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Drama eller teater – det är frågan  

En jämförelse mellan dramapedagogiska begrepp och teaterämnets samt 
Scenisk gestaltning 1-3:s centrala innehåll 

Louise Björndahl 

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att undersöka och belysa ämnesdiskussionen gällande drama och teater. Detta sker 
utifrån en jämförelse av dramapedagogiska begrepp och det centrala innehållet i ämnesbeskrivningen 
för teater samt de obligatoriska kurserna Scenisk gestaltning 1-3. 

Metoden består av innehållsanlys av kursplanerna, där innehållet ringats in i sex kategorier vars 
frekvens (förekomst) har räknats och analyserats. Därefter sker en jämförande analys mellan dessa 
kategorier och de dramapedagogiska begrepp som presenterats i teoridelen. Begreppen är främst 
hämtade från Mia-Marie Sternudd (2000) och Hannu Heikkinen (2005). 

Resultatet visar att kursplanernas innehåll i mycket hög grad betonar den kategori som i studien 
definieras som ”Teaterns uttrycksområden”. I den jämförande analysen framgår att kursplanernas 
innehåll i hög grad motsvarar de centrala dramapedagogiska begreppen ifråga om vilka begrepp som 
används. Skillnaden består snarare i hur begreppen framställs, där kursplanerna presenterar en snävare 
definition. 
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1. Inledning 
Under min första verksamhetsförlagda utbildningsdag på dramainriktningen vid en gymnasieskola i 
Stockholm, möttes jag av frågan “Kommer du från Teaterhögskolan?” När jag då svarade: “Nej, från 
lärarutbildningen med drama som inriktning på Stockholms universitet”, sa teaterläraren: “Jaså, 
drama. På den här skolan har vi ingen drama och vi gör en väldigt tydlig skillnad mellan drama och 
teater”. Orden chockade mig. Aldrig tidigare hade jag mött en uppfattning som så tydlig polariserade 
drama och teater. De tankar som väcktes då var: kan man verkligen skilja drama och teater så tydligt 
från varandra? Kan de inte korsbefrukta varandra, ge och ta av varandra och därmed stärka arbetet i en 
positiv riktning? Kan man å ena sidan arbeta i skolan utan att ägna sig åt drama eftersom det är en 
pedagogisk verksamhet? Kan man å andra sidan hävda att man ägnar sig åt drama när ämnet heter 
teater? Frågorna hopade sig och tillsammans med olika uppfattningar, diskussioner, litteratur och teori 
som jag mött under utbildningen på dramainriktningen har de lett fram till denna uppsatsidé. 

 

 

 

 

 
 



2 
 

2. Bakgrund 
I scenariot ovan skiljs teater och drama drastiskt från varandra. Eftersom frågorna blev många fann jag 
det intressant att undersöka området utifrån vad som står i kursplanen för teaterämnet. För att försöka 
ringa in vad som “är” teater och vad som “är” drama är det viktigt att tala om centrala begrepp. Dessa 
kommer jag försöka ringa in och jämföra för att därefter närma mig ämnesdiskussionen drama-teater.  

I läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 11 (2011), framgår bl.a. att “Skolans uppdrag” är att: 

“stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya 
idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och 
ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.” (2011:7) 

Kreativitet lyfts här fram som ett viktigt begrepp. Men vad är då kreativitet? Enligt National-
encyklopedin (NE) rör det sig om “förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv” 
och kopplas vanligen samman med bl.a. konstnärliga fält. Begreppet kan användas i en vidare 
bemärkelse ifråga om “individens sätt att uppleva sig själv och omvärlden”. En central fråga rör 
huruvida alla människor har kreativa anlag eller ej. Här råder det delade meningar om det som styr är 
våra möjligheter att få utveckla dessa förmågor eller om endast ett fåtal föds som kreativa genier  
(Nationalencyklopedins hemsida, 12 mars, 2012). Anders Järleby, skådespelare och teaterpedagog, är 
av den första uppfattningen och menar att vi genom bejakning av den personliga kreativiteten har 
potential att växa som människor. Inom drama- och teaterarbete menar han att kreativitet kan handla 
om att “skapa något som redan är uppfunnet”. Det är därför viktigt med s.k. “kombinationsförmåga”, 
där kreativiteten motsvarar ett dubbelt förhållningssätt till “en levande och konkret verklighet” och “en 
sinnlig och konstnärlig verklighet” (2005:39f). För Järleby är görandet eller skapandet centralt för 
kreativitet liksom inom drama- och teaterarbete. Eleverna engagerar sig själva, sina kroppar, drömmar 
och erfarenheter och bygger nya världar. Bygget eller görandet går att se i anslutning till 
läroplansformuleringen; “vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem”, något 
som sker i en social process; “att arbeta både självständigt och tillsammans med andra” (2011:7).  

Lotta Holmgren-Lind, universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, påvisar likheten mellan det 
pedagogiska och konstnärliga fältet ifråga om hur lärandet sker i en social process och i ett praktiskt 
sammanhang. Hon framhåller särskilt Lev Vygotskijs sociokulturella lärandeteori och begreppet ”zone 
of proximal development” (ZPD), där en vuxen eller mer försigkommen kamrat förhåller sig till 
barnets närmaste utvecklingszon för att försöka ”lyfta” denna dit (2007:39). Inom det konstnärliga 
fältet framhålls Konstanin Stanislavskijs begrepp ”upplevelse”, vilket åsyftar skapandet och 
upplevelsen av fiktionen i mötet skådespelare-medspelare och skådespelare-publik (2007:35). 
Processen sker därmed i ett socialt och praktiskt sammanhang liksom det lärande Vygotskij talar om. 
Både Vygotskij och Stanislavskij betraktar barnets fantasi som erfarenheter och betonar vikten av att 
läraren stöttar eleverna genom ”guidning” (2007:41). Holmgren-Lind menar ”den skådespelar-
centrerade teaterns praktik har mycket gemensamt med hur ett barns världsuppfattning [successivt 
växer] och formas genom dess upplevelser”, dvs. Vygotskijs lärandeteori (ibid). Därmed påvisas 
likheter mellan fälten, enkelt översatt teater och drama. I inledningen uttryckte dock teaterläraren 
skillnader. Den här uppdelningen vill jag undersöka och anser det vara relevant att genomföra en 
studie där centrala begrepp inom teater jämförs med centrala dramapedagogiska begrepp. Intresset 
lyfts därmed från en privat sfär till att gälla lärare på fältet, då begreppen synliggörs och striden om 
ämnet belyses ur aspekten likheter och skillnader mellan drama och teater. 
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2.1 Debatten om drama och teater – då och nu 
Viveka Rasmusson, dramapedagog och lektor i pedagogiskt drama vid Lunds universitet, har i 
avhandlingen Drama – konst eller pedagogik? Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidskriften 
Drama 1965-1995 (2000) funnit att diskussionen om ämnet, dess teori, metodik och fördjupning fått 
stort utrymme i tidskriften under perioden. Hon menar att drama är både konst och pedagogik och att 
frågan snarare är ”vilket som skall komma först” (2000:11). Hon beskriver hur företrädare från båda 
sidor utkämpat kampen om ämnets definition. Olikheterna bottnar i idéhistoriska, kulturella, estetiska 
och pedagogiska strömningar, liksom kulturella, skolpolitiska och pedagogiska förändringar. Hon 
hänvisar till Pierre Bourdieus begrepp socialt fält, dvs. ”ett system av relationer mellan positioner, 
vilka besättes av människor eller institutioner som strider om något de har gemensamt”1 (2000:18). De 
som utkämpar striden investerar ekonomiskt kapital och symboliskt kapital. Med det senare avses 
”kulturellt och socialt kapital” för att försöka ”nå inflytande och en hög position” (ibid). Rasmusson 
menar att ”varje tid har sina ämnen och sina diskurser”. Därför kan ingen vinna striden om ämnet 
permanent, utan bara tillfälligt (2000:262). Hon hänvisar till Michel Foucaults tes om ”diskursernas 
taktiska polyvalens”, enligt vilken en diskurs (framställning) tillskrivs olika värde beroende på vilket 
sammanhang det ingår i. Samma diskurs kan på samma gång vara ”ett hinder och ett instrument för 
inflytande inom ett visst socialt fält” avhängigt vem som propagerar för denna (ibid). Rasmusson 
menar att det är viktigt att ”på den strategiska och taktiska nivån” undersöka vad sidorna inom fältet 
vill driva. För att belysa ämnesdiskussionen lyfter Rasmusson fram hur den svenska läroplanen Lgr80, 
där en mängd exempel på hur dramaundervisning kunde bedrivas, inte fick den effekt som från början 
var tänkt. En orsak är att tiden den tillkom i präglades av ointresse för ämnet. Kunskapsrörelsen hade 
ett starkt fäste och ville bekämpa sjuttiotalets ”flumpedagogik”, dvs. ”den elevcentrerade aktivitets-
pedagogiken, projektundervisningen och skapande verksamheten däribland drama” (2000:263). 
Rasmusson menar att dramaämnet sedan har påverkats av en mängd ”kulturella strömningar och 
pedagogiska riktningar”. Avslutningsvis påpekar hon att den dikotomisering som präglat debatten i 
form av uppdelningarna konst-pedagogik, ämne-metod, process-produkt och drama-teater är olycklig. 
I praktiken kombineras synsätten. Det är i teorin problematiken ligger, menar hon. Dramaämnet 
behöver här stärkas och underbyggas. Det är p.g.a. brister i denna struktur som ”dikotomier och en 
alltför primitiv begreppsapparat” har fått utrymme (2000:267). 

I den femte upplagan av Dramapedagogisk historie og teori (2008) redogör Nils Braanaas, tidigare 
norsk universitetslektor (bl.a.), för den moderna dramapedagogikens historia och teori, från mitten av 
1800-talet fram till idag. Han påvisar påverkan från pedagogik, psykologi och konst, däribland: 
humanistisk psykologi och pedagogik, dynamisk pedagogik, upplevelsepedagogik, gruppteater, 
emancipatorisk pedagogik, psykodramat och katharsisbegreppet, Konstantin Stanislavskij och 
skådespelarkonsten, Augusto Boal och forumteatern, Dorothy Heathcote och exempelvis lärare i roll-
metoden. Braanaas menar att drama har en av sina viktigaste rötter i konsten och att frågan snarare 
handlar om hur stor betydelse den ska tillskrivas. Här refererar han till en rad olika uppfattningar: 
Herbert Marcuses (1970-tal) som ser konsten som autonom, utanför samhället; Malcolm Ross (1985) 
utgångspunkt i elevernas engagemang, där drama används som konstnärligt ”medium” och arbetet är 
en skapande process som leder fram till en dramatisk form; Gavin Boltons (1985) undersökande av 
teman, t.ex. spänning, kontraster och symboler för fördjupad insikt om temats natur samt Janek 
Szatkowski drama för social förändring i kritisk mening, vilken erbjuder ett alternativt sätt för 

                                                        
1 Med hänvisning till Donald Broady, ”Inledningen” i Bourdieu (1992:9f) Texter om de intellektuella, 

Stockholm/ Stehag. 
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eleverna att tänka i relation till samhället (2008:313). Braanaas lyfter i synnerhet fram Szatkowski och 
hans begrepp ”den teatrala fiktionen” respektive ”den dramatiska fiktionen” (2008:314). I den teatrala 
råder förhållandet skådespelare (person A) och åskådare (person B), medan förhållandet i den 
dramatiska fiktionen motsvaras av att A och B spelar varsin roll (som skådespelare) och på samma 
gång iakttar varandra (som personer i verkligheten) (ibid). 

I avhandlingen Lärande som text – en dramapedagogiskt förankrad läsning av det kroppsliga, 
rumsliga och retoriska i kunskapsbildande processer (2005) menar Ellinor Silius-Ahonen (fil. dr. i 
pedagogik och dramapedagog verksam i vid Åbo Akademi i Finland) att dramadiskursen grundats 
mellan teaterformen och synen på barn ”som skapare, inte enbart mottagare av kultur” (2005:44). Hon 
refererar till Elsa Olenius syn på barn och deras lek. Olenius tar denna på största allvar och menar att 
lek och konst hör samman. Hon talar om en “estetisk fostran”, där vuxna lyssnar på barnen för att 
försöka förstå deras känslor, tankar och idéer (2005:45). Silius-Ahonen menar att synen på barnet som 
“subjekt i sitt liv” blev “en vändpunkt” för dramadiskursen och ”dramapedagogik som ett eget fält”. 
Synen på det skapande subjektet vidgades från att enbart gälla barn till att även innefatta vuxna (ibid). 
Under 1970-talet rådde politisk polarisering och dramadiskursen delades i två läger, där den ena 
etablerade sig inom folkbildningsrörelsen, den andra inom teaterfältet. Det uppstod även en spricka 
mellan teoretiker och praktiker. Dramaämnet blev ett konst- och färdighetsämne, liksom övriga 
estetiska ämnen och kunde på så sätt “skapa ett eget rum med en stämma som hördes bättre” 
(2005:47f). Under 90-talet knöts dramapedagogiken allt starkare till estetiken, bl.a. genom begreppet 
estetiska lärprocesser. Silius-Ahonen menar att teaterfältet har gynnats och haft en plats vid 
universiteten, till skillnad från dramafältet som varit samhälleligt marginaliserat (ibid). 

Anders Järleby (2005) diskuterar polariseringen ur ett nutida perspektiv, då han redogör för teater 
respektive drama som begrepp. Han menar att teater är något man förknippar med framträdande för en 
publik, vilken kan delas in i exempelvis amatörteater och professionell teater, fysisk teater och tyst 
teater. Järleby framhåller kommunikation som central, dels skådespelarna emellan, dels rollerna 
emellan samt berättelse-publik. Också leken med sina givna regler, antingen i form av en rituell 
handling eller i tolkning och gestaltning av olika typer av text, är en viktig kärna inom teatern. Järleby 
överbrygger uppdelningen av teater och drama, då han menar att teater kan vara ett verktyg i en 
undervisningsprocess och då användas som “teatrala medel för att [för att] nå en viss insikt i 
mänskliga beteenden och mänskliga relationer. Den beskrivna processen kallas ofta för drama” 
(2005:14f). Järleby beskriver med andra ord teater i undervisningssammanhang som drama. Begreppet 
har flera betydelser: “handling, en dramatisk händelse i livet, ett dramatiskt verk samt pedagogisk 
metod med teatrala verktyg” (ibid). Han menar att drama och teater har släktskap ifråga om “som om-
situationer” där agerandet är centralt. Genom dessa agerar och gestaltar deltagarna sig själva eller 
någon annan utifrån handlingar och uttryck. Kommunikationen står därför i centrum i såväl drama 
som teater; inom gruppen, mellan rollerna samt mellan aktör och publik. Häri finns en skillnad, menar 
Järleby: teater är publikanpassad medan drama inte riktar sig till någon publik. Dock är detta en 
sanning med modifikation då dramaövningar innefattar uppspel inom gruppen, där deltagarna turas om 
att vara aktörer respektive publik. Järleby framhåller korsbefruktandet av de två verksamheterna: 
dramaverksamhet kan leda till teaterskapande och teaterinriktade verksamheter använder sig av 
dramaövningar under arbetsprocessens gång fram till den färdiga produkten (föreställningen) (ibid). På 
detta sätt glider drama och teater in i varandra och den historiska debatten om ämnenas olikheter 
överbryggs. 
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3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa ämnesdiskussionen gällande drama och teater. 
Detta sker utifrån en jämförelse mellan dramapedagogiska begrepp och det centrala innehållet i 
ämnesbeskrivningen för teater och de obligatoriska kurserna Scenisk gestaltning 1-3. 

