roll tilltalar hon 
dem oftast i helgrupp, som ”ni”. Catrin markerar tydligt början och slutet på en improvisation:  
 
”Koncentration. Varsågod gå fram” 
”Ok. Tack” 
 

7.2	  Dramaledarnas	  tankar	  om	  det	  egna	  hantverkskunnandet	  
 
Ann 
Ann är utbildad lågstadielärare och har under åren fortbildat sig i kurser inom universitet och 
studieförbund. Hon har alltid arbetat med barn och unga i fokus, antingen direkt i skola, förskola, 
fritidsverksamhet och habilitering eller indirekt i utbildningen av musiker och blivande lärare. Anns 
värdegrund handlar om att hon vill att barn och unga ska känna att de är bra och vilja vara med och 
förändra samhället. Hon vill möta barnen med närvaro, lust och ”magi”, oftast med en utgångspunkt i 
språkutveckling. Metoderna för det har hon hittat inom drama, musik, rytmik, teater, levande verkstad, 
akrobatik, clowneri och lek. Förutom läraryrket har Ann också spelat in barnskivor och jobbat med 
barnproduktioner i radio och TV.  

Ann kommer från en familj där rörelse, dans, sång och musik var en viktig del av hur man 
umgicks. Familjemedlemmar benämner Ann som förebilder, tillsammans med andra som berör henne, 
ger energi och står för en idé om ”den goda, demokratiska människan”: Georg Klein, Astrid Lindgren, 
Tage Danielsson och Martin Luther King. Hon nämner många kollegor och samarbetspartners som 
inspirerat och påverkat, ofta från fria grupper inom barnkultur, musik och teater, exempelvis 
skådespelerskan Eva Remaeus. För Ann är det inte viktigt vad hennes yrkesroll kallas, men 
dramaledare och dramapedagog fungerar bra.  
 
Ansvar, mod och tid 
Ann beskriver hantverkskunnande som något som har med erfarenheter att göra och förmågan att 
kunna använda sig av dem. En dramaledare bör, enligt Ann, kunna leda gruppen mot uppställda mål, 
skapa förtroende i gruppen, förstå att alla har olika förutsättningar, ha en medvetenhet om hur 
processen framskrider och lita till den samt kunna härbärgera det som sker i rummet, att ta hela 
ansvaret. En dramaledare måste också kunna avgöra vad som behöver göras och när, dvs. en stark 
medvetenhet om tiden.  
 

..//..du måste ha en förmåga att sträcka tid…//…Du måste vara helt liksom fri i relation till 
tiden. Trots att det hela tiden är en jakt att bli färdig…//… Du måste kunna avrunda. När 
snart det.. det som.. Oj! Nu är det slut! Så får det inte bli. 

 
Ann beskriver också att det krävs mod att jobba med drama och en stor del av uppdraget handlar om 
att ingjuta mod både i sig själv och i deltagarna.  
 

Men det finns inget gulligt, alltså det är ganska skarpt och.. och krävande. Jag tycker också 
att det här hantverkskunnande kanske att man vågar, alltså modet..//…måste finnas ett mod. 

 
Flöde och balans 
Ann tycker att hon har bra energi och flöde när hon jobbar. Hon har bra struktur även om den inte 
alltid syns. Hon utmanar gärna med att välja genres som anses ”fel” i vissa kretsar och för henne finns 
ingen fin eller ful kultur. Hon talar sällan om syftet med en övning i förväg även om det självfallet 
finns där. 
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I kommunikationen med deltagarna har Ann tillgång till sitt hantverkskunnande; hela hennes repertoar 
av uttryck, övningar, sånger och danser. Det betyder inte att Ann alltid jobbar med samma övningar; 
de kan också skapas i stunden, i mötet med deltagarna. Här blir fantasin, associationsförmågan och 
kreativiteten också viktiga komponenter. Anns kompetenser har tagit lång tid att förvärva och det är 
ett kunnande som hon kan vara rädd att förlora och tappa kontakten med. Om hon inte har dessa 
förmågor så kan hon heller inte utöva sitt yrke. Ett exempel på hur hon kan använda sig av sin 
repertoar är när hon går in i rollen av ”det lilla barnet” (se observation, bilaga 1). I den aktuella kursen 
var det viktigt att ge deltagarna en beredskap på vad de ger sig in på, dvs. att möta barn. Hur uppfattas 
det som händer av barnet?  

Det kan se ut som om Ann jobbar på intuition, i ett enda flöde och utan föregående planering. 
Men det säger hon sig aldrig våga (även om hon skulle kunna). Snarare har hon en mycket genomtänkt 
planering. Först tittar hon på det övergripande målet för kursen, alternativt formulerar ett mål. Sedan 
försöker hon tänka hur målgruppen ser ut. Hur ska hon få dem att närma sig målet? Vilka inslag 
behöver det finnas på lektionerna? Ann letar sedan efter uppslag och idéer i den egna 
erfarenhetsbanken. När hon beskriver denna ”bank” pekar hon med händerna bakåt mot ryggen och 
jag säger till henne att det ser ut som om hon pekar på ett par ”vingar” eller en ryggsäck med 
erfarenhet som hon bär med sig. Ofta tar hon en lång promenad och talar kanske in på diktafon om 
inslagen som bör finnas med. Hon behöver oftast inte lyssna på inspelningen utan kommer ihåg det 
hon sagt. När hon kommer hem från promenaden gör hon en snabb skiss som hon sparar till 
lektionstillfället och sedan förhåller sig fritt till. För när hon i stunden möter deltagarna blir det ofta 
något helt annat än vad hon planerade.  
 

Och sen så innan jag ska gå och jobba så tittar jag på den och sen går jag in och jobbar. Och 
så har jag det. Och så gör jag något helt annat. 

 
Efter lektionen för hon anteckningar över hur det blev. Särskilt om det blev någonting nytt, något hon 
inte prövat förut. Hon för också anteckningar i naturliga pauser under passets gång. Det kan handla om 
idéer till nästa gång, minnesanteckningar eller om en deltagare ska jobba mer på någon sak. Det är just 
den gedigna planeringsprocess då hon ”får in gången i huvudet” samt hennes samlade erfarenheter 
som gör att hon kan vara flexibel under lektionen och våga ta tag i det som händer i stunden och väver 
in i processen.  
 

Men då, efter alla år, så kanske det är så att det som jag har tänkt ska bli det - nämen jag tog 
den här övningen istället! För nu lyste solen in, måste vi ta tag i den. 

 
Ann beskriver sitt ledarskap som dubbelt utifrån att hon kan vara enormt noggrann men också otroligt 
slarvig. Detta tror hon kan skapa förvirring hos de som inte ännu är vana vid hennes ledarskap. Hon 
tycker det är viktigt att å ena sidan vara ”vild” och inte för präktig, att våga och kunna skapa magi och 
å andra sidan att vara en distanserad pedagog som hela tiden vet vad man gör och ”kollar läget” utifrån 
mål och syften. Dessa delar står inte i motsats till varandra men de måste vara i balans och harmoni, 
något hon ägnar mycket tid åt att förfina.  
 
Att läsa av tonen i rummet 
Förmågan att kunna läsa av situationer och människor, att ha en intuitiv känsla för vad som behöver 
göras, tonen i rummet, vad som fungerar och inte är viktigt för Ann och en stor del av det som hon 
tycker hantverkskunnandet står för. Om man inte har känslan vad som passar person och situation så 
spelar det heller inte någon roll vad man gör för övning.  
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…//…för min del är det ju så att det måste vara i balans... uppgiften, tonen i rummet, 
atmosfären alltså det det är ..//…en närvarokänsla...//… ungefär som att spela ett stycke va, 
det, det kan man ju va sämre och bättre på. Och då vet man ju.. ahh.. fasen vad platt det blev 
nu..och..//.. Ja! Nu tog det liksom. Åh det klingar vackert..//.. 

 
Ann ”scannar av” deltagarna kontinuerligt, särskilt i början av en process när hon inte känner dem så 
väl. Hon tror att det händer mycket som vi är omedvetna om men ändå känner av intuitivt. Det 
påverkar varför stämningen känns rätt eller fel för ett visst moment. 
 

