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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som händer med dramapedagogik när den är en 
tillfällig besökare i skolan genom regeringssatsningen Skapande skola. Studien undersöker vad som 
händer med dramapedagogikens processinriktade arbetssätt när den ska rymmas inom en målinriktad 
projektverksamhet som Skapande skola vars syfte är att möjliggöra professionell konst i för- och 
grundskola.  
Med socialkonstruktionistisk ansats genomförs en kritisk diskursanalys för att belysa hur 
dramapedagogiken konstrueras inom ramen för Skapande skola projekt. Föremål för detta arbete är 
studier av texter producerade av regeringen samt intervjuer av dramapedagoger med erfarenhet från 
Skapande skola. Resultatet bearbetas utifrån ett maktperspektiv med stöd av Faircloughs modell för 
kritisk diskursanalys samt diskuteras utifrån Tönniers begrepp gemeinschaft och gesellschaft. 
Studien visar på att Skapande skola och dramapedagogik har lärande som gemensam nämnare. Det är i 
det praktiska arbetet som Skapande skola och dramapedagogik kan hamna i maktkamp eftersom det 
kan saknas enighet om hur lärande definieras och iscensätts. 
Studien identifierar reflektion, holistiskt och transformativt lärande, fördjupande processer och möte 
genom interaktion som dramapedagogiska nyckelord för att definiera lärande. Studien visar på att 
dessa nyckelkomponenter ofta försvinner när ramarna för Skapande skola är allt för strama.  
 
The aim of this dissertation is to investigate how pedagogical drama is affected when temporary 
appearing in schools through the art project Skapande skola initiated by the Swedish government. The 
dissertation examines how the process of drama pedagogy is being exposed and used within some of 
the projects of Skapande skola. By using theory of social constructivism a Critical discourse analysis I 
carried out in order to expose how pedagogical drama is constructed within the frames of Skapande 
skola. The subjects of research are texts produced by the Swedish government and interviews with 
drama practitioners with experience of working with Skapande skola. The result is discussed by using 
a power perspective with the support of Fairclough’s model of Critical discourse analysis as well as 
Tönnier’s theoretical ideas of Gemeinschaft and Gesellschaft. 
The study unfolds that Skapande Skola and pedagogical drama have learning as a key component. It is 
within the social practice that Skapande skola and pedagogical drama may enter a power struggle, as 
there could be a disagreement on how learning shall be defined and staged. 
Key components identified in this study defining learning in pedagogical drama are reflection, holistic 
and transformative learning, accentuated process and meeting through interaction. The study reveal 
that the key components are often left out when the frames are too tight within the Skapande skola 
project.  

Nyckelord: Dramapedagogik, projekt, process, Skapande skola, estetik, kritisk diskursanalys. 

Keywords: Educational drama, project, process, Skapande skola, aesthetics, Critical discourse analysis. 



 
 

Förord 

                     
                    Therese Szatek, Koloni I, akvarellmålning 2010 
 
Min förhoppning är att du som läser det här arbetet finner det inspirerande samt att, om du är 
dramapedagog eller konstnär som projekt-arbetar inom skolan, får värdefulla tankar med dig i ditt 
arbete.  
 
Studien tillägnas alla er som längtar efter en skola och samhälle där skapande genom sång, dans, 
konst, drama och teater är en större del av vardagen. 
 
Tack till mina handledare och alla ni som funnits där som bollplank under processen som jag skrivit på 
detta arbete.  
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Inledning 
Under åren 2008-2010 arbetade jag som dramapedagog i en västsvensk kommun. Jag var anställd på 
en teater som arbetade med barn, unga och vuxna. Vi hade en reguljär verksamhet som under många år 
växt fram och vi hade drama- och teaterintresserade människor som kom under eftermiddagar, kvällar 
och helger för att mötas genom lek, improvisation och rollspel. Vid sidan av den här populära 
verksamheten var vi även ute i kommunens skolor och genomförde flera olika drama- och 
teaterprojekt med hjälp av regeringssatsningen Skapande skola. Detta erbjöd en rik variation av möten 
med såväl lärare som elever vilket på många sätt var utvecklande. Jag tror att den dramapedagogiska 
verksamhet jag tillsammans med mina kollegor genomförde i kommunens skolor var uppskattad, 
lärarna uttryckte ofta glädje över vad vår dramapedagogiska kompetens kunde tillföra 
ämnesundervisningen samt att vi i flera fall kunde göra något konstruktivt med skolans mer eller 
mindre definierade livskunskapslektioner. De elever vi mötte tyckte att sammankomsterna med oss 
dramapedagoger var såväl meningsfulla som lustfyllda och roliga. Själv var jag nöjd med att få 
komma ut i skolans värld, jag fick tänka i nya banor och hittade spännande samarbeten med 
engagerade lärare. Men det fanns något annat där också. Att ständigt möta olika elever och att vara i 
olika lokaler mer eller mindre lämpade för dramapedagogik var efter ett tag tröttande och tärande, jag 
kom ofta hem på kvällarna och var helt slutkörd. Jag kunde vara på flera olika skolor varje vecka och 
sammanlagt möta närmare 90 elever. De flesta träffade jag bara några gånger, i värsta fall bara en gång 
och det blev svårt under de få tillfällen vi hade att skapa en fördjupad och meningsfull 
dramapedagogisk verksamhet.  Min upplevelse var att jag endast skrapade på ytan och lade en grund 
för ett mer kreativt och nyskapande arbete. Men de projektpengar skolan fått genom Skapande skola 
räckte oftast inte till mer än 5-8 träffar så just när det fördjupande arbetet skulle kunna ta sin början 
var pengarna slut. Hade det funnits en fast anställd dramapedagog på skolan som fortsatte det arbete 
jag påbörjat hade det inte varit svårt, men eftersom drama inte är ett ämne i skolan så är en 
dramapedagog inget som kan tas för givet i den svenska grundskolan. Paradoxalt nog så förespråkas 
drama som metod i den läroplan som antogs 2011, men en gedigen dramautbildning finns inte inom 
någon av Sveriges lärarutbildningar. Dramapedagogerna med en gedigen dramapedagogutbildning blir 
alltmer sällsynta inom grundskolan sedan kravet på lärarlegitimation infördes. För att dramapedagoger 
ska finnas inom grundskolan så är satsningen Skapande skola nödvändig i många fall. 
Dramapedagogiken blir i allt högre utsträckning en tillfällig besökare i skolan. 
 
De estetiska ämnena har inte en given plats i våra grundskolor, estetämnen som musik och bild har 
230 timmar garanterade i grundskolan medan matematik har 500 timmar (Wiklund, När kulturen 
knackar på skolans dörr, 2009). Drama som inte är ett eget ämne har ingen garanterad tid alls, ibland 
kommer det ändå in i grundskolan som metod för annan ämnesinlärning. Estetundervisningen sker inte 
nödvändigtvis av utbildade estetlärare utan genomförs av ordinarie klasslärare (Wiklund, 2009). För 
att få professionella estetlärare eller en dramapedagog tas konst i allt högre grad in i skolan utifrån 
genom satsningar så som Skapande skola. Konsten är då inte en självklar del av skolans vardag och 
risken är att det blir en krock mellan skolans och konstnärens eller dramapedagogens tankar och 
föreställningar om vad kultur innebär och kan vara. Planeringen av detta besök är något som kan ta 
stora resurser i anspråk av skolan; scheman behöver läggas om, information ska förankras hos elever, 
lärare och föräldrar och lämplig lokal samt teknik ska ombesörjas av skolan. Alternativt ska transport 
till kulturell verksamhet planeras för eleverna (Wiklund, 2009). Att ta in till estetisk verksamhet till 
skolan kan bli en krävande uppgift.   
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Det jag genom den här uppsatsen vill undersöka är vad som händer med dramapedagogisk verksamhet 
när den ska rymmas i projektförpackning. Uppsatsen skrivs inom ramen för en masterexamen i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner och 
därför är frågor som rör estetik och lärande centrala. Frågor som belyser estetik och lärande genom 
dramapedagogik i projektsammanhang inom skolan ligger i fokus för diskussion och dissektion. Jag 
skriver om detta för att jag har märkt att jag inte är ensam om att fundera över vilken plats estetisk 
verksamhet har i dagens skola och samhälle.  
 
Fokus i skoldebatter handlar i allt större utsträckning om mätbara värden medan det icke mätbara så 
som estetiska ämnen märks som ”flumämnen”  och skjuts åt sidan. Dagstidningen Svenska Dagbladet 
publicerade 31/12-12 en debattartikel författad av gymnasielärarna Lundström och Larsson. 
Författarna menar att skolan i allt högre grad blivit en plattform för New public management, vilket är 
en effektiviseringsmodell utvecklad för produktproducerande företag. Fokus ligger på mätbara och 
snabba resultat snarare än ett långsiktigt förhållningssätt som värnar en hållbar utveckling och 
mänskliga värden. New public Management har sina rötter i 80-talets England och det var även under 
80-talet som projektformen slog igenom stort. Även projektformen hade som mål att under kort tid 
effektivisera en verksamhet genom att under en begränsad tid arbeta hårt för att uppnå ett visst mål 
inom ett företag. Nu ser vi dessa effektiviseringsmodeller ta plats i såväl skolans som i konstens värld 
och min fråga är; vad händer då? Detta är en stor fråga och jag kommer i den här uppsatsen endast 
kunna redogöra för en liten del men jag hoppas att kunna inspirera till fortsatta samtal och 
diskussioner hos dem som denna fråga berör.  
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Bakgrund 
För att få en djupare förståelse för vad dramapedagogik, projekt och Skapande skola är så har jag här 
gjort en översikt dessa tre områdena. Den dramapedagogiska delen är mer omfattande eftersom denna 
syftar till att ge läsaren en god överblick över ämnet och sätta dramapedagogiken i ett 
utbildningsfilosofiskt sammanhang. Jag har i detta avsnitt skiljt mellan drama som ämne och drama 
som metod. Detta kan givetvis diskuteras då metod och ämne är tätt sammanflätade. Syftet med detta 
har dock varit att tydliggöra det särskilda inom vissa dramapedagogiska metoder samtidigt som jag vill 
peka på vissa partikulära faktorer som kan ses som kärnan i dramapedagogens arbete. 
Projekt och Skapande skola-delen är här mer kortfattad och mer tänkt som en informativ text. 
 

Vad är dramapedagogik?  
Ordet Drama kommer från grekiskans Dra’o och betyder att handla (Fredin och Hägglund, Dramabok, 
2004, s. 9). Ordet pedagogik härstammar även det från grekiskan och hänvisar då till den slav som 
’leder barnet’ till undervisningen. Svenska Akademins ordlista (2005) definierar pedagogik som 
”vetskap om uppfostran o. undervisning”. Ytterst kortfattat skulle man alltså kunna sammanfatta 
dramapedagogik som undervisning i, eller fostran till, handling. Denna formulering rymmer inte den 
spännvidd av metoder, resultat och upplevelser som dramapedagogik omfattar varför jag väljer att 
nedan fördjupa mig i några aspekter av dramapedagogik.  
 
För att tydliggöra vad dramapedagogik är så har jag här fokuserat på dramapedagogik som metod och 
dramapedagogik som ämne för att därefter även skriva om dramapedagogikens produkt. Detta 
eftersom vissa ämneskomponenter inom dramapedagogiken är ständigt återkommande oberoende av 
vilket syfte ett dramapass kan ha. Exempel på sådana återkommande ämneskomponenter är 
rolltagande, interagerande och reflektion.  
 
Sternudds avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran (2000) ger en god överblick av det 
spektra av dramapedagogiska metoder och arbetssätt som finns varför jag kommer att utgå från hennes 
tankar när jag beskriver Dramapedagogik som metod. Jag har utifrån Sternudds indelning av 
dramapedagogiska arbetssätt även gjort en grafisk översikt av dramapedagogiska metoder och 
förgrundsgestalter.  
 
Jag inleder dock detta kapitel med en överblick av dramapedagogikens stamtavla utifrån ett 
kunskapsfilosofiskt perspektiv med avstamp i Aristoteles kunskapssyn. Detta för att visa på att tankar 
och förhållningssätt som finns inom dramapedagogiken inte på något sätt är nya utan kan spåras så 
långt tillbaka som till antikens tankar om bildning och konst.  
Därefter gör jag en genomgång av dramapedagogik som metod för att sedan utforska vad 
dramapedagogikens hjärta kan tänkas slå för.  
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Dramapedagogik i ett kunskapsfilosofiskt 
perspektiv 
Dramapedagogiken emanerar ur en praktisk kunskapssyn som har sitt ursprung i Aristoteles definition 
av vad kunskap är. Aristoteles (384 – 322 f. Kr) kan tillsammans med Sokrates (470 f. Kr - 399 f. Kr) 
och Platon (428 – 347 f. Kr) sägas utgöra de rötter i det ständigt växande kunskapsträd som 
dramapedagogiken blivit en gren av. När Aristoteles definierar kunskap i sitt verk ’Den Nichomakiska 
etiken (2012) gör han det utifrån vad han identifierar som tre kunskapsfält. Episteme är den teoretiska 
och vetenskapliga kunskapen, där kunskapen är såväl mätbar som möjlig att genom forskning 
säkerställa. Episteme kan sägas vara ett sant och berättigat vetande. Aristoteles menar dock att 
kunskap även innefattar Techne och Fronesis, vilka jag båda anser vara grundläggande för den 
dramapedagogiska praktik vi ser i dag.    
 

Techne 

Techne utgår från kunskap i handling (Aristoteles, 2012) och om jag skulle placera dramapedagogiken 
i något av de tre kunskapsfack han skapat skulle det bli i Techne. Dramapedagogyrket är till sin natur 
praktiskt med kontinuerliga inslag av reflektion.  När dramapedagogik används som ett redskap för att 
främja förståelse av ett ämne vill vi att eleven ska få ett djupare vetande, vilket Ryle (Gustavsson, 
Kunskapsfilosofi, tre kunskapsformer i historisk belysning, 2000) refererar till som ett know-how, 
rationell praxis, snarare än ett know-that; rationell teoretisering. Kunskapen blir, enligt Ryles sätt att se 
på den, aktiv när den kan användas, ett synsätt även Polanyi har anammat, inspirerad av Merleau-
Ponty (Gustavsson, 2000).  
 
Enligt Merleau-Ponty är det genom kroppen som vi erfar, upplever och lär (Merleau-Ponty, Kroppens 
Fenomenologi, 1997). Detta har jag själv erfarit när elever som genom drama kroppsligt får bearbeta 
sin kunskap lättare kommer ihåg vad de lärt sig samt utifrån detta presterar bättre på prov i till 
exempel ämnet svenska. Kroppen blir på så sätt ett redskap för lärande samt en kropp som bearbetar, 
härbärgerar och producerar kunskap. Merleau-Ponty menar att det är genom kroppen som vi erfar 
världen och det är genom kroppen som intellektet kan sortera och bearbeta ny kunskap.  
Polanyi utforskar den här kunskapen och benämner den som tacit knowledge, eller på svenska, tyst 
kunskap. Med detta vill Polanyi komma åt den kunskap som grundar sig i den personliga erfarenheten 
och upplevelsen. Hans berömda exempel rörande hur man lär sig cykla visar hur vi lär oss något 
genom att fysiskt göra det med våra kroppar (Collins, Tacit and explicit knowledge, 2010). Att lära sig 
drama fungerar på samma sätt. Vi läser oss inte till hur dynamiken i en viss övning fungerar utan vi lär 
oss det genom att fysiskt göra den tillsammans med andra.  
 
Jag menar även att det dramapedagogiska ledarskapet är en tyst kunskap vilken visar sig när 
dramapedagogen leder ett pass med en grupp och mer eller mindre medvetet anpassar övningarna till 
den miljö hen befinner sig i, gruppens behov för dagen samt eventuella lärandemål hen fått från 
uppdragsgivaren. Den anpassningen sker oftast i rummet på plats med gruppen och är svår att planera 
innan, eftersom det inte alltid går att förutsäga gruppens dagsform. 
 
Den tidiga Wittgenstein menade att viss kunskap inte gick att prata om utan den behövde upplevas, det 
var den ’mystiska kunskapen’. Exempel på sådan kunskap är den som handlar om t.ex. livets mening, 
etiken, moraliska och estetiska värden. Kunskapen som finns inom dessa fält är något vi förnimmer 
snarare än att vi talar eller läser om den. Enligt Wittgenstein så räcker våra ord inte till för att fånga 
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värdet i det osägbara (Fann, Ludwig Wittgenstein, en introduktion, 1993). Dock kommer Wittgenstein 
att ändra sig angående detta senare i livet.  Jag anser att en av anledningarna till att jag kan använda 
mig av min tysta kunskap är att den - som Polanyi uttrycker det – är personlig (Gustavsson 2000). 
Detta betyder att kunskapen är integrerad i mig som person, vilket inte är samma sak som att den 
skulle vara onämnbar. Jag går därmed mot (vilket även Wittgenstein själv gör senare i livet) 
Wittgensteins filosofi om viss kunskap som onämnbar. Jag tänker att det till och med kan vara en fara 
med att låta viss kunskap vara outtalad, särskilt i ett ämne som dramapedagogik där vi måste 
argumentera för vad vi arbetar med och vad som är specifikt för just den dramapedagogiska 
professionen. Att höja dramapedagogiken i ett slags mystikens skimmer och enbart tala om 
upplevelsen tror jag i längden slår tillbaka på drama som ämne. 
 
En annan tydlig efterföljare i detta praktiska kunskapsfält är pragmatikern Dewey som varit en 
inspiration för många pedagogiska inriktningar. Den pragmatiska pedagogiken syftar till att skapa 
kunskap och lärande genom praktiskt görande. Lärandet, läser man sig inte till teoretiskt, det skapas i 
handlingen. På så sätt skapas ett kunskapande som är förankrat i eleven vilket gör att kunskapen går att 
applicera på flera situationer, inte enbart i en specifik kontext.  Dewey menar att den progressiva 
pedagogen ska utgå från elevens perspektiv och i ömsesidigt samråd med eleven skapa 
förutsättningarna för ett problembaserat och process-baserat kunskapande som får elevens 
livsutrymme att växa (Dewey, Individ, skola och samhälle, utbildningsfilosofiska texter, 2004). 
Skolans uppgift är att förbereda eleven för ett gott liv i framtiden genom att den progressive 
pedagogen presenterar ett problembaserat lärande för eleven där elevens tänkande och kreativitet 
främjas. En viktig komponent i lärandet för Dewey är också att eleven ska förstå orsak och verkan 
varför det hela tiden finns ett syfte med de övningar som eleven involveras i. En förutsättning för att 
eleven ska förstå är att det i undervisningen lämnas utrymme för reflektion. Dewey hävdar att vi måste 
behärska reflektionen för att kunna observera och förstå betydelsen av det vi ser. Först när vi förstått 
det vi sett kan vi göra en bedömning om vad som är klokt att göra det vill säga vad som är en 
intelligent aktivitet i en given situation (Dewey, 2004).  
 
Filosofen Schön bygger vidare på detta och menar att den skickliga yrkesutövaren reflekterar 
samtidigt som hen utför en syssla; reflektion i aktion som han benämner som tyst kunskap inspirerad 
av Polanyi. Schön menar att denna tysta kunskap är att utveckla en känsla för något samt att vi genom 
den vet mer än vad vi kan säga (Schön, The reflective practitioner, how professionals think in action, 
1983). Detta innebär dock inte att kunskapen på något sätt är onämnbar utan att vi genom att sätta ord 
på den även kan utveckla den. 
 
Den kunskapsfilosofi Dewey och Schön förespråkar utgör viktiga komponenter i det 
dramapedagogiska ledarskapet och det förhållningssätt många dramapedagoger har, vilket jag kommer 
att återkomma till längre fram i uppsatsen 
 

Fronesis 
Fronesis betyder praktisk klokhet vilket handlar om att kunna fatta kloka beslut som gagnar det goda 
livet. Fronesis är i grunden en slags praxis i hur etik ska bidra till ett gott liv för människan 
(Aristoteles, 2012).  
 
En samtida tolkare av Aristoteles är Nussbaum som menar att demokratin och politiken hålls levande 
genom att det kritiskt reflekterande folket ständigt ifrågasätter de styrande ”så som en broms på 
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hästens länd” (Nussbaum, Not for profit, 2010, s. 47), ett citat hon lånat från Sokrates. Det kritiska 
reflekterandet, dygden, framhåller Nussbaum är i sin natur inte ett kallt avståndstagande utan snarare 
ett ifrågasättande i en varm, medmänsklig värme. Så som Nussbaum tolkar Aristoteles är fronesis att 
kunna hantera situationer med lyhördhet och fantasi (Gustavsson 2000). Frågan är om och i så fall hur 
vi i skolan utvecklar fronesis. Dramapedagogiken, anser jag, har som uppgift att stimulera fronesis. 
Genom rollspel och värderingsövningar så prövas rollen som den andre med större möjlighet till 
empati som följd, likaså kan man till exempel genom forumspel repetera inför knepiga situationer i 
verkligheten vilket gör att man agerar mer genomtänkt när det är på riktigt. Att skapa förståelse för 
den andre anser Taylor, en annan nytolkare av Aristoteles, vara grundläggande för att skapa fronesis 
(Gustavsson 2000). 
 
En styrka med dramapedagogikens fysiska agerande är att det vi lärt oss, exempelvis förståelse för 
andra, alltså empati, förankras i kroppen vilket stämmer väl överens med hur människan tillägnar sig 
fronesis (Gustavsson 2000).  
 