För att kartlägga de dramapedagogiska begreppen utgår jag dels från den definition som 
dramapedagoger vid Västerbergs folkhögskola skapade vid ett seminarium och som kommit att bli 
”smått klassisk i vårt land”2. Även de begrepp som Mia Marie F. Sternudd (universitetslektor i 
pedagogiskt drama och fil. dr. i pedagogik vid Karlstads universitet) framhåller i sin avhandling 
Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i 
fyra läroplaner (2000) respektive Hannu Heikkinen (lektor från Jyväskylä universitet i Finland) i 
artikeln ”Allvarlig lekfullhet i dramapedagogiska genrer” (2005)3. Dessa kompletteras också av DICE-
projektet, vilket presenteras under ”Tidigare forskning”. Jag redogör för dramabegreppen under 
teoriavsnitt ”4.5 Dramapedagogiska begrepp”. 

För att uppnå syftet med undersökningen är frågeställningarna följande: 

1. Vilket är det centrala innehållet i ämnet teater på gymnasieskolans estetiska program utifrån 
ämnesbeskrivningen respektive kursplanerna Scenisk gestaltning 1-3? 

2. Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan kursplanernas centrala innehåll och 
dramapedagogiska begrepp? 

 
 

 

 

 

                                                        
2 Bodil Erberth & Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (2008:28). Lund: Studentlitteratur. 

3 I: Östern et al., Drama, dramaturgi och kulturell läsfärdighet. Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. S. 

25-32. 
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4. Tidigare forskning och teoretisk 
referensram 
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning inom fältet, dvs. inom läroplaner och kursplaner, teater 
respektive drama. Inledningsvis presenteras tidigare forskning, därefter teoretisk referensram. 

4.1 Forskning om läroplaner och kursplaner 
Mia Marie F. Sternudd, universitetslektor i pedagogiskt drama och fil. dr. i pedagogik vid Karlstads 
universitet, har i avhandlingen Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska 
perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner undersökt vilket värde dramapedagogik tillskrivs i 
läroplanerna Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94 samt om det går att utläsa något samband mellan 
dramapedagogik och skolans demokratiska fostransansvar. Hon har funnit att det konstpedagogiska 
perspektivet4 är det dramapedagogiska perspektiv som tydligast framträder i läroplanerna. I Lgr62, 
Lgr69 och Lgr80 framställs dramapedagogik som ett arbetsätt och ”ett demokratiskt förhållningssätt” 
för att ”stödja barns och ungdomars kreativitet, språkliga utveckling och (…) levandegöra litteratur 
och innehåll i olika ämnen” (2000:168). Elevernas delaktighet i beslutsprocessen gällande sina 
erfarenheter och tankar framhålls också (ibid). I Lgr69 finns ett personlighetsutvecklande perspektiv 
framför allt ifråga om tillvalsämnet konst. Här nämns dramapedagogik och dess arbetsmetoder i 
relation till flera ämnen. I Lgr80 har läroplansförfattarna sträckt sig ännu längre i frågan då det 
framgår att: ”svenskämnet [ska] med dramapedagogiken som kommunikativt didaktiskt instrument 
genomsyra alla ämnen i skolan” (ibid). I Lgr80 och dess kommentarsmaterial har Sternudd funnit tre 
av de fyra perspektiven representerade: konstpedagogiskt, personlighetsutvecklande samt holistiskt 
lärande. Hon menar att detta tyder på ”en bred dramapedagogisk kompetens” (ibid). I Lpo94 saknas 
dock samtliga perspektiv. Begreppen drama och gestaltning nämns men inte i någon kontext. Sternudd 
menar att en möjlig tolkning av förflyttningen av formuleringen kring dramapedagogik från kursplan 
till läroplan, kan vara ett försök till osynliggörandet av denna (2000:158ff). 

Eva-Kristina Olsson, doktorand i litteraturvetenskap/svenska med didaktisk inriktning vid Växjö 
universitet, har i sin avhandling Att vara någon annan – teater som estetisk läroprocess vid tre 6-9-
skolor (2006) i likhet med Sternudd undersökt drama/teaterämnets ställning i grundskolans läro- och 
kursplaner. Hon menar att ”[p]å den mest konkreta styrmedelsnivån, i kursplanen för svenska [inte står 
något] om undervisning i eller produktion av drama och teater” (2006:22). En möjlig förklaring till 
detta kan vara ”den förändrade ansvarsfördelning som den mål- och resultatorienterade styrningen 
innebär”, där Skolverket inte har möjlighet att styra över undervisningens form och innehåll (ibid). 
Olsson menar att det vidgade textbegreppet, där skönlitteratur, film och teater är inkluderade och 
nämns sida vid sida som likvärdiga, påvisar det starka stödet för teater som kunskapskälla (ibid). Hon 
menar dock att elevernas upplevelse av professionell teater fått en framskjuten roll och att deras egna 
produktion av drama och teater hamnat utanför (ibid).  

                                                        
4 I sin avhandling har Sternudd (2000) funnit fyra dramapedagogiska perspektiv: konstpedagogiskt, 

personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande och holistiskt lärande. Jag återkommer till dessa under 
avsnitt 4.3 Forskning kring drama. 
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I kunskapsöversikten En kulturskola för alla – estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt 
och medieneutralt perspektiv (2003) presenterar Anders Marner och Hans Örtegren, professor 
respektive universitetslektor i estetiska ämnen vid Umeå universitet, de estetiska ämnenas roll i skolan 
med fokus på bild och slöjd. Med mediespecifikt menas att estetikbegreppet används i en mer 
traditionell eller snäv betydelse, där verksamheten knyts till specifikt konstnärliga ämnen. 
Medieneutralt åsyftar ett bredare perspektiv, en slags estetisk fostran. De menar att ”[v]arje estetiskt 
ämne har ett hemmedium” (det mediespecifika) men att kultur- och estetikbegreppen påvisar möjlighet 
till ämnesövergripande arbete för att möjliggöra estetiska läroprocesser och därmed skapa 
förutsättningar för ”olika typer av lärande” (2003:9). De hänvisar till Skolverkets lägesbedömning5 där 
det framgår att ”[a]lltför ensidigt fokus på kursplanernas uppnåendemål får negativa konsekvenser för 
en allsidig utveckling av eleverna” (2003:42). Uttalandet går enligt Marner & Örtegren att tolka på 
olika vis. Antingen, menar dem, bör strävansmålen balanseras in vid bedömningen av elevernas 
förmågor, eller så kan det tolkas som ”att uppnåendemålen (…) också tar hänsyn till arbetsformer som 
närmar sig strävansmålen” (2003:42). Här kan det röra sig om genomförande av projekt, presentation 
eller reflektion kring det eleverna presterat. 

4.2 Forskning om teater 
Els-Mari Törnquist, universitetslektor i musikpedagogik och estetiska ämnen vid Malmö högskola, har 
i avhandlingen Att iscensätta lärande – lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en 
konstnärlig kontext (2006) undersökt mötet mellan den konstnärliga och pedagogiska dimensionen i 
lärares arbete. Syftet är att beskriva hur lärande sker i praktiken och att detta utgår från en kollektiv 
kreativ process. Thörnquist studerar fem musikalprojekt i tre grundskolor med varierande årskurs, 
vanlig klass eller profilklass, antal medverkande, lärarmedverkan samt samverkan med professionella 
eller institutioner utanför skolan (2006:bilaga 1). Thörnquist intresserar sig för lärarnas upplevelse av 
musikalprojekten som pedagogiskt arbetssätt. I studien utgår hon från två centrala dimensioner: a) 
deltagandet och b) den musikaliska produktionen med tillhörande estetiska effekter. Deltagandet 
präglas av ömsesidigt engagemang, intresse och delat ansvar mellan deltagarna, dvs. mellan elever och 
lärare. I arbetet observerade hon hur lärarnas rollfunktion varierade och urskiljer fyra kategorier: 
Deltagaren, Handledaren, Ledaren och Konstnären. Hon menar att lärares kompetens att inta olika 
rollfunktioner är av stor vikt för undervisningsprocessen samt i mötet lärare-elever (2006:84). I 
intervjun med lärarna har Thörnquist funnit att intentionerna med det pedagogiska arbetet visar på två 
skapandeprocesser, som kompletterar varandra. Den ena är ”en personlig med en individuell 
inriktning” och den andra är ”en självförverkligande kollektiv med scenisk inriktning” (2006:121). 

I avhandlingen Ungdomsteater och personlig utveckling: en pedagogisk analys av ungdomars 
teaterskapande (1996) undersöker Christina Chaib, docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och 
kommunikation (HLK) i Jönköping, hur ungdomar utifrån sina erfarenheter skapar en kollektiv 
bildningsprocess. Avhandlingens syfte är att analysera framväxten av en teaterföreställning och att få 
en förståelse för vad som sker i mötet mellan olika aktörer; i första hand mellan ungdomar och ledare. 
Chaib intresserar sig för ungdomarnas egna upplevelser i relation till teaterskapandet. De tre 
gruppernas arbetssätt skiljer sig ifråga om arbetsformer och innehåll, trots det är ungdomarnas 
upplevelser av teaterskapandet mycket lika. Chaib ringar in fem kategorier som framträder i studien: 
”Självförtroendet blir större”, ”Frihetskänslan växer”, ”Identiteten förstärks”, ”Den kommunikativa 
                                                        
5 Skolverket (2002), Skolverkets lägesbedömning av barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Stockholm: 

Skolverket. 
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kompetensen” och ”Empati utvecklas” (1996:iii). ”Självförtroendet blir större” motsvarar det 
accepterande klimat i gruppen som skapar trygga individer, så att de vågar mer. ”Frihetskänslan 
växer” är relaterad till gestaltningen av roller, där ungdomarna utgår från fantasin och möter nya 
miljöer. ”Identiteten förstärks” är kopplat till det kollektiva arbetet, där ungdomarna stöttar varandra 
och ger kritik kring den gemensamma produkten. ”Den kommunikativa kompetensen” utvecklas 
därmed. ”Empati utvecklas” sker genom gestaltning av rollfigurers skeenden, vilket utökar förståelsen 
för andra människors livssituation och villkor samt vidgar ungdomarnas perspektiv på omvärlden. 

Olssons (2006) undersökning presenterades i avsnittet ovan men är relevant även här, då hon 
undersöker teater som estetisk läroprocess i tre grundskolor och vill ”skriva fram teater i skolan som 
meningsskapande och kunskapande praktik” (2006:7). Olsson har funnit två olika mönster för 
interaktion, ”teater-kulturens interaktionsmönster” respektive ”skolkulturens interaktionsmönster” 
(2006:100). Hon menar att båda styrs av ”lärarens verbala och kroppsspråkliga agerande” (ibid). Det 
första är auktoritärt och närmast monologiskt till sin karaktär verbalt sett men på samma gång präglad 
av dialog ifråga om kroppsspråk genom agerande och humor. Det andra interaktionsmönstret fungerar 
omvänt: verbalt ”inbjud[s] till en flerstämmig dialog (…) men håller fast kroppen utanför 
diskussionen” (ibid). Olsson drar slutsatsen att om teater i skolan ska kunna verka som estetisk 
lärprocess krävs: ”[p]edagogisk kompetens, teaterkulturens integrering i skolkulturen, ekonomiska 
förutsättningar, stöd från skolledningen, ämnesövergripande samarbete och fungerande lokaler”. Med 
pedagogisk kompetens åsyftas ”mediespecifik pedagogisk kompetens”. Denna synliggörs i 
undervisningssammanhang när läraren agerar och kommunicerar: 

”den spelar stor roll för vilken typ av estetisk lärprocess som erbjuds eleverna -  produktion, 
reception, reflektion eller en kombination av dessa faktorer – och vilka medier som tas i bruk för 
meningsskapande och kunskapande” (2006:101) 

Olsson menar att ”[d]en ideala läroprocessen”, där mötet reflektion – reception – reflektion möts, varit 
sällsynt i hennes undersökning. 

4.3 Forskning om drama 
Sternudd urskiljer i avhandlingen Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra 
dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner (2000) fyra dramapedagogiska 
perspektiv: konstpedagogiskt, personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande och holistiskt lärande. 
Dessa bottnar i olika filosofier och vetenskaper såsom; estetik, filosofi, pedagogik, sociologi, och 
psykologi. Perspektiven har olika mål, innehåll och metod men kan också samverka. Sternudd menar 
också att samtliga innehåller delar från varandra (2000:23).  

Det konstpedagogiska perspektivets mål är att eleverna utvecklas individuellt och i samarbete med 
andra samt att deras kreativitet och uttryck stärks. Arbetet inriktas mot en slutprodukt, ofta en 
teaterföreställning. Sternudd menar att perspektivet har en demokratisk fostranspotential där eleven 
kan ”kunskapa i ordets dubbla betydelse”, dvs. i kunskapssökandet och i rollen som 
”kunskapsskapare”, när eleven gestaltar olika synsätt på verkligheten (2000:110). Inom det 
personlighetsutvecklande perspektivet finns två mål. Det ena är att individen ska utveckla en förståelse 
och medvetenhet om sig själv och sina styrkor i mötet med andra människor i olika situationer. Det 
andra är att tillgodogöra sig verktyg för att förstå dessa situationer (2000:111). Rollspelen utgår från 
eleverna och i bearbetningen strävar man efter att göra arbetet begripligt på individ-, grupp- och 
samhällsnivå. Det kritiskt frigörande perspektivet utgår från deltagarnas erfarenheter för att skapa en 
meningsfull undervisning. Arbetsformen är forumteater, där ett förtryck gestaltas och ska brytas. 
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Därmed medvetandegörs när förtryck sker och vilka deltagarnas egna värderingar är (ibid). Att i ord 
och handling åskådliggöra dessa är perspektivets demokratiska fostranspotential. Inom det holistiskt 
lärande perspektivet skapas kunskap då eleven upplever den som meningsfull på en ”subjektiv 
känslomässig nivå” och när han/hon får redskap för att ”bearbeta upplevelserna på [en] kognitiv nivå” 
(2000:112). Deltagarnas erfarenheter är inte i fokus. I stället utgår man ifrån mänskliga, komplexa 
dilemman där hela klassen involveras och agerar. Pedagogen styr skeendet och skapar förutsättningar 
för en demokratisk undervisningssituation. Perspektivets demokratiska fostranspotential består i 
arbetsprocessen där samtliga deltar, kommunicerar och fattar beslut. Eleverna utvecklar ett 
metatänkande för att förstå verkligheten och olika typer av problem (2000:112f). 