Alltså man har bara en upplevelse av någonting som kommer i stämningen eller det börjar 
tjocka sig… det börjar liksom och pumpa någonstans 

 
Känslan gör att hon tar vissa beslut och vägval. Det påverkar också hur hon bedömer och möter 
deltagarna utan att känna till alla fakta. Ann beskriver det som att hon leker med sina erfarenheter och 
att det är det som är vingarna eller ryggsäcken vi talat om.  
 

För jag bär hela tiden med mig alla mina erfarenheter, det är dem jag leker med. Jag leker 
hela tiden med mina erfarenheter. 

 
Hon jämför förmågan att känna av stämningen med att musicera: man utvecklar en känsla för när man 
bör avsluta en fras, vilken sorts rytm och puls det bör vara och om något bör lyftas fram extra, ett 
fermat kanske? (Ett fermat är en musikalisk term och ett tecken som i noteringen betyder att en not ska 
hållas ut längre än notvärdet avser.) 

Ann lyssnar på tecken från gruppen, kroppsspråk, stämning, det hon hör och ser. Hon kan också 
ställa direkta frågor om hur gruppen upplever det som händer. Är energin låg måste hon ta upp tempot 
och är den energin hög tar hon ett steg tillbaka. Det gäller att våga ta tag i tempot åt olika håll.  
 
Att hålla sig i god form 
För att behålla erfarenheterna, repertoaren och förmågan att ”läsa av” träffar Ann regelbundet en 
grupp med autistiska barn och ungdomar. Det är i det mötet hon kan göra en självuppskattning om hur 
väl hon hanterar sitt hantverk. Som stöd för reflektionen filmar hon passen och diskuterar med 
kollegor inom habiliteringen. Ann beskriver det som att finslipa instrumentet, att hålla sig i god form 
och hitta lämpliga ”lekytor” för detta.  

Andra källor till Anns utveckling idag är kollegor och studenter. Att jobba i par med en kollega 
som ger henne kreativt utbyte inspirerar och utvecklar ledarskapet på ett lustfyllt sätt. Ann uttrycker 
att det är roligt att ”leka ihop”. Att befinna sig i högskolevärlden har ”tvingat” Ann till att reflektera 
över det hon gör, på gott och ont. Hon kan uppleva att reflektionen hindrat henne från att vara sig 
själv, att hon funderat för mycket över hur man ska vara som ledare. Men reflektionen har också 
bidragit till att hon fått syn på nya saker som varit bra för hennes utveckling.  
 
 
Billy 
Billy är utbildad lärare i svenska, engelska, svenska 2 och specialpedagogik. Han beskriver att han 
”formellt sett” inte har någon dramautbildning men att han har fortbildat sig i ett antal kurser som 
ordnats av kommunen under 70- och 80-talet. Bland annat i improvisationsteater och psykodrama. 
Under sitt yrkesliv har han främst jobbat som lärare i grundskolan men även gymnasiet och KomVux. 
Under en period jobbade Billy som samtalsledare inom socialvården och han har också en karriär som 
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musiker och skådespelare inom Rikskonserter och Riksteatern. Han beskriver att han alltid gillat att stå 
på scen.  

Att det blev just drama och teater i en skolkontext som Billy ägnat mesta tiden åt kom sig av att 
några elever bad honom göra en föreställning med dem inom ”elevens val”. Eftersom Billy kan och 
tycker om att göra produktioner sökte han bidrag som ledde till olika projekt. Elevernas engagemang 
skapade grund för en profilklass inom drama och teater.  

Billy känner många skådespelare och scenkonstnärligt verksamma personer som har betytt 
mycket för hans erfarenhetsbas och utveckling som ledare. Främst är det personer och grupper som på 
70- och 80-talen jobbade med inspiration från Keith Johnstone och improvisationsteater. T.ex. Helge 
Skog, Tomas Bolme, Fria Pro-teatern och Teater Narren. En annan inspirationskälla är Actors Studio 
och Method Acting med Stanislavskij-övningar som bas. Billys erfarenheter kommer också från 
arbetet med barn och unga. Han lär sig mycket genom eleverna och VFU-studenter från 
lärarutbildningen.  

Fortfarande hittar Billy inspiration i mötet med andra scenkonstnärer, ofta under de samarbeten 
han och dramaklassen har med olika institutioner, grupper och f.d. elever som nu jobbar professionellt. 
Han tar särskilt intryck av skådespelare som är duktiga på kropp och röst, t.ex. mimare. Men 
inspirationen kommer också från eleverna – om de är bra på något särskilt, t.ex. fäktning, dans eller 
akrobatik, så låter han dem instruera kamraterna. Billy tycker inte det finns något självändamål i att 
han ska lära ut något som eleverna är så mycket bättre på.  

Billy beskriver att han känner sig mer som teaterledare än dramaledare men att drama har varit 
ett sätt att ta sig fram inom teaterarbetet. Att ha lärarkandidater har gjort att Billy blivit tvungen att 
formulera sig mer kring hur han jobbar och varför, hur övningarna kommer in i arbetet och vad 
skillnaden blir mellan drama och teater. 
 

Men alltså jag brukar säga till jag brukar säga att för mig är drama i förhållande till teater 
som träning i förhållning till match. De går inte att ha utan varandra. 

 
Att navigera tryggt 
Billy tycker att hantverkskunnandet för en dramaledare handlar om att bidra med struktur, skapa en 
socialt trygg miljö där ingenting är rätt, fel eller pinsamt och kunna leda en lektion från start till mål 
och i det lämna utrymme för flexibilitet beroende på vad som händer under processens gång. Att ”veta 
vad jag gör när det inte går som jag har tänkt mig”. Han beskriver dramaledarens, men även lärarens, 
hantverkskunnande med metaforen ”navigering”.  
 

..//.. jag brukar beskriva det som att köra i en farled. Man behöver inte åka exakt. Men man 
får inte, man får inte gå på grund. Och varje gång man kommer i närheten av något hinder 
eller något problem man möter så måste man alltså ha en plan B eller till och med en plan C 
va man måste hela tiden ha alternativen.. öhm..saker i huvudet med sig. 

 
Man måste förstå eleverna och kunna möta dem men säga ifrån när det behövs och kunna tydliggöra 
överenskomna regler. Dramat ska leda till aha-upplevelser och då bör ledaren inte förstöra detta 
genom att förklara för mycket. Det krävs en stor portion mod att vara dramaledare eftersom eleverna 
är modiga i dramaprocessen.  

En dramaledare måste också vara allmänbildad. Eftersom eleverna inte hunnit få så mycket 
historisk kunskap och erfarenhet med sig måste dramaledaren kunna fylla i och bidra med ett när och 
ett hur. Här är det också viktigt att kunna förlägga dramat, texten eller övningen i vår tid, att hitta 
vägar till hur den kan bli aktuell för barnen idag. Om man som dramaledare jobbar teaterinriktat är det 
en stor fördel att ha med sig teaterns yrkeskunnande om produktion, ljus och ljud, vilket Billy har.  
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Samspel och metodmix 
Billy tycker att han är tydlig med struktur, vad som ska göras och var saker hör hemma. Han har en 
hög intellektuell förväntan på eleverna och utgår från att de kan – vilket de då också gör. Han är 
mycket verbal och använder det medvetet för att visa på hur viktigt språket är. För Billy är det viktigt 
att ha en personlig relation till eleverna men aldrig bli privat.  

Billy undervisar sin klass i både svenska, engelska, matematik och drama. Han använder sällan 
färdiga läroböcker, snarare litteratur (romaner, dramatik, lyrik) och film. I drama ”korsar” han oftast 
IMPRO-övningar med Method Acting vilket kan innebära att eleverna inför en uppsättning får vara i 
sina karaktärer medan de gör klassiska dramaövningar och IMPRO-övningar. Han jobbar gärna med 
existentiella frågor eftersom det är det som tonåringar oftast intresserar sig för.  