Dramapedagogik som metod 
Dramapedagogik är ett begrepp som täcker ett vidsträckt fält av metoder och inriktningar. För att 
skapa struktur i det hela har jag valt att definiera dramapedagogik utifrån Sternudds fyra perspektiv 
(Sternudd, 2000) 
 
Det konstpedagogiska perspektivet uppmuntrar till självständighet och kreativt tänkande genom sin 
kreativa och konstnärliga arbetsform där man letar efter flera lösningar som bygger på deltagarnas 
bidrag. Det handlar oftast om att sätta upp en föreställning eller en kortare scen (som visas inför 
publik) vilket bygger på kommunikation med andra vilket i sin tur enligt Sternudd (2000), är lika med 
allmän livsberedskap. Om man väljer att arbeta fram en föreställning med en grupp så handlar det 
enligt Ayckbourn om att uppmuntra deltagarna till att gemensamt våga ta risker för att kunna utforska 
ett tema eller pjäs tillsammans (Den listiga konsten, att skriva och regissera dramatik, 2005). 
Utrymme behöver ges till att få göra fel och pinsamma saker eftersom repetitionsarbetet alltid 
utforskar valmöjligheter (hur ska jag sätta mig ner? hur ska jag gråta? hur ska jag vara arg etc.). 
Dramapedagogen får här en regifunktion och deltagarna blir skådespelare. Ayckbourn menar vidare att 
regissörens roll är att få skådespelarna att göra dessa val samtidigt som man utmanar dem att gå 
utanför sin bekvämlighets zon i att gestalta. Detta om något är väl konstens kärna; att ifrågasätta och 
utmana sina egna invanda begränsningar. Etchells menar att när vi tar personliga risker inom konsten 
så gör vi även slags personlig investering (investment) i det vi gör vilket påverkar skådespelare liksom 
publiken; 
 

 In the complicity of the performers task lies our own complicity – we are watching the people before 
us, not representing something but going through something. They lay their bodies on the line … and 
we are transformed – not audience to a spectacle but witness to an event (…) Investment forces us to 
know that performative actions will have a real consequence beyond the performance area. That 
when we do these unreal things in rooms, galleries and theatre spaces the real world will change. 
(Etchells, Certain fragments, contemporary performance and forced entertainment, s. 49, 1999).   

 
Jag menar att dramapedagogiken är just ett sådant forum där deltagaren får utmana sina gränser inom 
en konstnärlig och trygg kontext och därigenom växa både som gruppdeltagare och som individ. 



7 
 

Ett begrepp som nyligen börjat användas i Sverige (utan att det blivit översatt) är Community theatre 
samt Applied theatre och som hör hemma i denna kategori. Prentki och Preston har sammanfattat vad 
denna teaterform innebär och hur den kan användas:  

• Teater för en viss grupp människor; exempelvis en föreställning om droger för unga.  
• Teater med en viss grupp människor: Deltagarna bidrar med sina erfarenheter och upplevelser 

i processen i att skapa en föreställning som kanske eller kanske inte visas för en allmän publik. 
• Teater av en viss grupp människor: Deltagarna som alla har en liknande bakgrund (de kanske 

sitter i fängelse, bor i ett visst område eller är unga, ensamstående pappor) berättar sin historia 
genom en teaterföreställning, oftast med hjälp av en professionell regissör och dramaturg, men 
ibland helt själva.  

 (Prentki och Preston, The applied theatre reader, 2009. Sammanfattningen var egen översättning och 
jag har då valt att översätta ordet community till ’en viss grupp människor’).  
 
Oavsett om man väljer att kalla det applied teater eller ett konstpedagogiskt perspektiv så är den 
konstnärliga inramningen av det man gör av yttersta vikt. Somers menar att den konstnärliga 
standarden ska vara så hög som kontexten påbjuder samtidigt som omsorgen om deltagarna behöver 
vara minst lika hög (Dramaforum nr 3, 2011). Min egen erfarenhet av att arbeta konstnärligt som 
dramapedagog är att det handlar mycket om att accentuera erfarenheter från deltagarnas liv genom att 
ge dem en konstnärlig och estetisk form. I detta så både bekräftar man deltagarna och gör deras 
berättelse till något både specifikt och allmängiltigt vilket kan kommuniceras till en publik.  
 
Det personlighetsutvecklande perspektivet i dramapedagogiken belyser rollfunktioner, 
gruppstrukturer, mönster och processer i en grupp. Det personlighetsutvecklande perspektivet syftar 
till att medvetandegöra deltagarna om sin egen och andras roll i en grupp med målet att skaffa kunskap 
om sig själv i samspel med andra (Sternudd, 2000). Syftet med drama menar Way, som nämns inom 
detta perspektiv, är att ta till vara deltagarnas upplevelse och behålla fokus på just detta utan att ta 
hänsyn till en publik. Detta menar Way leder till att varje individ kan förstå det unika med sig själv 
liksom andra människor (Way, Utveckling genom drama, 1976). Detta i sin tur skapar en öppenhet i 
gruppen där det finns en vilja att förstå den andra (Sternudd, 2000). Fokus ligger då inte på att 
framföra något inför en publik utan på individens och gruppens utveckling. En del av det som nämns 
inom det personlighetsutvecklande perspektivet är den Dynamiska pedagogiken utvecklad av 
Lipschütz. Syftet med den Dynamiska pedagogiken kan kortfattat beskrivas som att stärka vår förmåga 
att uppleva andra människor, vår egen inre process med ökad självinsikt och självförtroende som följd. 
Vidare utforskas genom den dynamiska pedagogiken den egna kreativiteten och konflikthantering i 
syfte att skapa goda mellanmänskliga relationer (Lipschütz, Dynamisk pedagogik, 2004). De övningar 
och metoder som används inom andra perspektiv kan mycket väl användas inom det 
personlighetsutvecklande perspektivet men syftet är hela tiden att skapa diskussion kring upplevelsen 
av övningen för att utveckla deltagarna snarare än att arbeta fram en föreställning (Lipschütz, 2004). 
 
Det kritiskt frigörande perspektivet syftar till att undersöka maktstrukturer, konflikter och orättvisor 
genom t.ex. forumspel, forumteater och värderingsövningar.  Syftet är att skapa aktiva människor som 
genom medvetna val skapar sitt eget liv med förmåga att se sin egen roll i det maktsystem som råder, 
och arbeta aktivt för ett samhälle utan förtryck (Sternudd, 2000). Ytterligare en metod att arbeta med 
drama belyser konflikthanteringsmodellen Dracon som är skapad av dramapedagoger i ett 
internationellt samarbete. Där söker man genom lek och drama hitta alternativa sätt att bemöta, hantera 
och medla i konflikter (Grünbaum och Lepp, Dracon i skolan, drama, konflikthantering och medling, 
2005).  
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Det kritiskt frigörande perspektivet kan på ett ganska direkt sätt belysa situationen och normen i 
gruppen varför det ska hanteras varsamt av pedagogen. Syftet är att hitta konkreta sätt för olika 
lösningar på svåra och förtryckande situationer som är återkommande. Forumteaterns upphovsman, 
Augusto Boal, hade som syfte att förändra hela samhällen och politiska system med teatern som 
metod. Hans kamp mot en förtryckande regim i Sao Paulo ledde till flera år i exil i Europa med 
resultat att de förtrycktas teater - där bland annat forumteatern ingår som metod - spred sig även till 
våra breddgrader. Boal (För en frigörande teater, 1977) manifesterar några grundläggande principer 
som jag tycker kan vara talande för hela det kritiskt frigörande perspektivet (det som återges nedan är 
en förkortad version).  

1) Teatern ska göra aktiva människor av passiva åskådare så att individen känner ansvar för sin 
egen situation. Dessutom ska teatern förbereda publiken för framtida handling i sken av det 
som hänt tidigare;  
!

Det räcker inte med en teater som endast tolkar verkligheten – det är nödvändigt att förändra 
verkligheten!  

!
2) Katharsis är vidare att undvika eftersom teaterns syfte måste vara att stimulera åskådarna (på 

engelska spectactors) till handling.  
3) De förtrycktas teater måste användas i stor skala, annars har den inte avsedd effekt. 
4) Alla ska ha tillgång till estetiska uttrycksmedel för att kunna delta i denna teaterrevolution; 

 
alla kan spela teater – till och med skådespelarna. Teater kan spelas överallt – till och med på teater.  

!
5) Teatern är en del av revolutionen, teaterns syfte är att visa på ett konkret sätt hur vi kan gå 

tillväga (Boal, 1977, s. 13- 15). 
 

Dramapedagogiken inom det kritiskt frigörande perspektivet har drag av detta än i dag även om den 
samhällsomstörtande retoriken är något nedtonad och det i allt större utsträckning handlar om 
individens frigörelse från förtryckande normer snarare än hur vi bryter normer. I Sverige är min 
erfarenhet att vi framförallt arbetar med forumspel och forumteater för att belysa gruppens struktur 
och hur individen påverkas av den, vilket också speglas i titeln på en av de mest använda böckerna för 
instruktion och inspiration till forumspel skriven av Byreus (2001). Boken som heter Du har 
huvudrollen i ditt liv anser jag anger starkt individfokus, det är individen som ska frigöras och ta 
kontrollen över sitt eget liv genom metoder som värderingsövningar och rollspel.  
 
Perspektivet holistiskt lärande har som mål att genom t.ex. processdrama framkalla en 
kunskapsförändring genom att skapa en känslomässig och kognitiv förståelse av olika medmänskliga 
sammanhang (Sternudd, 2000). Detta arbetssätt syftar till, enligt Bolton, skapa möjligheter till 
upplevelser och möjliggöra insikter så att det som upplevs under ett processdrama blir en 
referenspunkt för framtida händelser i livet (Bolton, Drama för lärande och insikt, 2008). Heathcote 
menar att lärandet börjar inuti eleven och för att eleven ska förstå ett ämne måste man som pedagog 
börja med elevens förförståelse av det som ska läras in. Därefter kan man skapa ett drama som syftar 
till att elevens kunskap utvecklas. Det är utifrån denna förändrade kunskap man sedan kan reflektera 
tillsammans med eleverna. Och det är just reflektionen som är dramats syfte eftersom det enligt 
Heathcote endast är genom reflektion som någon kan förändras (Wagner, Drama i Undervisningen, 
1993). Innan ett (process) drama startar är det viktigt att enligt Bolton (2008) reflektera över följande 
didaktiska frågor: Vad är det som ska studeras? Vilka färdigheter vill jag att eleven ska uppnå? På 
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vilket sätt kan jag hjälpa till att tillgodose klassens behov? Hur ska jag få eleverna att samarbeta och 
arbeta självständigt?  
 
Heathcote har utvecklat många tekniker där drama används som metod för att stärka lärande och 
uppmuntra elever att hitta samband mellan det personliga och det universella. Lärare i roll, expertens 
mantel och material genom brödra-och systraskap är alla tekniker som bygger på samspel mellan 
lärare och elev där både parter är i roll, ibland samtidigt. Bolton menar att eleven blir mer aktiv i sitt 
ansvar att förvalta och tillägna sig kunskap när denne tilldelas expertrollen så som sker i en teknik så 
som expertens mantel (Bolton, 2008). Syftet med att gå i roll är att ge eleverna nya referensramar och 
infallsvinklar till lärande. Läraren styr inte eleverna utan det är eleverna tillsammans med läraren som 
utformar vad ett drama ska handla om. Genom att i den personliga upplevelsen hitta något gemensamt 
som rör flera, vilket exempelvis sker genom metoden brödra-och systraskap, kan elever skapa ett 
intresse för ämnen som inledningsvis kan tyckas vara dem avlägset och irrelevant. Värt att notera är att 
med drama menas i detta sammanhang inte uppspel utan det rör sig snarare om processdrama som sker 
utan publik i klassrummet.  
 

En grafisk överblick över dramapedagogik 
Nedanstående modell tecknar på ett enkelt sätt mångfalden av dramapedagogiska riktningar och 
praktiker. Bilden visar även de olika spänningsfält som dramapedagogiken rymmer, nämligen de 
mellan konst och pedagogik samt det extroverta (exempelvis det mellan skådespelare och publik) samt 
det introverta (reflektion över egna känslor och behov). Modellen är inte på något sätt perfekt eftersom 
en endaste metod eller övning kan rymma fler aspekter samtidigt. Exempelvis så kan dramapedagogen 
via forumspel arbeta med att stärka en individs förmåga att säga ifrån samtidigt som hen belyser och 
problematiserar en viss samhällsnorm. Dessutom kan fler namn och dramapedagogiska metoder 
placeras i modellen. Det som presenteras nedan är endast ett urval utifrån de dramapedagogiska 
metoder som belystes i föregående kapitel. Vidare skulle det vara intressant att gå in djupare bakom 
varje riktning pedagogik, konst, extrovert och introvert för att belysa föregångare som influerat 
dramapedagogiken. Föregångare till pedagogik är exempelvis Freire, Key och Dewey medan 
föregångare för konst är personligheter som Stanislavski, Grotowski och Marceau. Som föregångare 
till den introverta riktningen skulle man kunna nämna exempelvis Freud, Jung och Moreno medan det 
bakom extrovert finns namn som Brecht och Aristoteles som ville påverka stora mängder människor.  
Fler namn kan räknas upp men inte i denna uppsats, denna bild ger ändå en överblick av det 
dramapedagogiska fältet och ett underlag för fortsatt diskussion. 
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Dramapedagogik som ämne 
När är det då dramapedagogik och när är ovanstående arbetssätt enbart övningar som lyfts in i ett 
undervisningssammanhang eller lek eller ’bara’ teater? För att det ska vara dramapedagogik menar 
Bolton att följande komponenter ska finnas med:  
 

• Gemenskap: Gruppen har kollektivt valt ett tema som de identifierar sig med. 
• Kongruens: Deltagarnas förståelse av ett ämne reflekteras, gestaltas och bearbetas i dramat. 
• Att stå över den personliga nivån av subjektivitet: Deltagarna anpassar det personliga 

deltagandet i dramat så att det bidrar positivt till utvecklingen av det som sker i gruppen.  
• En känslokvalitet: En sammanslagning av ovanstående där deltagarna når utanför sina tidigare 

erfarenheter samtidigt som upplevelsen präglas av kollektiv delaktighet grundad i det 
gemensamt valda ämnet. Det är när detta händer som dramapedagogik bidrar till insikt och 
utveckling.  

(Bolton, 2008).  
 

År 1977 sammanställdes i tidningen Drama ett antal kriterier för definitionen av dramapedagogik som 
jag anser är giltiga även i dag: 
 
Dramapedagogik: 
 

• Är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform. 
•  Är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra teaterformer. 
• Är ett skapande, lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet. 
• Är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor. 
• Tränar gemensamt beslutsfattande. 
• Tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen och sociala verklighet. 
• Är att genom upplevelsen och bearbetning nå kunskap. 
• Utgår från en helhetssyn på människan. 

(Tidskriften Drama, nr 3, 1977, citerad i Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt 
drama, 2008, s. 28)  
 
Sternudd anser att processen är karakteristisk inom dramapedagogiken liksom att man agerar och ofta, 
men inte alltid, har någon form av uppspel. Hon menar vidare att genom dramapedagogiken  
 

levandegörs begrepp, tankar och känslor och i kommunikationen används (…) verbala och icke-
verbala uttrycksformer liksom konstnärliga symboler. I den kollektiva kommunikationen möjliggörs 
reflektion, lärande och undersökning av medmänskliga situationer (…). Arbetet är gruppdynamiskt 
och processinriktat i sin form. (Sternudd, 2000, s. 34). 

 
Lepp har definierat dramapedagogik som  
 

ett pedagogiskt ledarskap, en grupp i samspel, en fiktiv skapande handling och pedagogiska mål… 
med helhetssyn på individen och med fokus på en integrering av känsla – tanke -handling i en 
utvecklande process. (Lepp, citerad i Sternudd, 2000, s. 33).  

 
Bolton menar att dramat hjälper oss förstå vad det är vi ser utan förutfattade meningar och på så sätt 
kan vi skaffa oss en fördomsfri och empatisk uppfattning om andra människor (Bolton, 2008).  
Dramapedagogiken bidrar vidare till, enligt Rasmusson och Erberth (2008), att fördjupa en kunskap 
och göra den personlig eftersom en stor del av det dramapedagogiska arbetet är kreativt och skapande 



12 
 

till sin natur. Den estetiska delen, menar de, uppmuntrar till reflektion, känslor och fantasier vilket 
genom den egna gestaltningen leder till ett djupare engagemang än om vi enbart läser något.  
Dramapedagogiken har vidare den fördelen att den genom metaxis alltså den dubbla medvetenhet man 
har i roll, dels den fiktiva medvetenheten, men även medvetenhet om att det som utspelas är just 
fiktion, möjliggör reflektion på flera nivåer samtidigt kring en situation där man genom drama 
utforskar ett särskilt tema (Bolton, 2008). Detta kan i förlängningen leda till större förmåga till empati 
och självkännedom.  
 
Min egen reflektion är att processen är grundläggande inom dramapedagogiken. Även om många 
nämnda skriver om uppspel, rollspel eller agerande är detta ändå bara toppen av ett isberg. Varje 
rollspel har, innan det spelas upp, föregåtts av en process med gruppens och individens trygghet i 
fokus där gruppen etableras, deltagarna har lärt känna varandra och genom flera lekar och övningar 
fått bekanta sig med det dramapedagogiska arbetssättet. Detta gäller även de krav som Bolton har som 
definition av dramapedagogik. För att en grupp ska nå det stadium där man kan prata om 
känslokvalitet och drama för förändring behövs ofta ett gediget arbete av dramapedagogen. Med vissa 
grupper kommer dramapedagogen överhuvudtaget inte i närheten av detta stadium men flera andra av 
de punkter som beskrivits i tidskriften Drama har ändå funnits med, vilket i sig har skapat mycket 
värdefulla processer där deltagarna menar att de fått uppleva nya sidor av både sig själv och andra. 
 
Begreppet ”process” kan ibland kännas som förgivetaget när man talar om vad dramapedagogik är 
eftersom det som talas om är det som framträder tydligast för oss eller det som strävas mot; rollspelet. 
Sternudd (2000) menar exempelvis att ageringen är navet i dramapedagogiken. Men igen, få 
dramapedagoger låter en grupp göra ett uppspel eller gå i roll utan att först ha etablerat någon form av 
grundtrygghet i gruppen och haft övningar som successivt leder fram till gestaltning.  
 
 

Dramapedagogikens produkt 
Förutsatt att den som använder dramapedagogik är en kompetent dramapedagog, kan man tala om 
dramapedagogikens produkt? Går det att tala om att dramapedagogiken gör skillnad för dem som 
under en tid deltar i en verksamhet med dramapedagogiskt innehåll?  
 
Chaib kommer i sin avhandling Ungdomsteater och personlig utveckling (1996) fram till att arbetet 
med drama ger deltagarna upplevelsen av att: 

• Självförtroendet ökar 
• Frihetskänslan växer 
• Identiteten förstärks 
• Kompetensen att kommunicera stärks 
• Empatin utvecklas 

 
Grünbaum pekar på följande aspekter och kunskapsområden som dramapedagogiskt arbete syftar till 
att utveckla: 

• Dramakunskaper: koncentrationsförmåga, symboltänkande, inlevelseförmåga, rolltagande och 
gestaltning. 

• Människokunskaper: lyssnande, empati, förståelse för människors likheter och olikheter, 
självkännedom"!
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• Relationskunskap: kommunikation, social kompetens, samarbetsförmåga, konflikthantering. 
• Samhällskunskap: kunskap om olika kulturer, om maktförhållanden och om könsroller.  
(Grünbaum, Lika och Unika, dramapedagogik om minoriteter, 2009). 

 
Jag håller med Grünbaum när hon menar att ovanstående kunskap är densamma som den Polanyi 
definierar som tyst kunskap; den är inte helt enkel att mäta och den är i allra högsta grad 
situationsbunden. Denna typ av kunskap är inte på något sätt osynlig utan upplevs och bemärks ofta i 
såväl skriftliga som muntliga reflektioner vilka görs av deltagarna. Den kunskap som förmedlas på en 
dramalektion visar sig vidare oftast i det verkliga livet där exempelvis en stärkt självkänsla gör att man 
vågar sätta gränser eller en stärkt empatisk förmåga gör att man inte sårar andra med färre konflikter 
som följd.  
 
Balic definierar i sin magisteruppsats (Leka med erfarenheten, 2012) dramats produkt som ändrad 
förståelse och lärande. I sin slutsats tar hon bland annat stöd av Boltons tankar om hur drama bidrar till 
såväl lärande som insikt. Bolton menar även att dramats konstnärliga aspekt kan bidra till firandet av 
den kollektiva identiteten (Bolton, 2008). Jag håller med Bolton i att just denna aspekt inte är särskilt 
väl utforskad, mycket fokus ligger på de pedagogiska kvaliteterna inom dramapedagogiken. Firandet 
av den kollektiva identiteten är en av grundpelarna inom community konsten (Coult och Kershaw, 
Engineers of the imagination, the welfare state handbook, 1990) vilket kortfattat beskrevs ovan under 
det konstnärliga perspektivet. Jag menar att dramapedagogiken har drag av ritual, firande och konst 
men detta bör utforskas i högre utsträckning.  
 

Dramapedagogiken som universalmetod? 

De förgrundsgestalter som omnämnts under kapitlet ’Dramapedagogik som metod’ skriver om 
dramapedagogik som något som ska göra oss till bättre, mer empatiska människor som ska stå upp för 
oss själva och mot sociala orättvisor. Det finns vidare en idé om varje människas inneboende kraft 
som kan förlösas genom dramapedagogiska processer där lustbetonad kreativitet, samspel och kritiskt 
tänkande verkar utgöra grunden i det dramapedagogiska lärandet. Dramapedagogikens plats i skolan 
verkar i de flesta perspektiv vara förgivetaget som ett alternativ till en mer traditionell 
undervisningsform där fokus ligger på episteme. Om man ska tro det som skrivs ovan om 
dramapedagogikens alla egenskaper är det lätt att tänka att det handlar om en slags universalmedicin 
som ställer alla problem till rätta. Det är påtagligt att när det skrivs om dramapedagogik så är det i 
oerhört positiva ordalag, där dramats möjligheter knappast har några begränsningar. Inte någonstans i 
dramalitteraturen har jag hittat texter som visar på dramapedagogikens tillkortakommanden. Detta är 
givetvis problematiskt eftersom alla ämnen mår bra av att granskas kritiskt på ett konstruktivt sätt för 
att kunna utvecklas och behålla en vitalitet. Det blir för mig tydligt när jag läser dramapedagogikens 
förgrundsgestalter (exempelvis Way, Lipschütz, Boal, Johnstone, Bolton) som framställer 
dramapedagogik som en metod som skapar starka individer och trygga grupper. Detta är problematiskt 
när författarna helt saknar forskningsbelägg för sina påståenden utan det är deras erfarenhet och 
tyckande som speglas i texterna. Jag vill därför föreslå att dramapedagogik är en kroppslig 
fenomenologisk filosofi snarare än en metodologi. Via olika dramapedagogiska metoder som speglas 
ovan genom Sternudds fyra perspektiv så ställer vi frågor om vad det innebär att vara människa 
snarare än ger svar på den frågan. När vi hävdar att vi har svaren på hur grupper och individer stärks så 
behöver vi också belägg för våra påståenden, vilket allt för oftast saknas. Mot den bakgrunden anser 
jag att dramapedagogiken ligger närmare filosofi än vad vi hittills talat om eftersom reflektionen är en 
viktig del av dramapedagogiken vilket den även är i filosofin. Dramapedagogiken rymmer möjligheter 
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att fysiskt utforska och därigenom kunskapa vilket ger släktskap med ovan nämnda kunskapsfilosofi 
och då framförallt inom fältet för kroppsfenomenologisk filosofi; tyst kunskap.  
 