I artikeln “Drama is not a dirty word: past achievements, present concerns, alternative futures” (2010) 
menar Pamela Bowell (dramapedagog och lärarutbildare med inriktning teater och skådespelarträning, 
verksam i Storbritannien och Australien) och Brian Heap (dramapedagog och universitetslektor vid 
The University of the West Indies, Jamaica) att dramaforskningen fått ägna sig åt att försvara sig själv, 
sin disciplin och verksamhet, vilket också sker idag (2010:580). För praktiker finns det, menar dem, en 
orsak till att oro eftersom ämnet minskar såväl i undervisningen som akademisk disciplin. 
Utvecklingen är inte förvånande och kan förklaras av den historiska diskursen där forskningen mer 
eller mindre uteslutande inriktats på de estetiska aspekterna av drama. Dock ser de en parallell 
utveckling där fältet formulerar verksamheten utifrån en ny typ av vokabulär och ”lånar” begrepp från 
annat håll. Orsaken till detta är att till och med vi själva betraktar drama som ”a dirty word”. 
Ytterligare en förklaring är dramas långa akademiska tradition av lånande från andra discipliner, 
däribland begreppen ”role”, ”performance”, ”keying” och ”frame”6 (2010:582). Bowell & Heap menar 
inte att vi ska sluta använda dessa begrepp, utan framhåller i stället vikten av att dramafältet 
formulerar egna termer. Här föreslår de följande begrepp: “upphävandet av misstron”, “fiktiva 
omständigheter i dramat”, “rolltagande”, “införandet av produktiv spänning i dramat och därmed i 
klassrummet”, “skickligheter vad gäller röst, gester och användning av objekt, ljud samt föremål för 
att skapa ett tydligt fokus och en känsla av rum” samt “att kunna reflektera kring och erkänna 
möjligheter till hur mening skapas och genereras vilket kan ske genom ljud och tystnad, rörelse och 
stillhet, ljus och mörker” (2010:588). Bowell & Heap vill också inkludera de estetiska lärprocesser där 
agerande, regi och dramatik möts, eftersom drama är “a social art form” (ibid). “These are the 
elements that make drama, drama”, menar dem. 

DICE (”Drama Improves Lisbon Key Competences in Education) (2010) är ett internationellt EU-stött 
projekt som pågått under två års tid genom en tvärkulturell kvalitativ forskningsstudie där bl.a. 
pedagogiska institutioner och kulturutbildningscenter har undersökt effekterna av teater och drama i 
undervisningen i tolv partnerländer: Ungern, Tjeckien, Nederländerna, Norge, Palestina, Polen, 
Portugal, Rumänien, Serbien , Slovenien, Sverige och Storbritannien. Effekterna har undersökts 
utifrån fem nyckelkompetenser: ”1. Kommunikation på modersmålet, 2. Lära att lära, 3. 
Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens, 4. Entreprenörskap, 
5. Kulturella uttrycksformer” (2010:9). Ytterligare en kompetens som de menar är central är ”den 
universella kompetensen för vad det innebär att vara människa”, även omnämnd som ”Allt detta och 
mer därtill” (ibid). Undersökningen genomfördes med närmare fem tusen ungdomar i åldrarna 13-16 
år. Drama och teater har använts i undervisningen utifrån flera syften: att verka meningsskapande i 
unga människors liv, för att skapa en djupare förståelse kring svåra frågor och komplexa problem och 
därigenom bygga en ”social medvetenhet” för att på så sätt kunna bryta tabun samt för att skapa plats 
                                                        
6 Begreppen är hämtade från Goffman, Erving (1959/1990), The presentation of self in everyday life. 

London: Penguin. 
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för analys av moraliska och sociala problem. Arbetssättet har bestått av interaktivt drama, workshops 
och teaterföreställningar (2010:21). Forskningsprojektet uppvisar hela 22 punkter av den positiva 
effekt programmet har haft på elever som deltagit regelbundet i drama- och teaterundervisningen. 
Bland dessa nämns: säkerhet i att kommunicera, mer toleranta mot minoriteter, mer aktiva som 
medborgare, större empati, större förmåga att växla mellan olika synsätt, större engagemang för sin 
framtid och mer engagerade i sina familjer (2010:22f). 

4.4 Läroplansteori 
I Att organisera omvärlden – en introduktion till läroplansteori menar Ulf P. Lundgren, professor i 
pedagogik vid Uppsala universitet, att varje läroplansteori måste avgränsas utifrån vad man anser att 
värdefull kunskap är och hur lärandet ska organiseras utifrån denna kunskap. En läroplan är därmed 
uppbyggd utifrån en rad grundläggande principer gällande ”hur omvärlden organiseras” (1979:16). 
Lundgren nämner här begreppet kod, ”vilken framträder i utbildningens mål, innehåll och metodik” 
(1979:17). Koden formas både historiskt och i nutiden genom kulturella och materiella villkor samt 
rådande föreställningar ifråga om politiska, pedagogiska och administrativa aspekter (1979:22).  

Lundgren framhåller vikten av att skilja på svenskans begrepp ”läroplan” och engelskans 
”curriculum”. Det första är konkret; ett dokument där utbildningsmål, innehåll och tidsfördelning 
framgår. Det andra avser även ”den filosofi och de föreställningar som finns bakom en konkret 
läroplan” (1979:21). Lundgren utgår från den vidare betydelsen. Han urskiljer tre nivåer i läroplaner: 
den första nivån motsvarar de värderingar, kunskaper och erfarenheter som väljs ut och organiseras” 
(ibid). Nivån är relaterad till historiska och samhälleliga förändringar, som påverkar uppfattningar om 
läroplaners innehåll, syfte och funktion (1979:22). Den andra nivån motsvarar ”det konkreta styrandet 
av en utbildning”, dvs. besluts- och kontrollprocesserna för läroplaners utformning samt pedagogisk 
forskning- och utvecklingsarbetes påverkan på utbildningens innehåll och metodik. Den tredje nivån 
avser hur läroplaner och läromedel styr undervisningsprocessen. I min studie är den första nivån i 
fokus eftersom jag analyserar kursplanerna och relaterar dem till debatten om drama och teater. 

Läroplaner och utbildningssystem är en del av sin historiska kontext. Därför är det relevant med en 
kort redogörelse för pedagogikens historia. Lundgren urskiljer fem perioder, som på olika sätt varit 
relevanta för läroplansteorins utveckling. Den första perioden sträcker sig från antikens Grekland fram 
till en bit in på 1800-talet, när det obligatoriska skolväsendet infördes. Han benämner tiden som 
”läroplansteorins formativa period”, där föreställningar om utbildning formats av de privilegierade 
klasserna i samhället. Den andra perioden sträcker sig från föregående periods slut till början av 1900-
talet. Utbildning har här framställts som ”en rättighet och en skyldighet”. Under perioden har 
utbildning knutits an till samhällets sociala och ekonomiska utveckling. Den tredje perioden sträcker 
sig från början av 1900-talet till andra världskriget. Utbildning formas allt mer som en ekonomisk 
faktor i och med den industriella utvecklingen i samhället. Den fjärde perioden omfattar tiden från 
andra världskriget slut till början av sjuttiotalet. Lundgren menar att man här kan tala om en 
”utbildningsexplosion”, där omfattningen av utbildning både ökar och får nya funktioner samt 
tillskrivs en central betydelse både för individ och samhälle. Den femte perioden börjar under 
sjuttiotalet och pågår ännu. Denna präglas av begränsade resurser för utbildningspolitiken. Utöver de 
fem perioderna framhåller Lundgren fyra läroplanskoder; den klassiska, den realistiska, den moraliska 
och den rationella. Den klassiska koden fokuserade på bildning snarare än utbildning, där ”kulturens 
kärna” och ”intellektets struktur” var centrala värden (1979:43). Den realistiska koden innebar en mer 
enhetlig pedagogisk syn eftersom utbildning nu började gälla alla. Fostransmål och mer nyttobetonad 
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utbildning i enlighet med de naturvetenskapliga traditionerna infördes. Den moraliska koden präglades 
av färdigheter ifråga om bl.a. läsning och skrivning, för att tjäna ”statens behov av kontroll och 
ideologiproduktion” där skolans uppgift var att förmedla och få ideologin om ”ett feodalt samhälle på 
väg mot kapitalism” accepterad (1979:65). Den sista och numera gällande läroplanskoden, dvs. den 
rationella, byggs kring tre olika principer. Den första principen är pragmatisk, dvs. de kunskaper som 
finns med i läroplanen ska vara till nytta både för individ och samhälle. Det gäller också den 
realistiska läroplanskoden men denna organiserades utifrån vad naturvetenskaperna kunde ha nytta av 
medan den rationella läroplanskoden inriktas på vilka kunskaper man behöver i samhället generellt 
(1979:84). Den andra principen handlar om intresset för individen och individens inlärning. Psykologi 
har tillämpats i relation till pedagogik i form av inlärningspsykologi, genom frågor om inlärning och 
tänkande vilket har fått framflyttade positioner. Den tredje principen inom den rationella 
läroplanskoden är slutligen relationen mellan utbildningspolitik och vetenskap, vilka har fått en 
förstärkt relation (1979:88).  

Göran Linde (2006), professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet, definierar begreppet 
målstyrning vilket innebär införandet av mål som styrning i läroplanerna Lpo94 (läroplan för den 
obligatoriska skolan) och Lpf94 (läroplan för frivilliga skolformer). I samband med dessa införde man 
även kursplaner. Syftet med hålla dem åtskilda var att läroplanen ansågs ”ha en lång livslängd medan 
innehållet för kurserna [kunde] revideras fortlöpande” (2006:89). Målen för undervisningen 
formuleras i Lpo94 och Lpf94 mycket övergripande så att lärarna tillsammans med eleverna kunde 
välja ett stoff att arbeta utifrån. Innan målstyrningens införande föreskrevs ett visst innehåll. Detta är 
av relevans för min studie då man i och med Lgy11 har återinfört det föreskrivna innehållet i form av 
”Centralt innehåll”. Jag återkommer till läroplansteori, läroplanskod och målstyrning i min diskussion. 

4.5 Dramapedagogiska begrepp 
I detta avsnitt redogör jag för de centrala dramapedagogiska begrepp som är utgångspunkt för studien, 
som består av den definition dramapedagoger vid seminariet i Storvik (1977) enades om, Sternudds 
(2000) respektive Heikkinens (2005) begrepp. Dessa kompletteras även av DICE-projektets 
nyckelkompetenser. Begreppen som används i den jämförande analysen sammanfattas i avsnitt 4.5.4.  

För att kunna ringa in de dramapedagogiska begreppen måste jag först definiera vad ett begrepp är. 
Enligt Norstedts svenska ordbok rör det sig om en ”noggrant bestämd typ av tankeenhet ofta uppfattad 
som sammanfattningen av utmärkande egenskaper” (2003:73). Enligt Nationalencyklopediens (NE) 
definition är begrepp ”det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, 
dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på” (Nationalen-
cyklopediens hemsida, 30 april, 2012). Här framgår även att ett begrepp förändras beroende på den 
innebörd uttolkarna lägger i begreppet, dvs. vad de anser är ”utmärkande egenskaper” (ibid). Samtliga 
definitioner överensstämmer med min syn på ”begrepp”, dvs. sammanfattande för utmärkande 
egenskaper, betecknande samt föränderligt beroende på uttolkarna och vad de lägger i begreppet. 

4.5.1 Definition av drama 

Vad är drama för ämne? Den frågan samlades en grupp dramapedagoger vid Västerbergs folkhögskola 
i Storvik för att diskutera den 11 juni, 1977. De enades om en definition som sedan ”kommit att bli 
klassisk i vårt land” (Erberth & Rasmusson 2008:28) och som det refereras flitigt till metodböcker för 
dramaundervisning, uppsatser och avhandlingar. Jag anser därför att denna är relevant att utgå ifrån, 
trots sina 35 år på nacken. Definitionen lyder: 
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”DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

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

DRAMA är ett lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet 

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

DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande 

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

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 

DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället” 

(ibid) 

Den första punkten handlar om ett förhållningssätt; drama befinner sig i skärningspunkten mellan 
konst och pedagogik. Andra punkten presenterar dramas arbetsformer: lek, gruppövningar, 
improvisation och ”andra” teaterformer. Den tredje punkten motsvarar också ett förhållningssätt, då 
det är frågan om ”ett lustfyllt lagarbete”. Ur formuleringen utläser jag begreppen samarbete, eftersom 
”lagarbete” kräver detta, liksom lust, ur formuleringens ”lustfyllt”. I nästa punkt framhålls 
kommunikation som centralt och uttalas explicit. Därefter framgår att ”drama tränar gemensamt 
beslutsfattande”. Det rör sig här om en förmåga deltagarna får möjlighet att träna sig i och utveckla, 
vilken förutsätter möjligheter att tillsammans diskutera och reflektera för att sedan fatta beslut. I 
punkten därefter framgår ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv: ”DRAMA tar sin utgångspunkt i varje 
grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen och sociala verklighet”. Därmed handlar det både 
om individen och gruppen/kollektivet. Näst sista punkten uttalar de centrala begreppen upplevelse, 
bearbetning och kunskap. Här vill jag tillägga reflektion, då denna kan relateras till upplevelse, 
bearbetning och kunskap men framför allt för dem samman till en treenighet: upplevelsen bearbetas 
med hjälp av reflektionen, vilken omvandlas eller omsätts till kunskap. Den sista punkten är också 
explicit och handlar om dramas människosyn: ”drama utgår från en helhetssyn på människan i 
samhället”. Här handlar det om en förmåga att sätta sig in i andra människors livsvillkor och situation, 
vilken nämndes i samband med DICE-projekt och som jag kommer få anledning att återkomma till. 

4.5.2 Sternudd 

Utifrån Sternudds (2000) dramapedagogiska perspektiv går det att ringa in ett antal centrala begrepp. 
Det konstpedagogiska perspektivets mål är att eleverna utvecklas individuellt och i samarbete med 
andra, därför utläser jag individ-kollektiv-förhållandet respektive samarbete som centrala begrepp. 
Inom perspektivet är också kreativitet och uttryck viktiga. Dessa kan dock inordnas under individ-
kollektiv då det rör sig om förmågor eleven utvecklar dels individuellt men också i samspel med andra 
(kollektivt). Här vill jag sätta kreativitetsbegreppet i relation till bakgrundsavsnittet där begreppet 
användes i samma andetag som skapande, vilket därför också är centralt. Arbetet mot en 
slutprodukt/teaterföreställning ringar in konst som begrepp. Eftersom det sker i en pedagogisk kontext 
bör därför pedagogik ringas in i enlighet med definitionen ”DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk 
arbetsform”. Inom det personlighetsutvecklande perspektivet har individen en central roll, bl.a. ifråga 
om medvetenhet kring sig själv och sina förmågor i mötet med andra. Därmed återfinns begreppet 
individ-kollektiv, liksom reflektion, vilken är en förutsättning för denna medvetenhet. Utifrån det 
kritiskt frigörande perspektivet, där gestaltning och brytande av förtryck för att genom dessa 
medvetandegöra deltagarnas egna värderingar, är det relevant att tala om begreppet reflektion kring de 
egna värderingarna och eventuell omvärdering av dessa, liksom förmågan att sätta sig in i andra 
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människors livssituation och livsvillkor. Detta återkommer således från översikten ovan där det 
benämndes som ”en helhetssyn på människan i samhället”, liksom från DICE-projektets sjätte 
nyckelkompetens: ”den universella kompetensen för vad det innebär att vara människa”, benämnd 
som ”Allt detta och mer därtill” (2010:9). Begreppet blir ännu tydligare inom det holistiskt lärande 
perspektivet, då kunskap betraktas ha ”en universell mänsklig dimension” (2000:112). Den kollektiva 
processen liksom den kommunikativa processen är viktiga (ibid) och återkommer som begrepp. 