Billy har under åren en erfarenhet av vilka övningar som fungerar när och i vilka situationer. 
Behovet av flexibilitet gör att han har flera möjliga lektionsupplägg aktuella i huvudet när han jobbar. 
Samspelet med barnen påverkar och utvecklar övningarna. Billy är noga med att poängtera att han 
aldrig själv deltar i övningarna. Det handlar om att han tycker eleverna är mycket bättre än honom och 
att det blir ojämlikt - han tar för mycket plats, både bokstavligt och bildligt. Billy tycker inte heller att 
man bör förklara övningar och möjliga upplevelser allt för mycket i förväg eftersom eleverna då går 
miste om pedagogiskt viktiga aha-upplevelser.  
 

Den ska ju leda till att ljuset tänds i barnets öga. Och om jag då håller på och förklarat en 
massa innan..då har jag tagit bort aha-upplevelsen va. 

 
Återkommande processer 
Året med dramaklassen har en mycket tydlig struktur och syftar till att sammansvetsa gruppen, öva 
uttryck, utveckla det dramatiska språket på olika sätt och förberedas för det sceniska. Billy vet ungefär 
vad han kan förvänta av grupprocessen under året och både drar nytta av och påverkar det skeendet. 
Han använder sig av att klassen är åldersblandad, de yngre kan t.ex. lägga ut beställning till de äldre på 
scener de vill ha med i sina spel. Inför en produktion jobbar klassen ingående med karaktärsanalys. 
Om Billy har en lärarkandidat så påverkar detta årscykeln, t.ex. brukar lärarkandidaterna hålla i 
forumspel.  
 
Trygg miljö för lärande 
Billy är tydlig med sociala normer i kommunikationen med eleverna. De utvecklar tillsammans en 
social kod utifrån beteenden som accepteras och inte. Ingen ska känna sig utsatt eller kränkt. När 
barnen känner sig socialt trygga och skyddade kan också lärandet uppstå. Detta kräver, enligt Billy, en 
öppen dialog och ett direkt bemötande vid konflikter både i och utanför klassrummet. Den sociala 
tryggheten i gruppen är överordnat innehållet. 
 
Stark relation till eleverna  
Billy talar om relationen till dramaklassen som att de är en familj. Han förväntar sig att de ska 
behandla varandra, sig själva och honom på ett bra sätt. Han talar ofta och gärna om sina elever och 
upplever att han känner dem mycket väl. Det blir många berättelser, ofta med poängen hur barnen 
(han säger alltid barn, inte ungdomar) övervinner svårigheter och växer i teaterskapandet och som 
människor. För Billy är det viktigt att barnen känner sig uppskattade och bekräftade, att de känner att 
han vill dem väl.  
 

Jag säger att: ’Ni är det bästa som finns. Ni är jordens salt. 
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Billy tycker det är roligast att jobba med elever i tidiga tonår och han låter dem ofta vara med och 
bestämma, planera upplägg, processer och innehåll. Han har stor förståelse för tonåringars tankar, 
handlingar och känsloliv.  
 

För det här sysslar inte skolan med. Men i drama måste det få komma fram. Det finns inte en 
chans att köra drama ärligt utan att få fram sex, våld, hat, skräck, oro, längtan. Det går inte. 
Man kan inte köra drama utan starka känslor. 

 
Billy förhåller sig medvetet fysiskt till eleverna och kramar dem mycket, ett sätt att komma nära och 
lära känna dem. Med sin erfarenhet från socialtjänsten känner han intuitivt om ett barn vill bli kramat 
eller inte, om det är på väg till eller från honom. Intuitionen, magkänslan, är något Billy tror på och 
litar till, även om han inte alltid är säker på hur han ska tolka den. Han tänker att han har utvecklat sin 
starka intuition genom att vara nära barn mycket, inte minst genom att jobba med utsatta barn. Det 
taktila kan ge honom många viktiga nycklar till hur barnet fungerar och vill bli behandlat.  
 
Catrin 
Catrin är utbildad folkskollärare, auktoriserad dramapedagog och har läst fristående kurser i 
teatervetenskap. Hon har också gått en hel del teaterkurser, t.ex. Teaterstudion och helgkurser på ATR 
(Amatörteaterns Riksförbund) samt kurser i mask, akrobatik och fysisk teater. Catrin jobbade som 
skådespelare i fria grupper under 70- och 80-talet vilket gjorde att hon lärde känna andra skådespelare. 
Catrin har också har medverkat i radioteater och TV-produktioner.   

Under utbildningen i teatervetenskap blev Catrin inspirerad av Paolo Freire och Dorothy 
Heathcote. Här mötte hon också andra scenkonstnärer som gjorde intryck: Carlo Barsotti, Bernt 
Callenbo, Anna Greta Ståhle, Rudolf Penka och Ingrid Luterkort. Catrin nämner också ett flertal andra 
inspiratörer, som Mona Malm (som hon också var elev hos under en period), Örjan Herlitz, Peter 
Oskarsson, Suzanne Osten och Jalle Lindblad. Dessa personer har gett Catrin ”ögon att se med”. Men 
att de inspirerat henne betyder inte att hon tycker allt de gör är bra, det kan också innebära att de 
irriterar henne. Catrin har också tagit intryck av rörelsepedagoger och mim, teatermakare som Brecht, 
Grotowski och Dario Fo samt improvisation i Keith Johnstones anda.  

Idag tar Catrin intryck av träffar med kollegor under biennaler och konferenser samt från 
föreställningar och dess regissörer. Även lärarkandidater inspirerar och hjälper henne reflektera över 
och formulera sig kring det egna kunnandet.  

För Catrin är det inte så viktigt om hon kallas för dramapedagog eller dramalärare. Däremot 
värjer hon sig för uttrycket ”dramaledare” som inte signalerar yrkesroll lika tydligt som ”dramalärare”. 
Hon betecknar sitt arbetssätt som teaterinriktat men tycker att drama och teater går i och ur varandra. 
Catrin beskriver drama som det ursprungliga uttrycket vilket hon också kommunicerar till eleverna. 
 
Att gå sin egen väg 
Catrin jämför hantverkskunnandet i dramaledarskap med skådespelarhantverk och annat hantverk: att 
pröva, förkasta och pröva igen. Att pröva är kännetecknet för en kreativ process. Hon tycker det är 
viktigt att varje lärare hittar sitt eget sätt att jobba, det som fungerar för honom eller henne. Hon 
kopplar detta till hur drama fungerar: det är en metod som ändras beroende på vem som använder sig 
av den.  
 

Jag tror att var och en måste lita på sig själv. Och göra sina erfarenheter utifrån det. Och den 
metod som passar, det låter kanske lite allmänt, men jag tror ändå att det är det enda rätta. 
När man är, oavsett vad man är för lärare. Att man följer sin egen... struktur och vilket 
hantverk man än är i. 
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Hantverket innebär att göra ”många kullerbyttor” på en snårig väg. För att bli riktigt bra måste man 
våga trilla rejält och misslyckas. Tiden har också betydelse, att ha jobbat länge ger kunskap. 

Dramaledaren måste kunna lyssna till stämningar i rummet, i sig själv och hos eleverna. Det kan 
handla om att notera koncentration, interaktioner och relationer, att se det sociala och hitta vägar till 
respekt. Att ”ta in” personerna man jobbar med. En dramaledare får inte ha bråttom utan hålla fokus 
och ha en närvarokänsla; vara ”här och nu”. Detta betecknar Catrin också som dramats essens. En 
medskapande process där vi lyssnar på varandra och lär av varandra.  
 
Kunskapstörst och trygghet 
Catrin tycker att hon är temperamentsfull, inspirerande och inte rädd för att göra bort sig. Hon vill att 
eleverna ska stå på egna ben, därför ger hon dem fritt utrymme när hon anser dem mogna för det men 
vågar också gå in tydligt i deras arbete och bryta, hjälpa eller stötta när det behövs.  Det är viktigt att 
reflektera tillsammans med eleverna, att prata om vad som händer, vad de ser och ge belysning åt 
dramat från olika perspektiv. Catrin talar om att utveckla ett seende. Hon beskriver sitt egna 
hantverkskunnande som att hon är trygg med det hon gör och har lång erfarenhet att falla tillbaka på.  
 

Och att jag har provat så att jag någonstans har i bakhuvudet en massa erfarenhet utav hur det 
har funkat tidigare gånger. 