Ett annat resultat av att tala om dramapedagogik som en metod för att skapa stabila grupper och 
individer är att det hantverkskunnande som ligger bakom användandet av dramapedagogiken kommer 
i skymundan. Detta i sin tur tror jag kan leda till att drama som metod allt för ofta hamnar i ’fel’ 
händer och då kan göra mer skada än nytta som även Löfs avhandling visar på (Med livet på schemat, 
2011). Dramapedagogikens hantverkskunnande faller även det inom ramen för en slags tyst kunskap 
vilket jag skrev om under rubriken ’Techne’. 
 
Jag undrar vad som skulle hända om dramapedagogikens företrädare ändrar diskurs och i större 
utsträckning talar om dramapedagogik som ett bidrag till kunskapsfilosofin snarare än ett didaktiskt 
fenomen. Det hade 2011 i Sverige skrivits 11 avhandlingar om dramapedagogik, sju av dessa har 
skrivits inom en pedagogisk institution (Österlind, Dramaforskning i Sverige, två steg framåt och ett 
tillbaka, 2009) sedan dess har ytterligare en avhandling inom dramapedagogik lagts fram. Tänk om 
nästa avhandling skulle skrivas vid en filosofisk institution! Hur skulle dramapedagogiken lyftas fram 
då? Detta är något som jag med varm hand överlämnar till en dramapedagog med 
forskningsambitioner. 
 
 
 

Vad är ett projekt?  
Att arbeta i projekt innebär att under en begränsad tid arbeta för att uppnå ett förutbestämt mål i syfte 
att åstadkomma någon form av förändring. Projektet vill genom kreativa arbetssätt och metoder 
överskrida invanda gränser och skapa förnyelse. Arbetsgruppen är tillfällig och ligger utanför 
ordinarie verksamhet inom ett företag och har därför en egen budget. Generellt har projekt en positiv 
klang eftersom det innebär förändring och vilja till utveckling. Det i sin tur visar på att ett företag 
satsar och strävar framåt. För många organisationer innebär det också att kostnader sjunker eftersom 
man anställer personal kortsiktigt inom projektet och därmed minskar kostnader som fast anställd 
personal innebär. Det är vidare lättare att få enstaka projektbidrag än pengar till en fast verksamhet. 
Många vittnar om att projektformen är mer effektiv än linjär verksamhet samt att det snabbare leder 
fram till förändring och utveckling för såväl organisationen som för den delaktiga personalen. 
Eftersom projekt alltid syftar till någon form av förändring så kan det av många upplevas som kreativt 
och nyskapande (Carlsson och Nilsson, Arbeta i projekt, 2007).  
 
Projekt är ett fenomen som i första hand har utvecklats inom företag men sedan 80- och 90-talet har 
även grund och gymnasie-skolan anammat projekt som arbetssätt. Det är en konsekvens av att skolans 
styrning under den här tiden decentraliserades och blev mer marknadsstyrd vilket i sin tur var en följd 
av att skolan kom att styras från kommunal istället för från statlig nivå. Skolpengen infördes vilket 
innebar att skolor som attraherade många elever fick mer bidrag. Eleven blir i det här sammanhanget 
en kund, kunskap en marknadsföringsprodukt och läraren en försäljare. Detta har lett till att skolan 
liksom ett ekonomiskt företag har börjat tänka i termer som konkurrens, entreprenörskap och 
marknadsföring (Waldow i Lundgren, Säljö och Liberg, Lärande skola bildning, grundbok för lärare, 
2012). Att projektet som arbetssätt får fäste i skolan är därför inte märkligt. Under 90- talet ökade 
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antalet tillfälliga projektsatsningar vilket ledde till att en allmän projekttrötthet bredde ut sig inom 
skolan (Wiklund, 2009).  
 
Under senare delen av 90-talet och under 2000 talet kan man se det som att individen har blivit ett 
projekt i sig med det allt mer utbredda arbetssättet eget arbete i skolan. Eleven förväntas ta eget ansvar 
för sitt lärande och sina egna studier (Carlgren i Österlind, Eget arbete, en kameleont i klassrummet, 
2005). Med större ansvar på individen är det också individens fel om hen misslyckas med sitt 
inlärningsprojekt. 
 
Projekt kan se ut på många olika sätt samt fylla olika syften. För denna uppsats är det relevant att titta 
på de ramar som Skapande skola utgör som ett exempel på ett projekt, varför jag ger en närmare 
beskrivning av Skapande skola nedan. Skapande skola är tänkt att långsiktigt integrera estetisk 
verksamhet i för och grundskola varför en del skulle motsäga sig att definiera Skapande skola som 
projekt. Min åsikt är dock att Skapande skola genomförs som projekt då konsten endast kommer in 
som tillfällig besökare och dessa insatser kan inte anses som ordinarie verksamhet i skolan. Skapande 
skola har en egen budget och passar i övrigt in mycket väl på ovanstående beskrivning av projekt. 
 

Om Skapande skola 
Skapande skola kan ses som en i raden av statliga kultursatsningar som regeringen genomfört sedan 
1980-talet. Under 1980-talet fanns satsningen ”Kultur i skolan” som resulterade i att en mängd 
konstprojekt genomfördes i den svenska grundskolan. Mellan år 1986–1991 genomfördes ungefär 
8000 kultur i skolan projekt inom grundskolan för en kostnad av närmare 100 miljoner kr (Thavenius, 
Den goda kulturen och det fria skapandet, diskurser om kultur i skolan, 2003). Bristande ramar för hur 
projekten skulle genomföras och utvärderas ledde till att det var svårt att få grepp om vad projekten 
egentligen gav. Detta resulterade i att de riktlinjer som formulerades under 1990-talet var att kulturen 
på ett tydligt sätt skulle knytas an till skolans läroplan (Wiklund, 2009).  
 
Skapande skola är en satsning som den borgerliga regeringen drivit genom Kulturrådet sedan 2008 och 
därmed en del av den statliga kulturpolitiken. Kulturrådet verkar som myndighet under 
Kulturdepartementet som i sin tur är en del av Sveriges regering. Kulturrådet är med och fördelar de 
pengar som regeringen beslutar ska tillfalla kulturen i Sverige genom olika bidrag och särskilda 
satsningar som Skapande skola är ett exempel på. Som förebild för denna satsning står Norges ’Den 
kulturelle skolesekken’. Den norska satsningen som omfattar elever i åldern 6-19 år har pågått sedan 
2001 och drivs av Norges Kulturdepartement tillsammans med Utbildningsdepartement. De svenska 
riktlinjerna som redovisas nedan liknar de som utvecklats av i Norge. Nedanstående information är 
hämtad från kulturrådets hemsida (www.kulturradet.se) samt svensk författningssamling och den 
förordning som reglerar Skapande skolas verksamhet (SFS 2012:900) vilken ligger som bilaga 1 i 
detta arbete. 
 
Under 2013 fördelar Kulturrådet 169 miljoner kronor till de förskolor och skolor (åk F- 9) vars 
huvudmän söker bidraget. Tanken är att förskolor och grundskolor, både kommunala och de som drivs 
i privat regi, med hjälp av tillfälliga besök av professionella kulturaktörer ska få in mer konstnärligt 
skapande i skolan på permanent basis. 
 



16 
 

Satsningen är tänkt som ett medel för att långsiktigt integrera konst och kultur i grundskolan med stöd 
av läroplanen samt skolans kulturuppdrag. Målet är även att etablera ett varaktigt samarbete mellan 
kulturarbetare och skolan. Det är skolans huvudman som är ansvarig för att utforma ansökan om 
medel från kulturrådet.  
 
 
Bidrag kan sökas för 
 

1. inköp av professionell kulturverksamhet, 

2. insatser som främjar elevernas eget skapande som en del av under- visningen, och 

3. insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1–9 och kulturlivets parter. 

Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader. 

(SFS 2012:900) 
 
Medel kan sökas för besök på teater, museum eller t.ex. film. Det kan även sökas för att under en viss 
tid göra ett projekt på en skola med en kulturaktör eller kulturpedagog. Med konst menas här, enligt 
SFS 2012:900  
 

kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, 

arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet, 
och 

kulturlivets parter: aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet inom alla 
konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå. 

 
Kulturrådet trycker på vikten av att det är en professionell konstnär som engageras i ett Skapande 
skola projekt vilket något kortfattat skulle kunna sägas vara en person som har en högre konstnärlig 
utbildning eller som under de senaste åren varit involverad i etablerade konstnärliga sammanhang. 
I ansökan ska det tydligt framgå hur skolan tänker att projektet får långtgående följder vad gäller 
samarbete med konstnär och kulturlivet samt hur det är tänkt att projektet, när det är avslutat, ska 
utvärderas. En viktig del i utvärderingen är även att undersöka hur estetisk verksamhet kan stärka 
lärandet. Detta är en egen punkt som är en del av beslutsunderlaget där kulturrådet även tittar på att så 
många elever som möjligt involveras i en aktivitet som en kommun sökt stöd för. Skapande skola 
projektet får inte på något sätt vara i stället för skolans ordinarie undervisning i exempelvis musik eller 
bild.  
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Tidigare forskning 
När jag letat efter tidigare forskning om kulturprojekt i skolan är det främst Malmö högskolas 
rapportserie om Kultur och skola (Kos) från 2002-2003 som har varit framträdande. Serien Rapporter 
om Utbildning utvärderar tidigare kultursatsningen Kultur i skolan som nämns ovan. Serien innehåller 
fler rapporter författade av bl.a. Aulin-Gråhamn och Thavenius. Rapportserien tar upp flera relevanta 
frågeställningar för denna uppsats som jag redogör i korthet för.  
 
Bland annat fastslås att projektformen är problematisk eftersom den inte ger utrymme för kritisk 
reflektion och utvärdering av konstverksamheten i skolan.  Det är dessutom många aktörer som strider 
om samma pengar varför kvaliteten på det som görs inte alltid prioriteras utan snarare de som säger sig 
kunna göra mest till lägst pris blir skolans förstahands val vid köp av estetisk verksamhet. Såväl lärare 
som kulturarbetare upplevde en frustration över bristande finansiering och pedagogiskt stöd för att 
kunna bedriva ett bra samarbete mellan kulturutövare och skola. Samarbetet försvårades ibland 
ytterligare av att det saknas ett gemensamt språk mellan skola och de konstnärer som involverades i 
Kultur och skola. Utredningen kom även fram till att syftet med kultur i skolan behöver bli tydligare 
för att det ska kunna utvecklas i en konstruktiv riktning.  
 
För att komma till rätta med detta problem föreslås en mer gedigen dokumentation av vad som 
genomförts som kan ligga till grund för djupare analys samt praxisnära forskning som kan spridas 
nationellt. Ett annat problemområde som rapportserien visar på är att det finns många olika 
uppfattningar om vad kultur i skolan innebär vilket kan ge upphov till en uppsjö av kultur. Detta kan 
vara positivt, oenigheter kan dock även leda till konflikter om vad som ska göras och hur man ska göra 
det. Grunden för denna problematik ligger enligt författarna i att estetiken ofta är vagt definierad samt 
att dess professionella utövare och företrädare saknar starka argument för estetikens värde (Aulin-
Gråhamn och Thavenius, Kultur och estetik i skolan, rapporter om utbildning, 2003).  
 
För att stärka satsningar som kultur i skolan ger författarna bakom rapporterna en rad förslag. Ett 
förslag handlar om att stärka inslagen av estetiska arbetssätt tillsammans med kulturanalys inom 
utbildning av lärare så att lärare förstår hur man på ett bättre sätt kan ta till vara konstens möjligheter i 
skolan. Författarna pekar även på vikten att de estetiska ämnena behöver drivas av skolans egna lärare, 
inte tillfälliga eldsjälar som kommer på besök. Det är först när skolan och dess lärare driver på 
utvecklingen som något varaktigt kan utvecklas och byggas upp som i förlängningen även går att 
forska på. I detta arbete behövs även konstnärer och andra kulturaktörer, och möjligheter för samtliga 
att mötas bör ske på årlig basis i syfte att kritiskt diskutera och vidareutveckla fältet. Författarna 
föreslår även ett nationellt forskningscentrum i samarbete mellan olika högskolor som kontinuerligt 
kan bedriva praxisnära forskning i syfte att stärka fältet kultur i skolan och sammanställa erfarenheter 
från fältet.  
 
Rapportserien tar inte upp dramapedagogers arbetssituation specifikt även om de delvis berör det 
problematiska med att processinriktade arbetssätt får för lite utrymme i korta projekt. Wiklund (2009) 
berör det problematiska med att konsten blir en flyktig besökare i skolans värld när den projektifieras 
genom statliga satsningar som exempelvis Kultur i skolan och Skapande skola. Thavenius menar att 
det är förvånansvärt lite forskning på vilken funktion estetisk verksamhet kan ha för elevers 
kunskapande i skolan och han nämner som en anledning till detta att de praktiskt estetiska ämnena 
sällan betraktas som lika centrala eller viktiga som andra ämnen (Kultur, s och skola, några 
forskningsperspektiv, delrapport utredning Kultur och skola, 2002,). Sedan dess har några böcker och 
förespråkare klivit fram och genom forskning visat på att konsten och estetiska lärprocesser har en 
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viktig funktion att fylla i skolan. Bamfords ’The wow-factor’ (2006) och Nussbaums ’Not for profit, 
why democracy need the humanities’ (2010) är exempel på böcker som fått ett stort genomslag. I 
Sverige har det dock inte bedrivits någon liknande forskning som jag hittat däremot har uttryck som 
estetiska lärprocesser etablerats och böcker som ’Lärandets konst, betraktelser av estetiska 
dimensioner i lärandet (red. Alerby och Elídottir, 2006) samt Estetiska lärprocesser (red. Lindstrand 
och Selander, 2009) har publicerats. Dessa böcker berör estetiska lärprocesser och de fördelar man kan 
finna med att arbeta med konstnärliga processer men att problematisera vad som händer när estetik 
verksamhet förpassas till enstaka skolprojekt har jag inte hittat något skrivet om. Detta kan delvis bero 
på att många av de som arbetar med kultur sällan beforskar sin praktik vilket naturligtvis leder till att 
de goda resultat som exempelvis en dramapedagog ser i sitt arbete lätt kan avfärdas som godtyckligt 
när vetenskaplig empirisk grund saknas för att stärka påståendet. En annan orsak till bristande 
forskning på området är att estetisk verksamhet i skolan ofta anses vara mindre viktig än exempelvis 
kärnämnena varför fältet får mindre forskningsanslag. 
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Teoretisk ram 
I detta avsnitt redogörs för mina teoretiska utgångspunkter för detta uppsatsarbete.  

Socialkonstruktionism som grund  
Som metod för den här uppsatsen används kritisk diskursanalys varför socialkonstruktionism som 
ansats är lämplig eftersom diskursteorier vilar på samma grunder som socialkonstruktionismen. 
Diskurs kan förstås som ett raster genom vilket vi ser vår omvärld. Diskurs bidrar med att konstruera 
sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps och betydelsesystem. På detta sätt skapar och 
förändrar diskursen aktivt vårt sätt att se på saker och vår världsuppfattning. Foucault menar att  

 
”Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, 
sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och 
avgränsade betecknanden som passerar genom de sociala relationerna”.  

(Foucault, Diskursernas kamp, texter i urval, s. 181, 2008). 
 

Diskursanalysen är en del av ett kritiskt forskningsfältet vars syfte är att utforska maktrelationer i 
samhället och formulera normativa perspektiv varifrån dessa kan kritiseras. Syftet med 
diskursanalysen är att visa på hur förtryckande maktstrukturer byggs upp och därigenom skapa 
möjligheter till någon form av social förändring. Grunden till diskursanalysen är 
socialkonstruktionistisk vilket innebär att vår verklighet är konstruerad av människan eller samhället. 
Några av de nyckelpremisser som diskursanalysen delar med det socialkonstruktionism är exempelvis 
att:  

• Kunskap aldrig kan ses som evigt sann eftersom världen ses genom olika filter finns det inte 
en kunskap som kan ses som allmängiltig för alla. 

• Människan är en produkt av sin tid och utvecklas i samklang med sin samtida kulturella 
kontext. Vår syn på världen är präglad av normer och den politik och kultur vi befinner oss i. 
Detta innebär att vår värld konstrueras socialt och diskursivt och det finns inga eviga eller äkta 
värden. 

• Kunskap konstrueras tillsammans med andra och kan ses som en social process. 
• Vad som är socialt acceptabelt definieras av vår kultur och detta sätter tydliga ramar för vilket 

agerande som är tillåtet respektive icke tillåtet. 
(Burr, Social constructionism, 2003). 
 
Som synes ovan så bestämmer diskursen hur vi ska tolka det vi ser, detta ger intrycket att en styrande 
diskurs är evig och maktfullkomlig vilket inte är fallet. Foucault menar att diskurserna befinner sig i 
ständig kamp om att få inneha tolkningsrätten och därmed sanningen (Foucault, 1971;2008). Denna 
kamp är ständigt pågående eftersom det enligt socialkonstruktionismens teori inte finns någon inre 
kärna hos människor eller ting som är bestående. Det vi vet är knutet till sin historiska, kulturella och 
sociala kontext och eftersom detta är något som ständigt förändras så ändras även det vi tror oss veta, 
hur vi ser på oss själva och relaterar till andra.  
 
Genom språket och samspelet med andra kunskapar vi samtidigt som vi bygger upp en identitet. Har 
vi inte språket kan vi alltså enligt socialkonstruktionismen inte ta till oss kunskap, bygga en identitet 
eller formulera våra tankar. Språket är i socialkonstruktionism en mycket central punkt eftersom det är 
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genom språket som vi konstruerar vår värld, oss själva och andra. Det är genom att titta på hur språk 
används som socialkonstruktionism undersöker hur människan i samspel med andra formar kunskap 
(Burr, 2003).  Jag anser att den socialkonstruktionistiska teorin ligger som en god grund för att 
genomföra en kritisk diskursanalys eftersom jag i min analys för detta arbete kommer att undersöka 
hur olika former av lärande och estetik konstrueras inom ramarna för dramapedagogik och Skapande 
skola.  
 

Estetik som social konstruktion? 
Estetik förknippas av många med konst och hur något framställs på ett tilltalande sätt. Ursprungligen 
betyder dock estetik ”den kunskap man får genom sinnen” (Paulsen, Estetik i förskolan, 1996, s. 9). 
Estetiken framställdes då som motsatsen till techne, den kvantitativa kunskapen. Om vi utgår från de 
grundläggande kriterierna inom det socialkonstruktionistiska perspektivet och applicerar det på hur vi 
ser på estetik så blir det tydligt att det inte finns en form av estetik utan estetiken kan se ut på många 
olika sätt samt att den är knuten till ett visst sammanhang. Det finns inga eviga eller äkta estetiska 
värden utan vad som är estetiskt accepterat definieras av den kultur som den är införlivad i. Den 
postmoderna estetiken har anklagats för att sakna en egen stil och istället låna fragment från skilda 
epoker och stilar utan att ta fasta på dess ursprungliga historia (Shustermann, Postmodernism and the 
aesthetic turn, 1989), den konstituerar sig själv samtidigt som den konstitueras. Att söka gemensamma 
drag för vad som anses estetiskt är därmed ganska meningslöst.  
 
Featherstone menar att det mesta i vårt samhälle har gjorts till en estetisk upplevelse; shoppingcentra, 
stadskärnor och hur vi inreder våra hem. Varje kontext har sin estetik och den gräns som tidigare fanns 
mellan fin-konst och ful-konst har suddats ut (Bertens, The idea of the postmodern, 1996). Detta håller 
jag till viss del med om. Det hela beror på om man ser objektivt eller subjektivt på det estetiska. Ser 
jag på konst och estetik genom subjektiva glasögon så kan jag hålla med Feathersone och Bertens 
eftersom det är upp till mig att bestämma vad som är meningsfull estetik för mig. Genom objektiva 
glasögon så definieras vad som är estetiskt tilltalande av en given kontextuell inramning exempelvis 
en konsthall, modemagasin eller varför inte politiskt. Vad som anses vara estetiskt blir då en empirisk 
bedömning och frågan är om konsten och det estetiska kan bedömas på detta sätt.  
 
Min uppfattning är att det estetiska (liksom dramapedagogiken) är en praktiskt undersökande filosofi 
som ställer frågor. Billgren besvara frågan ’Vad är konst?’ genom att säga att konsten är ”en fråga” 
och ”en uppfinning som syftar till att ta reda på vad konst är” (Billgren, Vad är konst, 2008, s.4). Detta 
knyter an till det som jag skrev inledningsvis om hur dramapedagogik kan definieras som en kroppslig 
fenomenologisk filosofi som ställer frågor. När jag skriver om estetik fortsättningsvis så menar jag att 
estetik är att gestalta sin erfarenhet, formulera visioner och ställa undersökande frågor genom olika 
uttryckssätt. Liksom Wiklund (2009) menar jag att det är viktigt att alla språk och alla delar av 
språkutvecklingen får och ska användas för att gestalta och formulera denna process. Med språk menas 
talspråk, skriftspråk och de estetiska språken bild, dans, drama, teater, musik, form och media. 
 