4.5.3 Heikkinen 

I ”Allvarlig lekfullhet i dramapedagogiska genrer” (2005) ser Heikkinen inte drama och teater som två 
polariserade verksamheter, som ”antingen konst eller pedagogisk metod” utan argumenterar för 
dramafostran, vilken kan öppna upp för ”Dramapedagogikens nya paradigm”. Med dramafostran 
avser han ”lärandefält” av rituell prägel, vars processer är sociala, emotionella, kognitiva och på något 
sätt kontextualiserade (2005:30). Inom dessa diskuterar deltagarna ”genom fiktionsbygget” och genom 
att leva i fiktionen. På så sätt produceras ”dramafostran i kulturella betydelser” (ibid). Läraren planerar 
drama och teater utifrån olika mål för lärandet utifrån punkterna: 1) elevens livsvärld och värderingar, 
2) försöka vidga elevernas synsätt genom historiska perspektiv så att de upplever sig vara en del av ett 
större sammanhang, 3) ett ”interkulturellt perspektiv” där en vidgad konstsyn inkluderas och 4) att 
eleverna får inrikta sig mot framtiden och ”erbjudas alternativa framtidsbilder” (ibid). Det finns här 
likheter med Sternudds holistiska lärande perspektiv och DICE-projektets nyckelkompetens, dvs. ”Allt 
detta och mer därtill”; ”den universella kompetensen för vad det innebär att vara människa” (2010:9). 
Heikkinen menar att teater är ett centralt men underordnat begrepp vid sidan av ”lek, kult, rit och 
ritual” inom dramafältet (2005:29). Detta blir tydligt när han presenterar det genrefält, inom vilket 
dramafostran är övergripande: Åskådarnas drama; drama för utomstående publik/teaterföreställning 
med eller utan dramatisk text (dvs. teater), Deltagarnas drama; drama där deltagarna bygger upp en 
fiktiv värld men utan åskådare och i stället turas om inom gruppen att vara åskådare och skådespelare. 
Inom denna genre finns ”processdrama” och ”TIU, teater-i-undervisningen” samt ”forumteater”. I 
mitten placeras Tillämpat drama eller Applied drama som förenar Åskådarnas drama och Deltagarnas 
drama. Inom genren nämner Heikkinen arbetssätten: improvisationsteater (impro), berättande, 
performance, digitalt drama, att skriva dramatexten, rollspel och playbackteater (2005:28f).  

Allvarlig lekfullhet och ofullständig estetik är för Heikkinen två centrala begrepp som kan bidra till 
dramafostran som teori i skolan. Med allvarlig lekfullhet menas att ”fiktionen ses som en lek med 
betydelser, men en som har regler”. Att deltagarna följer dessa är en förutsättning för lärande ska 
kunna ske ”i den estetiska fördubblingen”. Den ofullständiga estetiken, även benämnd som ”estetik 
under utveckling” åsyftar ”den nivå av medvetet arbete med form i avsikt att skapa betydelser, som 
improviserade dramformer arbetar med” (ibid). Han jämför här med den professionella teatern som 
arbetar med en ”fullständig estetik”. Heikkinen drar en viktig slutsats som jag kommer att återkomma 
till i min resultatdiskussion: 

”Den konstnärliga läroprocess som använder den ofullständiga estetiken strävar också efter ett arbete 
på estetisk nivå, men betydelseskapandet sker efter ett arbete på estetisk nivå, men 
betydelseskapandet sker mera individuellt och existentiellt än generaliserat till en allmängjord 
konstnärlig nivå.” (2005:31) 

Avslutningsvis definierar han ”det ofullständiga”, eller ”varandet på väg mot”, liksom ”den estetiska 
fördubblingen av rum, tid och figur”, dvs. att vara i världar; fiktionen och verkligheten, som typiskt för 
dramapedagogiken där lekfullheten blir drivkraften till utforskning och skapande. 
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4.5.4 Sammanfattning av centrala dramapedagogiska begrepp  

Utifrån översikten ovan har jag valt att fokusera på följande centrala dramapedagogiska begrepp:  

1. Fördubbling: att vara i två världar; den fiktiva och den verkliga världen. DICE-projektets ”som om” 
(as if)7 räknas hit. 

2. Kommunikation: sker såväl inom gruppen (deltagarnas drama), både i den fiktiva och den verkliga 
världen, som med en eventuell utomstående publik (åskådarnas drama). Tillämpat drama är 
applicerbar i alla fallen, då den placerar sig mitt emellan dessa två genrer. Denna kategori är nära 
sammanlänkad med främst kategori 4, då ”interpersonell8, interkulturell9 och social kompetens” 
förutsätter kommunikation. 

3. Reflektion: inkluderar bearbetning, liksom analys och gemensamt beslutsfattande. Motsvarar 
Sternudds reflexionsbegrepp. DICE-projektets andra nyckelkompetens ”Lära att lära” är nära ansluten. 

4. Individ-kollektiv eller Det mellanmänskliga: benämns som ”Interpersonell, interkulturell och social 
kompetens samt medborgerlig kompetens” bland i DICE-projektets nyckelkompetenser. Hit räknas 
också Sternudds kritiskt frigörande perspektiv, då det handlar om att bli medveten om förtryck i 
samhället, samt att försöka bryta dem. Hit räknas också samarbete och gemensamt beslutsfattande från 
”Dramas definition” (4.5.1). 

5. Helhetssyn på människan eller Holistiskt lärande: hit räknas vad DICE-projektet benämner som 
”Allt detta och mer därtill”. Meningsskapande liksom lära att lära inordnas här, eftersom 
”insiktskunskap, dvs en känslomässig och kognitiv förståelse för det innehåll som bearbetas” 
(Sternudd 2000:97). 

6. Ofullständig estetik eller Konst och pedagogik/konstpedagogik – dvs. drama är inte antingen konst 
eller pedagogik, då den rör sig i en pedagogisk kontext och har lärandet som syfte, genom att använda 
sig av konstnärliga och estetiska processer. 

7. Allvarlig lekfullhet: denna innefattar lek, ritualer och improvisation och handlar både om ett 
förhållningssätt och olika arbetsformer. Hit räknas skapande, kreativitet och kulturella uttrycksformer, 
både individuellt och i grupp. 

De ovanstående kategorierna kan på olika sätt samverka och glida in i varandra. Översikt krävs dock 
både för min egen förståelse och för den jämförande analysen (se avsnitt 6.3).  

                                                        
7 Dramats som om (as if) ses som en kärna i definitionen av drama inom DICE-projektet. ”Misstron upphävs” 

när de inblandade deltagarna eller publiken ”kan föreställa sig och agera som om de vore andra personer än sig 

själva – på en annan plats och i en annan tid” (2010:15). Rolltagning är också en typ av ”som om”, eftersom 

det kräver att deltagarna tänker och/eller agerar ”som om de befann sig i en annan miljö och reagera[de] som 

om de tillhörde en annan uppsättning historiska, sociala och interpersonella förhållanden” (ibid). Källan för 

detta är den dramatiska spänningen och syftet är att undersöka det mänskliga tillståndet. Rolltagandet innebär 

därför en mental attityd där man befinner sig i ”den verkliga världen” och på samma gång ”en värld av 

dramatisk fiktion” (2010:16). 
8 ”interpersone´ll, som har att göra med samspelet mellan människor, t.ex. interpersonell kommunikation 

och interpersonell intelligens” (Nationalencyklopediens hemsida, 6 maj 2012). 
9 ”interkulturell avser processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och 

interagerar med varandra” (Nationalencyklopediens hemsida, 6 maj 2012). 
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5. Metod 
I avsnittet redogörs för metodval, urval, genomförande, bearbetning av material samt analysmetoder.  

Martyn Descombe, forskare i social forskning vid De Montfort universitet i Leicester, England, menar 
att begreppen ”kvalitativ forskning” och ”kvantitativ forskning” används mycket förenklat inom 
samhällsforsknngen genom polära motsättningar (2008:203f). Några av dessa karaktäristiska och 
förenklade dragen är att ”[k]valitativ forskning har en tendens att uppfatta ord som den centrala 
analysenheten” medan ”[k]vantitativ forskning har en tendens att uppfatta siffror som den centrala 
analysenheten” (ibid). I min undersökning intresserar jag mig för vad som står i kursplanerna, dvs. 
orden. Samtidigt intresserar jag mig för förekomsten av dessa ord, eller rättare sagt begreppen, och 
framställer dessa i tabeller enligt kvantitativ metod. Undersökningen är således både kvalitativ och 
kvantitativ. Descombe menar att kvantitativ metod lämpar sig för analys och jämförelse, medan 
kvalitativ metod lämpar sig för beskrivning. Detta är också mitt syfte med studien: jag vill beskriva det 
centrala innehållet i kursplanerna genom att ta fram begreppen. Jag vill också analysera detta innehåll 
och jämföra det med de dramapedagogiska begreppen. Studien är småskalig, vilket kännetecknar den 
kvalitativa studien. Detta då jag utgår från få enheter: fyra texter (kursplaner) samt dramapedagogisk 
litteraturöversikt (2008:205).  

Min ansats är hermeneutisk. Med hermeneutisk ansats utgår jag ifrån det Steinar Kvale och Svend 
Brinkmann, norska psykologer tidigare verksam respektive fortfarande verksam i Danmark, i andra 
upplagan av Den kvalitativa forskningsintervjun definierar som att forskaren utifrån sin läsning och 
analys av kursplanerna strävar efter att tolka och därigenom förstå innehållet. Tolkningarna är dock 
relaterade till mina egna föreställningar, vilket gör min tolkning subjektiv (2009:66f).  

För att försöka uppnå syftet och besvara mina frågeställningar, dvs. att undersöka och belysa 
ämnesdiskussionen gällande drama och teater utifrån en jämförelse mellan dramapedagogiska begrepp 
och det centrala innehållet i ämnesbeskrivningen för teater och de obligatoriska kurserna Scenisk 
gestaltning 1-3 har jag valt att utgå från innehållsanalys, vilken intresserar sig för textens innehåll. Jag 
har här utgått från Denscombes förklaring av innehållsanalys samt av Johansson & Svedners10 
beskrivning av komparativa analys. Mer om dessa delar under ”5.5 Analysmetoder”. 

5.1 Urval 
Urvalet består av teaterämnets syftesbeskrivning, som ligger till grund för samtliga tolv kurser -  
obligatoriska och valbara – på estetiska programmets inriktning teater. Fyra av kurserna är 
obligatoriska: Scenisk gestaltning 1-3, där första kursen läses i årskurs 1, andra i årskurs 2 och tredje i 
årskurs 3. Den fjärde kursen är Teaterteori, som är mer teoretiskt inriktad i form av t.ex. analys och 
tolkning av text samt begrepp för analys. De valbara kurser som nämns är: ”Dramatik och 
dramaturgi”, ”Fysisk teater”, ”Ljud och ljus”, ”Regi”, ”Röst”, ”Sceniskt karaktärsarbete 1”, ”Sceniskt 
karaktärsarbete 2” samt ”Scenografi, mask och kostym” (denna kurs ”kan läsas flera gånger med olika 
innehåll”) (Kursplan för Teater, 2011:1). Samtliga kurser omfattar 100 poäng vardera. 

                                                        
10 Lärare och forskare vid institutionen för nordiska språk i Stockholm. 
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För att försöka ge en övergripande bild av ämnet och därmed besvara frågeställningar och uppnå 
studiens syfte, fann jag det relevant att undersöka ämnesbeskrivningen då den ligger till grund för 
samtliga kurser. Att analysera samtliga tolv kurser ansåg jag bli för omfattande. Därför gjorde jag 
inledningsvis en avgränsning till de fyra obligatoriska kurserna Scenisk gestaltning 1-3 respektive 
Teaterteori. Också detta visade sig bli för omfattand. Den kvalitativa ansatsen jag har för min analys 
skulle gå förlorad och utrymmet för jämförelsen mellan teater och drama skulle bli obefintlig. Därför 
ströks Teaterteori och en mer sammanfattande analys av de tre kurserna, som bygger på varandra till 
sitt innehåll, blev det slutgiltiga urvalet för studien.  

5.2 Genomförande 
Studien har genomförts genom närläsning. Vid denna läsning ingår att ”försöka kartlägga innehållet så 
noggrant som möjligt” (Johansson & Svedner 2010:50). Johansson och Svedner ser detta som ett 
problem eftersom läsningen i hög grad präglas av subjektivitet, trots strävan efter objektivitet: ”läsaren 
fastnar mycket mer än man tror för olika saker i texten och uppfattar sammanhang och resonemang 
olika beroende på det perspektiv de har” (ibid). En lösning består i att texten läses av flera oberoende 
läsare, vilket kan bli svårt vid ett examensarbete och inte heller har skett under detta arbetes gång. 
Kursplanerna har analyserats av mig i samråd med handledare genom dennes respons. Därmed finns 
det risk för hög grad av subjektivitet. Min strävan har dock varit hög grad av objektivitet. Läsningen 
har skett löpande under uppsatsarbetet: texten har analyserats ett flertal gånger, inledningsvis mer 
övergripande för att sedan bli alltmer ingående. Jag har läst texterna med pennan i handen för att på så 
sätt kunna föra anteckningar såväl i uppsatsdokumentet som i separat dokument i form av en 
”resultatkladd” men även i marginalen av de utskrivna kursplanerna i pappersformat. Innehållet har 
ringats in utifrån Descombes (2008) innehållsanalys (se 5.5.1). 

5.3 Etiska aspekter 
Då studien består av textanalys och inga informanter berörts behöver jag inte ta hänsyn till etiska 
aspekter och de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådets hemsida, 27 maj 2012). 

5.4 Bearbetning av material 
Materialet består av fastlagda nationella dokument och går inte att bearbeta i den bemärkelsen; vad 
som står i dokumenten är fastlagt. I stället består min bearbetning av materialet i det urval jag gjort, 
dvs. ämnesbeskrivningen och kurserna Scenisk gestaltning 1-3 samt den analys jag applicerat på 
texterna. I och med att detta arbete kräver en tolkning och den hermeneutiska processen är igång, sker 
också en bearbetning då texterna stöps via mina forskarglasögon och analys till en slutsats. Också den 
jämförande analysen mellan kursplanerna och de dramapedagogiska begreppen är ett steg i 
bearbetningen av materialet.   
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5.5 Analysmetoder 
Analysmetoderna består av Descombes innehållsanalys (2008) som har använts vid analysen av det 
centrala innehållet i kursplanerna samt av komparativ metod vid jämförelsen mellan det centrala 
innehållet och de dramapedagogiska begreppen. 

5.5.1 Descombes innehållsanalys 

Martyn Descombe beskriver innehållsanalys som ”en metod som hjälper forskaren att analysera 
innehållet i ett dokument” och kan appliceras på vilken ”text”11 som helst. (2008:109). Proceduren för 
innehållsanalysen är enligt Descombe ”logisk och relativt enkel” och sker enligt följande steg: 

1. Välj ett lämpligt textavsnitt. Urvalskriteriet bör vara mycket tydligt formulerat. 

2. Bryt ner texten i mindre enheter. Analysenheten kan utgöras av samtliga ord, hela meningar, hela 
stycken eller t.ex. rubriker (…) 

3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen data. Forskaren måste ha en klar föreställning om vilka typer 
av kategorier, frågor och idéer som intresserar honom eller henne och hur dessa framträder i texten. Detta 
kan ha formen av ’nyckelord’ associerade till temat (…) 

4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna. Det är nödvändigt med en mycket noggrann 
uppmärksamhet på texten för att koda de relevanta orden, meningarna etc. Dessa koder kan antingen 
skrivas in direkt i texten med efterföljande hänvisningar, eller matas in i ett dataprogram som är speciellt 
utformat för uppgiften (…) 

5. Räkna förekomsten av dessa enheter. Den första delen av analysen är vanligtvis att räkna antalet gånger 
som de olika enheterna förekommer. 