 
Catrin blandar olika metoder i drama och har hittat sin egen modell som passar henne och hennes sätt 
att vara. Övningar som hon inte gjort på länge kan plötsligt dyka upp i hennes medvetande och få ny 
glans. Nya övningar och nytt lärande får ny plats i hennes ”arkiv” och införlivas med de föregående.  
 

Ja. Ungefär som jag är en dator som att… Ja just det, det är den filen som ska fram nu. 
 
Att det egna dramaledarskapet fungerar tror Catrin beror på att hon själv har en stor kunskapstörst, att 
arbetet stimulerar henne och att hon vågar pröva olika vägar. Människor och hur människor 
kommunicerar är en av hennes stora drivkrafter. Det är också i kommunikationen, i interaktionen med 
andra människor som Catrin upplever att hennes hantverkskunnande fungerar ”automatiskt”, att hon 
säger saker till eleverna som hon tycker låter riktigt bra men som en samtidig, distanserad del av 
henne själv kan iaktta utifrån och förundras över.  
 

Det var ju precis att jag hör vad jag… om tanken är här och sen kommer orden, ja ibland 
pratar jag för fort. Så hinner jag inte tänka först utan käften går liksom. Men ibland är det 
precis som käften känner tanken. 

 
Catrin jobbar mycket med frågor.  Hon vill att eleverna ska reagera på ”vad” och ”varför”, bli nyfikna, 
lyssnande, trovärdiga, bejakande och närvarande. ”Vad var det vi såg” är en vanlig fråga. Catrin 
försöker på så sätt lära eleverna att utveckla ett seende där det handlar om att ge utrymme för olika 
tolkningar snarare än fastna i om något är bra eller dåligt, rätt eller fel. Ofta säger hon just ”bra” eller 
”fint” efter en övning, men menar då, som jag tolkar det ”tack just nu” eller ”tack för din insats”. 
Catrin vill också locka eleverna till att hitta egna uttryck och försöker därför vara medvetet otydlig när 
det behövs.  
 

..//..och det är det jag menar då att, att om jag är för tydlig där eller jag spelar inte före. Utan i 
så fall gör jag det på ett tokigt sätt så att de ska hitta någon trygghet i det 
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Relationer, reflektion och struktur 
Att vara lärare handlar mycket om att kunna hantera relationer på ett professionellt sätt. För Catrin är 
det viktigt med skillnaden mellan att vara privat och personlig och hon tycker själv att hon har hittat 
ett bra förhållningssätt i det. Catrin reflekterar ständigt över sitt lärarledarskap och tänker på hur hon 
kan förbättra olika moment. Professionaliteten innebär också att förhålla sig till förordningar, 
kursplaner och betygssättning. Detta påverkar givetvis planeringen, även om Catrin tycker att ämnet 
drama är mer fritt än andra ämnen för henne som lärare att tolka och påverka. Den modell Catrin oftast 
använder sig av består av fyra delar: En grundläggande period av lekar och övningar som främjar 
trygghet och samarbete i gruppen. Här kommer också fysisk rörelse, avspänning, sinnen, röst, 
koncentration och kommunikation in. Grunden fördjupas med en mer gestaltande fas där det fysiska 
arbetet också tar sig an ordet; röst, ramsor och improvisationsarbete. Sedan får eleverna se och tolka 
andras ord genom att se föreställningar. Därefter är det dags för eget sceniskt arbete, ofta genom 
bearbetning av klassiker. Catrin är själv förtjust i grekiska dramer, Shakespeare och Strindberg.  

Idéer till nya övningar och planeringar kommer till när Catrin ser hur andra jobbar, eller när hon 
inspireras av en föreställning. Hon studerar, plockar det hon behöver och omvandlar materialet så det 
passar hennes sätt att arbeta. Ibland kommer övningarna till henne när hon är hemma eller när hon går 
till skolan. Catrin planerar veckan på lördag eller söndag. Hon gör en kortfattad skriftlig planering som 
bygger på en reflektion över vad som hänt föregående pass. Detta vet hon eftersom hon för 
anteckningar under lektionerna. Med hjälp av egna ”koder” kan hon anteckna vad som fungerar och 
inte, vad en viss elev behöver utveckla och vad hon behöver ta upp vid enskilda samtal.  Att ha en 
skriftlig planering betyder inte att hon behöver följa den, men utan planering skulle lektionen bli för 
”rank”.  
 

Men när jag har den där. Så att jag kan liksom relatera till, vad det var jag hade tänkt från 
början. Och då är det på något sätt autopiloten då man sätter kommer in att jamen då gör jag 
ju rätt. Och sen kan jag gå och titta, jaja, vi hoppade över den övningen, men då kan jag ta 
den sen. Då vet jag det. 

 
En känsla för timing 
Intuitionen är viktig för Catrin men hon menar att varje person hittar sin egen känsla för vad som är 
rätt, det är inte samma för alla. Var och en måste lita på sig själv och göra erfarenheter utifrån det. 
Känslan för hur lång en improvisation ska få fortgå är ett exempel. Här kan Catrin ibland utmana sig 
själv och eleverna genom att låta improvisationen fortgå längre än hon själv tycker den bör. Hon vill 
med det även utveckla elevernas känsla för timing, vilket gör att de ofta reflekterar över den aspekten 
av improvisationerna. Det händer också att hon tar fel och tackar för en improvisation som inte är 
avslutad. Då är det viktigt att hon som ledare tar på sig hela skulden och ansvaret så att inte gruppen 
börjar anklaga varandra.  
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8. Analys 
 
Sammanfattningarna av observationer och intervjuer diskuteras med stöd av de teorier jag presenterat. 
Det handlar om vilka dramapedagogiska traditioner och perspektiv som framträder i dramaledarnas 
arbete, vilka verktyg de använder sig av samt ett särskilt fokus på hantverkskunnande och 
expertkunnande: från novis till expert och dramaledarkunnande.  
 

8.1	  Traditioner	  och	  perspektiv	  i	  dramaledarnas	  arbete	  
Jag diskuterar här inom vilka dramapedagogiska traditioner och perspektiv (Sternudd, 2000) 
dramaledarna verkar.  
 
Anns förebilder står för humanistiska ideal och barnperspektiv, det är ”den goda, demokratiska 
människan” som är drivkraften. Hon nämner ingen dramapedagogisk förebild utan hänvisar hellre till 
kollegor inom teater och musik, främst barnkultur. Hon använder flera estetiska uttryck i sin 
undervisning; musik, dans, teater, cirkus men har också med många, som jag uppfattar, vanligt 
förekommande dramaverktyg så som rörelse, koncentration, samarbete, tillit, fantasi. Improvisation är 
återkommande inslag. Ann använder sig av lärare i roll då och då, i korta sekvenser och berättar 
anekdoter. Med kopplingen till demokrati samt, liksom Peter Slade, ett fokus på barnets perspektiv 
och barnets behov av att uttrycka sig på flera estetiska sätt, vill jag placera in Ann i det 
personlighetsutvecklande perspektivet. Peter Slade är också den dramapersonlighet jag främst 
förknippar Anns ledarskap med. Men jag ser också en stark grund i konstnärlig gestaltning i Anns 
undervisning och spår av Winifred Ward vilket tyder även på det konstpedagogiska perspektivet. 
Ann går då och då in i roll i syfte att tydliggöra viktiga perspektiv för gruppen, dvs. hur ett litet barn 
gör och tänker. Tekniken kan härledas till en Heathcote-tradition och landar, även om det inte är 
särskilt långa stunder, till viss del in i ett holistiskt-lärandeperspektiv.  
 