Paulsen har identifierat flera nivåer i hur estetisk verksamhet kan påverka oss. På ett första stadium så 
reagerar vi efter nytta och behovstillfredsställelse. Vi kan uppskatta en fin park eller bli glada av ett 
visst musikstycke. På det andra stadiet är vi inte så medvetna om det praktiska utan är mer fokuserade 
på sammanhang och genuinitet, vi vill förstå mer av vad exempelvis en bild vill säga oss. På det tredje 
och sista stadiet så ”väcks och uttrycks känsloidéer” (Paulsen, 1996, s. 71), det blir ett genuint möte 
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med det estetiska. Även Bolton gör en liknande fördjupning av hur vi kan uppleva dramapedagogik 
som ju är en estetisk och pedagogisk aktivitet. Bolton skiljer på artificiellt drama, förstärkande drama, 
förtydligande drama och drama som förändrar. I det artificiella dramat så sker ingen koppling mellan 
den förståelse av ett valt tema och den känslokvalitet som behövs för att fördjupa sig i ämnet. I det 
förstärkande användandet av drama så blir dramat mer en uppvisning av det som redan är känt medan 
det i det förtydligande dramat blir en redovisning av nyförvärvad kunskap. Det är när vi arbetar med 
drama på en fördjupad nivå som vi kan förändras som människor, vår livsvärld tillåts att expandera, vi 
får en ändrad förståelse av vår omvärld, fördomar rubbas och genom att ifrågasätta det förgivet tagna 
så får vi nya perspektiv (Bolton, 2008).  
 
Thavenius kallar denna typ av fördjupad estetik den radikala estetiken vilken han menar är skild från 
en mer modest estetik (Persson och Thavenius, Skolan och den radikala estetiken, 2003). Den radikala 
estetiken uppmanar till kritisk reflektion över såväl det egna handlandet som samhällets dolda 
maktpåverkan. Den radikala estetiken menar Thavenius uppmuntrar oss att föreställa oss en bättre 
värld, tänka i nya banor och utmana invanda förställningar (Persson och Thavenius, 2003).  
Dock är det enligt Thavenius den modesta estetiken vi ser i våra skolor. Den modesta estetiken anser 
han kommer i första hand in i skolan för att stärka kärnämnesinlärning samt som ett slags 
upplevelsebaserat hantverkskunnande som inte stimulerar det kritiska reflekterandet. ”Hämmad”, 
”marginaliserad”  och ”ointresserad av innehållet” är några av de ord Thavenius använder för att 
beskriva den modesta estetiken (Persson och Thavenius, s. 64). Den estetik som finns i skolan är till 
stor del marginaliserad till att vara en lågt prioriterad verksamhet, den är sällan nyskapande eller 
kritiskt ifrågasättande i sitt syfte och innehåll.  
 
Jag har svårt att helhjärtat placera estetiken i något som enbart är socialt konstruerat eftersom det 
estetiska uttrycket och skapandet bråkar och ställer frågor, är allmänt besvärligt och därmed 
svårfångat. Vidare är den omedelbara och direkta upplevelsen av estetik i min mening inte något som 
vi konstruerar utan det är något som händer inom oss. Det är när konsten analyseras och talas om som 
den blir socialt konstruerad eftersom det är svårt att tala om tycke och smak utan att referera till 
tidigare erfarenheter, historia och samtida kontext.  Utifrån detta anser jag att det finns två synsätt på 
det estetiska; det objektivt empiriska samt det filosofiskt subjektiva och det kanske är mellan dessa två 
synsätt som jag hittar svaren på varför det kan bli problem när dramapedagogiken ska in i 
projektformen. 
 

Gemeinschaft och Gesellschaft 
Termerna gemeinschaft och gesellschaft etablerades som varandras motsatser och förutsättningar i vårt 
samhälle av den tyske sociologen Tönnies år 1887 (Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, 
1991). Gesellschaft kan i det närmaste översättas som marknad eller samhälle. Det är i grunden något 
konstgjort och mekaniskt och när man talar om arbete inom gesellschaft talar man om strävan efter 
vinst, leverans eller övertagande av verksamhet. Arbetet i ett gesellschaft är mer som en strävan efter 
profit och att matcha tillgång och efterfrågan på varor och tjänster (Asplund, 1991).  
Gemeinschaft springer ur det latinska ordet communis och syftar på gemenskap, affektionsvärde och 
tradition. När man talar om gemeinschaft menar man en okonstlad social gemenskap som uppstår helt 
naturligt. Att arbeta inom gemeinschaft innebär att arbeta utifrån en specifik värdegrund för att 
frambringa värden och självförverkligande vilket belönas i form av uppskattning.  
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Att befinna sig i ett gesellschaft är en helt annan upplevelse än att befinna sig i ett gemeinschaft 
eftersom språket, koderna och hur man agerar skiljer sig väsentligt åt. Språket i ett gemeinschaft 
menar Asplund är något som naturligt uppstår och bygger på mellanmänsklig förståelse, medan 
språket i gesellschaft är instrumentellt och något vi använder oss av för att uppnå ett bestämt syfte.  
Gesellschaft är marknadsanpassat och nytänkande, individen är fri från de traditioner och fokus på 
gemenskap som präglar ett gemeinschaft. För att hårdra det hela så kan man säga att människan i ett 
gesellschaft relaterar till andra människor utifrån vilket syfte de kan tänkas fylla för att nå ett visst mål, 
medan människan i gemeinschaft relaterar utifrån personliga känslor som vänskap eller ogillande 
(Asplund, 1991). 
 
Det är lätt att döma det ena som bättre än det andra men Asplund menar att båda behövs för att driva 
ett samhälle framåt. Asplund hävdar att det finns flera som menar att vår tids utveckling har ökat 
närvaron av gesellschaft i vårt samhälle på bekostnad av gemeinschaft, detta kan jag tänka mig är en 
av anledningarna till att de två ställs mot varandra och att det uppstår konkurrens mellan dem.  
 
Jag tar upp dessa två uttryck i detta sammanhang med anledning av det jag skrev inledningsvis i 
uppsatsen, nämligen utbredningen av New public management inom den Svenska skolan. En tanke jag 
bär med mig in i detta uppsatsarbete är att de verktyg vi använder för att utvärdera gemeinschaft, i det 
här fallet estetisk verksamhet, egentligen är utvecklade för att utvärdera gesellschaft. Estetisk 
verksamhet kommer på detta sätt att framstå som meningslös och kan som konsekvens förpassas till 
marginalen av skolans verksamhet och reduceras till en tillfällig besökare. En annan fråga jag bär med 
mig är om estetisk verksamhet som egentligen är ett gemeinschaft blir till ett gesellschaft i arbetet med 
Skapande skola. Jag undrar om Skapande skola projektet konstrueras att se ut som ett gemeinschaft 
när det i många fall egentligen rör sig om ett målinriktat gesellschaft? Hur påverkar detta 
dramapedagogiken och dramapedagogen?  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som händer med dramapedagogens arbete och 
arbetssätt när hen är en tillfällig gäst i skolan. Inspirationen för denna uppsats kommer delvis från 
rådande politisk diskurs med Folkpartiet i spetsen där kunskap definieras utifrån kvantitativa värden 
snarare än de kvalitativa som jag i egenskap av dramapedagog vill förmedla. Uppsatsen har dock inte 
som syfte att vara av politisk karaktär, snarare är syftet att ifrågasätta och möjligen belysa de 
strukturer som omger hur estetisk verksamhet och dramapedagogik får och tar plats i skolan i dag 
genom projektsatsningar så som Skapande skola. 
 

Frågeställning 
Vad händer med dramapedagogens processinriktade arbetssätt inom ramarna för en projektverksamhet 
som exempelvis Skapande skola? 
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Metod 
I detta avsnitt redogör jag för de metoder jag valt för att svara på uppsatsens frågeställning. De 
metoder jag valt utgår från kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. För insamling av empiri har jag 
använt mig av halvstrukturerade intervjuer.  

!

Kritisk diskursanalys  
Diskursanalysen som teori och metod är liksom andra vetenskapliga inriktningar inte ett uniformt fält 
utan uppdelat i olika riktningar. Syftet med den kritiska diskursanalysen (CDA) är att hitta teori och 
metod för att empiriskt utforska hur diskursiv praktik samverkar med social och kulturell utveckling i 
olika sociala kontexter (Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 2000). En 
av CDA’s främsta förespråkare är Fairclough vars böcker är bland de mest refererade inom detta 
område och han identifierar följande punkter som är utmärkande för CDA. 
 

• Syftet är att visa på hur sociala och kulturella processer påverkas av lingvistisk-diskursiva 
uttryck. 

• Diskursen konstituerar och kan bli konstituerad genom hur vi använder språk, alltså hur vi 
talar om eller hur vi skriver om ett fenomen.  

• Hur språk används ska studeras på plats i den kontext där det uppstår. 
• Diskursen får ideologiska effekter i att den förstärker ojämlika maktförhållanden mellan olika 

grupper i samhället exempelvis utifrån kön, etnicitet och klass.  
• Den kritiska diskursanalysen syftar till att blottlägga de strukturer som möjliggör dessa klyftor 

och därigenom skapa förändring. 
(Winther Jörgensen och Phillips, 2000). 
 
Diskurser samspelar enligt Fairclough hela tiden med flera sociala strukturer och påverkas därigenom i 
fråga om syn på kunskap, identitet och relationer samtidigt som diskursen påverkar den sociala 
strukturen. Diskursen bidrar med att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps 
och betydelsesystem. Vårt språk och våra ord både tolkar och konstruerar sociala värden, relationer, 
subjektet och vårt varande i denna värld. Förhållandet mellan diskurs och social struktur är därmed 
dialektiskt (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). 
 
Jag vill i denna studie undersöka hur den diskurs som projektformen Skapande skola utgör påverkar 
det praktiska handlingsutrymme som dramapedagogen får när denne placeras inom Skapande skola, 
vilka möjligheter och begränsningar finns det? Jag utgår då från att Skapande skola sätter vissa ramar 
kring praktiken samtidigt som praktiken i vissa fall kan förändra dessa ramar. De intervjuer jag 
genomför kan ses som diskursiva praktiker som finns inom diskursen skapande skola och det som är 
intressant att undersöka är om det finns vissa återkommande mönster i denna praktik och om det går 
att dra några slutsatser om hur dramapedagogiken påverkas av projektformen utifrån detta mönster.   
   
Enligt Foucault och Laclau och Mouffes är människan helt determinerad av den diskurs hen befinner 
sig i medan CDA tillsammans med diskurspsykologin menar att människan är ”språkets herrar och 
slavar” (Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s. 24). Denna skillnad visar också på olika förhållande 
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till ideologi och objektiva sanningar. Om man följer Foucaults deterministiska linje så finns det inga 
sanningar att finna bakom diskurserna eftersom sanningen alltid är subjektiv. Althusser menar å andra 
sidan att om man kan frigöra sig från ideologin som skapar diskurserna så kan man hitta eviga värden 
och därmed en sanning. Mittemellan står Fairclough som menar att det går att skilja mellan 
ideologiska och icke ideologiska diskurser vilket skulle betyda att det i eller bakom vissa diskurser 
finns det en sanning på lur (Winther Jörgensen och Phillips, 2000).  
 
En viktig arbetshypotes i denna uppsats är att det finns strukturer inom projektfältet som påverkar på 
hur dramapedagogen arbetar inom Skapande skola projekt. Denna struktur är viktig att undersöka för 
att kunna stärka såväl dramapedagoger och andra konstnärer som är verksamma i Skapande skola 
projekt men även andra projekt och för att påvisa struktur är CDA en passande metod. 
 

CDA och makt 
Makt och hegemoni är centrala begrepp inom diskursanalysen. Enligt Foucault så är makten inte något 
som utförs av vissa individer i ett förtryckande syfte, snarare är makten utspridd över samhällets 
funktioner vars syfte är att framställa en viss produkt, kunskap eller sanning. Kunskap och makt är 
alltså tätt sammanlänkade eftersom det bakom varje form av vetande döljer sig en maktkamp om att 
definiera vad som är sann kunskap (Foucault, 2008). Varje samhälle har sin diskurs om sanningar och 
därmed en form för vad kunskap är;  
 

Det har sina mekanismer och instanser för att skilja falska utsagor från sanna, sitt sätt att sanktionera 
de ena och det andra, tekniker och procedurer som anses giltiga för erhållandet av sanning, 
bestämmelser för dem som har till uppdrag att säga vad som ska hållas för sant. 

(Foucault, 2008 s. 177) 

 
Hegemoni förklaras som en förhandlingsprocess där en viss framträdande diskurs får 
tolkningsföreträde på bekostnad av andra diskurser (Fairclough, Critical Discourse Analysis, the 
critical study of language, 2010). 
 
Fairclough menar att CDA’s  uppgift är att påvisa sociala orättvisor som en diskurs skapar och genom 
att belysa och ifrågasätta de strukturer som finns i diskursen kan man tillrättalägga och minska de 
sociala orättvisor diskursen resulterar i. Makten, menar Fairclough, står i ett dialektalt förhållande till 
diskursen vilket är en poststrukturalistiskt approach i den meningen att maktstrukturerna aldrig ses 
som permanenta. Makten går alltså att belysa, ifrågasätta och omkullkasta vilket motsäger positionen 
som ovan nämnda Althusser föreslår. För att få syn på maktstrukturer är textanalysen tillsammans med 
sociala analyser en central del av Faircloughs verktygslåda som har som mål att kartlägga 
förbindelserna mellan språkbruk och social praktik (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Utifrån 
detta kommer jag i uppsatsen att genomföra viss textanalys av de myndighetsproducerade texter som 
konstruerar en bild av Skapande skola och därefter undersöka hur den sociala praktiken, det vill säga 
dramapedagogiken, ser ut när den genomförs i Skapande skola-sammanhang 
 
CDA, anser Fairclough (2010), måste utforska spänningen mellan hur språket formar sociala praktiker 
liksom hur den sociala praktiken möjliggör och begränsar handlande och språk i syfte att blottlägga de 
strukturer som skapar förtryck och ojämlikhet i vårt samhälle. Hur en diskurs byggs upp är sällan klart 
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för de som diskursen omsluter och involverar och denna mörkläggning menar Fairclough är en 
bidragande orsak till att en viss maktkonstruktion kan säkerställa sin hegemoni.  
 

Mörkläggningen behöver inte alls vara en strategi eller ens tydlig för de involverade så strukturen 
mellan diskurs – ideologi – makt kan vara såväl omedveten som osynlig.  

(egen översättning, Fairclough, 2010, s. 93).  

 
Att helt gå till botten med hur en diskurs produceras och re-produceras är alltså ett omfattande arbete 
och knappast något som ryms i en uppsats av det här slaget. Det jag kan göra är att visa på vissa 
faktorer jag tror är viktiga och därigenom uppmuntra andra att tänka vidare.   
 

CDA i praktiken 
Nedanstående bild visar på Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Modellen visar på 
de olika områden som behöver tas i beaktning vid en diskursanalys. CDA som metod inkluderar en i 
det första steget (text) lingvistisk beskrivning av texten (det skrivna och talade ordet), det vill säga en 
undersökning av textens och ordens egenskaper.  
Därefter, i den diskursiva praktiken, undersöker man hur textproduktionen sker och hur konsumtion av 
texten ser ut. I det sista steget, social praktik, undersöker man hur det som skrivits praktiseras i en 
given situation (Fairclough, 2010). 
        
 

                                 
Fairclough, 2010, s. 133 
 

Jag kommer att börja med att analysera texter producerade av Kulturrådet och 
Utbildningsdepartementet som beskriver Skapande skola. Med tanke på uppsatsens begränsade 
omfattning så är analysen ganska kortfattad. En analys görs även av hur dramapedagoger talar om sina 
erfarenheter av Skapande skola men eftersom det rör sig om intervjuer så använder jag mig av 
diskurspsykologisk metod (se nedan) för detta. Därefter kommer jag sätta min analys av texterna om 
Skapande skola och intervjuerna inom ramen för den diskursiva praktiken, alltså undersöka inom 
vilken kontext Skapande skola texterna är producerade. Det är dock en stor uppgift eftersom det kräver 
en mer samhällsorienterad analys vilket denna uppsats inte rymmer, avsnitt hålls därför kort. I den 
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sista delen av analysen undersöker jag den sociala praktiken, alltså hur texterna förhåller sig till den 
befintliga diskursen, om praktiken reproducerar diskursen eller om den skapar helt nya diskurser. De 
texter jag främst utgår från när jag utforskar den sociala praktiken är de texter som genererats genom 
intervjuer med dramapedagogerna. Den sociokulturella praktiken speglar i detta fall både en didaktisk 
praktik samt dramapedagogernas upplevelse. 
 

Nodalpunkt 
I det första steget i analysen av texterna så letar jag efter nodalpunkten för Skapande skola och för 
dramapedagogiken. Nodalpunkt kan förklaras som ett priviligierat tecken genom vilket andra tecken 
inom en diskurs får sin betydelse (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Genom nodalpunkten 
möjliggörs vilka tolkningar av ett ord eller en text som är möjliga och vilka tolkningar som ska 
uteslutas, diskursen blir alltså en reducering av möjligheter. De tolkningsmöjligheter som utesluts 
förpassas då enligt Laclau och Mouffe till det diskursiva fältet. Där läggs de tolkningsmöjligheter som 
rådande diskurs avvisat och inte anser vara relevanta. De tecken som anses vara relevanta inom en 
diskurs får å andra sidan beteckningen moment, momenten får då sin mening genom nodalpunkten 
som då kan anses vara centrum kring vilket ett nät av ord byggs upp (Winter Jörgensen och Phillips, 
2000).  
 
I det här sammanhanget är det också värt att diskutera termen flytande signifikant. En flytande 
signifikant är enligt Laclau det tecken som flera diskurser tävlar om att ge mening åt. En nodalpunkt 
blir exempelvis en flytande signifikant när fler diskurser vill skapa mening åt denne. När 
nodalpunkterna inom en viss diskurs är identifierade kan man undersöka hur andra diskurser definierar 
samma tecken fast på sitt sätt. Man kan alltså se hur striden om en flytande signifikant förs och hur 
olika diskurser försöker fylla den flytande signifikanten med mening (Winther Jörgensen och Phillips, 
2000). I det här steget är det intressant att undersöka huruvida Skapande skola och dramapedagogik 
har olika eller samma nodalpunkt och utifrån detta se om det finns några oenigheter eller likheter om 
hur man fyller vissa ord med mening.  
 

Diskursordning och interdiskursivitet 

En diskursordning kan sägas vara alla de sätt som finns att kommunicera på inom en verksamhet, det 
är diskursordningen som möjliggör hur vi får prata om något samtidigt som den även begränsar och 
kan utesluta andra sätt att prata eller vara på. Diskursordningar är öppna till en viss grad för nya sätt att 
vara eller tala om saker (Winther Jörgensen och Phillips, 2000).  
 
Jag vill undersöka vilken form av praktik och kommunikation som är möjlig inom såväl Skapande 
skola och dramapedagogik. Eftersom de båda diskurserna möts och förväntas kunna existera sida vid 
sida är det intressant att undersöka huruvida detta fungerar. Blir det konkurrens om att fylla aktiviteten 
(sociokulturell praktik) Skapande skola med mening eller blir det ett produktivt samarbete?  
 
När flera diskurser uttrycks inom och mellan olika diskursordningar kallas detta för interdiskursivitet. 
När flera diskurser blandas på ett kreativt och nytt sätt talar man om ny interdiskursiv mix och detta 
anses vara tecken på ett fungerande samarbete vilket leder till sociokulturell förändring. Motsatsen är 
att diskurser ordnas på ett konventionellt sätt, rådande maktstruktur upprätthålls och en viss diskurs 
har fortsatt dominans (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). 
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Diskurspsykologi  
Eftersom en del av det empiriska materialet för denna uppsats är intervjuer så är diskurspsykologin ett 
användbart redskap för att tolka det som sagts i ett diskursivt sammanhang. En utgångspunkt för 
diskurspsykologin är att människan inte på ett universellt sätt tolkar världen utan hur vi uppfattar oss 
själva och våra medmänniskor och deras handlingar konstrueras av en historisk och social kontext. 
Likaså är människan sällan konsistent utan attityder, åsikter och handlande styrs av den situation hen 
befinner sig i. Människan är utifrån detta synsätt inte isolerad från sitt sammanhang utan en produkt av 
sin tid med förmåga att ändra den kontext hen befinner sig i (Winther Jörgensen och Phillips, 2000).  
Enligt detta synsätt så finns det inte en inre sann kärna hos människan lika lite som människan är 
förutbestämd till sin natur eller har en viss uppsättning permanenta karaktärsdrag. Det betyder inte att 
hen står ’ny’ inför varje situation. Det som en människa ger uttryck för i nya situationer är delvis spår 
av erfarenheter denne gjort tidigare. Denna tidigare erfarenhet kallas inom diskurspsykologin för 
avlagrad diskurs och det är denna avlagring som skapar kontinuitet hos människan.  
 
När individen befinner sig i en grupp som hen identifierar sig med så är hens idéer mer ett uttryck för 
gruppens ideal och egenvärdet är länkat till gruppen (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Detta är 
något att ha i åtanke vid läsning av intervjuerna med informanterna i denna uppsats eftersom de talar i 
egenskap av dramapedagog och som dramapedagog är man en del av yrkeskåren dramapedagoger.  
 
Enligt diskurspsykologiska teorier kan individen använda sig medvetet av en diskurs för att skapa en 
viss retorik, hen kan även gå utanför en viss diskurs liksom vara delaktig i att skapa en diskurs. Ett 
syfte med diskurspsykologin är att utforska hur förändringen uppstår, iscensätts och genomförs 
(Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Det som sägs i intervjun tolkar jag som forskare utifrån 
premissen att informanterna till viss del självständigt kan skapa sin värld samtidigt som jag är 
medveten om att de är del av en dramapedagogisk grupp där vissa premisser är fastlagda (t.ex. vad det 
innebär att arbeta dramapedagogiskt). Syftet med intervjuerna är att undersöka hur dramapedagogen 
konstruerar sig själv och den andre (Skapande skola) när de möts samt hur den ena formas av den 
andre och tvärt om.  
 