6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra enheter som 
förekommer i texten. När enheterna väl är kodade går det att göre en mer sofistikerad analys som länkar 
ihop enheterna och försöker förklara när och varför de förekommer som de gör.”  

(2008:199f) 

I min analys motsvaras tillvägagångssättet enligt följande: 

1. Urvalet för min analys (beskrivit ovan) består av kursplaner för teaterämnet. 

2. Texten har brutits ner i två delar: ämnesbeskrivning samt kursplanerna Scenisk gestaltning 1-3. De 
senare utgörs av en sammanfattande analys av de tre kurserna men analyseras också kortfattat separat. 

3. Fokus för analysen är det centrala innehållet i kursplanerna: vad framställs som relevant? Vad 
återkommer? Vilka centrala begrepp går att utläsa? Detta jämförs sedan med dramapedagogiska 
begrepp. Eftersom dessa är framtagna innebär innehållsanalysen indirekt ett sökande efter dem: finns 
de med eller inte? Hur framställs de i så fall? 

4. Kategorierna har utarbetats utifrån innehållet under rubriken ”Teater som ämnes” och ”Scenisk 
gestaltning 1-3”. De kodade enheterna för analysen är: 1. Teaterns uttrycksområden, 2. Teaterns tre 
hörnpelare, 3. Kommunikation, 4. Teoretiskt perspektiv på ämnet, 5. Individ-kollektiv och 6. Eleven 
och dennes förmågor. Vad kategorierna innehåller för centrala begrepp eller synonyma benämningar 
framgår under resultatdelens inledande stycke. Kategorierna används för att ringa in och strukturera 
kursplanernas innehåll så att ”enheterna överenstämm[er] med kategorierna” (2008:199).  

                                                        
11 Här utgår Descombe från ett vidgat textbegrepp och inkluderar utöver skrift även ljud och bilder. 
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5. Centrala begrepp har ringats in i respektive kategori (se punkt 5), vilka har räknats samman och 
presenteras i en tabell i form av ”Förekomst av begrepp (antal gånger begreppet förekommer)” och 
”Procentuell förekomst av begrepp (förekomst i relation till den analyserade textens antal meningar)”.  

6. Avslutningsvis analyseras de sex kategoriernas procentuella frekvens, för att därigenom undersöka 
om de därmed anses vara mer eller mindre viktiga ifråga om det centrala innehållet. 

Sammanfattningsvis tydliggör Descombe innehållsanalysens syfte och tillvägagångssätt: 

”Innehållsanalys 

… avslöjar   … genom att mäta: 

1. Vad texten framställer som relevant  Vad den innehåller (t.ex. speciella ord,
    idéer) 

2. De prioriteringar som skildras i texten  Hur ofta de förekommer; i vilken ordning 
de förekommer 

3. De värderingar som framförs i texten  Positiva och negativa åsikter om saker 

4. Hur idéer hänger samman  Närheten mellan idéerna i texten, logiska 
associationer” (ibid) 

Descombe menar att innehållsanalysens styrka består i att det är en tydlig metod, som kan upprepas av 
många forskare. Bristerna med metoden är att den lyfter ur texten ur sitt sammanhang, genom att 
bortse från författarens intentioner. Den har också svårigheter att hantera underförstådda meningar, 
därför lämpar sig metoden bäst vid hantering av ”enkla, direkta och påtagliga 
[kommunikationsaspekter]” (2008:201). Jag återkommer till detta i min metoddiskussion. 

5.5.2 Komparativ metod 

Vid den jämförande analysen av kursplanernas innehåll och de dramapedagogiska begreppen har jag 
utgått från komparativ metod eller ”jämförande metod” vilken är en ”övergripande benämning på 
undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader och likheter mellan 
studieobjekt” (Nationalencyklopediens hemsida, 2 maj 2012). Johansson & Svedner menar att denna 
typ av undersökning både har uppgiften att ”beskriva och förklara innehållet i texterna” men även att 
”försöka förklara skillnaderna” (2010:50). Texterna (exempelvis läroplaner) kan vara från olika tider, 
där man kan undersöka vad som har förändrats och varför, vilket kan relateras till såväl pedagogisk 
och didaktisk teori som idéhistoriska faktorer i vidare mening (ibid).  

Den komparativa metod som ligger till grund för studien är något modifierad då de dramapedagogiska 
begreppen inte finns samlade i ett studieobjekt (dvs. en text) såsom i kursplanerna. I stället är de en 
sammanställning utifrån översikten ovan, dvs. Sternudd, Heikkinen, dramapedagogernas definition 
och DICE-projektet. Vid studiens början övervägdes i samråd med handledare att jämföra 
kursplanernas innehåll med exempelvis kursplan för dramalärarutbildningen på Stockholms universitet 
och på så sätt renodla den komparativa metoden genom två olika typer av studieobjekt, dvs. texter. Vi 
fann dock detta vara både mindre intressant och inte längre aktuellt då utbildningen är på väg att 
läggas ner. 
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras först resultaten från innehållsanalysen av kursplanerna, därefter från 
jämförelsen av kursplanernas innehåll och de dramapedagogiska begreppen. Innehållsanalysen delas in 
i ”Teater som ämne” och en sammanfattande analys av ”Scenisk gestaltning 1-3”. Detta för omfångets 
skull och då innehållet återkommer. I tabellerna vilka framställer kategoriernas frekvens hålls dock de 
tre kurserna isär för att synliggöra eventuella skillnader mellan kurserna samt i relation till 
ämnesbeskrivningen. I min analys har jag funnit sex kategorier med tillhörande begrepp: 1. Teaterns 
uttrycksområden, 2. Teaterns tre hörnpelare, 3. Kommunikation, 4. Teoretiskt perspektiv på ämnet, 5. 
Individ-kollektiv och 6. Eleven och dennes förmågor. Att ringa in dessa var ingen lätt uppgift, då de 
glider in i varandra och samverkar på olika vis, vilket kommer visa sig längre fram i denna del. En 
avgränsning för att därigenom skapa struktur för analysen var dock nödvändig. Först plockade jag ut 
nyckelord såsom ”kropp och röst”, ”gestaltning”, teaterns uttrycksmedel” osv. Nyckelorden blev dock 
många och behövde underordnas kategorier. Slutligen fann jag det mest fruktbart att ordna 
kategorierna efter det centrala innehåll som framgår i ämnesbeskrivningen respektive i Scenisk 1-3 (se 
s. 21 och 23f). Utifrån dessa utarbetade jag följande sex kategorier med inkluderande begrepp: 

1. Teaterns uttrycksområden. Detta benämns även som ”teaterns uttrycksmedel”, ”sceniska 
uttrycksmedel” och ”konstnärliga uttrycksformer” och exemplifieras av ”skådespeleri”, ”regi”, 
”scenografi”, ”mask”, ”ljus” och ”ljud”. Till denna kategori har jag även inkluderat ”gestaltning” 
liksom ”kropp och röst”, vilka båda är centrala begrepp inom skådespeleri. ”Samverkan mellan 
ett/flera uttrycksområden” räknas hit. I Scenisk gestaltning 3 har man gjort tillägget ”Arbetsprocessen 
med en scenisk produktion från idé till färdig föreställning. Repetitionsarbetets olika stadier och 
samverkan mellan samtliga uttrycksområden i en scenisk produktion” (2011:17). Det är därför även 
viktigt att tala om begreppen ”process” och ”produkt”. 

2. Teaterns tre hörnpelare. Denna består av: ”berättelsen, berättaren och rummet”. Hit har jag även 
räknat ”den sceniska berättelsens uppbyggnad”, vilken glider in i kategori 4 så till vida att det rör sig 
om dramaturgi och därför ett mer teoretiskt perspektiv (se nedan). 

3. Kommunikation. Hit räknas ”kommunikation med publik”, ”möte med publik”, ”i samspel med en 
publik”, ”att medvetet förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik”. Denna kategori glider in i 
kategori 6 ifråga om ”viljan att berätta/skapa” samt kreativitetsbegreppet. 

4. Teoretiskt perspektiv på ämnet. Till kategorin räknas ”teatern och dess historia”, ”teatern och dess 
samtid” alternativt dess ”samhällsfunktion” och ”teaterns teori”. Jag har även fört in ”analys och 
tolkning”, ”reflektion”, ”begrepp”, ”teorier” och ”metoder” till denna kategori. När man i kursplanen 
talar om att teater både är ”teori och praktik” handlar det om ett förhållningssätt utifrån denna kategori. 

5. Individ-kollektiv. Hit har jag räknat det som benämns som ”det kollektiva arbetet”, ”teatern som 
kollektiv konstart”, ”samarbete” och ”samspel i grupp”. I kursplanen för Scenisk gestaltning 2 finns ett 
tillägg om ”[t]eatern som kollektiv konstart med fokus på teatern som arbetsplats och samarbetet 
mellan de olika yrkesrollerna som finns där” (2011:15). I Scenisk gestaltning 3 har man gjort tillägget 
”[t]eatern som kollektiv konstart, samarbetets betydelse för att skapa en scenisk produktion” 
(2011:17). Här finns en tydlig koppling till kategori 1 ifråga om begreppen produkt och process. 

6. Eleven och dennes förmågor. Denna kategori handlar om de förmågor eleven ska få möjlighet att 
utveckla/uttryck såsom ”att vara lyhörd”, ”att kunna ta initiativ” eller ”utveckla initiativförmåga”, 
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”utveckla ansvarskänsla”, ”skaparglädje” eller ”viljan att skapa”, ”viljan att berätta”, ”elev[en]s 
upplevelse” samt ”elev[en]s kreativitet” alternativt ”individuell kreativitet”. Angående ”viljan att 
skapa” eller ”berätta” finns här en tydlig koppling till kategori 3, då det rör sig om kommunikation, 
respektive 2 som placerar berättelsen i centrum. Det finns också en tydlig koppling till kategori 5 
ifråga om förmågorna ”att vara lyhörd”, ”att kunna ta initiativ/utveckla initiativförmåga” och 
”utveckla ansvarskänsla” eftersom det rör sig om relationen individ-kollektiv. Vidare finns det en 
koppling till kategori 4, där bl.a. begreppet ”reflektion” är centralt och givetvis inte kan särskiljas från 
eleven och förmågan som däri utvecklas samt är nära förknippad med begreppet ”elevens upplevelse”. 

Kategorierna används, som nämnt under metodavsnittet, för att strukturera kursplanernas innehåll. 
Resultatet presenteras i form av fyra tabeller där ”Teater som ämne”, dvs. ämnesbeskrivning 
presenteras i Tabell 1, Scenisk gestaltning 1 i Tabell 2, Scenisk gestaltning 2 i Tabell 3 och Scenisk 
gestaltning 3 i Tabell 4. Av dem framgår kategoriernas frekvens, dvs. förekomst av begrepp/antal 
gånger kategorin förekommer och procentuell frekvens, dvs. förekomst i relation till den analyserade 
textens antal meningar. Eftersom flertalet av meningarna i kursplanerna innehåller flera av 
kategorierna blir den procentuella frekvensen högre, dvs. uppgår till mer än totaltal 100 då denna är 
beräknad på kategoriernas förekomst i relation till antalet meningar. För att undvika decimaler har jag 
avrundat till närmaste heltal (i procent), då mitt underlag är så pass litet. 

I avsnitt 6.2 jämförs resultatet från analysen av kategoriernas frekvens med de dramapedagogiska 
begrepp jag tidigare presenterat under teoriavsnittet, dvs. 1. Fördubbling, 2. Kommunikation, 3. 
Reflektion, 4. Individ-kollektiv eller det mellanmänskliga, 5. Helhetssyn på människan eller holistiskt 
lärande, 6. Ofullständig estetik eller konst och pedagogik/konstpedagogik och 7. Allvarlig lekfullhet. 
Jämförelsen sker först i form av likheter, därefter i skillnader. 

6.1 Teater som ämne 
Nedan presenteras de resultat jag funnit vid innehållsanalysen av ”Teater som ämne”, vilken 
övergripande beskriver ämnets innehåll och syfte för de tolv kurser som finns i ämnet på gymnasiet.  

Texten består av fyra rubriker: ”TEATER”, ”Ämnets syfte”, ”Undervisningen i ämnet teater ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande”: och ”Kurser i ämnet” (2011:1f) och innehåller sex 
stycken, där ”Ämnets syfte” har tre mindre stycken och övriga rubriker innehåller en vardera. Det 
första stycket består av fyra rader och tre meningar, det andra av sju rader, det tredje av drygt fyra 
rader, det fjärde av fem rader, det femte av tio punkter och det sjätte av tolv punkter. 

I första stycket under rubriken ”TEATER” framhålls ”mötet mellan aktörer och publik”, inringat i 
kategori 3 (Kommunikation), då ”mötet” handlar om kommunikation mellan parterna. I andra 
meningen är de konstnärliga uttrycksformernas samverkan i fokus (”skådespeleri, regi och 
scenografi”) (kategori 1, Teaterns uttrycksområden). I sista meningen framhålls begrepp, teorier och 
metoder från de konstnärliga uttrycksformera för att få en förståelse för teatern som form (kategori 4, 
Teoretiskt perspektiv på ämnet och kategori 1). 

Första stycket under rubriken ”Ämnets syfte” består av fyra meningar. Den första talar om ”teaterns 
tre hörnpelare (…) berättelsen, berättaren och rummet” (kategori 2, Teaterns hörnpelare), vilket sker 
”med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i 
samspel med en publik” (kategori 1, Teaterns uttrycksområden). Här talas det om ”samspel med 
publik” (kategori 3, Kommunikation). I andra meningen framgår att eleverna ska ges ”möjlighet att 
utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid” (kategori 4, 
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Teoretiskt perspektiv på ämnet). I nästa mening framgår vikten av ”att vara lyhörd för andra 
människor och att kunna ta initiativ i det kollektiva teaterarbetet” (kategori 6, Eleven och dennes 
förmågor). ”Det kollektiva teaterarbetet” ringas in i kategori 5 (Individ-kollektiv). Kategori 6 återfinns 
likaså i sista meningen: ”Eleverna ska få möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga”. 

Andra stycket har fyra meningar där den första betonar ”elevernas kreativitet och stimul[ans av] 
skaparglädjen, liksom viljan att berätta” som utgångspunkt för undervisningen, (kategori 6) i och med 
begreppen kreativitet och lust, dvs. skaparlust och berättarlust. I nästa mening framgår att ”teori och 
praktik [ska] vävas samman” (kategori 4, Teoretiskt perspektiv på ämnet). Nästa mening lyder: 
”Undervisningens ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia” (kategori 4). I sista 
meningen framgår att eleverna ska ”få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt 
skapande inom teaterns olika områden”. Formuleringen ”sitt skapande” har jag ringat in kategori 6 och 
”teaterns olika områden” kategori 1. 