Billys förebilder kommer från teatervärlden, särskilt skådespelare han lärt känna samt särskilda 
metoder så som Method Acting, Stanislavskijs teaterövningar (som ligger till grund för Method 
Acting) och ”Impro” enligt Johnstone. Billy framhåller ofta sina elevers perspektiv, känner stolthet 
över dem och värnar deras rätt att uttrycka sig på sina villkor. Han har ett starkt socialt engagemang i 
elevernas utveckling. Att Billy är starkt influerad av Impro-övningar märks i det han berättar och det 
jag observerat. Han använder sig av teaterns språk, konventioner och verktyg så som dramatisk text, 
regi, karaktärsarbete, scenografi, ljus, ljud, kostym osv.  Berättandet och anekdoterna är en tydlig röd 
tråd i hans lärargestaltning. Även om Billy som lärare stundtals ikläder sig en roll kan jag inte se att 
han i övrigt bär spår av det holistisk lärande perspektivet. Den tydliga teaterinriktningen har jag svårt 
att placera i ett dramapedagogiskt perspektiv – den har ett annat syfte, nämligen att lära sig hantverket 
teater.  Men i och med det starka barnperspektivet och fokuseringen på Keith Johnstones Impro-
övningar kan jag placera Billy i det konstpedagogiska perspektivet. Billy är kritisk till att använda 
forumteater i mötet med barn i Sverige idag eftersom han tycker de problem som finns här är så pass 
långt från de förtryck som fanns i Sydamerika och som forumteatern en gång ville bryta. Men Billys 
sociala engagemang och vilja att ingjuta ”empowerment” i eleverna tyder ändå på en grund i det 
kritiskt frigörande perspektivet. De dramapersonligheter från litteraturen som jag främst förknippar 
Billy med är Elsa Olenius samt Björn och Helena Magnér. Olenius i och med hans sätt att liksom 
henne ställa frågor och leka med en dramatisk text, fysiskt komma nära barnen och ibland gå in i roll. 
Magnér och Magnér i och med det sociala engagemanget och den starka tilltro Billy har till elevernas 
egen förmåga.  
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Catrin nämner en mängd förebilder. T.ex pedagogen Freire och teatermakare som Brecht, Grotowski, 
Penka och Fo, Johnstone och Osten. Andra förebilder är svenska skådespelare och regissörer. Catrin 
jobbar till viss del teaterinriktat i och med den fysiska fokuseringen, karaktärsarbetet och 
gestaltningsarbetet. Hon använder sig mycket av Impro-övningar men också vanliga 
dramapedagogiska övningar för koncentration och fantasi. Catrin skiljer sig från de andra ledarna i att 
jag inte sett henne gå in i roll. Freire är grunden till det kritiskt frigörande perspektivet och där kan 
även i viss mån Brecht och Fo räknas in. Däremot har jag inte sett Catrin jobba med detta perspektiv. 
Johnstone är tydligt förekommande både i det jag sett och det Catrin talar om och han är också den 
dramapersonlighet som jag förknippar hennes eget ledarskap med. Detta tyder på ett 
konstpedagogiskt perspektiv. De ”klassiska” dramaövningarna och det demokratiska arbetssättet har 
spår från det personlighets-utvecklande perspektivet och då kanske tydligast Dan Lipschütz 
dynamiska pedagogik.  
 
Sammanfattningsvis placerar sig samtliga dramaledare inom det konstpedagogiska perspektivet, två av 
dem inom det personlighetsutvecklande, en, möjligtvis två inom det kritiskt-frigörande och en till viss 
del inom det holistiskt-lärande perspektivet.  
 
 

Konstpedagogiskt  
Ann 
Billy 
Catrin 

Personlighetsutvecklande  
Ann 
Catrin 

Kritiskt-frigörande 
Billy 
(Catrin) 
 

Holistiskt-lärande 
(Ann) 

 

8.2	  Dramaledarnas	  användning	  av	  komponenter	  och	  verktyg	  
Jag belyser och diskuterar här hur dramaledarna använder komponenter och verktyg. Tabellen i bilaga 
4 visar en bild av vilka komponenter jag uppfattat att dramaledarna instruerar och använder sig av i 
processen. Tabellen i bilaga 5 visar en bild av verktyg dramaledarna använder för att leda 
dramaprocessen. Kategorierna bygger på de förslag till verktyg som presenteras i kapitel 2.6.  
 
Gestaltning i teater – ibland i drama 
Samtliga dramaledare använder övningar som syftar till att utveckla individerna själva, deras språk 
och uttryck, om än av olika slag och på något olika sätt. Teaterspråket verkar alla vara hemma i även 
om det naturligtvis är vanligare hos Billy som regelbundet jobbar med produktioner. Intressant nog 
kom arbete med djurgestalter upp hos samtliga, vid observation eller intervju. De använder sig av 
skapande handling genom dramapedagogiska uttrycksmedel, exempelvis tal, sång, pantomim och 
improvisation. Det är däremot ovanligare att de använder sig av dramametoder som forumspel, 
rollspel, värderingsövningar och processdrama, förutom att då och då själv gå in i roll. De nämner 
heller inte dessa metoder i intervjuerna och det är bara en av förebilderna som kommer upp, Dorothy 
Heathcote (Catrin). Frånvaron av denna komponent kan tolkas på olika sätt. T.ex. har troligtvis inte 
syftet med undervisningen och de pedagogiska målen lämpat sig för dessa metoder. Det kan också 
vara så att det dramaledarna inte själva har utbildning i och erfarenhet av använder de heller inte.  
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Gruppen och rummet 
Gruppen är en självklar komponent för dramaledarna, den är utgångspunkten för starten på 
dramaprocessen och den är också den samlande enheten vid reflektioner. Ledaren samspelar med 
deltagarna och deltagarna samspelar med varandra. Det är inte alltid självklart att dramaledarna samlar 
gruppen i en cirkel. Däremot förhåller sig dramaledarna ständigt till verktyget rummet, både medvetet 
och omedvetet. De ”balanserar” rummet och deltagarna genom att fysiskt förflytta sig till olika 
positioner. Här känner vi igen O´Tooles tankar om att dramat medieras genom movement, rörelse i 
rummet. Dramaledarna verkar inte behöva placera deltagarna i ring, som ofta är vanligt i drama, för att 
se hela gruppen. De verkar ”se” allt ändå. Samtliga dramaledare talar om rummet, både det fysiska och 
det mentala. Att kunna känna av stämningar och skapa en trygg atmosfär för deltagarna att uttrycka sig 
i. Detta är också en genomgående grundvärdering i samtliga dramapedagogiska perspektiv. 
 
Situationsanpassat ledarskap 
Att utgå från pedagogiska mål och processtänkande verkar vara en självklarhet för dramaledarna. De 
pedagogiska målen är väl definierade och både Billy och Catrin verkar använda samma typ av upplägg 
som de vet fungerar. Däremot kan innehållet skapas och förändras i mötet med deltagarna, något som 
samtliga dramaledare ger uttryck för. Detta stämmer även med det Österlind (2011) skriver om 
situationens och kontextens betydelse för dramaledarskapet. 
  
Att leda genom sig själv 
Dramaledarna använder sig själva som verktyg; sin kropp, uttryck, berättelser och erfarenheter. De är 
alla mycket tydliga och välartikulerade i kroppsspråk, gester och tal. Här finns självklart individuella 
skillnader. Billy använder rösten mer i instruktionerna och Ann instruerar snarare med kroppen och 
någon typ av ”leksignaler”. Den tydliga gestaltningen genom kropp, röst och uttryck stämmer med 
O´Tooles tanke om att dramats medieras genom språk. Jag uppfattar också att alla dramaledarna har 
hittat ett sätt att kombinera en lärargestaltning med den egna, starka och intensiva, personligheten. De 
kan alltså inte, som Aristoteles menar, enbart avgöra vad som är rätt och fel i en viss situation utan de 
kan också avgöra vad som är rätt eller fel för just dem i en viss situation (Janik, 1996). De är inte 
utbytbara, de representerar inte en viss typ av lärare, dramapedagog eller dramalärare. De är sig själva 
- som lärare: Ann, Billy och Catrin. 
 
Anekdoten som verktyg 
Samtliga dramaledare flikar in berättelser och anekdoter i undervisningen som de knyter an till 
händelser och diskussioner i rummet. Detta gör de även i intervjuerna. Genom anekdoter överför den 
erfarne läraren tyst kunskap till kollegor (Berliner, 1986, 1994a, 1994b, 2001 i Björklund 2008). Varje 
hantverk bär på sina berättelser som skapas, omskapas, ärvs och berättas vidare, såväl inom läraryrket 
som inom teateryrket (Sjöström, 2007). Man kan tänka sig att anekdoterna som dramaledarna berättar 
blir ytterligare ett sätt att mediera dramat, överföra kunskaper och erfarenheter. Troligtvis får 
anekdoterna både olika innehåll och betydelse beroende på mottagaren, dvs. om det är en blivande 
kollega som gör sin praktik hos dramaledaren eller en deltagare som tränas i gestaltning. Anekdoten 
som återkommande uttryck i dramaprocessen är mycket tydlig i mitt resultat och jag skulle kunna se 
den som just ett uttryck för hantverkskunnande men den kan också ses som ytterligare ett verktyg i 
dramaledarskapet. 
 