Efter att intervjuerna har genomförts och transkriberats så har jag identifierat teman som framkommit. 
Jag har lyft ut textfragment ur sin kontext och sedan skapat kategorier på vissa teman i syfte att 
utforska befintliga diskurser inom dramapedagogik samt kategorier som visar på hur dramapedagogen 
konstruerar sig själv samt blir konstruerad i Skapande skola-sammanhang. Dessa kategorier har 
framkommit delvis utifrån den givna ramen som intervjufrågorna och uppsatsens ämne. Andra 
kategorier är skapade efter det som mina informanter tagit upp under intervjun och det har inneburit att 
helt nya kategorier tillkommit som jag inte förutsett. Under processens gång har vissa av kategorierna 
förkastats, eftersom jag inte såg att de tillförde något till uppsatsens frågeställning. Jag har dessutom 
letat efter så kallade krispunkter, det vill säga tillfällen då något gått fel i interaktionen eller det blir ett 
”oflyt” i dialogen mellan mig och informanten. Dessa så kallade krispunkter visar ofta på konflikter 
som finns inom diskursen (Winther Jörgensen och Phillips, 2000).  
 
Genom att vara så öppen som möjligt med mitt tillvägagångsätt vill jag visa på hur jag konstruerat de 
resultat jag kommit fram till samt ge läsaren möjlighet att komma till andra slutsatser. För att göra 
intervjuarbetet så transparent som möjligt kommer jag att redovisa intervjufrågorna nedan. 
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!

Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer!!
Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun påminner om ett vardagssamtal, men det finns ändå en 
struktur i botten där fokus finns på ett givet tema (Brinkman och Kvale, Den kvalitativa 
forskningsintervjun, 2009). Jag har vid samtliga intervjuer utgått från samma frågebatteri men 
följdfrågorna har varit spontana och haft en mer informell karaktär. Intervjuerna kan därför, när man 
lyssnar till dem, låta mer som samtal. Syftet med att genomföra intervjuerna på detta sätt var att skapa 
en grund att arbeta utifrån samtidigt som jag ville ge informanterna möjlighet att dela information och 
reflektioner som jag inte funderat över.  
 
Under den halvstrukturerade livsvärldsintervjun ligger fokus på informantens berättelse om vad hen 
upplevt och på att utforska varför informanten handlat på ett visst sätt (Brinkman och Kvale, 2009). 
Under intervjun ställs öppna frågor där jag som forskare försöker ta emot det som sägs utan 
färdigkonstruerade tolkningsmallar.  
 
Syftet med intervjuerna har varit att utforska dramapedagogens upplevelse av att arbeta inom projekt 
med avstamp inom Skapande skola och genom detta belysa vad som främjat respektive motverkat 
deras handlingsutrymme i arbetet. I förlängningen används deras svar för att utforska och 
problematisera dramapedagogens arbetsförhållanden när man är projektanställd. När det talas om 
dramapedagogers arbete är min upplevelse att fokus ofta hamnar på elevernas och observerande eller 
deltagande lärares upplevelse och inte på dramapedagogens arbetssituation. Detta är även något som 
varit en tendens i samtal med informanterna i detta arbete. Det blev tydligt vid granskning av de 
transkriberade intervjuerna och jag ser hur jag gång på gång ber dramapedagogerna reflektera runt 
upplevelsen av sin egen arbetssituation snarare än dramadeltagares upplevelse.  
 
Innan jag genomförde de intervjuer som redovisas i denna uppsats genomförde jag även en 
provintervju för att se vad i mitt frågebatteri som behövde förbättras. Den intervjun finns inte 
redovisad i detta material. Samtliga tre intervjuer (ca 1-2 timmar långa vardera) har spelats in och 
sedan transkriberats. 
 

Intervjufrågor  

Eftersom intervjuerna varit halvstrukturerade så är det vissa frågor som varit gemensamma för 
samtliga intervjuer vilka jag kommer att redovisa här. Varje intervju har utgått från ett Skapande skola 
projekt som informanten genomfört och avslutat. De har vidare ombetts att välja ett projekt som varit 
representativt för samtliga Skapande skola-projekt de genomfört. På så sätt har jag försökt nå en slags 
genomsnittlig erfarenhet av dramapedagogers erfarenheter av Skapande skola, då det inte gagnar 
uppsatsens syfte att analysera sällsynta extremfall. Mitt hopp är att så många dramapedagoger och 
Skapande skola-arrangörer som möjligt ska känna igen sig i mina informanters svar och med för 
extrema exempel är det lätt att avfärda min slutliga analys som irrelevant.   
 
Informanten har fått svara på följande frågor: 
• Berätta kort om projektet du genomfört, ålder på eleverna, tidsram samt vad ni gjorde 
• Hur var processen med eleverna från det att ni började till att projektet var slutfört? 
• Fanns det utrymme för ett demokratiskt förhållningssätt där eleverna fick vara med och påverka 
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processen i arbetet? 
• Hade du möjlighet att se deltagarna i gruppen som individer? 
• Vad är dramapedagogik för dig? 
• Har du i projektet kunna arbeta utifrån din definition av vad dramapedagogik är? 
• Hur var ditt välbefinnande i arbetet? 
• Hur fungerade samverkan mellan dig och skolan, hur var förankringen hos de lärare du 

samarbetade med? 
• Hur var de ekonomiska förutsättningarna? 
•  Hur mycket kan du påverka din arbetssituation inom Skapande skola?  
• Hur talande är detta exempel för din övriga erfarenhet av Skapande skola? 

 
Frågorna har ungefärligen kommit i denna ordning men eftersom intervjun är mer att likna vid ett 

samtal så har frågorna ibland bytt plats och varje intervju har inspirerat till nya frågor som inte ställts i 
de andra intervjuerna.  
 

Etiska riktlinjer vid intervjuer; från fronesis till 
episteme 
Brinkman och Kvale (2009) refererar till Aristoteles fronesis när de skriver om etiska riktlinjer för 
intervjuer. De menar att den praktiska visdomen är föredra framför färdigskrivna etiska och moraliska 
riktlinjer som kan vara svåra att anpassa till olika kontexter. Genom att försöka vara så tydlig som 
möjlig i mitt forskningsförfarande och vara öppen med vilka metoder jag använt, och varför jag valt 
dem, så strävar jag efter att hålla en hög vetenskaplig kvalitet och därigenom nå ny kunskap, episteme, 
som kommer att gagna de som arbetar inom såväl Skapande skola som andra projektformer inom 
skolan.  
 
Eftersom samtliga informanter är myndiga så har det inte krävts något samtycke från någon annan för 
att jag ska kunna genomföra intervjuerna. Många verksamma dramapedagoger känner varandra i 
Sverige och det är viktigt för mig att försöka skydda mina informanters identitet. Jag vill att läsaren av 
denna uppsats ska kunna tillägna sig materialet utan att veta vem som sagt vad eftersom fokus ska 
ligga på vad som sägs och hur det sägs (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Jag vill även undvika 
att de informanternas kollegor och chefer känner sig utpekade eller utelämnade.  
 
För att göra mina informanter så anonyma som möjligt har jag fingerat namnen och varit ospecifik vad 
gäller deras utbildning samt bostadsort. Vad gäller deras dramapedagogiska utbildning har jag nöjt 
mig med att konstatera att de är auktoriserade dramapedagoger genom Riksorganisationen för 
auktoriserade dramapedagoger (RaD) samt hur länge de varit verksamma eftersom jag tror att antal år 
i yrket har betydelse för hur de ser på sin yrkesroll. Utifrån detta har jag även valt att notera ålder 
eftersom jag tror att ålder kan spela roll vad gäller etablering på arbetsmarknaden. Ju mer etablerad 
och erfaren man är desto mer distans tycks informanterna ha till sitt yrke och profession. Detta antar 
jag spelar en viss roll för hur man talar om sitt arbete och arbetssituation.  
 
Bostadsorter har lokaliserats till södra, mellersta eller norra Sverige eller som i ett fall, relaterat till en 
storstad. Genom att hålla mina informanter anonyma tror jag inte att deltagandet i denna studie 
kommer att medföra några konsekvenser för dem personligen annat är att de fått samtala med mig.  
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Jag har endast mött mina informanter vid ett tillfälle så våra relationer har inte haft tid att utveckla 
djupare band genom detta samtal. Dock att jag haft kontakt med två av informanterna (Bea och Cilla) 
vid andra tillfällen och i andra sammanhang då vi träffats på nationella dramapedagogkonferenser. 
 
En riskfaktor som jag noterat under intervjuerna är att det överlag råder en slags informell jargong 
mellan dramapedagoger i Sverige. Kanske beror det på att vi är en relativt liten yrkeskår och att vi ofta 
arbetar ensamma, vilket leder till att när vi träffas har vi mycket att tala om och många tankar att 
utbyta rörande vår arbetssituation och vad vi arbetar med för tillfället. Risken med detta är att man i 
intervjusituationen blir för personlig och detta är ömsesidigt för informant och forskare. För 
informantens del är det risk att man berättar för mycket och kanske blir mer personlig än vad man 
tänkt sig vilket även kan hända forskaren som inspirerad av vad informanten berättar börjar förtälja 
egna personliga erfarenheter. Med detta menar jag att det finns en risk att forskaren tappar sin 
professionella distans och forskningsperspektivet. Det är med andra ord en stor risk för att jag som 
dramapedagog och forskare inte klarar att hålla balansen ”mellan professionell distans och personlig 
vänskap” (Brinkman och Kvale, 2009, s. 91). Jag har genom att medvetandegöra mig själv om denna 
problematik försökt förebygga att min oberoende forskarroll ska bli alltför påverkad av ovan beskrivna 
omständigheter.  
 
Informanter har inte förberetts på något särskilt sätt inför intervjun eftersom jag önskade att de skulle 
ha ett så öppet sinne som möjligt inför det vi skulle prata om. Informanterna har dock varit införstådda 
med att samtalet kommer att handla om Skapande skola och dramapedagogik. 
 

Urval av informanter 
Jag har valt att låta dramapedagoger som arbetat inom Skapande skola få uttala sig om sina 
erfarenheter. För den här uppsatsen bedömde jag att det var lämpligt med ett urval av 3 informanter. 
Det är svårt att avgöra om de på något sätt kan sägas representera den svenska dramapedagogikkårens 
upplevelse av att arbeta inom projekt/ skapande skola. Jag har dock strävat efter att informanterna ska 
vara, av RaD, auktoriserade dramapedagoger. Det är för mig viktigt att mina informanter har en god 
förståelse av vad dramapedagogik är och vilken potential drama som ämne och metod har vilket jag 
utgår från att en auktoriserad dramapedagog har. För att bli auktoriserad så krävs att man gått 
dramapedagogutbildning om minst 2 år samt avlagt praktik under handledning av en erfaren 
dramapedagog och dessutom arbetat ett visst antal timmar som dramapedagog. För mer information 
om vad som krävs för auktorisation se RaDs hemsida www.dramapedagogen.se. 
 
 Jag har valt informanter med varierande ålder och antal år som arbetande dramapedagog samt att de är 
geografiskt spridda över Sverige. Samtliga informanter är kvinnor eftersom det enbart varit kvinnor 
som svarat på min efterlysning av dramapedagoger med Skapande skola-erfarenhet. Utlysningen har 
skett på facebook via det dramapedagogiska forum där som används av flertalet dramapedagoger; 
Dramaportalen. Vidare har jag träffat dramapedagoger på fortbildningar såsom forumteaterfestival och 
RaD’s årsmöteshelger och då frågat om de vill vara med som informanter i detta uppsatsarbete.  
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Om informanterna 

Jag har valt att anonymisera informanterna eftersom det är deras upplevelse som står i fokus samt att 
undersöka hur de talar om sin erfarenhet av att arbeta med Skapande skola. 
 
Informant A 
Informant A kommer jag i texten kalla för Anna. Anna (född 1975) arbetar i södra Sverige. Hon är vid 
intervju-tillfället, som ägde rum i juni 2011 via Skype, anställd av kommunen. Anna har arbetat som 
dramapedagog sedan 2002 och har arbetat med flera Skapande skola projekt i sin kommun. Med Anna 
gjorde jag en uppföljande intervju i juli 2012 då hon menade att hennes arbetssituation med Skapande 
skola förändrats. Denna förändring fann jag så intressant att jag valde att ta med detta i uppsatsen.  
 
Informant B 
Informant B kommer jag i texten kalla för Bea. Bea (född 1964) är vid intervju-tillfället anställd som 
dramapedagog i en kommun södra Sverige. Intervjun äger rum i maj 2011 på ett café i Stockholm. Bea 
har arbetat med drama i undervisningen de senaste 15 åren eftersom hon är utbildad grundskole-lärare. 
Eftersom hon egentligen ville arbeta mer som dramapedagog har hon fortbildat sig till detta och har 
sedan 2005 arbetat som dramapedagog. Bea har när intervjun äger rum en 50 % tjänst som 
dramapedagog i en F-9 skola samt en timanställning motsvarande 50 % på kulturförvaltningen i 
kommunen och det är genom den tjänsten hon arbetar med Skapande skola projekt vilket hon gjort de 
senaste 3 åren.    
 
Informant C 
Informant C kommer jag i texten att kalla för Cilla. Cilla (född 1974) träffar jag hemma hos henne vid 
intervjutillfället i en förort till en av Sveriges största städer, maj 2012. Cilla är anställd i den 
kommunala kulturskolan och är auktoriserad dramapedagog sedan 2005. Kulturskolan är belägen i en 
förort till en av Sveriges största städer. Hon arbetar i sin anställning både med Skapande skola och har 
kvällsgrupper med barn och unga i drama och teater.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Resultat: Två perspektiv på 
Skapande skola  
I detta avsnitt redovisas två olika perspektiv på Skapande Skola. Det första perspektivet är det 
myndigheterna (regeringen och Kulturrådet) ger genom olika foldrar som presenterar Skapande skola. 
Det andra perspektivet ges av de dramapedagoger som är uppsatsens informanter och som 
presenterade i föregående kapitel. Detta kapitel är uppdelat i två delar då det är två perspektiv som har 
analyserats. 
 

Myndighetstexter 

Text 1: Information på regeringens hemsida: Skapande skola – En 
satsning på mer kultur i skolan! 
Denna text (se bilaga 2) är hämtad från regeringens hemsida och sidan för Kultur och aktuella 
satsningar den 18/1 - 2013. Den är en formell och informativ text som ger svar på hur mycket pengar 
Skapande skola-satsningen omsätter under 2013 och vilken den tänkta målgruppen är. Två 
huvudsakliga mål lyfts fram, det ena är att möjliggöra ett långsiktigt samarbete mellan det lokala 
professionella kulturlivet och skolan. Det trycks på vikten av samsyn och ömsesidig respekt mellan 
konstnär och skola och deras respektive uppdrag och kompetenser. Den handlingsplan som skolan 
upprättar ligger till grund för samarbetet samt garanterar att pengarna används till att bli ett 
komplement till redan existerande estetisk verksamhet inom skolan.  
 
Det andra målet som lyfts fram i denna text är att konsten ska användas i syfte för att uppnå skolans 
kunskapsmål.  Skapande skola blir ett pedagogiskt instrument eftersom  
 

när man arbetat med skapande och konstnärlig verksamhet i skolan har det pedagogiska 
uppdraget berikats och förstärkts. 

 
Skapande skola arbetet beskrivs en ”väsentlig del av lärandet” utifrån vad som står om estetisk 
verksamhet i den nya läroplanen. Lärandet ska i detta fall bestå i att utveckla den egna kreativiteten, få 
kännedom om samhällets kulturutbud samt att 
 

Estetik och kreativitet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust, ge förståelse och 
skapa mening.  

 
Det finns inga direkta anvisningar för hur detta ska gå till exakt utan skolan uppmuntras att utgå från 
de egna behoven och det kulturutbud som finns lokalt och regionalt. 
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Text 2: Informationsfolder från Kulturdepartementet: Skapande skola, 
en satsning på mer kultur i skolan 

Denna text (se bilaga 3) är framtagen av Kulturdepartementet och lyfter fram Skapande skola 
satsningen som ett borgerligt initiativ med utbildningsminister Jan Björklund och kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroth i spetsen. Deras båda porträtt samt namnunderskrifter finns med i broschyren. 
Uttryck som  
 

”vår vision”, ”för att minska dessa skillnader vill regeringen”, ”regeringen har valt” och 
”enastående genomslag” 

 
gör att texten ger intryck av att inte bara lyfta fram satsningen Skapande skola utan även det borgerliga 
blocket bakom satsningen.  
 
Att barn själva ska få skapa och delta i det kulturella livet lyfts fram som en rättighet. Konst i skolan 
handlar om att hjälpa till att uppnå kunskapskrav som finns i skolan och en mening som även förekom 
i ovanstående text återkommer;  
 

det visat sig att det pedagogiska uppdraget har berikats och elevernas lärande förstärkts.  

 
Ett ”pedagogiskt mervärde” är något som nämns som ett möjligt resultat av Skapande skola 
satsningen. Som förslag på hur Skapande skola kan användas ges exempel på att kombinera dans med 
historia eller arkitektur med matematik för att ge fördjupat undervisningsperspektiv. Det finns även en 
bild på hur en musiker i sin föreställning arbetar med en grupp elever under temat utseendefixering 
och komplex. 
 
 I texten finns det direkta citat ur läroplanen för grundskolan (Lgr 11) som visar på vikten av att arbeta 
med olika uttryckssätt och elevens eget estetiska skapande.  Syftet med Skapande skola är även att få 
kännedom om det gemensamma kulturarvet samt utveckling av den egna kreativiteten i och utanför 
klassrummet. Återigen nämns även att skola och kulturliv ska närma sig varandra med ömsesidig 
respekt för den andres kompetens och uppdrag. 
 
Att skolan själv bestämmer hur man vill ta del satsningen framgår även här men i den här texten kallas 
det att ”variationsrikedomen i Skapande skola är och ska vara stor”. Ett villkor för att ta del av 
satsningen är att skolan tillsammans med eleverna gör en konkret och tydlig handlingsplan för hur 
bidraget används samt hur satsningen kommer att följas upp. 
 

Text 3: Kulturrådets folder: Skapande skola – kultur i lärandet 

Den här foldern (se bilaga 4) om 9 sidor är framtagen av Kulturrådet och är rikt illustrerad med såväl 
bilder som textmassa.  
 
Foldern inleds med uppmaningen att ”våga vara öppen för nya arbetsmetoder” vilket presenterar 
Skapande skola som något av en utmaning. I foldern ges fem fördjupade exempel på hur Skapande 
skola kan användas. Rektorer, kultursamordnare, lärare, elever och konstnärer får komma till tals och 
berätta om sina upplevelser av att ”arbeta professionellt med konst i skolan”. 
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Foldern är vidare, enligt inledningstexten, tänkt att var en inspiration för skolpersonal och 
kulturarbetare genom att visa på olika exempel på hur Skapande skola kan användas. Uttrycket 
”professionell kulturskapare” används flitigt i inledningstexten och den professionella kulturskaparen 
lyfts fram som någon som ger barn och unga möjlighet att skapa och möta kultur, som någon som 
skapar skillnad, vidare ger den professionelle kulturskaparen ”nya möjligheter att nå skolans mål”.  
Skapande skola presenteras i foldern som en stor framgång och de fem exempel som finns i foldern 
verkar som en illustration av detta.  
 
Det första exemplet visar på hur en kommun använt sig av Skapande skola och vad det gett elever, 
lärare och konstnärer. Av lärare används ordet ”nytändning” och det ges exempel på hur olika 
skolämnen kombinerats med konstnärliga insatser vilket resulterade i nya pedagogiska arbetsmetoder.   
De elever som intervjuas berättar om stärkt självkänsla, höjda betyg och roliga lektioner. Artikeln om 
den här kommunen avslutas med citat av en elev som säger  
 

när vi hade prov behövde jag knappt plugga, allt satt redan. Jag lärde mig mycket mer än 
genom att bara läsa en bok, och det sitter än. 

 
Det andra exemplet kommer från en särskola och det som lyfts fram här är utvecklande av 
kommunikation och förmåga till abstrakt tänkande som uppmuntrats genom ett filmprojekt. Det lyfts 
även fram hur Skapande skola-projektet resulterade i att involvera flera skolämnen och hur eleverna då 
utvecklat sin språkförmåga. Lärare berättar även om ökad trygghet och synliggörande av en 
marginaliserad grupp i vårt samhälle som barn med funktionsnedsättning utgör en del av. Även 
konstnären, i det här fallet en filmregissör, som varit involverad i projektet berättar om detta som ett 
”guldprojekt” och något som fått honom att växa genom många lärdomar om hur det är att arbeta med 
elever som har funktionsnedsättning. Även lärarna pratar om utveckling när de säger  
 

vi tvivlar inte längre på vår kapacitet eller vad eleverna klarar. Vi kör bara på. 

 
 Projektet leder vidare till nya Skapande skola projekt och blir på så sätt en långsiktig satsning vilket är 
viktigt enligt kommunens kulturadministratör.  
 
Det tredje exemplet är åter ett kommunexempel där kommunens högstadieskolor arbetat med form och 
bildkonstnärer. En intervjuad bildlärare berättar om höjda betyg och ett ökat intresse för ämnet bild 
som resultat av arbetet med Skapande skola. Detta påstående stärks av en elev som vittnar om ökad 
skolnärvaro och mindre skolk med höjda betyd som följd. Vikten av konstnärlig professionalism är 
stor dels för gruppdynamiken i en klass dels för den enskilda elevens självkänsla. I detta möte mellan 
konstnär och elev sker enligt intervjuad konstnär även ett personligt och professionellt växande för 
konstnären själv. Diskussioner om sådant som kan vara svårt att prata om har också fått växa fram 
under Skapande skola projektet. 
 
Exempel fyra är hämtat från en mellanstadieskola och visar hur Skapande skola möjliggör ett 
dansprojekt som syftar till att skapa trygghet i grupper samt ömsesidig respekt mellan eleverna. Till 
projektet är det även en forskargrupp från ett universitet som undersöker hur estetiska lärprocesser 
uppmuntrar reflektion och kritiskt tänkande. Det som utvärderas i det här Skapande skola projektet av 
forskarna är huruvida dansen ökar upplevelsen av trygghet och respekt hos eleverna. En av forskarna 
intervjuas i broschyren och hävdar att när fantasin stimuleras genom estetiska lärprocesser så kan 



36 
 

eleverna även ställa egna hypoteser, tränas i att jämföra fakta och därmed utveckla det kritiska 
tänkandet vilket möjliggör ett ställningstagande.  
 