Det tredje stycket innehåller fyra meningar. I den första framhålls gestaltning och kommunikation 
(kategori 1 och 3). Undervisningen ska inriktas mot att ”eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta 
inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik” (kategori 1 och 
3). I nästa mening beskrivs metoder för undervisningen: ”övning, skapande, presentation, upplevelse 
samt analys och tolkning”. ”Övning” specificeras inte närmare. Möjliga kategorier jag är kategori 
1=genom t.ex. gestaltning samt kropp och röst, kategori 3=om meningen syftar på den föregående och 
därför övning ska syfta till medveten kommunikation med publik, kategori 5=övning sker genom 
samspel i grupp samt kategori 6=övning tar utgångspunkt i eleven och dennes förmågor. Begreppet 
”skapande” ringas in till kategori 6, där det är ett underordnat begrepp. ”Presentation” har jag placerat 
i kategori 1=föreställning innefattar uttrycksområdena och kategori 3=möte med publik. ”Upplevelse” 
ringas in i kategori 6, som ett underordnat begrepp. ”Analys och tolkning” (kategori 4). I sista 
meningen i stycket framgår att eleverna ska få ”uppleva olika teaterformer” (kategori 1). 

Nästa stycke inleds med rubriken ”Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande:” vilken följs av de tio punkter: 

Teater som ämne: 

”1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel. 

2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel. 

3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad. 

4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten. 

5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar. 

6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik. 

7. Förmåga att samarbeta i grupper. 

8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet. 

9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar. 

10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.”   

(2011:1) 

Den första och andra punkten ringas in i kategori 1 (kropp och röst, sceniska uttrycksmedlen). Punkt 
3=kategori 2; ”den sceniska berättelsens uppbyggnad”. Den fjärde och femte punkten=kategori 1 (regi, 
samverkan mellan teaterns uttrycksområden). Sjätte punkten handlar om kommunikation (kategori 3). 
Sjunde punkten betonar individ-kollektiv (kategori 5), där samarbete ett underordnat begrepp. Punkt 



22 
 

åtta ringas dels in i kategori 4 i och med reflektionsbegreppet, dels i kategori 6; ”det egna skapandet”. 
Den nionde och tionde punkten=kategori 4.  

Avslutningsvis följer den sista rubriken: ”Kurser i ämnet”. Här presenteras samtliga tolv kurser i 
ämnet teater samt deras omfattning i antal poäng (samtliga är på 100 poäng). Det framgår också vilka 
kurser som bygger på varandra. Eftersom detta stycke inte innehåller något centralt innehåll räknas 
dessa meningar inte in i analysen, där den procentuella frekvensen framgår. 

Tabell 1. ”Teater som ämne”, frekvens och procentuell frekvens i relation till textens antal meningar (25 

stycken). 

 

Texten analyseras utifrån 25 meningar, dvs. innehållet från de tre första rubrikerna. Den procentuella 
frekvensen innebär förhållandet mellan antalet meningar och förekomsten av kategorierna eller deras 
underordnade begrepp. Utifrån tabellen ovan är det tydligt att kategori 1, Teaterns uttrycksområden, 
ges stort utrymme i ämnesbeskrivningen. Därefter ges kategori 4, Teoretiskt perspektiv på ämnet 
respektive kategori 6, Eleven och dennes förmågor, samma mängd utrymme tätt åtföljda av kategori 3, 
Kommunikation. Vad som är intressant är möjligen hur lite betoning det är på kategori 2, Teaterns tre 
hörnpelare respektive kategori 5, Individ-kollektiv. Kanske beror det på att de skulle kunna inordnas i 
några av de övriga kategorierna, förslagsvis kategori 3 alternativt kategori 6 och att min avgränsning 
därmed varit felaktig. Här synliggörs den komplexitet som finns med avgränsningen, dvs. att flertalet 
av kategorierna glider in i varandra. Jag ansåg dock att de båda borde klassas som självständiga 
eftersom de formuleras som egna mål i det centrala innehållet såväl i ämnesbeskrivningen som i det 
centrala innehållet för kursplanerna. 

6.2 Scenisk gestaltning 1-3 
Nedan presenteras en sammanfattning av Scenisk gestaltning 1-3:s centrala innehåll respektive 
kunskapskrav. För att tydligöra eventuella skillnader mellan kursplanerna presenteras kategoriernas 
frekvens respektive procentuella frekvens i varsin tabell, dvs. Tabell 2=Scenisk gestaltning 1, Tabell 
3=Scenisk gestaltning 2 och Tabell 4=Scenisk gestaltning 3. 

Samtliga kurser inleds med rubriken ”Scenisk gestaltning (X)” (X=1/2/3), vilken åtföljs av rubriken 
”Kurskod TEASCE0(X)” (X=1/2/3). I en mening beskrivs sedan vilka punkter från det centrala 
innehållet som kurserna innefattar samt vilka det är ”särskild betoning” på. I Scenisk gestaltning 1 är 
det särskild betoning på punkterna 1, 3, 5 och 7, i Scenisk gestaltning 2 är det särskild betoning på 
punkterna 2 och 4 och i Scenisk gestaltning 3 är det särskild betoning på punkterna 4 och 5 (se nedan). 

Kategorier Frekvens, dvs. antalet gånger 
innehållet/begreppet förekommer 

Procentuell frekvens, dvs. antalet gånger 
innehållet/begreppet förekommer i 
relation till textens antal meningar 

1. Teaterns uttrycksområden 13 52% 

2. Teaterns tre hörnpelare 2 8% 

3. Kommunikation 7 28% 

4. Teoretiskt perspektiv på ämnet 8 32% 

5. Individ-kollektiv 3 12% 

6. Eleven och dennes förmågor 8 32% 
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Nästa rubrik är ”Centralt innehåll” som tydliggörs av underrubriken ”Undervisningen i kursen ska 
behandla följande centala innehåll:” och återfinns i samtliga tre kursplanerna. Scenisk gestaltning 1 
består av tio punkter, Scenisk gestaltning 2 består av nio punkter och Scenisk gestaltning 3 består av 
åtta punkter. För enkelhetens och tydlighetens skull citerar jag dem nedan: 

Scenisk gestaltning 1: 

• Kroppen och rösten som medel för att utrycka sig på scenen samt träning i att använda kropp och 
röst i sceniska sammanhang. 

• Träning i att använda teaterns andra uttrycksområden, till exempel scenografi, kostym, mask, ljus 
och ljud. 

• Den sceniska berättelsens uppbyggnad med till exempel handling, karaktärer, tid och rum.  

•Samspel mellan berättelse, berättare och rum i syfte att skapa en enhetlig gestaltning.  

• Samverkan mellan ett av teaterns uttrycksområden och ett eller flera andra uttrycksområden. Det 
sceniska uttryckets förändring vid olika kombinationer av uttrycksområden.  

• Träning i att medvetet förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik.  

• Teatern som kollektiv konstart med fokus på individuell kreativitet och samspel i grupp.  

• Reflektion över det egna skapandet, både individuellt och i grupp.  

• Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på att särskilja teaterns olika 
uttrycksområden och hur en berättelse förmedlas.  

• Begrepp för analys av form och innehåll i scenisk gestaltning.  (2011:13) 

Scenisk gestaltning 2: 
• Gestaltning av en scenisk karaktär med kropp och röst.  

• Gestaltning med teaterns olika uttrycksområden scenografi, mask, kostym, ljud och ljus.  

• Den sceniska berättelsens uppbyggnad och olika vägar att skapa en scenisk berättelse.  

• Samverkan mellan teaterns uttrycksområden genom kombination av två eller flera områden i 
gemensamma uttryck.  

• Kommunikation med publik genom gestaltning via teaterns uttrycksområden.  

• Reflektion över det egna skapandet, både individuellt och i grupp.  

• Teatern som kollektiv konstart med fokus på teatern som arbetsplats och samarbetet mellan de olika 
yrkesroller som finns där.  

• Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på hur teaterns uttrycksområden 
kommunicerar med publiken.  

• Begrepp för analys av scenisk gestaltning, till exempel avsikt, kraft, tid och rum. (2011:15) 

Scenisk gestaltning 3: 

• Gestaltning med fokus på något eller några av teaterns uttrycksområden, dvs. kropp, röst, 
scenografi, mask, kostym, ljud eller ljus. 

• Gestaltning av en scenisk berättelse.  

• Arbetsprocessen med en scenisk produktion från idé till färdig föreställning. Repetitionsarbetets 
olika stadier och samverkan mellan samtliga uttrycksområden i en scenisk produktion.  

• Scenisk produktion, möte med publik.  

• Teatern som kollektiv konstart, samarbetets betydelse för att skapa en scenisk produktion. 

•Reflektion över det egna skapandet.  

• Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på att förmedla en berättelse till publik.  

• Begrepp för analys av scenisk gestaltning, till exempel helhet, samband och samverkan. (2011:17) 
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Den första och andra punkten (Scenisk gestaltning 1 och 2) samt punkt 1 (Scenisk gestaltning 3) ringas 
in i kategori 1 (Teaterns uttrycksområden)(=kropp och röst, gestaltning). Punkt tre och fyra (Scenisk 
gestaltning 1), punkt tre (Scenisk gestaltning 2 och punkt två (Scenisk gestaltning 3) ringas in i 
kategori 2 (Teaterns hörnpelare) eftersom de fokuserar den sceniska berättelsen. Femte punkten 
(Scenisk gestaltning 1), fjärde punkten (Scenisk gestaltning 2) och tredje punkten (Scenisk gestaltning 
3) ringas in i kategori 1; samverkan mellan ett/flera av teaterns uttrycksområden. Detta nämns i två 
separata meningar och räknas därför två gånger i tabellen. Sjätte punkten (Scenisk gestaltning 1), 
femte punkten (Scenisk gestaltning 2) och fjärde punkten (Scenisk gestaltning 3) ringas in i kategori 3 
(Kommunikation). Punkt sju (Scenisk gestaltning 1 och 2) samt punkt fem (Scenisk gestaltning 3 
rymmer kategori 5 (Individ-kollektiv)= ”Teatern som kollektiv konstart”, ”samspel i grupp” alternativ 
”samarbete”. Den första kursen inkluderar också kategori 6 (Eleven och dennes förmågor) eftersom 
det talas om ”individuell kreativitet”. I den andra kursen har man gjort ett intressant tillägg: ”med 
fokus på teatern som arbetsplats och samarbetet mellan de olika yrkesroller som finns där”, som jag 
återkommer till i min diskussion. Åttonde punkten (Scenisk gestaltning 1) respektive sjätte (Scenisk 
gestaltning 2 och 3) handlar om reflektion (kategori 4, Teoretiskt perspektiv på ämnet). I de två första 
kurserna betonas “individuellt och i grupp”; kategori 6 respektive 5 eftersom eleven respektive 
samspelet i kollektivet lyfts fram. I Scenisk gestaltning 3 saknas detta tillägg. De två sista punkterna i 
kursplanerna handlar om “analys och tolkning” samt “[b]egrepp för analys av form och innehåll” 
(kategori 4) och räknas två gånger då de nämns i två separata meningar. 

Det “primära” innehållet för Scenisk gestaltning 1 ringas in i kategori 1 (första och femte punkten), 
genom begreppen “kropp och röst” respektive “teaterns uttrycksområden”, kategori 2 (tredje punkten) 
utifrån uttrycket “den sceniska berättelsens uppbyggnad” och kategori 5 och 6 (sjunde punkten) utifrån 
begreppen “teatern som kollektiv konstart” respektive “individuell kreativitet och samspel i grupp”. 
För Scenisk gestaltning 2 är det extra betoning på kategori 1 i båda punkterna (andra och fjärde 
punkten) utifrån formuleringen “teaterns uttrycksområden” i båda fallen. I Scenisk gestaltning 3 
framhålls även här kategori 1 och 3 (fjärde punkten) genom “scenisk produktion” respektive “möte 
med publik” och kategori 1 och 5 i femte punktens formulering: “scenisk produktion” respektive 
“kollektiv konstart” och “samarbetets betydelse”. 

Efter det centrala innehållet presenteras ”Kunskapskrav”. Därefter följer kraven för betyget E, C och 
A. För betyget D gäller att ”kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda” och för 
betyget B gäller att ”kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda” (2011:13f). 
Kategorierna, dvs. det centrala innehållet och dess begrepp återkommer här i form av gradvis 
kunnande där E motsvarar den lägsta nivån, C den mellersta och A den högsta nivån. 

I Scenisk gestaltning 1 består betygen E, C och A av två stycken som är tre respektive fyra rader 
långa. Det första stycket innehåller tre meningar och det andra fem meningar. I stycke ett handlar den 
första och andra meningen om kategori 1: ”kropp och röst” och ”teaterns (…) områden”. Den tredje 
meningen=kategori 2: ”sceniska berättelser”(ibid). Första meningen i andra stycket innehåller flera 
kategorier: ”samverkan mellan teaterns uttrycksområden” (kategori 1), ”kommunicerar med publik” 
(kategori 3), ”genom att använda (…) teaterns uttrycksmedel” (kategori 1). I nästa mening framhålls 
samarbete (kategori 5, Individ-kollektiv). Den tredje meningen rymmer också fler kategorier: ”eleven 
[diskuterar] det egna skapandet” (kategori 6) samt ”värderar det med (…) omdömen” (kategori 4, 
Teoretiskt perspektiv på ämnet). Också i de två sista meningarna återfinns detta förhållningssätt, i form 
av analys och tolkning samt ”relevanta begrepp”.  

Formuleringen för Scenisk gestaltning 2:s kunskapskrav är närmast identisk med Scenisk gestaltning 
1. Betygsstyckena E, C och A av tre stycken som är tre, fyra respektive en rad långa. Det första stycket 
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innehåller tre meningar, det andra sex och det tredje en mening. I första stycket handlar den första och 
andra meningen om kategori 1, då det rör sig om ”kropp och röst” respektive ”teaterns (…) områden”. 
Den tredje meningen motsvarar kategori 2, då man talar om ”sceniska berättelser”. Första meningen i 
andra stycket handlar om hur ”teaterns uttrycksområden samverkar” (kategori 1). Andra meningen 
rymmer kategori 3: ”kommunicerar (…) med publik” och kategori 1: ”genom att använda teaterns 
uttrycksmedel”. I nästa mening framhålls samarbete (kategori 5, Individ-kollektiv). Den fjärde 
meningen rymmer fler kategorier: ”eleven [diskuterar] det egna skapandet” (kategori 6) samt ”värderar 
det med (…) omdömen” (kategori 4, Teoretiskt perspektiv på ämnet). I de två sista meningarna 
återfinns detta förhållningssätt, i form av ”analys och tolkning” samt ”relevanta begrepp”. Det tredje 
styckets ensamma mening lyder: ”När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han (…) 
den egna förmågan och situationens krav”. Häri finner jag flera kategorier. Dels förutsätter detta 
reflektion från elevens sida (=kategori 4). Vidare förutsätts att eleven utgår från sig själv och sin egen 
förmåga (=kategori 6). Det är också tal om genreanpassning. Denna har jag dock inte ringat in under 
någon kategori. Dock ligger den dramaturgiska tolkningen av kategori 2 nära tillhands och jag räknar 
därför formuleringen hit. 