Dramaledarskap – ett lärarhantverk 
Dramaledarna ger uttryck för vikten av att ”läsa av gruppen” och känna in stämningar i rummet för att 
veta vad som behövs för tillfället. Detta handlar till stor del om en upparbetad intuition. I mötet med 
deltagarna använder dramaledarna genomgående frågor av olika slag. Det verkar vara en pedagogisk 
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grundtanke för dem att deltagarna ska problematisera, vända och vrida på problem och se situationer 
och uttryck från olika perspektiv. Problematiseringen handlar både om den estetiska upplevelsen, 
genomförandet och mottagandet samt om en pedagogisk dimension och varför man gör en viss typ av 
övningar. De problematiserar sällan känslor och upplevelser hos individerna utan håller 
diskussionerna på en mer generell nivå. Dramaledarna talar också om hur viktigt det är att planera och 
att de i stort sett följer samma rutiner i sin planering, för att sedan förhålla sig mycket flexibelt till den. 
De är också i ständig reflektion över arbetet, metoderna och deltagarna. Ann och Catrin uttrycker detta 
tydligast, att de ständigt finslipar sitt sätt att undervisa. Dessa aspekter skulle kunna ses som verktyg 
för dramaläraren men jag kopplar det snarare till hantverkskunnandet – att vara lärare.  
 
Spår av teaterns hantverkskunnande 
Samtliga dramaledare har en bakgrund inom scenkonst, främst teater och musik. De har lärt sig av 
yrkesverksamma scenkonstnärer och har ibland fått möjlighet att arbeta nära de stora mästarna. På så 
sätt blir de en del av teaterns yrkestradition och hantverkskunnande. Men frågan är i hur stor 
utsträckning de fortsätter hålla dessa kunskaper vid liv. Ett hantverk måste utövas för att bibehållas 
och skådespeleri kräver ett ständigt arbete med kroppen, texten och mötet med regissör, andra 
skådespelare och en publik. En dramaledare förväntas inte delta i dramaövningar, t.ex. berättar Billy 
om att det av olika skäl inte är bra. Han tar för mycket plats och eleverna är ändå mycket bättre än han 
själv. Jag uppfattar att hantverkskunnandet i skådespeleri har fått stå tillbaka för själva lärarhantverket 
och dramaledarkunnandet. Däremot ser jag att hantverkskunnandet i regi finns i och med 
dramaledarens ansvar för att skapa förutsättningar för konstnärliga processer, så väl som pedagogiska.  
 

8.3	  Att	  utveckla	  en	  expertis	  
Jag diskuterar här hur dramaledarnas hantverkskunnande förhåller sig till utvecklandet av ett 
expertkunnande, främst utifrån Dreyfus modell ”från novis till expert” (Björklund, 2008).  
 
Erfarenhet i handling 
Dramaledarna nämner sällan läroböcker i drama som inspiration utan de har till stor del tillskansat sig 
hantverket genom erfarenhet. Detta beror troligtvis på att de inte genomgått formell utbildning inom 
dramapedagogik i större utsträckning, eftersom det inte fanns sådana på den tiden de lärde sig sitt 
hantverk. Men det kan också handla om en (äldre?) syn på drama som ett ämne man enbart kan lära 
sig genom görandet.  
 
Att läsa av gruppen nästan automatiskt kopplar jag till skillnaden mellan en kompetent och en skicklig 
hantverkare. Det finns en så rik erfarenhetsbank att hämta ifrån att valen och handlingarna blir 
automatiserade. Det som sker i rummet, bildar ett mönster och den skicklige gör blixtsnabbt och 
omedvetet en ”mönsterigenkänning” som mobiliserar hela den samlade erfarenheten och resulterar i 
en handling (Björklund, 2008). Den här erfarenheten hänger, utifrån Dreyfus teori, ihop med att 
dramaledarna ägnat sig åt och engagerat sig starkt i drama (och lärarledarskap) under lång tid. 
Dramaledarna har också ett personligt engagemang för yrket och en som jag uppfattar, stark 
motivation, vilket tillsammans med den situationsbundna erfarenheten utgör vägen mot expertis. Här 
spelar också förebilderna och imitationen in (Janik, 1996). De förebilder dramaledarna har haft och 
har visar sig i deras arbete.  
 
Dramaledaren som expert – en expertlärare 
Det finns flera tecken på att dramaledarna i min studie har utvecklat en hantverksexpertis. Liksom 
andra expertlärare planerar de noga för att sedan kunna förhålla sig fritt till planeringen och handla 
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intuitivt i klassrummet. De har också liksom andra expertlärare ”ögon i nacken” och kan se flera 
händelser i rummet samtidigt. De visar på en ”samtidighet” i uppmärksamhet på spel och 
upprätthållandet av ”ordning” i gruppen. Denna förmåga har betydelse för undervisningens kvalitet 
(Ainley & Luntley, 2007 i Björklund, 2008). Dramaledarna befinner sig mitt i händelsernas centrum, 
ser det som sker, reagerar på detta och känner igen risker och möjligheter. De gör det som de ”känner” 
är rätt att göra.  
 
Mästare som sätter standard 
Dramaledarna har blivit tvungna att verbalisera, sätta ord på, förklara, förstå och reflektera över den 
egna kunskapen i och med att de alla regelbundet möter lärarstudenter. På så sätt är en stor del av 
kunskapen inte längre tyst och vi kan tala om det som Dreyfus kallar för superexpert eller vad 
Hoffman benämner som mästare, dvs. ”den som fungerar som lärare och den som sätter standard och 
ideal inom en profession” (Björklund, 2008, s. 23). På så sätt blir dessa dramaledare förebilder för 
blivande lärare som imiterar deras sätt att leda dramaprocesser. På så sätt traderas ett hantverksyrke.  
 
Scenkonst som praxisgemenskap 
Jag tycker att jag ovan har kommit in på de flesta teman som Janik (1996) talar om utifrån att utveckla 
ett hantverkskunnande: kunskap i och genom handling, ett ”tyst” kunnande som involverar hela 
kroppen, en utveckling från novis till expert, förebilder och imitation, upprepade handlingar samt 
exempel och situationer. Återstår så den kollektiva processen, utveckling av lärandet i en 
praxisgemenskap. Här hänvisar dramaledarna mycket tydligt till de grupperingar och människor de 
umgicks med och lärde av under utbildningstiden och i början av karriären. Samtliga nämner 
skådespelare och andra scenkonstnärer samt pedagoger från teaterområdet. Jag tolkar det som att de 
dels har haft ett teaterintresse (Billy och Catrin) och dels, hos samtliga, ett starkt engagemang för 
samhällsfrågor, barn och unga. Även andra estetiska uttryck som musik och dans finns med här. Här 
kan vi påminna oss om dramapedagogikens bägge ansikten: det konstnärliga och det pedagogiska. 
Ann talar också om förebilder som står för ett demokratiskt och politiskt perspektiv. De lärare som 
nämns, alltså ett pedagogiskt perspektiv, är inte vilka lärare som helst utan lärare inom just scenkonst 
och teater.  
 

8.4	  Sammanfattning	  
Den här studien syftade till att undersöka hantverkskunnande i dramaledarskap och i det ställde jag 
mig ett antal frågor som jag försökt besvara:  
 

- Vad kännetecknar erfarna dramaledares hantverkskunnande? 
- Hur iscensätter erfarna dramaledare en dramaprocess? 
- Vilka dramaverktyg resp. dramaledarverktyg använder dramaledarna? 
- Vad säger erfarna dramaledare om det egna hantverkskunnandet?  
- Vilka dramapedagogiska traditioner och perspektiv återfinns i dramaledarnas arbete? 