Det femte och sista exemplet i broschyren visar hur mellanstadieelever tränas i konfliktlösning och 
identitetsskapande genom ett Skapande skola projekt där skuggspel och gamla sagolegender är viktiga 
ingredienser. Arbetet vävs in i den ordinarie ämnesundervisningen och en elev som varit med 
uttrycker att hon tycker att det är roligt. För lärarna innebär projektet ”många möjligheter” där 
ämnesinlärningen drar nytta av de positiva effekter som Skapande skola medför både ämnesmässigt 
men även i värdegrundsfrågor. 
 

Analys: Olika former av lärande genom Skapande 
skola  
När jag letar efter en gemensam nämnare för samtliga texter så är det tydligt, utifrån att ha granskat 
framställningen av Skapande skola i ovanstående broschyrer, att estetisk verksamhet inte på något står 
för sig själv som ett eget ämne i skolan utan det kreativa berättigas med olika former av lärande och 
fostran. När man skriver om kreativitet och skapande så skriver man samtidigt om effekter i form av 
lärande genom exempelvis höjda betyg, roligare lektioner och ökad ämnesinlärning. Samtidigt finns 
det antydningar om Skapande skola är något som är kulturbevarande snarare än något nyskapande när 
man som i text två pratar om kulturarvet. Sett i ett bredare samhällsperspektiv kan man fråga sig om 
detta är ett tecken i tiden där estetikens uppgift är att fostra och bevara snarare än att vara ett eget 
ämne som får existera på egna premisser. 
 
De former av lärande som möjliggörs genom estetisk verksamhet och som lyfts fram skulle kunna ges 
följande rubriker utifrån min analys: 
 
Estetisk verksamhet fördjupar ämnesinlärningen: Eleverna lär sig bättre genom Skapande Skola. 
Samtliga texter konstruerar bilden av Skapande skola som något som höjer betyg, skapar 
studiemotivation och fostrar ett kritiskt tänkande. Just det kritiska tänkandet är en del av lärandet i 
skolan då denna förmåga utgör en viktig del i den högre betygsskalan. I samtliga texter refereras det 
även till läroplanen vilket är en grundbult inom svensk grundskola. 
 
Estetisk verksamhet som social fostran: Genom Skapande skola sker en social fostran! I texterna 
nämns att genom estetisk verksamhet får deltagarna möjlighet att utforska respekt och självkänsla. 
Även ämnen som kamratskap och demokrati nämns och framställs som ett direkt resultat av estetisk 
verksamhet liksom förmåga till kommunikation. Skapande skola konstrueras därigenom som något 
som har en fostrande inverkan. 
 
Estetisk verksamhet som kulturell fostran: Skapande skola konstrueras som något som bevarar kultur 
liksom fångar upp intresset hos eleverna för den kultur som finns i deras närhet utanför skolan.  
Skapande skola framställs även som något som öppnar elevernas ögon för konsten samt inspirerar och 
uppmuntrar dem till ett eget skapande och utforskande av den egna kreativiteten.  
 
Estetisk verksamhet som brobyggare: Skapande skola syftar till att öka samarbetet mellan skola och 
konstnärer. Det skrivs i samtliga texter om att skola såväl som konsten ska lära sig respektera den 
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andres uppdrag och förstå den andres behov, de ska tränas i att samverka genom Skapande skola för 
ett långvarigt samarbete. 
 

Skapande skolas nodalpunkt 

Vid granskning av hur Skapande Skola framställs har jag endast utgått från de broschyrer om 
Skapande skola som getts ut av regeringen, Kulturdepartementet och Kulturrådet. Detta eftersom det 
är i det här materialet som det sker en tydlig konstruktion. Jag har då inte granskat det mer informativa 
material som Kulturrådet har på sin hemsida annat än för att samla in fakta om Skapande skola 
satsningen.  
 
En reflektion jag fick vid granskning av broschyren från Kulturrådet var att konsten som social fostran 
oftare illustrerades av skolor med barn med mångkulturell bakgrund. Både exempel fyra och fem där 
respekt och konfliktlösning tränas är hämtade från så kallade mångkulturella skolor medan de båda 
första exemplen som visar på hur konsten fördjupar ämnesinlärningen alla visar på vita svenska elever. 
Materialet är för litet för att dra några långtgående slutsatser men det vore ett mycket intressant spår att 
utforska vidare för den som önskar att undersöka hur fostran sker i konstens namn och vilka inbyggda 
diskurser som ligger gömda i det svenska samhället vad gäller synen på invandrare. Är det så att vi 
genom estetisk verksamhet arbetar för höga betyg för barn utan invandrarbakgrund medan vi sysslar 
med uppfostran av barn med annan bakgrund än svensk?  
 
Skapande skolas kärna kan sammanfattas som lärande. Jag kommer nedan att fortsätta att arbeta med 
denna kärna men ur ett diskursperspektiv som redovisas nedan, kärnan kommer hädanefter då att 
kallas för nodalpunkt. 
 

Myndigheternas framställning genom diskursglasögon  
Syftet med granskningen av broschyrerna har varit att kunna identifiera Skapande skolas nodalpunkt 
vilket kommer att vara en viktig del av det fortsatta arbetet med uppsatsen.  
 
När jag påbörjade min jakt på Skapande skolas nodalpunkt tänkte jag att det skulle bli något i stil med 
kreativitet eller varför inte skapande? Det jag fann var att kreativitet och skapande endast kan 
betecknas som moment och nodalpunkten blir istället ”lärande”. I sammanställningen ovan där jag 
tittar på Skapande skolas funktioner så är den gemensamma nämnaren lärande; genom att delta i ett 
Skapande skola-projekt så lär man sig något.  
 
Eftersom ’lärande’ är nodalpunkten för skapande skola kommer jag hädanefter att behandla det som en 
flytande signifikant när jag undersöker hur Dramapedagogiken och projektdiskursen tävlar om att fylla 
begreppet ”lärande” med mening. I följande kapitel undersöker jag hur dramapedagogiken och 
projektet närmar sig ’lärande’ i en Skapande skola-kontext och hur de båda på sitt sätt tävlar om 
hegemoni.  
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Röster från fältet 
Nedan redovisas sammanställningen av intervjuerna med Anna, Bea och Cilla. Intervjuerna har kortats 
ned och redigerats för att undvika upprepningar.  

Annas erfarenhet av att jobba med Skapande skola 
I Annas kommun var Skapande skola en del av kommunens satsning där alla elever i kommunen 
skulle nås av estetiska arbetsformer under sin skoltid. Annas del i denna satsning var att genom 
Skapande skola ge drama till kommunens samtliga elever i åk 7.  
 
Anna träffade en klass under 6 tillfällen i helklass under 60 minuter per tillfälle. Arbetet var upplagt så 
att hon träffade gruppen en gång i veckan under fem veckor, därefter var det ett kortare uppehåll innan 
hon träffade klassen en sista gång. Syftet med träffarna har varit lite oklart menar Anna men hon 
jobbade med något som kanske kan vara en blandning mellan drama och livskunskap där eleverna fick 
lära känna varandra.  
 

Jag har fått skapa mitt eget syfte, det har inte varit så där jättetydligt vad det är man (skolan) vill. 
Visst, någon form av livskunskap är det ju. Lära känna varandra och så där. 

 
Anna upplever att processen varit arbetsam och jobbig. En bidragande orsak var att eleverna var 
stökiga och samarbetet med lärarna haltade. Dels var lärarna sällan med på det Anna gjorde och dels 
hade de inte fokus på att arbeta ihop gruppen, vilket för Anna som dramapedagog är grundläggande.  
 

Det var en jobbig klass, det var jobbigt att gå dit för min del då jag inte hade lärarna med mig riktigt. 
Med tanke på att det här är något alla ska gå på varierade intresset från lärarna väldigt mycket. Och 
just den här klassen så gjorde lärarna allt för att slippa vara med själva.  De såg inte alls på grupper så 
som jag ser på grupper. Det jobbade inte alls med klassen på det sättet så klassen var inte alls van att 
arbeta ihop.  

 
Den demokratiska aspekten som Anna kan se i arbetet är att hon som dramapedagog kan lägga upp 
arbetet efter vad hon uppfattar att klassen behöver. Även om grundförutsättningarna är svåra att 
påverka kan hon lägga upp lektionerna efter eget huvud.  Anna är även nöjd med att sista träffen med 
gruppen blev riktigt bra där hon genom ett processdrama hon skapat för gruppen fick klassen att 
reflektera runt sin egen situation. Att processdramat gick bra och att eleverna konstruktivt kunde 
reflektera runt den egna klassen ser Anna som framsteg, att hon trots få tillfällen ändå kunde skapa 
något som upplevdes som givande för både henne och eleverna. Anna tycker dock att tiden var för kort 
att skapa någon egentlig förändring och att tron på att man ensam ska kunna arbeta med en klass i 
syfte att skapa god stämning kommer att slå tillbaka på en själv. 
 
Anna menar att pengarna inom Skapande skola inte räcker eftersom de ska nå många elever och att det 
kvantitativa tänkandet gör att kvaliteten blir bristande. Projekten blir många och korta och risken 
menar Anna, när man kommer in så kort tid, är att det riskerar att bli mer som roliga timmen än en 
konstnärlig och skapande process.  
 

Det ska vara flashigt, det är min upplevelse när jag tittar på de projekt som kulturrådet väljer att lyfta 
fram. En snygg utställning så. Det är det som plockas upp.  

 
Detta menar Anna är något hon har svårt att känna igen sig i. Anna har svårt att få sin tjänst att räcka 
till och för att hon själv ska hinna får hon jobba i helklass istället för halvklasser, resurserna räcker helt 
enkelt inte till.   
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Med de här resurserna kan jag inte gå in på det sättet som jag egentligen vill. 

 
Överlag, berättar Anna, är det krävande att arbeta med Skapande skola-projekt. I hälften av fallen är 
det precis så illa som hon beskrivit ovan. Den andra hälften är bättre men långt ifrån bra och på frågan 
om vad som krävs för att det ska blir bra säger Anna att det krävs mer engagemang från skolans sida. 
Det behövs kunskap om vad det innebär att arbeta med konstnärliga processer. Hon berättar om en av 
lärarna som var med under ett tillfälle och hur läraren satt och kommenterade och nedvärderade det 
som eleverna gjorde vilket Anna upplevde som väldigt svårt eftersom detta hindrade eleverna att vara 
kreativa och ärliga. Ett gott samarbete mellan lärare och dramapedagog där det finns en uppföljning 
runt det som görs anser Anna är viktigt för att arbetet ska bli meningsfullt och förankrat på ett djupare 
plan.  
 

 
Egentligen hade det krävts att jag var heltid på den skolan, då hade det kunnat bli bra. Det kan inte 
finnas en dramapedagogisk kvalité när man kommer enstaka gånger så här.  

 
Anna menar vidare att skolledningen är viktig i arbetet eftersom de är med och skapar 
förutsättningarna genom att exempelvis ordna bra lokaler. Kanske än viktigare är att de är med i 
planeringsfasen och kommer med egna idéer om varför de vill arbeta med konst i skolan.  
 
Anna upplever arbetet med skapande skola som kravfyllt eftersom hon ska räcka till för väldigt många 
elever. Eftersom tiden oftast är knapp gäller det att på kort tid leverera något som uppskattas under 
kort tid, utrymme att problematisera finns sällan.  
 

Det är absolut ett dilemma, konsten och de här processerna är inte alltid bekväma, de kan vara 
bråkiga, de kan vara stökiga och så samtidigt jobbar man i projekt och man ska leverera och det ska 
vara snyggt roligt och bekvämt.  

 
Anna berättar att det är mycket nedskärningar i hennes kommun och det gör att hon oftast ”kör med 
säkra kort”, för vad händer om hon någon gång vill testa något nytt och det misslyckas och skolorna 
blir missnöjda? Anna menar att det kan leda till att hennes kulturverksamhet kanske plockas bort.  
Ett annat område som Anna ser som problematiskt är hur skolorna ska låta eleverna vara delaktiga i 
utformningen av projekten. Detta är svårt eftersom eleverna enligt hennes erfarenhet har för dåliga 
kunskaper om vad det innebär att jobba med exempelvis teater eller drama.  
 

Det är ju väldigt svårt för dem att veta vilket kulturprojekt de ska ha, de har aldrig haft eller jobbat 
med drama, hur ska de då veta att de vill det?  

 
Oftast vet ju inte heller lärarna vad det innebär att arbeta med drama enligt Annas erfarenhet. Det är 
som om, menar Anna, närvaron av estetisk verksamhet villkoras i skolan när pengar behöver sökas för 
att ta in det i skolan. Samma tänk skulle vara helt otänkbart vad gäller den vanliga 
ämnesundervisningen. 
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Uppföljning av Anna i juli 2012 
Utifrån att Anna berättade att hennes arbetssituation inom Skapande skola förbättrats ville jag 
genomföra ytterligare en intervju med henne för att undersöka vad som förbättrats och varför hon 
upplevde situationen som annorlunda. Även denna gång genomfördes vår intervju genom Skype. Anna 
menar att hennes situation som dramapedagog inom Skapande skola delvis har förbättrats även om 
hon fortfarande är kritisk till vissa delar inom Skapande Skola. Hon återkommer under denna intervju 
till det problematiska i att bidraget för att arbeta med kultur inom skolan är något som behöver sökas 
om och alltså inte kan tas för givet. Vidare menar hon att det är svårt att få någon kontinuitet i arbetet 
då en skola endast kan ansöka om att arbeta med ett visst uttryck max 3 år i rad.  
 
Anna berättar att Skapande skola funnits under 5 år i hennes kommun vilket börjar ge utdelning i form 
att skolorna och hon själv nu börjar få en struktur i arbetet.  
 

Nu är det 5:e året jag påbörjar detta till hösten och det jag kan märka är att efter 5 år så börjar detta 
bli något som lärare vet att det kommer, det är så här man jobbar. Det börjar bli en struktur som sätter 
sig. Det är kanske därför jag upplever det som mer positivt. 

 
Detta gör att hon kan vara tydligare mot skolorna vad hon och hennes kollegor kan erbjuda samtidigt 
som lärarna i högre utsträckning förstår vad dramapedagogiskt arbete innebär. De kan därför be om 
Annas dramapedagogiska kunskaper för få hjälp med att nå vissa kunskapsmål vilket Anna upplever 
som väldigt positivt eftersom hennes uppdrag i skolan blir tydligare.  
 

På en skola har jag en väldigt engagerad lärare som jag jobbat med några projekt och läraren talar 
gott om detta och hur mycket det ger. Det är svårt för mig när jag inte är lärare att säga att jag 
uppfyller deras kunskapsmål, det är klart att det ger extra tyngd när en lärare säger det. 

 
Att bli tagen på allvar i sin dramapedagogiska kompetens menar Anna gör att hon kan känna sig som 
en del i en större helhet vilket är extra viktigt när man gör många punktinsatser i skolans värld på 
oregelbunden basis.  
 
En ytterligare framgångsfaktor, menar Anna, är att hon ändrat inställning från att hon varit i skolan 
och arbetat som gästande pedagog som lånat skolans elever till att hennes ämneskunskaper i egenskap 
som dramapedagog är värdefulla och att hon har lika stor rätt att arbeta inom skolan med ’sitt’ ämne 
som ordinarie lärare. Detta skifte i inställning menar hon kom genom att hon undre året skrivit C-
uppsats inom dramapedagogik och detta säger hon har stärkt henne liksom att hon varit en längre tid 
på arbetsplatsen och då blivit tryggare där. Att skriva C-uppsats var viktigt för Anna då det gav henne 
en vetenskaplig tyngd till hennes dramapedagogiska arbetssätt liksom att på regelbunden basis få 
träffa andra dramapedagoger med samma yrke och erfarenheter som henne själv. 
 

Det blir tydligt när man klumpas ihop med andra dramapedagoger att det är ju här jag hör hemma  - 
det är så mycket självklart som inte är självklart med en bildpedagog exempelvis, inte ens med en 
teaterpedagog är det givet. (…) Vi har drama specifikt och det handlar om det här. Det är inte att 
dans, rytmik eller bild är oviktigt utan det är mer att stärka det egna området.  

 
Trots att Annas arbete inom Skapande skola delvis blivit bättre så är hon fortfarande frustrerad över att 
konsten är villkorad i skolan eftersom man behöver ansöka om pengar varje år. Likaså är hon 
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fortfarande kritisk till att eleverna ska vara delaktiga i att utforma projekten ett krav som inte finns på 
samma sätt inom andra ämnen.  
!

Beas erfarenhet av att arbeta med Skapande Skola 

I kommunen där Bea arbetar har pengarna för Skapande skola sökts av Kulturförvaltningens 
kulturgrupp och därefter har skolorna önskat olika kulturuttryck utifrån kulturgruppens förslag på hur 
man kan arbeta med kultur i skolan.  Bea har arbetat med ett projekt där drama gavs till samtliga 
sjundeklassare i kommunen. Önskemålet från lärarna var att drama skulle komma in som en 
lärandeform för att stötta ämnesundervisningen. Flera av lärarna uttryckte också en önskan att vara 
med under dramapassen så att det skulle vara en fortbildning för dem. Processen för Beas del var 
ganska rörig eftersom alla lärare tolkat projektets innebörd och syfte olika.  
 

Det var ganska spretigt. Hela projektet var spretigt eftersom jag fick åka runt och träffa olika 
arbetsgrupper och de ville ha det på olika sätt.  

 
I vissa fall innebar det att Bea kom in och arbetade en hel vecka på en skola medan i andra fall 
handlade det bara om ett endaste lektionspass där hon arbetade med exempelvis matte och drama. Det 
blev i sådana fall aldrig tal om någon skapande, dramapedagogisk process där eleverna verkligen var 
delaktiga. Att arbeta på det här sättet menar Bea, är inte att arbeta med det som är viktigt inom 
dramapedagogiken. Bea menar att för att det ska vara meningsfullt så behöver eleverna få känna att de 
kan utforska sin egen kreativitet. Bea menar även att  

 
om jag vill att de ska få tillgång till sina egna uttryck och kunna använda sig själva så räcker det inte 
att gå in och ha 60 min matte och leka bråk så att säga.  

 
Bea tycker sig ha fått med vissa delar av det hon tycker är dramapedagogik i Skapande skola-projekten 
men upplever att i majoriteten av projekten så var skolorna ovilliga att öppna sig för de metoder 
dramapedagogiken har att erbjuda när det kommer till ämnesinlärning, det blir ofta något av en krock 
mellan två olika arbetssätt.  
 

Där är det ju skolkultur kontra dramapedagogisk kultur.  

 
Eftersom Bea även är grundskollärare tycker hon sig kunna se såväl skolans behov som 
dramapedagogiken behov. 
 

Skolan är alldeles för fyrkantigt, de är uppstyrda. Men det fanns pedagoger, som hade viljan, en 
önskan om att få dramaformen och mötas, där man ville bryta. Där fick jag ett genomslag på ett annat 
sätt, där jag kände mig tillfredsställd men det var alldeles för mycket av det andra.  

 
Med ’det andra’ menar Bea att hon gick in på en skola och ’körde ett gig’, där var det inte fråga om att 
arbeta i dialog eller konstnärlig process. Hon ser flera anledningar till att det blev på det sättet. På en 
skola så var det kommunens kulturgrupp som valt åt skolan vad de skulle ha utan att egentligen 
förankra det i lärarlaget som kom att känna sig obekväma och osäkra på vad som förväntades av dem. 
I vissa fall var skolorna alldeles för bundna vid sitt ordinarie schema och hade svårt att bryta och 
samarbeta för att få till de schemaändringar som var nödvändiga för att ta in ett Skapande skola 
projekt. I vissa fall handlar det dock om inställning hos skolan. 
 

Det är svårt för det är för många parametrar så skolan ser inga möjligheter, de tycker inte att det går. 
En annan skola som har motsvarande system i ett annat läge ser inga problem med det så det handlar 
om inställningen till den här ramen.  
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Till största delen var det dock förankrat hos lärarna men en hos en del skolor var det dåligt med såväl 
förberedelser som förankring vilket gjorde att Bea upplevde det som meningslöst att vara där.  
 

Till den större delen, 75 % av skolorna där var det absolut förankrat med förberedelser och de hade 
tid att man kunde träffa arbetslag och sådan här saker.  Men 25 % var det … absolut tveksamt. Där 
kunde jag känna att, ska jag vara krass, kunde jag lika gärna låtit bli att vara där. Varför gör jag det 
här? Och lite grann, varför utsätter jag mig för det här? För det här kostar mera för mig än vad det 
smakar och det blir absolut inget bra i förlängningen även om de elever jag mötte hade en kul timme 
där eller så”.  

 
I den här typen av projektarbete menar Bea att det blir mycket svårt för henne som pedagog att se alla 
eleverna samt att eleverna verkligen får en möjlighet att se varandra.  
 
En av Beas drivkrafter i arbetet som dramapedagog är att bygga upp en kontinuitet, relation och 
utveckling mellan henne och eleverna. Detta menar hon är något som tar tid och måste få ta tid och 
den tiden finns inte i den här typen av projekt vilket nu leder till att hon avslutar sin anställning och 
inte tar fler Skapande skola uppdrag.  
 

Jag har kört i tre läsår och jag har backat nu för jag känner att det kostar för mycket och det ger inte 
det jag vill att det ska ge, nämligen kontinuitet i förlängningen och att det ska landa och växa i dem 
som man möter. 

 
 Visst har det varit roligt att träffa så många elever menar Bea men upplevelsen av att hon är den  
 

glödande kärnan i verksamheten som verkligen får jobba hårt för att verkligen få skapa relationer så 
snabbt som möjligt och öppna eleverna  

 
har tärt för hårt på henne. Projektformen har inneburit intensivt och hårt arbete utan möjlighet att ladda 
om eller få någon riktig feedback på vad som har fungerat och vad som fungerat mindre bra. 
Projektformen inom Skapande skola inneburit mycket ensam arbete för hennes del och hon har själv 
fått stå upp för sitt konstnärliga och processinriktade arbetssätt gentemot skolan vilket gjort att hon 
bitvis känt sig oerhört ensam i sitt arbete.  
 