I Scenisk gestaltning 3 har betygen E, C och A tre stycken som är två, tre respektive två rader långa. 
Den första består av två meningar och den andra respektive tredje av tre meningar vardera. Den första 
meningen i stycke ett handlar precis som i de två tidigare kurserna om ”teaterns uttrycksområden” 
(kategori 1). I den andra meningen framhålls ”[gestaltning av] scenisk berättelse” (kategori 2). Nästa 
stycke inleds med kategori 1 genom ”valt uttrycksområde”. Följande mening rymmer flera kategorier: 
”teaterns uttrycksmedel” (kategori 1), ”kommunicera (…) med publik” (kategori 3), ”genom att 
använda teaterns uttrycksmedel” (kategori 1). Den sista meningen i stycket handlar om samarbete 
(kategori 5). Det sista styckets första mening känns igen från de tidigare kurserna ”eleven [diskuterar] 
det egna skapandet” samt ”värderar det med (…) omdömen”, dvs. kategori 6 respektive 4. Detsamma 
gäller de sista två meningarna som framhåller analys och tolkning samt ”relevanta begrepp” för 
analysen, med andra ord kategori 4.  

Utifrån översikten ovan sammanställer jag nu kategoriernas frekvens respektive procentuella frekvens 
i relation till antalet meningar de tre undersökta kursplanerna innehåller. Jag har inte räknat med de 
meningar som saknar någon form av koppling till kategorierna, t.ex: ”kunskapskraven för E och till 
övervägande del för C är uppfyllda”. Kursplanernas antal undersökningsbara meningar är således: 35 
stycken (Scenisk gestaltning 1), 39 (Scenisk gestaltning 2) respektive 33 stycken. 

Tabell 2. ”Scenisk gestaltning 1”, frekvens och procentuell frekvens i relation till textens antal meningar (35 

stycken). 

 

 

Kategorier Förekomst av begrepp (antal gånger 
begreppet förekommer) 

Förekomst av begrepp (procentuell andel 
begreppet förekommer I relation till den 
undersökta textens antal meningar) 

1. Teaterns uttrycksområden 16 46% 

2. Teaterns tre hörnpelare 4 11% 

3. Kommunikation 4 11% 

4. Teoretiskt perspektiv på ämnet 12 34% 

5. Individ-kollektiv 5 14% 

6. Eleven och dennes förmågor 5 14% 
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Tabell 3. ”Scenisk gestaltning 2”, frekvens och procentuell frekvens i relation till textens antal meningar (39 

stycken). 

 

Tabell 4. ”Scenisk gestaltning 3”, frekvens och procentuell frekvens i relation till textens antal meningar (33 

stycken). 

 

Utifrån tabellerna ovan är det tydligt, liksom i ”Teater som ämne” att kategori 1 ges störst utrymme. I 
tabell 2 framgår dock att siffran är lika hög för kategori 4 (38%). Det är också i denna kursplan som 
kategori 1 har en lägre frekvens och kategori 4 har en högre frekvens. I jämförelse med 
syftesbeskrivningen av Teater som ämne (6.1) ligger dock den första kategorin här lägre, då siffran där 
motsvarades av 52%. Efter Teaterns uttrycksområden har kategori 4 högst frekvens, vilken är högre i 
kursplanerna än i ”Teater som ämne”. En tydlig avvikelse gäller kategori 6, vilken var den näst största 
kategorin i ämnesbeskrivningen (se tabell 1) och i kursplanerna har en betydligt lägre frekvens. I 
Scenisk gestaltning 3 har denna kategori lägst frekvens. Kategori 3 har i ämnesbeskrivningen också en 
betydligt högre frekvens än i kursplanerna. Däremot har kategori 2 en högre frekvens, i synnerhet i 
Scenisk gestaltning 2, än i ”Teater som ämne” (18% att jämföra med 8%). Kategori 5 har en relativt 
jämn frekvens men ligger något högre i Scenisk gestaltning 1. Som ovan nämnt under 6.1 kan detta 
bero på att dessa skulle kunna inordnas i några av de andra kategorierna, dvs. kategori 2 och 5 skullle 
möjligen kunna inordnas i kategori 3 alternativt 6. 

6.3 Jämförelse mellan kursplanernas innehåll och 
dramapedagogiska begrepp 
I detta avsnitt jämförs resultatet från innehållsanalysen med de centrala dramapedagogiska begrepp jag 
redogjort för under rubrik 4.5. Detta sker först i form av likheter, därefter i skillnader. 

Kategorier Förekomst av begrepp (antal gånger 
begreppet förekommer) 

Förekomst av begrepp (procentuell andel 
begreppet förekommer I relation till den 
undersökta textens antal meningar) 

1. Teaterns uttrycksområden 15 38% 

2. Teaterns tre hörnpelare 7 17% 

3. Kommunikation 4 10% 

4. Teoretiskt perspektiv på ämnet 15 38% 

5. Individ-kollektiv 5 13% 

6. Eleven och dennes förmågor 7 18% 

Kategorier Förekomst av begrepp (antal gånger 
begreppet förekommer) 

Förekomst av begrepp (procentuell andel 
begreppet förekommer I relation till den 
undersökta textens antal meningar) 

1. Teaterns uttrycksområden 14 42% 

2. Teaterns tre hörnpelare 4 12% 

3. Kommunikation 4 12% 

4. Teoretiskt perspektiv på ämnet 12 36% 

5. Individ-kollektiv 4 12% 

6. Eleven och dennes förmågor 3 9% 
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6.3.1 Likheter 

Utifrån den genomförda innehållsanalysen är kategori 1:s, Teaterns uttrycksområden, dominans 
påtaglig där den har högst frekvens i samtliga tabeller (mellan 38%-52%). I relation till de 
dramapedagogiska begreppen motsvaras kategorin av Ofullständig estetik eller Konst och 
pedagogik/konstpedagogik. Även kategorin Fördubbling går att relatera till kursplanens kategori 
eftersom Teaterns uttrycksområden innefattar begreppet ”gestaltning”, som kräver att eleven är ”i den 
fiktiva och den verkliga världen på samma gång”. 

Den näst största kategorin är Teoretiskt perspektiv på ämnet (kategori 4) som har en frekvens mellan 
32-38%. Denna innefattar teoretiska kunskaper som teaterhistoria och teater & samhälle, alternativt 
dess samhällsfunktion och teaterteori. Jag har även fört in ”begrepp”, ”teorier” och ”metoder” liksom 
”analys och tolkning” samt ”reflektion” till denna kategori. Reflektionsbegreppet är omfattande och 
glider även in i kategori 6, Eleven och dennes förmågor, då reflektion är en typ av förmåga som utgår 
från elevens upplevelser vilket nämns under denna kategori. I relation till de dramapedagogiska 
begreppen återfinns Reflektion som en egen kategori, vilken ”inkluderar bearbetning, liksom analys 
och gemensamt beslutsfattande (…) [samt] lära att lära”. Kursplanens kategori Eleven och dennes 
förmågor:s frekvens varierar ganska kraftigt, där den i hög grad betonas i ämnesbeskrivningen men 
går förlorad i de tre kursplanerna, i synnerhet i Scenisk gestaltning 3 där den har lägst frekvens 
(ämnesbeskrivningen: 32% och i Scenisk gestaltning: 9%). Kategorin innefattar begreppen ”skapande” 
och ”kreativitet” och kan därmed jämföras med dramapedagogikens sjunde kategori Allvarlig 
lekfullhet, där dessa inordnas. 

Kommunikation är en gemensam kategori både för kursplanernas innehåll och de dramapedagogiska 
begreppen, där det i kursplanerna handlar om kommunikation/möte/samspel mellan skådespelare och 
publik, eller ”att medvetet förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik”. Det rör sig således om 
Heikkinens definierade genre ”åskådarnas drama” (2005:26). Utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv 
är detta ett sätt att kommunicera, men kan även ske på fler sätt då det definieras som att 
”[kommunikation] sker såväl inom gruppen, både i den fiktiva och den verkliga världen, som med en 
eventuell utomstående publik”. Utifrån innehållsanalysen framgår det att kategorin i högre grad 
betonas i ämnesbeskrivningen än i kursplanerna (jämför 28% mot 10-12%).  

En annan likhet motsvaras av de snarlikt namngivna kategorierna Individ-kollektiv (kursplanerna) 
respektive Individ-kollektiv eller Det mellanmänskliga (dramapedagogiska begreppen). I kursplanerna 
talar man om ”det kollektiva arbetet”, ”teatern som kollektiv konstart”, ”samarbete” och ”samspel i 
grupp”. Utifrån dramapedagogiken vidgas förståelsen till att innefatta: ”Interpersonell, interkulturell 
och social kompetens samt medborgerlig kompetens”, dvs. rör sig även på en samhällelig nivå. Häri 
återfinns kommunikationsbegreppet, eftersom samtliga förutsätter ett samspel mellan människor 
(interpersonell) samt mellan olika språk och kulturer (interkulturell). I kursplanen har denna kategori 
en relativt låg frekvens mellan (12-14%).  

6.3.2  Skillnader 

Utifrån jämförelsen ifråga om likheter går det att konstatera att kursplanernas kategorier, dvs. centrala 
innehåll i hög grad motsvarar de dramapedagogiska begreppen ifråga om vilka begrepp man använder. 
Skillnaderna består snarare i hur man framställer begreppen. I uppställningen ovan framgår att 
kursplanerna använder en snävare definition än dramapedagogikens användning. Detta är särskilt 
tydligt inom kategorierna: Kommunikation, Individ-kollektiv respektive Allvarlig lekfullhet. 
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Kommunikation i kursplanen handlar uteslutande om kommunikation med publik, medan begreppet är 
betydligt vidare ur ett dramapedagogiskt perspektiv, där detta även kan ske även inom gruppen samt 
”både i den fiktiva och den verkliga världen”, dvs. genom begreppet Fördubbling (”som om”/”as if”). 
Denna ”som om”-situation kräver att ”misstron upphävs”, vilket förutsätter tillit såväl till övriga 
deltagare som till sig själv eftersom deltagarna ska kunna ”föreställa sig och agera som om de vore 
andra personer än sig själva – på en annan plats och i en annan tid” (DICE 2010:15). Förvisso krävs 
också att denna tilltro sker i mötet med en publik, men har här ett annat fokus i form av den 
konstnärliga framställningen/produkten som är dess syfte. Dessa som om-situationer handlar inte 
enbart om att kommunicera en dramaturgisk text, utan om en vidgad förståelse för ”historiska, sociala 
och interpersonella förhållanden” (ibid). Den dramapedagogiska användningen av kommunikations-
begreppet är så pass brett att det förutom begreppet Fördubbling även flyter in i den för kursplanen 
icke-representerade kategorin Helhetssyn på människan eller holistiskt lärande, dvs. vad det innebär 
att vara människa. Kommunikation täcker också in den dramapedagogiska kategorin Individ-kollektiv 
eller det mellanmänskliga: i och med definitionen ”interpersonell” respektive ”interkulturell”. Också 
denna kategori (Individ-kollektiv) uttrycks på ett mer begränsat i kursplanen, då den stannar på individ- 
respektive gruppnivån och inte sträcker sig till den samhälleliga nivå som dramapedagogiken gör 
genom ”medborgerlig kompetens”. Inte heller betonas mötet med andra kulturer i kursplanerna. 

Den dramapedagogiska kategorin Allvarlig lekfullhet, där ”lek, ritualer och improvisation, skapande, 
kreativitet och kulturella uttrycksformer, både individuellt och i grupp” återfinns i kursplanerna endast 
i form av begreppen ”skapande” och ”kreativitet”. ”Kulturella uttrycksformer” kan förvisso troligtvis 
härledas till kursplanerans första kategori (Teaterns uttrycksområden) eftersom dessa är synonyma 
med varandra men leken, ritualen och improvisationen saknas i det centrala innehållet. 

Som framgår av jämförelsen är Teaterns uttrycksområden, överrepresenterad i samtliga kursplaner. 
Den fokuserar på de sceniska uttrycksmedlena samt begreppen gestaltning, liksom kropp och röst. 
Gestaltning som begrepp är komplext, då det går att täcka in i flera kategorier, däribland 
Kommunikation, Individ-kollektiv (då den sker i ett samspel) och Eleven och dennes förmågor 
(eftersom den innebär träning i samt utveckling av en förmåga). Utgår man från begreppet på detta sätt 
finns det likheter med dramapedagogiken ifråga om bl.a. Fördubbling och Kommunikation, liksom  
Ofullständig estetik eller konst och pedagogik/ konstpedagogik. Skillnaderna består dock i den 
framflyttade position själva uttrycksområdena får, dvs. ”scenografi, mask, kostym, ljus och ljud”, vilka 
jag utifrån tabellernas resultat skulle vilja hävda tillskrivs störst värde. Det blir således en mycket stark 
betoning på en utvald del, dvs. den konstnärliga aspekten, vilket innebär att andra delar har valts bort 
till förmån för denna aspekt. Här är det relevant att fråga sig om det rör sig om en ofullständig eller 
fullständig estetik, då man i Scenisk gestaltning 2 har gjort ett tillägg om ”[t]eatern som kollektiv 
konstart med fokus på teatern som arbetsplats och samarbetet mellan de olika yrkesrollerna som finns 
där” (Scenisk gestaltning 2 2011:15). I detta tillägg ”försvinner” den pedagogiska kontexten, dvs. 
undervisningskontexten genom vad jag uppfattar som ett slags färdighetsperspektiv som går att likna 
vid Heikkinens begrepp ”fullständig, slutförd estetik” (2005:30). 
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7. Diskussion 
Avsnittet inleds med en metoddiskussion där jag reflekterar över mitt val av metod. Här funderar jag 
kring om min metod visat sig lämplig utifrån studiens syfte och frågeställningar eller om en annan 
metod kunnat visa sig vara mer tillämpbar, alternativt kunnat kompletteras med mitt metodval. 
Därefter följer en resultatdiskussion utifrån den jämförande analysen, vilken relateras till tidigare 
forskning, läroplansteori och begreppet läroplanskod för att på så sätt försöka uppnå undersökningens 
syfte, dvs: att undersöka och försöka belysa diskussionen om polariseringen av drama och teater. 

7.1 Metoddiskussion 
Eftersom materialet består av texter är textanalys ett givet metodval. Utifrån Lundgrens formulering 
kring läroplanens tre nivåer har studien fokuserat på den första nivån, dvs. ”de värderingar, kunskaper 
och erfarenheter som väljs ut och organiseras” (1979:21). Hade studien i stället inriktats på hur 
kursplanerna tolkats av olika aktörer (den andra nivån), skulle lärarintervjuer lämpat sig som metod. 
Om mitt forskningsintresse varit inriktat på den faktiska undervisningen, dvs. hur kursplanernas 
innehåll transformerades (den andra nivån), skulle metoden företrädesvis genomförts av intervju, 
observation och/eller enkät, i kombination med textanalys. Av tidsekonomiska skäl är dock inte fallet 
så. Jag var också intresserad av en djupdykning i ”polariseringsdebatten” utifrån kursplanernas 
innehåll, dvs. vad som faktiskt står i relation till dramapedagogiska begrepp. Textanalys var således en 
given metod. Jag ville med andra ord undersöka om det utifrån det skrivna (kursplanerna) finns fog för 
teaterlärarens yttrande som jag beskrev i inledningen eller om det snarare rörde sig om vad Rasmusson 
beskriver som att man försvarar sin position inom  fältet. 