 
Även om perspektiven och målen skiftar så är gestaltande, agering, genomgående i dramaprocessen 
(Sternudd, 2000). Ett vanligt pedagogiskt grepp är ”frågan” som har betydelse för deltagarnas 
reflektion, en viktig del av dramaprocessen. Metaforer som framträder är dramaledaren som spegel, 
guide, katalysator och barnmorska. På så sätt framkommer ett komplement till listan över vad 
dramaledarkunnande kan innebära enligt forskningen, se kapitel 3.1.  
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Enligt min empiri har erfarna dramaledare, som stannat många år i samma yrke, i samma verksamhet, 
utvecklat en expertis i lärarledarskap och dramaledarskap. De har en bakgrund i hantverket scenkonst 
men har numera ingen expertis inom det, utom möjligen en regissörs öga för process och resultat. I 
och med att de regelbundet möter lärarstudenter har de också utvecklats till ”superexperter” eller 
”mästare”. Dramaledarna i min studie är utbildade lärare. De har utbildat sig främst under 1970-talet 
då det inte fanns många kurser specifikt i drama. De har i stor utsträckning lärt sig drama genom mötet 
med teaterutbildningar, scenkonstnärer och scenproduktioner de själva medverkat i. Dramaledarskapet 
har de utvecklat genom att leda grupper och sedan byggt på med kurser och fortbildningsdagar.  
 
Dramaledarna iscensätter dramaprocesser genom att kombinera pedagogiska mål med metoder och 
modeller de prövat förut och vet fungerar med en viss typ av grupper. De har en rik erfarenhetsbas att 
hämta övningar, upplägg och kreativa lösningar från. Dramaprocessen kännetecknas av ett samspel 
mellan ledaren och individerna samt mellan individerna. Dramaledarna leder dramaprocessen genom 
sig själva och den egna personligheten. De lyssnar och kommunicerar med hela kroppen, ställer 
frågor, berättar och går ibland in i roll. Dramaledarna använder dramaverktyg så som individerna, 
gruppen, rummet och rörelsen i rummet. De använder också dramaledarverktyg i olika utsträckning så 
som sig själva, agerande berättande, gruppen, rummet, teaterns uttryck och konventioner, pedagogiska 
mål och dramapedagogisk process. Dramaledarna instruerar övningar som utvecklar deltagarnas språk 
och uttryck. Alla dramaledarna använder rörelse, tal, kommunikation, samarbete. Det är också vanligt 
med övningar som involverar koncentration, känslor, musik och fantasi.  
 
Av gestaltande komponenter använder dramaledarna ofta skapande handling och gestaltning från 
teaterområdet men sällan utifrån specifikt dramapedagogiska metoder. De vanligaste 
dramapedagogiska perspektiven och traditionerna de rör sig inom är det konstpedagogiska och det 
personlighetsutvecklande. De dramapersonligheter, ”dramagurus”, som tydligast framträder i 
dramaledarnas sätt att leda är Winnifred Ward, Elsa Olenius, Peter Slade, Dan Lipschütz, Björn och 
Helena Magnér samt Keith Johnstone.  
 
Som expertlärare planerar dramaledarna noggrant sina lektioner men kan sedan lägga planeringen åt 
sidan och förhålla sig flexibelt i mötet med eleverna. De gör vad som behövs, när det behövs, på ett 
sätt som passar dem själva och den unika kontexten. För två av dramaledarna är det inte viktigt hur 
deras yrkesroll benämns. De är sig själva i det sammanhang och i den yrkesroll som de till stor del 
också har skapat själva. Jag tycker mig ha hittat ytterligare verktyg i processen som inte forskning 
hittills talat om: anekdoten. Den kan visserligen också knytas till ledarna själva, deras erfarenhetsbank 
och själva hantverkskunnandet. 

9. Diskussion 
9.1	  Metoddiskussion	  
I en fallstudie strävar forskaren efter djup och detaljer där det unika också säger något om det 
generella. De dramaledare som jag har mött har blivit representanter för dramaledare i Sverige. Men 
jag får en känsla av att de endast är typiska för sin generation. När jag påbörjade min studie tänkte jag 
inte på att erfarna dramaledare (20 år eller mer i yrket) också innebar att de danades under 1970- och 
80-talet. Att de ser på hantverkskunnandet på ett visst sätt och använder en viss typ av komponenter 
och verktyg behöver inte betyda att andra dramaledare från andra generationer också gör det.  

Det har varit svårt att göra en ”thick description”, dvs. att inte nöja sig med en möjlig förklaring 
till fenomenet utan sträva efter många alternativ till förståelse (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
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Men jag anser att jag har problematiserat i det att hela studien vilar på en grundläggande svårighet som 
handlar om att vi vet för lite om själva ämnet drama och det ämnesspecifika. Jag har också väckt 
frågor om komponenter, verktyg, process och produkt och gett förslag på vilka dessa kan vara, som 
bidrag till fortsatt diskussion och forskning. Jag har också fått syn på ny kunskap, t.ex. att dramaledare 
använder sig av anekdoter i undervisningen. Med hjälp av triangulering (observation, intervju och 
teorier) har jag fått flera perspektiv på dramaledares hantverkskunnande. 

En fallstudie ställer krav på en resultatpresentation som levandegör materialet. Jag har försökt 
följa detta i beskrivningen av lektioner och intervjuer, men känner ändå att det är något som saknas. 
Kanske är det jag saknar är en ytterligare estetisk representation, en upplevelse som kan matcha 
känslan av att befinna sig i en dramaprocess. Här inspireras jag av Birgitta Silfver som i sin 
avhandling gav empirin gestalt med hjälp av Haiku-dikter (Silfver, 2010). Jag är ännu allt för lite 
insatt i arts-based research för att åstadkomma något liknande med mitt material.  

I och med min fokusering på dramaledarnas språk (kropp och uttryck) hade det möjligtvis varit 
bättre att videofilma för en mer noggrann analys. Då hade jag också eventuell kunnat pröva att själv 
delta i passen och få både ett inifrån- och utifrånperspektiv. Jag kunde låtit varje dramaledare titta på 
sin undervisning i filmen, själva stoppa när de ville och reflektera över ledarskapet, s.k. ”stimulated 
recall”. Detta kunde vara en bra metod dels för att låta dramaledarna få större del av makten i 
forskningsprocessen och dels för att ha konkreta situationer att diskutera kring. Enligt Janik (1996) är 
det svårt att återge praktisk kunskap exakt. Det är även svårt att verbalisera den. Jag kunde därför, som 
ett komplement till intervjuerna, låtit dramaledarna gestalta sin kunskapsresa och sitt 
hantverkskunnande, få någon typ av estetisk representation av deras tankar. Processen hade jag sedan 
kunnat låta göra en reception på, dvs. tolkat utifrån vad jag ser och hur jag uppfattar det jag ser.  

9.2	  Mästare	  i	  drama	  eller	  mästare	  i	  dramaledarskap?	  
Ett problem jag brottats med handlar om skillnaden mellan komponenter i drama, dvs. deltagarnas 
medierande verktyg till skillnad från verktyg för dramaledarskap. I traditionella hantverk är mästaren 
den mest erfarne och skicklige på att utöva yrket, känna till material, hantera verktygen och skapa 
lysande produkter. Mästaren visar lärlingen hur det hela ska gå till genom att göra. Med den liknelsen 
skulle dramaledaren vara den skickligaste på att hantera dramats komponenter. Här får vi ta 
resonemanget ett steg längre och tydliggöra att jag intresserar mig för dramaledarskap som hantverk 
och inte drama som hantverk. Om dramaledarens professionella objekt, dvs. produkten, är förändrad 
förståelse och lärande så är fokus för dramaledarens yrkesskicklighet i det. Det betyder inte att 
dramaledaren inte behöver känna till dramakomponenterna väl men mästaregenskaperna kopplas till 
att lära ut hantverket dramaledarskap till andra som vill bli dramaledare. Det är skillnad på att leda 
drama i allmänhet och att leda drama i dramaledarutbildning. Men - om vi ser dramaledaren också 
som en konstnär, en mästare som representerar konstämnet drama så tänker jag att dramaledaren måste 
vara mycket skicklig på dramats konstnärliga komponenter. När man lär sig konstämnet drama behövs 
en mästare som är dramakonstnär. När man lär sig att bli dramaledare behövs en mästare i 
dramaledarskap.  