Jag kommer in i arbetslag som består av lärare och jag är den enda som har en dramapedagogisk 
kompetens, den enda som har det här perspektivet. Man är väldigt, väldigt, ensam i att driva sin tanke 
och då får man inte det här att man kan gå till den som också har samma förutsättningar och resonera 
på samma bas. Så man blir fruktansvärt ensam och ibland kan man börja fundera ’jaha kan man göra 
så här?’ Man kan behöva lyfta upp och titta på det med någon som har samma perspektiv, som kan 
bolla tillbaka. Någon som man inte behöver förklara för vad man menar. 

 
Bea jämför med hur det är att ha grupper under en längre tid vilket hon gör i sin andra anställning på 
en grundskola. I det långsiktiga arbetet kan hon följa en grupps utveckling under en längre tid vilket 
skapar utrymme för reflektion och analys över det egna handlandet och agerandet. I den reflektionen 
menar hon föds kunskap vilket bidrar till att hon kan utveckla det egna ledarskapet vilket också gör att 
hon kan ta sig an gruppen på ett mer nyanserat sätt. Skapande skola och projektformen däremot 
lämnar sällan tidsutrymme för den typen av reflektion varför det är så är det svårt att fördjupa sig 
vilket är en bidragande orsak till att Bea inte tar sig an fler Skapande skola uppdrag.  
 
När det gäller de ekonomiska förutsättningarna tycker hon att kulturgruppen i hennes kommun varit 
duktiga på att söka pengar men pengarna har gått till många små projekt snarare än en rejäl satsning 
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där man exempelvis arbetar med flera konstformer i ett och samma projekt. Istället har alla 
kulturpedagoger varit ute på småuppdrag var och en för sig. Konsten har fått anpassa sig efter 
skolornas behov vilket lett till att det bara blivit väldigt små insatser utan bestående värde. För att 
värdet av konsten ska bli bestående menar Bea att dramapedagogen behövs i skolsystemet hela tiden.  
  

Cillas erfarenhet av att jobba med Skapande skola 

Cilla har gjort flera Skapande skola-projekt i sin kommun och det projekt hon väljer att berätta om var 
ett hon gjorde med två årskurser 3 på en lågstadieskola. I projektet arbetade hon tillsammans med en 
musikpedagog och eleverna fick dramatisera och skapa ljud till en saga de själva valt. De inledde med 
att träffa eleverna i helklass och sedan träffade de eleverna i halvklass, varje grupp fyra gånger, under 
två veckor och därefter fick grupperna spela upp sin saga för varandra samt andra elever på skolan. 
Cilla upplever att det de gjorde fick ett varmt mottagande, eleverna tyckte det var roligt eftersom de 
själva fått vara med och påverka vilka roller de skulle ha och vilken saga de skulle gestalta. Cilla såg 
till att hålla projektet så enkelt som möjligt genom att eleverna själva fick tillverka nödvändig rekvisita 
samt göra sina egna kostymer. Kostymerna behövde inte vara så avancerade utan det fick räcka med 
att ha på sig en gul tröja om man skulle vara en pannkaka till exempel.  
 
Trots den kort tiden tycker Cilla att eleverna fick vara med och påverka hur gestaltningen skulle bli 
även om hon som pedagog tagit flera beslut åt gruppen och sagt till dem vad de ska göra för att de ska 
hinna klart i tid. Att hon som pedagog hade möjlighet att se alla eleverna i gruppen var svårt, Cilla 
menar att hon knappt hann lära sig namnen på eleverna under den korta tiden. Trots detta tycker Cilla 
att flera av dramapedagogikens viktiga komponenter så som lek, fantasi, att skapa med kropp, tanke 
och känsla liksom att eleverna får uppleva något fanns med i projektet. 
Samverkan med lärarna menade Cilla fungerade på det stora hela bra med möten och mailkontakt 
innan, under och efter projektet.  
 
Det som var problematiskt i Cillas kommun var att skolorna så sent som i september fick besked om 
de om de var beviljade Skapande skola-bidrag och vilken budget de hade att röra sig med, det gör det 
svårt för Cilla att ha framförhållning i sin planering vilket leder till att det blir rivstart på en del projekt 
samtidigt som vissa projekt kanske inte alls blir av. Ett annat problem som uppstod i just det här 
projektet var att skolan från början önskat ett visst datum för uppspel vilket ledde till att Cilla och 
hennes kollega arbetade hårt under kort tid för att passa in i skolans ramar. När det väl närmade sig 
uppspel så hade skolan glömt bort att det var just det datumet de önskat och hade planerat in andra 
aktiviteter för barnen. Det hela blev inte ett stort problem eftersom skolan fick ändra om i schemat och 
uppspelen kunde genomföras som Cilla och hennes kollega tänkt från början. Den här typen av 
problem menar Cilla är ganska vanliga i samarbete med skolan.  
 

Lärarna har så mycket att tänka på. Är man inte där hela tiden och är med på deras 
veckomöten då glömmer de liksom bort en och det är det som är problemet med att komma 
in som projektanställd.  

 
Det handlar inte om att lärarna inte är engagerade utan snarare om tidsbrist och att lärarna har för 
mycket annat att göra tror Cilla.  
 
 Cillas eget välbefinnande har på det stora hela varit bra även om arbetet var intensivt men flera långa 
dagar eftersom hon samtidigt med det här projektet som löpte på dagtid hade kvar sina ordinarie 
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kvällsgrupper inom kulturskolan. Den ojämna arbetsbelastningen där Cilla under en tid fick väldigt 
mycket att göra upplever hon som negativ.  
 

Det blir väldigt ojämn arbetsbelastning, vissa veckor hade jag bara skitmycket, nästan så att man går 
under sådär istället för en jämn arbetsbelastning. För min del är det negativt. 

 
Projektet var ändå roligt att genomföra eftersom eleverna uppskattade vad de gjorde och deras energi 
smittade av sig till pedagogerna. Det är en av fördelarna med projektformen tycker Cilla, att det är en 
tidsbegränsad period där man får fokusera på att göra en sak. Dessutom menar Cilla att man får lägga 
nivån efter den tid som skolan planerat och sökt pengar för.  
 
En viktig anledning till att det fungerat så bra är enligt Cilla att det är hon som stått för planeringen av 
projektet och tydligt kommunicerat till skolorna vad hon behöver i form av kontakt med lärare och 
planeringstid. Hon skrev ihop flera idéer som sedan skickades ut till skolorna vilket ledde till att 
skolorna kontaktade henne och frågade vilka möjligheter som fanns till samarbete. Dessutom hade 
kommunen en informationsdag där Cilla personligen fick berätta om vilka möjligheter 
dramapedagogik har vilket gav skolorna ytterligare idéer om hur man kan arbeta med drama och de 
kunde utifrån detta ställa egna önskemål om hur de ville arbeta.  
 

Det var många som hörde av sig sedan och sa ’vi tycker det låter roligt med drama och biologi men vi 
undrar om vi kan göra något med invandrarklasser, nyanlända - kan vi göra något med det? Språk?! 
Ja ja sa jag och så skrev jag ihop något och då var det en dag innan det skulle lämnas in och sedan 
blev det av.  

 
På så sätt var det Cilla som hade möjlighet att sätta agendan i projekten och vara delaktig i hur 
projekten skulle utformas. För henne innebar det en ytterligare vinst att hon fick arbeta mer på dagtid 
ute i skolor som hon längtat efter snarare än att arbeta på kvällstid med kulturskolans drama- och 
teatergrupper.  
 
Cilla har tidigare varit anställd i en annan kommun där hon kom att arbeta med en skola som specifikt 
önskade hennes dramapedagogskompetens för att lära ut ett visst ämne. I det fallet sökte skolan upp 
just henne och var väldigt tydliga med vad det var de behövde hjälp med. Dessutom var rektorn på just 
den här skolan kompetent inom drama vilket gjorde att det fanns en helt annan förankring på skolan 
när Cilla kom till dem. Dessutom var Cilla mycket tydlig med att det skulle finnas planeringstid 
tillsammans med lärarna så att hon blev delaktig i vad som lärdes ut av dem och de kunde vara tydliga 
med vad det var de behövde hjälp med i undervisningen. Detta är något som saknas inom Skapande 
skola som det ser ut nu, Cilla menar att det långsiktiga tänket saknas och konsten kommer in mer som 
en rolig grej.  
 

Det känns inte som skolorna i den här kommunen varit så specifika och haft ett långsiktigt tänk att vi 
vill jobba med det här och utveckla något och då ta in en dramapedagog. Det är mer så här att ’jaha! 
en dramapedagog! Det låter ju roligt! Kanske kan vi göra något med det här! ja men det är ju jättebra 
att det kommer hit någon. 

 
 För att det ska bli ett långsiktigt förhållningssätt tror Cilla att lärarna behöver mer kunskap om vad det 
innebär att jobba med konst eftersom läraren då kan ta till sig vad som händer i samarbetet på ett 
djupare plan.  
 



45 
 

När läraren är engagerad kan det ju fortsätta, då kan det vara något lärarna tar med i sin undervisning 
i ett längre perspektiv. Då kan det ju hända saker.  

 
Cilla menar att om lärarna är delaktiga och kompetensutvecklas inom drama och de andra estetiska 
arbetssätten kan Skapande skola vara något som har effekt på sikt. Hon har själv erfarit hur fel det kan 
bli när läraren inte varit engagerad eller speciellt insatt i vad det innebär att arbeta med drama.  
 

Jag hade jättesvårt att veta vad den klassen behövde. Därför blev det flera gånger som nivån blev helt 
fel, kommunikation med lärare hade varit bra. Ju mer tid man kan samplanera med läraren desto 
bättre. Just här hade vi inte tid att träffas i förväg, här samplanerade vi över mobiltelefon i 10 
minuter.  

 
Cillas erfarenhet av att arbeta i Skapande skola är dock att det just beskrivna exemplet hör till 
undantaget och att Skapande skola-projekt är roliga att arbeta med i jämförelse med de kvällsgrupper i 
teater hon har. Skapande skola anser hon är mer varierat, dessutom trivs hon med att jobba i skolan. 
Vidare trivs hon med att vara den som ger förslagen som skolan kan nappa på och tacka ja till. Hon 
kan dock se att om hon haft något annat att jämföra med, exempelvis en anställning som 
dramapedagog i en grundskola eller särskola då hade nog Skapande skola framstått som mindre 
lockande och mer produktfixerat. Skapande skola består, enligt Cillas erfarenhet, av många små 
projekt. Det hade varit önskvärt både för henne och de hon jobbar med att få mer tid i projekten men 
så mycket pengar finns inte. Cilla tänker runt ekonomin i Skapande skola och funderar över vad som 
skulle hända om vissa skolor skulle få en större summa jämfört med andra skolor  
 

Det blir ju en fördjupning för de som får jämfört med att det bara blir små utpyttsningar som inte 
är så mycket värt, summan av kardemumman är ju att det är för lite pengar totalt och det är ju 
svårt att göra något åt.  

 
 

Analys: Olika former av lärande genom 
dramapedagogik  
I det följande avsnittet har jag granskat transkriberingen av de intervjuer jag genomfört. I 
granskningen har jag försökt kategorisera informanternas svar i enlighet med diskurspsykologin 
genom att söka likheter mellan informanterna och hur de talar om sin erfarenhet av Skapande skola. 
Om detta skrivs det mer om under rubriken Diskurspsykologi.  
 
När dramapedagogerna som agerar informanter för denna uppsats talar om sitt arbete som 
dramapedagoger är det vissa ord och uttryck som är återkommande för samtliga informanter. Dessa 
kan kategoriseras i grupper vilket jag gör nedan. Jag har utgått från diskurspsykologins metod och 
kategoriserat ord och fraser för att undersöka hur den dramapedagogiska diskursen byggs upp. 
Rubrikerna tjänar som en slags sammanfattning av de kategorier jag har skapat, jag har identifierat 
koherenta delar i de olika svaren som placerats i en viss kategori. De rubriker som uppkommit genom 
dessa sammanställningar kan ses som moment inom den dramapedagogiska diskursen. De ska ses i 
förhållande till dramapedagogikens nodaltecken vilket jag skriver mer om nedan.  
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Att mötas genom interaktion: 
Dramapedagogerna som är informanter i denna uppsats använder följande uttryck för att betona den 
interaktion de anser nödvändig för att göra dramapedagogik. 
 

”Arbeta ihop”, ”relation”, ”skapa relation”, ”medverkan”, ”arbetsro”, ”ta plats”, ”vi 
kommenterar inte på varandra”, ”möta, mötas”, ”delaktighet”, ”skapa relationer”, ”skapar 
tillsammans”, ”leka”, ”vi samarbetar”, ”alla ska vara med”, ”eleverna interagerar på nya sätt”. 

 
Reflektion: 
Att det var viktigt att reflektera över det man gjort var något som samtliga dramapedagoger återkom 
till genom nedanstående ord: 
 

”Utrymme för att tänka efter”, ”tänka över sin egen klass”, ”skapa mening”, ”eleverna tänker 
utifrån sig själva”, ”inte roliga timmen”.  

 
Fördjupande processer 
Dramapedagogerna strävar efter att få en fördjupad process tillsammans med eleverna de arbetar med 
där hela gruppen är delaktig vilket de betonar genom följande fraser och ord:  
 

”Det kan bli jobbiga processer”, ”det handlar inte enbart om lust”, ”djupare plan”, ”gå djupare”, 
”jobba processinriktat”, ”introduktion”, ”delaktiga i den processen”, ”gruppen i processen”, 
”gruppetablering”, ”process”, ”vill undvika att bara göra några övningar”, ”det är inte bara en 
kul upplevelse”, ”utveckling”, ”öppna eleverna”, ”arbeta med gruppen”. 

 
Ett holistiskt och transformativt lärande   
Dramapedagogerna talar i första hand om ett estetiskt lärande där kropp och sinnen används men även 
till viss del som ett lärande med fokus på att nå kunskapsmål inom ämnen genom att använda följande 
fraser och ord när de talar om dramapedagogik: 
 

”Kvalitet snarare än kvantitet”, ”det kreativa borde vara en naturlig del av skolan”, ”vill att 
eleverna ska få tillgång till dramaspråket”, ”förstå vad drama är”, ”skapa betydelse”, ”det ska 
hända något med individerna”, ”eleverna ska få tillgång till sina egna uttryck och kunna använda 
dem”, ”bryta med ordinarie fyrkantiga undervisning”, ”inte en kul lek utan något som skapar 
betydelse”, ”drama ska landa och växa i dem man möter”, ”vill arbeta kontinuerligt för att kunna 
skapa förändring”, ”växande”, ”eleverna behöver få tillgång och verktyg till kultur”, ”prova 
olika saker”, ”skapa”, ”skapa med fantasi”, ”tanke och kropp, arbetar med ämnesinnehåll”, 
”andra sidor av eleverna kommer fram”, ”jobba i ett längre perspektiv då kan det hända saker”.  

 

Dramapedagogikens krispunkt 
Ovanstående uttryck, holistiskt och transformativt lärande, fördjupande process, reflektion samt att 
mötas genom interaktion är väl synkroniserat med kapitlet ’Dramapedagogik som metod’ och 
’Dramapedagogik som ämne’. Samstämmigheten mellan de ord som används av informanterna och 
det som skrivits i nämnda kapitel är anmärkningsvärd. Det är också anmärkningsvärt att ingen av 
dramapedagogerna under intervjun refererade till några av de namn som Boal, Bolton eller Heathcote 
som kan ses som dramapedagogiska förgrundsgestalter. En anledning till detta är att kunskapen om 
hur man gör dramapedagogik är så väl assimilerad hos informanterna att den inte sätts i ett större 
kunskapssammanhang. Kunskapen är vad Polanyi kallar för tyst kunskap vilket också förklarar varför 
samtliga informanter behövde mycket betänketid för att svara på frågan ’vad är dramapedagogik?’. 
Det kan även ha att göra med att jag inte ställde den frågan om förebilder explicit utan att fokus kom 
att hamna på dramapedagogens arbetssituation där och då.  
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Det var när dramapedagogerna under intervjun skulle prata om vad dramapedagogik är som det blev 
mest pauser och tystnader. Det är detta som diskurspsykologin kallar krispunkt (Winther Jörgensen 
och Phillips, 2000) och det kan tyda på att det finns en viss oenighet inom diskursen här. Detta är 
intressant eftersom det stöder min tes jag hade inledningsvis i den här uppsatsen nämligen att 
dramapedagogik till stor del är en tyst kunskapsform; en fenomenologisk kroppslig filosofi som inte 
enkelt låter sig översättas i ord. Vidare kan det vara ett tecken på att dramapedagoger överlag inte gör 
vetenskap av sitt arbete och det därför finns en ovana att tala om vad man gör och hur man gör det.  
Det är ingen av dramapedagogerna som talar om dramapedagogik som något estetiskt eller 
konstnärligt. Fokus tycks istället vara på gruppen, processen och lärandet. Det hela kan i slutänden 
givetvis leda fram till en konstnärlig produkt men det är inte i fokus för det dramapedagogiska arbetet. 
Även detta stärker det jag skrev inledningsvis om dramapedagogik, kärnan i verksamheten är 
processer som i de flesta fall, men inte alla, leder fram till någon form av rollspel. Att informanterna 
inte talar så mycket om rollspel eller det konstnärliga kan även ha sin grund i att projekten de 
genomför är så korta att de helt enkelt inte hinner så långt utan stannar vid det mest grundläggande 
vilket, om Skapande skola-projekten hade varit längre, utgjort en utmärkt grund för ett mer 
konstnärligt skapande samt spännande möjligheter till olika rolltaganden.  
 

Dramapedagogikens nodalpunkt 
Nodalpunkten för dramapedagogiken är lärande. Detta baserar jag på det jag skrev inledningsvis om 
dramapedagogikens produkt där ändrad förståelse och lärande var två nyckeltermer. Ovanstående 
kategorier; reflektion, fördjupat och holistiskt lärande, fördjupande processer samt att mötas genom 
interaktion är då moment i diskursen. Liksom som hos Skapande skola är även orden kreativitet och 
skapande moment i diskursen. Dramapedagogiken och Skapande skola har samma nodaltecken och 
delar även vissa moment, varför uttrycker dramapedagogen missnöje ibland när denne arbetar inom 
Skapande skola?  
 

Dramapedagogen genom diskursglasögon 
I detta avsnitt lyfter jag fram de ord som dramapedagogerna använder om sig själv när de talar om sitt 
arbete och sin roll i Skapande skola. I detta avsnitt får jag fram två kategorier som bitvis flyter in i 
varandra. Den ena kategorin handlar om hur dramapedagogerna ser sig själv i samverkan med läraren 
och skolan, den andra delen om hur hon talar om sig själv i samband med det arbete som görs i 
klassrummet med eleverna. När jag granskar hur dramapedagogen talar om sig själv i samarbetet med 
skolan framstår hon som en flexibel och initiativrik entreprenör som är lyhörd inför såväl deltagarande 
elever och lärares önskemål  
 

jag vill kunna arbeta självständigt 

 
 och  
 

jag jobbar hårt 

 
 är uttryck som används. Det finns ett uttalat driv i dramapedagogen, när jag granskar de 
transkriberade intervjuerna så blir det tydligt att dramapedagogen i många fall kommer med förslag på 
vad som ska göras samt hur det ska genomföras. Uttryck som används är  
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”jag är den glödande kärnan i verksamheten”, ”jobbar hårt”, ”jag lägger fram förslagen”, ”Göra något 
annat istället? – Ja sa jag, det går bra”, ”Vad vill ni ha hjälp med?” ”jag ger idéer som lärarna kan 
använda sig av”, ”jag driver arbetet själv” ” jag ger förslagen de nappar”. 

 
I detta finns även spår av ensamhet, dramapedagogerna känner sig ensamma i sitt arbete eftersom de 
upplever att de driver sina projekt själva och de upplever även att de står ensamma med sin 
dramapedagogiska kompetens, 
 

jag är den enda på en skola som har den här kompetensen och det här perspektivet och man blir 
ensam om att driva sin tanke  

 
och  
 

jag får skapa mitt eget syfte 

 
 är något som återkommer. 
 
Det är intressant att de transkriberade intervjuerna visar på att samtliga informanter gång på gång 
återkommer till vikten av samarbete med skolan och att planering ska ske i samarbete med läraren 
samt att det behöver finnas en djupare förankring på skolan i det som görs så att det dramapedagogiska 
arbetet inte bara blir en enskild och isolerad händelse. 
 

  Jag kommer inte in och gör ett gig 

 
 som en dramapedagog uttryckte det liksom uttryck som 
 

 jag lär mig alla namnen 

 
visar att det finns en strävan efter ett djupare möte med elever och skola. 
 
Samtliga dramapedagoger menar att det behövs en dramapedagog permanent på skolan för att deras 
arbete ska få genomslag. Detta tolkar jag som att dramapedagogerna gärna ser sig själva som en del av 
ett större sammanhang där de har mycket att bidra med. Detta visar även den andra intervjun med 
Anna som menar att hon fått det bättre i arbetet med Skapande skola när hon känner att hon är del i en 
större helhet. Samtidigt informanter upplever att det finns en motsättning mellan dem själva och 
skolan där de ofta blir frustrerade över skolans bristande flexibilitet. 
  