Frågan är då, var de textanalysmetoder jag utgick ifrån lämpliga? Min första frågeställning lyder: 
Vilket är det centrala innehållet i ämnet teater utifrån ämnesbeskrivningen respektive kursplanerna 
Scenisk gestaltning 1-3? För att besvara den första frågan där innehållet är centralt utgick jag från 
innehållsanalys. Descombe menar att bristerna med metoden är att den lyfter ur texten ur sin kontext 
och därför lämpar sig bäst i arbetet med ”enkla, direkta och påtagliga [kommunikations-aspekter]” 
(2008:201). Här ser jag en problematik med metodvalet, eftersom kursplanernas innehåll kan uppfattas 
som annat än ”enkla, direkta och påtagliga”, då de innehar visst tolkningsutrymme exempelvis ifråga 
om innehåll, syfte och metod. Å andra sidan strävar kursplanerna efter att vara tydligt formulerade, så 
till vida att dessa aspekter ska framgå och därmed i läroplansteoretiskt syfte vara ett ”ett konkret 
styrinstrument” genom att avgränsa och organisera ”utbildningens mål, innehåll och metodik” 
(Lundgren 1979:17). I relation till det läroplansteoretiska begreppet målstyrning går det här att tolka 
kursplanerna som ”enkla, direkta och påtagliga” eftersom kursplanerna föreskriver ett innehåll genom 
”Centralt innehåll”. Också utbildningens syfte och mål formuleras i ämnesbeskrivningen, dvs. ”Teater 
som ämne” respektive ”Kunskapskrav”, där det centrala innehållet återkommer i respektive kursplan. 
Också arbetsformerna finns i viss utsträckning formulerade, vilket jag återkommer till. Det är därför 
rimligt att dra slutsatsen att kursplanernas struktur tyder på en starkare form av avgränsning och 
organisering av gällande mål, innehåll och metodik. Jag återkommer till detta i resultatdiskussionen. 

Min andra frågeställning är: Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan teaterämnets 
centrala innehåll och dramapedagogiska begrepp? För den andra frågan är jämförelsen kärnan, vilket 
ledde till mitt val av komparativ metod, vars syfte är att jämföra för att därigenom kartlägga likheter 
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och skillnader mellan objekt. Detta låg också i mitt intresse, varför jag finner detta metodval lämpligt. 
Dock existerade endast ett konkret studieobjekt i form av kursplanerna. Det andra studieobjektet, dvs. 
de dramapedagogiska begreppen, finns inte i ett motsvarande objekt i form av en kursplan och 
konstruerades i stället utifrån litteraturöversikten. Här hade jag förvisso kunnat förenkla 
arbetsprocessen genom att utgå ifrån en färdig definition, exempelvis Sternudd (2000). Jag valde dock 
att utgå från fler perspektiv och centrala begrepp för att därigenom ge en mer rättvis bild ifråga om 
dessa begrepp. Problematiken med denna typ av konstruktion, dvs. där jag konstruerat kategorier 
utifrån dramapedagogisk litteratur, för att jämföra med kursplaner, består i det inte blir två likvärdiga 
objekt som studeras. Ytterligare en problematik består i utformandet och avgränsningen av de 
kategorier jag utgått ifrån i båda analyserna. Avgränsningen har varit nödvändig för att göra materialet 
överskådligt samt att kunna gripa an det, samtidigt flyter kategorierna och begreppen ständigt in i 
varandra på olika sätt då de hänger ihop likt en väv. Möjligen kunde dessa utformats på ett annat sätt 
för att därigenom ge en mer rättvis bild åt resultatet, både ifråga om de två undersökta objekten var för 
sig samt i jämförelsen dem emellan. 

7.2 Resultatdiskussion 
I den jämförande analysen drog jag slutsatsen att kursplanernas innehåll och de dramapedagogiska 
begreppen har likheter ifråga om vilka begrepp som används och att skillnaderna snarare handlar om 
hur begreppen framställs, där kursplanerna utgick från en snävare definition. Jag kommer nu att 
diskutera mitt resultat närmare i relation till: 

a) läroplansteori ifråga om styrning och avgränsning,  

b) läroplanskod ifråga om rationell läroplanskod och de tre aspekterna av den, dvs. pragmatisk, 
individcentrerad respektive kopplingen utbildningspolitik och vetenskap, 

c) den tidigare forskningen, diskussionen och teoriöversikten kring drama respektive teater.  

Resultatdiskussionen förs löpande där de tre delarna flyter in i varandra. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka det centrala innehållet i teaterämnet i relation till de dramapedagogiska begrepp för att 
därigenom försöka belysa diskussionen om polariseringen av ämnet. 

Bowell & Heap påpekar i ”Drama is not a dirty word” (2010) att den tillämpade teatern och det 
konstnärliga perspektivet är vad som tar och ges plats i skolväsendet, dvs. ett mediespecifikt 
perspektiv snarare än ett medieneutralt (Marner & Örtegren 2003). I jämförelsen av kursplanernas 
innehåll och de dramapedagogiska begreppen framgick detta utifrån dominansen för Teaterns 
uttrycksområden. Problemet består enligt min mening inte i att man har valt detta innehåll, utan 
snarare vad man därmed har valt bort. Utifrån resultatet framgick att den dramapedagogiska kategorin 
Helhetssyn på människan eller holistiskt lärande, och som bäst fångar in de enligt min mening 
viktigaste och vidaste begreppen Dramafostran eller Dramapedagogiskt fostranspotential, 
överhuvudtaget inte finns representerad i kursplanerna. Det framgick också att flera av de 
gemensamma begreppen i kursplanerna användes utifrån en snävare definition än de 
dramapedagogiska. I relation till läroplansteori är det här relevant att diskutera den styrning som sker 
genom avgränsningen av ett visst innehåll, mål och metodik, i det här fallet Teaterns uttrycksområden, 
för att därmed tillskriva denna epitetet värdefull kunskap. I Scenisk gestaltning 3 framgår detta mycket 
tydligt, där ”scenisk produktion” är en egen punkt i det centrala innehållet. Också ”sceniska 
gestaltningar” omnämns flertalet gånger vilket pekar på läroplanens (i detta fall kursplanens) styrning 
av innehåll och arbetsformer. Dramapedagogikens vidgade arbetsformer som även inkluderar lek, 
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ritual och improvisation finns inte med i kursplanernas innehåll, vilket kan ses som en stark 
avgränsning av ämnet. Linde menar att ”[i] ämnen som är starkt avgränsade och inramade verkar den 
formulerade läroplanen starkt” (2006:57). Det blir svårare för den enskilda läraren att därigenom på ett 
friare sätt formulera undervisningen tillsammans med eleverna, vilken målstyrningen i de föregående 
läroplanerna (Lpo94 och Lpf94) möjliggjordes.  

Jag kan bara spekulera i ovanstående resonemang, då undersökningen inte inriktas mot denna nivå av 
läroplanen (dvs. den tredje nivån). Dock vill jag lyfta frågan om vad den starka avgränsningen innebär. 
Vad som sker är att endast ett av fyra dramapedagogiska perspektiv, dvs. det konstpedagogiska 
(Sternudd 2000) eller en av tre huvudgenrer utifrån genrefält för dramafostran, dvs. ”åskådarnas 
drama” (Heikkinen 2005) möjliggörs utifrån kursplanernas formulering. Förvisso anger själva ämnet i 
sig att detta är vad man kan vänta sig, då teater pekar i riktningen ”det konstpedagogiska” respektive 
”åskådarnas drama”. Utifrån Sternudds respektive Heikkinens teoretisering av det dramapedagogiska 
fältet framgår dock tydligt hur detta är ett paraplybegrepp inom vilket teater ingår. Detta föranleder i 
sin tur frågan om varför dramapedagogiken underordnas teater, ifråga om det värde det tillskrivs, när 
det faktiska förhållandet är tvärtom? Enligt Bowell & Heap beror det på dramapedagogikens problem 
att formulera sig och avsaknaden av begrepp för sin disciplin. I min översikt påvisar dem, tillsammans 
med Rasmusson, Braanas, Silius-Ahonen och Sternudd, den historiska diskursens påverkan, där fältet 
influerats från en mängd håll, vilket har skapat splittring ifråga om vad man faktiskt gör. Forskningen 
har, som bl.a. Bowell & Heap påvisat, i hög grad inriktats på de estetiska aspekterna av drama (dvs. 
teater) och Silius-Ahonen menar att dramapedagogiken har varit starkt marginaliserad i jämförelse 
med teatern i denna fråga. Här blir den rationella läroplanskodens tredje princip applicerbar, dvs. 
länken mellan utbildningspolitik och vetenskap. Rasmusson beskriver hur 1980:s läroplan bekämpades 
av kunskapsrörelsen, då  man ville bekämpa sjuttiotalets ”flumpedagogik” (2000:263). Sternudd 
påvisar också hur ”den dramapedagogiska kompetensen” försvunnit i Lpo94 (2000:168). Utifrån den 
utbildningspolitiska retorik som förs idag menar jag att det här går att se en upprepning, då 
utbildningsminister Jan Björklund aktualiserat detta begrepp12. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv rör 
det sig här om den första nivån, dvs. ”hela den filosofi och de föreställningar som finns bakom en 
konkret läroplan” (Lundgren 1979:21). En önskan om att röra sig bort från den s.k. ”flumpedagogik” 
skulle också kunna förklara den tydligare styrning som sker genom förändringen av kursplanernas 
struktur, från målstyrning till indelningen: ”Ämnets syfte”, ”Centralt innehåll” och ”Kunskapskrav”. 
Det går också att relatera den rationella läroplanskodens första aspekt, dvs. den pragmatiska aspekten, 
till detta resonemang, då det handlar om det för individen och samhället nyttobetonade. Det går i sin 
tur också att koppla till att arbetsformerna lek, ritual och improvisation inte finns med, då det inte 
finns någon ”nytta” med dessa och de räknas som en del av ”flumpedagogiken”. 

En möjlig tolkning ifråga om den starka avgränsning av kursplanernas innehåll, mål och metodik 
utöver avsikten att göra läroplanen till ett konkret styrinstrument, kan vara att därigenom försöka 
uppnå en fullständig estetik. I kursplanerna kommer detta tydligast till uttryck i Scenisk gestaltning 2: 
”Teatern som kollektiv konstart med fokus på teatern som arbetsplats och samarbetet mellan de olika 
yrkesroller som finns där” (2011:15). En ”fullständig och slutförd estetik” är komplex att tala om 
eftersom verksamheten sker i en pedagogisk kontext. Det föranleder således: hur kan man enbart 
fokusera det konstnärliga? Hur kan drama därigenom särskiljas från teater? Hur kunde teaterläraren på 
VFU-skolan säga att de inte hade någon drama? Förklaringen återfinns i flera av uppsatsens delar. En 
                                                        
12 Med hänvisning till bl.a. artikeln: http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorklund-artiklarna-belyser-stora-

problem (hämtad 6 maj, 2012). 
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av dem återfinns i Bourdieus fältbegrepp, dvs: ”ett system av relationer mellan positioner, vilka 
besättes av människor eller institutioner som strider om något de har gemensamt” (Rasmusson 
2000:18). I dagens kontext är denna strid högst aktuell och konfliktladdad då dramapedagoger, 
utbildade dramalärare, utbildade teaterlärare samt professionella skådespelare eller regissörer som inte 
klarat sig på sin egen arbetsmarknad, konkurrerar om lärarjobben. Varje grupp kämpar för sin sak och 
ser sin egen potential, vilket i den hårda konkurrensen leder till ytterligare positionering gentemot 
varandra. Ett annat relevant begrepp är här Foucaults tes om ”diskursernas taktiska polyvalens”, där en 
diskurs tillskrivs olika värde beroende på det sammanhang det ingår i och som samtidigt kan vara ”ett 
hinder och ett instrument för inflytande inom ett visst socialt fält” avhängigt vem som propagerar för 
denna (Rasmusson 2000:262). Som jag redan påvisat ovan har dramfältet varit marginaliserat i 
jämförelse med teaterfältet (Silius-Ahonen 2005:47f). Det talar således för konstens stärkta ställning, 
dvs. att denna diskurs har tillskrivits och tillskrivs ett högre värde, vilket också kan förklara dess intåg 
i skolvärlden, där bl.a. professionella skådespelare arbetar yrkesinriktat med mycket avancerade 
teateruppsättningar, dvs. i enlighet med vad Heikkinen benämner som ”fullständig estetik”. Problemet 
är dock att estetiska programmet är ett högskoleförberedande program, vilket innebär att eleverna ska 
förberedas för vidare studier. Dessa kan vara konstnärligt inriktade, men behöver inte vara det. För att 
kunna ge de bästa förutsättningarna till eleverna menar jag att man därför bör ge dem de mest centrala 
redskapen för att kunna möta livet, framtiden, studier och yrkesliv. Det viktigaste redskapet är enligt 
min uppfattning en helhetssyn på människan eller holistiskt lärande, vilket skapar en vidgad förståelse 
för sig själv och förmåga att inta andra människors perspektiv för att därigenom öka empati, 
kommunikations- och reflektionsförmåga. Att utveckla dessa egenskaper är långt mer relevant än att 
sätta upp en, om än fantastisk, föreställning. Jag vill inte frånskriva dramapedagogiken dess relation 
med estetiken. Tvärtom. Jag vill knyta dem närmre varandra, genom att lyfta fram den pedagogiska 
aspekten: drama är både konst och pedagogik. Detsamma gäller min uppfattning gällande teater-drama 
och ämne-metod, där jag ser teater som underordnad dramapedagogiken; dvs. mediespecifik (som 
ämne) för dramafältets medieneutrala perspektiv (som metod). Jag menar att de två inte kan skiljas åt 
från varandra, att vi i stället bör tala om dramafostran, dramapedagogiskt fostranspotential eller ett 
medieneutralt perspektiv, inom vilket teatern kan inordnas och fungera som mediespecifik, sida vid 
sida med övriga dramagenrer. Möjligen var inte teaterläraren medveten om dessa aspekter. Möjligen 
var denne det. Tydligt och klart är dock att striden är aktuell i dagens utbildningspolitiska klimat och 
att läraren efter att ha tagit reda på vilket fält jag tillhörde var ivrig med att försvara sitt fält genom att 
säga: “Jaså, drama. På den här skolan har vi ingen drama och vi gör en väldigt tydlig skillnad mellan 
drama och teater”. För att dramafältet ska försöka öka sitt inflytande och tas på allvar krävs en fortsatt 
formulering av fältet, där jag anser att bl.a. Sternudd (2000), Heikkinen (2005) och Bowell & Heap 
(2010) är goda exempel. Exemplena måste dock bli fler och ske på flera nivåer. Denna studie har 
utifrån dramapedagogisk litteratur lyft fram centrala begrepp i relation till teaterämnets begrepp för att 
belysa likheter och skillnader. Studien har också påvisat den historiska diskurs och läroplansteoris 
relation till fältet. Andra studier som vore intressanta att genomföra är exempelvis huruvida det råder 
ett medieneutralt perspektiv i skolan eller ej, i vilka ämnen detta kom till uttryck och hur för att 
därigenom undersöka dramapedagogikens fostranspotential/dramafostral. Detta skulle kunna studeras 
såväl i grundskolan som i gymnasiet genom observation, enkät, fokussamtal samt intervju med såväl 
lärare som elever. Studier kring hur lärare uttolkar läroplanen och vilken undervisning som blir till, 
dvs. den tredje nivån av läroplanen, vore också intressant där en jämförelse mellan lärare som 
representanter från olika fält skulle kunna jämföras för att belysa diskussionen om ämnet. 
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