9.3	  Imitation	  eller	  inspirerande	  impulser?	  	  
En viktig komponent i tillägnandet av ett hantverk är imitationen (Janik, 1996). I dramaledarnas 
iscensättning av dramaprocessen visar de sällan före och uttrycker också att de av olika anledningar 
inte vill göra det. Inom teatern har här funnits olika perspektiv där det historiskt varit vanligt med en 
tradition av mästare och lärling där skådespelaren lär sig av en äldre kollega. Sedan kom den moderna 
teatern där regissören tog större utrymme och främst visade sina intentioner genom en intellektuell 
formulering. Järleby (2003) menar att det nu återigen finns ett intresse för mästare-lärlingpedagogik 
och med en regissör som själv har bakgrund inom scenkonsten blir det heller inte konstigt att fysiskt 
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visa sina intentioner. Men syftet är då inte imitation utan snarare att ge impulser för en individuell 
tolkning. Ett liknande synsätt skulle kunna användas inom dramaundervisningen. Här kan Ann bli en 
förebild när hon i sitt sätt att fysiskt ta sig an en estetisk intention också inspirerar, ger impulser och 
visar på möjligheter i vidare gestaltning.  

10. Fortsatt forskning 
 
En studie ger oftast fler frågor än svar och jag ser flera intressanta teman och frågeställningar för 
fortsatt forskning och utveckling, t.ex. redskap och verktyg i drama, dramaledarens professionella 
objekt, dramats traditioner och genealogi samt att utbilda för hantverkskunnande.  
 
Redskap/Verktyg i drama 
Min presentation av dramats komponenter och dramaledarens verktyg (se kapitel 2.6) ska ses som ett 
förslag och diskussionsunderlag för dramaforskningen. Ett grundläggande problem för min 
redogörelse är att jag inte tycker dramapedagogiken ännu klart har definierat de ämnesspecifika 
komponenterna och verktygen samt dess nivåer. Detta hänger i sin tur samman med att ämnet i sig 
självt inte är klart definierat. Vi vet helt enkelt ännu inte vilket ”landskap” vi rör oss inom. Men jag 
menar att det för dramaämnets art, med en både pedagogisk och konstnärlig grund, blir helt naturligt 
att komponenter och verktyg utgör detta spektrum av inre och yttre variabler, abstrakta och konkreta.  
 
Dramaledarens professionella objekt 
Jag påminner mig Carlgren & Marton (2005) när de talar om att vi inte bör definiera lärares kunnande 
utifrån yrkesroll och kompetenser utan istället till deras professionella objekt. Detta objekt skulle vara 
lärande och elevernas utveckling av olika förmågor och förhållningssätt hos eleverna. Om 
dramaledaren är en lärare, vilket min studie visar, så är detta giltigt. Men det verkar som om 
dramaledarens professionella objekt saknar en komponent som har med konst att göra. Eftersom vi 
inte vet tillräckligt om drama som konstform och konstämne kvarstår således frågan om 
dramaledarens professionella objekt. Därför har denna uppsats, i alla fall med Carlgren & Martons 
ögon, troligtvis handlat om fel saker (!). Jag har ju faktiskt till största del berört just yrkesroll och 
kompetenser. Men jag ser mitt arbete som en början och ett inlägg i debatt och fortsatt utforskning av 
ämnet dramaledarkunnande.  
 
Dramats traditioner 
Praktiskt kunnande överförs genom traditioner, i handling och genom imitation, snarare än verbalt 
(Janik, 1996). Med hjälp av Sternudd (2000) kan vi se traditioner genom de olika dramapedagogiska 
perspektiven. Men vad händer när vi gör en tydligare ”genealogi”, dvs. undersöker släktskap och 
sammanhang som är inbäddade i praxisgemenskaper och miljöer så som utbildningar och 
arbetsplatser? Hägglund antar denna utmaning i avhandlingen om Tyringe helpension och det 
dramapedagogiska pionjärarbete som pågick där på ett sätt som vi inte tidigare visste var 
förekommande i Sverige (Hägglund, 2001). Även i skriften om Vår Teater framkommer intressanta 
samband och bakgrunder, t.ex. vad som påverkade Elsa Olenius och Dan Lipschütz i deras perspektiv 
och gärning (Hägglund, 2002). Men här finns fortsatt anledning till fördjupning. Vad betyder det t.ex. 
att en utbildning bedrivs på folkhögskola med dess specifika miljö och traditioner till skillnad från 
akademisk miljö vid högskola och universitet? Vad betyder det för ens ledarutveckling att man på 
dramapedagogutbildningen möter en viss gästlärare? Som en början på en genealogi kan varje 
dramaledare göra en ”släkttavla” över det egna ledarskapet. Vilka lärare har jag haft? Vilken litteratur 
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tar jag stöd av? Vilka kollegor har jag tagit intryck av? Vad av det jag har med mig låter jag mina 
dramadeltagare möta? Vilka perspektiv rör jag mig inom som dramaledare?  
 
Att utbilda för hantverkskunnande 
Om vi ser på dramaledarskap som hantverk, är då utbildningarna inom dramaledarskap rätt 
utformade? Utvecklingen av ett hantverk ställer krav på närhet till praxisgemenskaper, upprepade 
handlingar, träning i verktyg, förebilder och imitation samt möte med olika exempel och situationer. 
Med den trend som råder inom högskolor och universitet att sänka antalet lektionstimmar i en 
dramakurs ser jag en risk att studenterna inte ens når novisnivå. Här finns det större förutsättningar 
inom folkhögskolan där antalet timmar på golvet är fler. Här ingår också praktik och möte med en 
erfaren dramaledare under en längre period vilket inte alltid är möjligt inom kurser på högskola och 
universitet. Jag kan se att folkhögskolan utbildar i dramaledarhantverk medan universitet och 
högskolor snarare utbildar i lärarhantverk och drama som metod för lärande. Om högskolor och 
universitet vill utbilda dramaledare som på sikt kan utveckla ett skickligt hantverkskunnande krävs, 
menar jag:  
 

- Ett utökat antal timmar i dramaprocesser. Det behöver kanske inte ske med stöd av 
kursledaren utan ledarskapet kan alternera inom gruppen.  

- En översyn av kursplaner så att studenten får möta samtliga komponenter, verktyg och 
konventioner som ingår i dramaledarskapet.  

- Möjlighet till praktik och lärlingskap hos erfarna dramaledare.  
- Ett upparbetat nätverk av erfarna dramaledare, experter och mästare, som gästföreläser i 

utbildningen, visar på situationer och exempel samt fungerar som förebilder och mentorer.  
 
Att utveckla en expertis tar tid, 10 år eller mer. Är det möjligt att stödja dramaledares resa från novis 
till expert även efter utbildningstiden? I min studie visar det sig att dramaledarna har haft nytta av 
träffar med kollegor, utvecklingsprojekt och egen reflektion. Kanske kan detta stöd och lärande längs 
vägen sättas mer i system av arbetsgivare, fack och branschorganisationer? Jag tänker också att vi 
inom utbildningarna på ett fördjupat sätt bör uppmärksamma förebilder och ”gurus” från dramats 
historia. Inte bara förebilder inom dramapedagogik utan också inom scenkonsten och då främst 
teatern, dvs. de som har påverkat dramapedagoger i Sverige.  
 
Till	  sist…	  
I en studie kommer det ofta upp överraskande resultat, sådant man inte visste att man undrade över 
eller behövde, finner svar och lösning. Anns beskrivning av dramaledarskapet i en musikalisk metafor 
har gett mig en utökad vokabulär för kvaliteter i en dramapedagogisk process, vad som fungerar, när 
det fungerar och inte. Hittills uppfattar jag teatermetaforer som vanligast inom drama, men kanske 
behöver vårt specifika konstämne helt egna ord? Jag kan numera fråga mig om jag har rätt rytm och 
tempo i dramapasset och om gruppen har ett gemensamt gehör. Ibland behövs ett fermat eller ett da 
capo. Nu! Nu klingar det vackert!  
 
 
 

   � 
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