När dramapedagogen talar om sig själv i arbetet med eleverna är det det demokratiska arbetssättet som 
blir tydligt  
 

jag utgår från vad klassen behöver 

 
 och  
 

jag vill lyfta fram elever som inte syns annars 

 
är något som återkommer hos informanterna. Det verkar vara av vikt att lyfta fram samtliga elever 
samt att utgå från deras och klassens behov när arbetet planeras och genomförs. Detta demokratiska 
arbetssätt tycks gå hand i hand med den reflektion som dramapedagogen gör över vad som händer i 
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gruppen samt vad som händer med det egna ledarskapet och hur det egna ledarskapet på bästa sätt 
kommer gruppen till del. Här är reflektionen ett viktigt redskap 
 

 jag analyserar det egna agerandet 

 samt 
 jag utgår från mina reflektioner över vad gruppen behöver 

 
 är uttryck som är talande för samtliga informanter. I detta resonemang kan jag se ett tydligt släktskap 
med Schön och Dewey som nämndes i det kunskapsfilosofiska avsnittet om Techne. Detta stärker 
mina tankar att dramapedagogyrket är ett slags hantverkskunnande samtidigt som dramapedagogen är 
en flexibel entreprenör verkar hon alltså även vara en reflekterande praktiker vilket är en intressant 
kombination. Samtidigt handlar det om att ge eleverna tid och 
 

 ha tålamod 

 
 för att i förlängningen bl.a.  
 

ge unga tillgång till det kulturella språket. 

 
Det är intressant att koppla tillbaka till kapitlet om ’Dramapedagogik som metod’ eftersom i texter om 
dramapedagogik författade av dramapedagogikens grundgestalter så talas det om dramapedagogik som 
en naturlig del av människors personliga och kunskapsmässiga utveckling liksom en, i det närmaste, 
naturlig del av skolan.  
 
Flera av informanterna tycker att deras arbete på plats i skolan ger mervärde inte bara till eleverna utan 
även till lärare 
 

 läraren lär sig om sin grupp när hen observerar en dramapedagogs arbete.   

 
Om man under sin utbildning till dramapedagog får lära sig att dramapedagogiken har mycket att bidra 
med till skolan samtidigt som de som läser till lärare inte lär sig att dramapedagogik har mycket att 
bidra med i undervisningen kan det säkerligen leda till den frustration som ges uttryck för ovan. När 
man som dramapedagog lär sig att kunskapa genom process, reflektion, samarbete och holistiskt 
lärande i syfte att ta fram det bästa av varje människas inneboende kvaliteter och rasera förlegade och 
förtryckande normer kan det bli kulturkrock när man kommer in ett skolsystem som fokuserar på 
andra kunskapsmål vilket även det ges uttryck för ovan.   
 
När vi talar eller skriver om dramapedagogik, Skapande skola och projekt så verkar det finnas en viss 
överensstämmelse, det är i själva utförandet som problemen uppstår. Det är alltså på den praktiska 
nivån, i den sociokulturella praktiken (Fairclough, 2010), som det blir krockar. 
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Sammanfattning av resultat och analys 
I det här kapitlet har jag redovisat två olika perspektiv på Skapande skola, dels regeringens bild av vad 
Skapande skola är, dels dramapedagogers bild av Skapande skola. Genom att undersöka hur de båda 
talar om Skapande skola har jag identifierat de båda diskursernas nodalpunkt vilket i båda fall är 
lärande. Detta betyder att i talet om Skapande skola så är båda parter eniga om att varför estetisk 
verksamhet är en viktig del av skolan. Skapande skolas lärande genom estetisk verksamhet sker när 
konsten bidrar till en fördjupad ämnesinlärning, social fostran, kulturell fostran samt konsten som 
brobyggare. Dessa uttryck kan ses som moment i Skapande skolas diskurs och ska ses i relation till 
nodaltecknet. Dramapedagogikens moment är uttryck som Att mötas genom interaktion, reflektion, 
fördjupande processer samt holistiskt och transformativt lärande.   
 
Det är intressant att några av de kärnor inom dramapedagogiken, som identifieras i uppsatsens 
bakgrundskapitel, rolltagande samt lek knappt finns med. Reduceringen av dessa nyckelkomponenter 
kan vara en av anledningarna till att det ibland blir krockar i den diskursiva praktiken, viktiga 
komponenter i dramapedagogiken får inte plats när dramapedagogik ska finnas inom ramen för 
Skapande skola. Lek och processdrama nämns av informanterna men dessa komponenter är med 
marginellt, avsaknaden att kunna arbeta fördjupande är en av anledningarna till att arbetet kan 
upplevas som svårt. Det konstpedagogiska perspektivet tycks i det flesta fall vara helt utelämnat, de 
andra perspektiven finns med även om det ibland är ytligt.  
 
Dramapedagogen som arbetar inom Skapande skola konstruerar sig och blir samtidigt konstruerad som 
någon som är såväl flexibel och lyhörd samtidigt som hon är en drivande entreprenör. Detta upplevs 
ibland som problematiskt, ibland inte.  
!
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Metoddiskussion  
Genom den kritiska diskursanalysen och diskurspsykologin har jag kunnat upptäcka strukturella 
mönster som finns på fler nivåer i samhället och som i allra högsta grad påverkar dramapedagogiken 
och dramapedagogen i mötet med Skapande skola. Det är tveksamt om någon annan metod hade varit 
lika effektiv. Diskursanalysen som teori och metod kan vara fruktbar för att undersöka vad som händer 
med dramapedagogiken i en politik där estetikens arena i skolan i huvudsak reduceras till Skapande 
skola-projekt. Jag upplever att dramapedagogerna ofta för en kamp för sin tillvaro i skolan. När 
uttryck som kamp används är det i mitt tycke användbart att undersöka maktstrukturer för att kartlägga 
på vilket sätt ojämlikhet uppstår och varför en part upplever sig vara i underläge.  
 
En fenomenologisk eller hermeneutisk ansats och metod hade istället resulterat i att jag bit för bit sökt 
lägga ett pussel för att nå fram till en hållbar sanning om dramapedagogers erfarenhet. Jag är tveksam 
till om dessa metoder skulle komma åt de strukturer som omger dramapedagogiken och projektformen 
Undersökningen om dramapedagogers upplevelse av att arbeta inom Skapande skola skulle då istället 
vara mer fokuserad på subjektiva erfarenheter varvat med mina reflektioner. 
 
Insamling av data genom enskild, halvstrukturerad intervju kan diskuteras då diskursanalys i första 
hand borde ske på icke iscensatta situationer eftersom jag som diskursanalytiker vill utforska hur ett 
visst fenomen konstrueras eller konstruerar sig. Det mest naturliga hade kanske varit att låta 
dramapedagoger prata fritt för att det skulle vara så lite styrt som möjligt från mitt håll. Då skulle jag 
få en mer naturlig ingång till hur dramapedagoger konstruerar sig själv som grupp och därmed skapar 
sin identitet i Skapande skola-sammanhang. Eftersom jag ville ha svar på vissa frågor så behövdes en 
grundläggande struktur för samtalet även om jag på detta sätt kan anses ha styrt vad som sades och hur 
de sades.  
 
Genom en halvstrukturerad intervju lämnas en öppning för att ytterligare svar än de jag preparerat för 
kan komma (Brinkman och Kvale, 2009). Fördelen med den halvstrukturerade intervjun är att 
informanterna kan styra det vi talar om vilket i ett diskursanalytiskt sammanhang ger mig som 
forskare möjlighet upptäcka hur dramapedagogerna använder sig av vissa diskurser (Winther 
Jörgensen och Phillips, 2000). En strukturerad intervju blir lätt för begränsad då den lämnar lite 
utrymme åt följdfrågor. En helt ostrukturerad intervju å andra sidan kan bli för informell vilket i sin tur 
kan leda till att frågorna blir ledande i sin karaktär och jag riskerar att bli alltför subjektiv. 
 
I arbetet med denna uppsats har det tydliggjorts för mig att det är svårt att kartlägga en hel 
diskursordning eftersom den samverkar och strider med flera andra diskurser på många plan samtidigt 
vilket ger många komponenter att utforska. Detta arbete kan därför ses som en undersökning av en 
liten skärva av Skapande skola-diskursen och den dramapedagogiska diskursen. Det är också viktigt 
att komma ihåg att min slutsats endast är en konstruktion baserad på mitt sätt att tolka insamlat 
material vilket i sin tur är färgat av mina erfarenheter och förståelse av ämnet.  Du som läser detta 
kanske kommer fram till något annat utifrån den kontext du befinner dig i. 
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Diskussion av resultat 
Vid granskning av de transkriberade intervjuerna är det tydligt att arbetet med Skapande skola har 
inneburit så väl för- som nackdelar för dramapedagogerna som arbetat inom dess ramar.  
Vid undersökningen av hur informanterna talade om det som upplevts i arbetet med Skapande skola 
kunde jag se tre olika nivåer på det som talades om; en strukturell nivå, en didaktisk nivå samt en 
mikronivå. Den strukturella nivån kan sägas vara den struktur som Skapande skola erbjuder men även 
den struktur som samhället ger vilken i sin tur möjliggör satsningar som Skapande skola. På den här 
nivån är det svårt att inte tala om politik varför jag i denna uppsats nämner det kort eftersom detta 
skapar en ram för de andra nivåerna.  
Den didaktiska nivån berör hur dramapedagogen interagerar med skolan samt hur den interaktionen 
påverkas av projektformen Skapande skola.  
Mikronivån handlar om dramapedagogens upplevelse av arbetet med Skapande skola dels de inre, 
personliga konflikter som eventuellt kan tänkas uppstå men även ett växande på ett personligt plan. 
Vid diskussion av denna nivå  knyter jag även an till Tönniers begrepp gemeinschaft och gesellschaft. 
Givetvis hör alla dessa nivåer ihop och påverkar varandra i båda riktningarna och det är inte alltid en 
klar gräns mellan dem. För att tydliggöra så har jag i detta arbete ändå försökt att dela in problemen i 
ovan nämnda kategorier. 
 

Strukturell och samhällsnivå 
Ett sätt att se på Skapande skola är ur ett strukturellt samhällsperspektiv och då se det som ytterligare 
ett resultat av arbetsmarknaden i allt högre utsträckning består av projektanställning och där 
projektifieringen är en del av den allmänna poststrukturella samhällsutvecklingen. Detta kan även 
kopplas till rådande regerings arbetslinje. En snabb blick på alliansens valmanifest 2010-2014; 
Jobbmanifestet, vittnar om en uppmuntran till eget företagande och den enskilda individens 
entreprenöriella och innovativa kraft. Skapande skola kan utifrån detta ses som en utmärkt plattform 
för konstnären och dramapedagogen att visa prov på just detta och på så sätt få fler konstnärer i arbete. 
Samma manifest ägnar knappt en halv sida åt kultur och inleder då med dessa rader  
 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Kulturen ger oss en historisk förankring och verktyg för att möta livets svåra frågor och moraliska 
avvägningar. Med utgångspunkt i kulturens frihet och egenvärde vill Alliansen stärka kulturens och 
kreativitetens betydelse i samhället. De ideella krafter som bär upp kulturlivet runt om i landet är av 
stor betydelse för kulturen.  

(Alliansens jobbmanifest 2010-2014, s. 45).  

 
Utifrån dessa ovan nämnda exempel kan man se på Skapande skola satsningen som en produkt av en 
samhällsdiskurs där det egna företagandet hyllas och kulturen bärs upp av ideella krafter. Om det är 
dessa samhällsramar som ges så kan nästa nivå vara att titta på de strukturer som omger Skapande 
skola. 
 
Samtliga informanter återkommer till är att det är för lite pengar inom Skapande skola varför projekten 
blir små utan möjlighet till att fördjupa arbetet med eleverna. Det blir snarare små punktinsatser där 
fokus ofta ligger på snabba resultat snarare än att bygga upp något bestående.  
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Det visar sig svårt att bygga upp något bestående när det enligt bestämmelserna runt Skapande skola 
inte är möjligt att ta in samma idé mer än tre år i rad. Detta är problematiskt utifrån att det i vissa 
kommuner varit trögt att bygga upp något och när man väl fått rutin på samarbetet med skola och 
dramapedagog får man inte längre fortsätta vilket Anna vittnade om.  
 
Ett annat sätt att se på det är att om insatsen varit lyckad och uppskattad kan det vara läge för skolan 
att göra aktiviteten till en permanent del av skolans verksamhet. Att göra drama till ett permanent 
inslag i skolan är dock problematiskt eftersom varken drama eller teater existerar som ämne i den 
svenska grundskolan. Trots detta står det uttryckligen i den läroplan som antogs 2011 (Lärarnas 
riksförbund, 2012, Lärarboken) att drama ska finnas som inslag i skolans verksamhet liksom att 
eleverna ska ta del av många olika uttrycksformer såsom drama under sin grundskoletid. De politiska 
signalerna är alltså tvehövdade vad gäller dramats betydelse i skolan. Detta kan tyckas synd då både 
Skapande skola och dramapedagogiken har lärande som centrala ord i sina respektive diskurser.  
I resultatdelen av denna uppsats visar jag hur Skapande skola konstrueras och då är lärande centralt 
begrepp, det som inom diskursanalysen kallas nodalpunkt. Det intressanta är att även dramapedagogik 
kan sägas ha lärande eller ändrad förståelse som nodalpunkt som jag skrev i det tidigare samma 
kapitel. Eftersom Skapande skola och dramapedagogiken har samma centrala begrepp borde de 
fungera väl tillsammans vilket det ibland gör enligt mina informanter.  
 
Det kan även bli en kamp om att få definiera ordet lärande och det är då som det som diskursanalysen 
kallar en hegemonisk kamp uppstår. Kampen uppstår när dramapedagogens sätt att fylla ordet lärande 
med mening krockar med Skapande skolas sätt att definiera samma ord. För dramapedagogiken är 
processen i lärandet viktig medan det inom Skapande skola, som är en typ av projekt, läggs stor vikt 
vid att nå en produkt i form av föreställning eller kanske en utställning. Denna kamp ger utslag 
framförallt på didaktik- och mikronivån varför jag återkommer till detta längre ner. Kortfattat kan 
sägas att den som vinner kampen om att få definiera betydelsen av ett ord får hegemoni på bekostnad 
av den andre. Detta betyder dock inte att den andre försvinner utan snarare bär denne på frö till 
förändring och motstånd varför hegemonin aldrig är konstant (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). 
Eftersom Skapande skola är en av regeringen subventionerad projektform (medan dramapedagogik 
inte existerar som eget ämne) kan man anta att det oftast är Skapande skola och projektformen som 
definierar vad lärande innebär och därigenom skapar hegemoni. Utifrån att drama inte är obligatoriskt 
som ämne i skolan så gör jag antagandet att det är många elever som inte kommit i kontakt med drama 
och teater på samma självklara sätt som man varit i kontakt med permanenta ämnen som bild eller 
musik. Ett antagande är också att det finns få lärare med en djupare ämneskompetens inom drama och 
teater på skolorna. Detta i sin tur kan leda till att erfarenheten av att arbeta med detta estetiska uttryck 
är begränsad varför det är svårt för lärare och elever att veta vad egentligen det är de köper in när de 
tar in en dramapedagog.  
 

Didaktisk nivå 
Den didaktiska nivån är på många sätt kopplad till den strukturella nivån eftersom de strukturer som 
omnämns där ger utslag på den här ’mellannivån’. Den diskurs i samhället som talar om kultur som 
något som bärs upp av frivilliga och möjliggör att estetisk verksamhet i våra skolor till stor del sker i 
projektform i syfte att lära och fostra får onekligen konsekvenser för synen på vad kunskap och estetik 
är. Frågan jag fokuserar på här är vad som händer när dramapedagogen och dramapedagogiken ska 
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rymmas inom de ramar som Skapande skola utgör. I detta är det intressant att diskutera 
diskursordning.  
 
För att det ska bli ett lyckat möte mellan dramapedagogiken och Skapande skola verkar en av 
förutsättningarna vara, utifrån samtal med informanterna, att skolan är medveten om vad det är de kan 
förvänta sig när de köper in en dramapedagog. Dramapedagogens processinriktade arbetssätt behöver 
vara välkommet in i undervisningen för att uppnå vissa mål och när detta sker kan man tala om en 
interdiskursiv mix. När två olika diskurstyper möts och bidrar till varandra kan det ses som början på 
en sociokulturell förändring (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Om skapande skola får fortsätta 
kan det i förlängningen alltså bidra till att skolsystemet får en ökad förståelse av vad dramapedagogik 
är och hur det kan bidra till lärandet vilket i sin tur kan bana väg för att drama kan få status som eget 
ämne.  Skapande skola kan även bidra till att skolan får en större förståelse för hur estetisk verksamhet 
kan bidra till undervisningen och de mål som finns inskrivna i Lgr 11 om hur estetik ska införlivas i 
undervisningen kan då på sikt förverkligas. 
 
Motsatsen till en kreativ interdiskursiv mix är när två diskurser möts på ett konventionellt sätt. Detta 
sker exempelvis när lärarna inte är medvetna om vad det är de köper in genom Skapande skola vilket 
resulterar i att det blir otydligt för dramapedagogen vad denne förväntas göra och antalet tillfällen blir 
för få för att få god kvalitet på det som görs. Detta kan även ge utslag i att lärarna inte är delaktiga i 
det som görs eller att det finns ett långsiktigt tänk och syfte med det dramapedagogiska arbetet varför 
dramapedagogen upplever att arbetet saknar djupare förankring på skolan. Om jag återkopplar till det 
som skrevs under kapitlet där dramapedagogen talar om hur man gör dramapedagogik (möte genom 
interaktion, reflektion, fördjupande processer samt holistiskt och transformativt lärande) så är det 
tydligt varför det kan bli smärtsamma krockar. Det som upplevs som bristande engagemang från 
lärarnas sida är sällan någon ovilja utan verkar snarare bottna i att det inte alltid är de som gjort 
ansökan utan ett kulturombud i kommunen som bestämt vad en skola eller klass ska ha utan att ha 
förankrat det riktigt med berörda lärare.  
 
Flera av informanterna menar också att konsten och dramapedagogiken ska passas in i en skolstruktur 
vilket inte alltid är möjligt och det leder till att det blir faktiska kulturkrockar. Kulturkrockarna kan 
upplevas som frustrerande för dramapedagogens del eftersom denne, som nämnts ovan, tycker sig ha 
mycket kunskap om hur dramapedagogik kan bidra till skolan.  Det fördjupande arbete där det finns 
utrymme för dramapedagogens kompetens; reflektion, skapande processer och ett holistiskt och 
transformativt lärande får stryka på foten till förmån för många små parallella projekt. När rigida 
skolstrukturer och okunskap från lärarens sida får styra för mycket tolkar jag det som att 
dramapedagogen upplever att hon är i underläge då den delen av dramapedagogen som främst kommer 
till uttryck är entreprenören som fixar, kommer med förslag och anpassar sig till vad skolan vill ha och 
eleverna behöver. I detta fall är det dramapedagogens personlighet snarare än yrkeskompetens som 
ligger till grund för att arbetet går att genomföra. När mötet mellan dramapedagogik och Skapande 
skola ser ut på detta sätt så har två diskurser mötts på ett konventionellt sätt och den dominerande 
diskursen har i detta möte säkrat sin maktposition (Winther Jörgensen och Phillips, 2000).  
 
En del av ovanstående problematik är kopplad till begränsande finansiella resurser inom Skapande 
skola som samtliga informanter berättar om. En annan del kan jag se som länkad till projektformen 
som det hela iscensätts inom. När dramapedagogiken endast finns på skolan som gäst i kortare projekt 
blir det svårt för skolans ordinarie personal att veta vad som förväntas av dem vilket givetvis kan leda 
till flera missförstånd då det saknas djupare förankring. Dessutom ska dramapedagogens 
processinriktade arbetssätt förpackas inom den målinriktade projektformens ramar vilket jag ser som 
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problematiskt eftersom kreativa och lekfulla arbetssätt enligt min mening behöver tid att utvecklas 
utan krav på att leverera en produkt. 
 
Jag ser även en problematik utifrån det som jag beskrev i teorikapitlet under rubriken ’Estetik som 
social konstruktion’. Det kan i vissa fall bli en krock mellan den radikala och modesta estetiken, där 
dramapedagogiken står för ett mer radikalt förhållningssätt till estetik där syftet är att genom längre 
och ofta lekfyllda processer skapa ett holistiskt lärande som förändrar elevens värderingar, fördjupar 
lärandet och lyfter fram det fria skapandet utifrån elevernas förutsättningar. Dramapedagogen strävar 
efter en mer kravfylld, komplex, mångfasetterad och bråkig estetik medan skolan och Skapande skola-
projektet däremot tycks efterfråga en mer modest estetik som syftar till att fostra elever och förmedla 
ett kulturarv eller en viss typ av ämnesinlärning. Utifrån granskningen av hur Skapande skola 
framställs i kulturrådets broschyrer så är detta en inte alltför långsökt förklaring.   
 

Mikronivå  
I det här avsnittet diskuterar jag dramapedagogens upplevelse av Skapande skola vilken är starkt 
sammankopplad med ovanstående nivåer. Det som uttrycks i intervjuerna är såväl frustration och 
maktlöshet som inspiration och arbetsglädje. När det talas om Skapande skola i positiva ordalag så 
sker det när det har skett en interdiskursiv mix. I det interdiskursiva mötet har dramapedagogen blivit 
bekräftad i sin yrkeskompetens och känt att hon samt den dramapedagogiska kompetensen är del i ett 
större sammanhang. Skapande skola-projektet har på ett meningsfullt sätt integrerats med skolans 
verksamhet och elevernas lärande. Den diskursiva kampen om att få definiera ordet lärande har inte 
varit närvarande. Trots att några av informanterna uttrycker att de deltagit i lyckade projekt så finns 
det fortfarande en frustration över att konsten, dramapedagogiken och deras egen närvaro i skolan är 
villkorad genom projektmedel.  
 

Skapande skola som gemeinschaft? 
En del av den frustration som ges uttryck för i intervjuerna med arbetet med Skapande skola kan ha att 
göra med att talet om vad dramapedagogik är och hur det genomförs samt, att pratet om och 
framställningen av Skapande skola rimmar illa med hur det ser ut i verkligheten i det som Fairclough 
kallar den sociokulturella praktiken. Skapande och skola och dramapedagogiken framställs som ett 
gemeinschaft där mänskliga värden och relationer står i centrum genom estetisk verksamhet. Det som 
lyfts fram i konstruktionen av Skapande skola är lärande som något lustfyllt medan dramapedagogiken 
genom dramatiserad gestaltning och reflektion vill lyfta fram såväl grupp och individ. Utrymmet för 
denna typ av lärande är i många Skapande skola-projekt begränsat och praktiken kan mer liknas vid ett 
gesellschaft där det gäller att med så små medel som möjligt nå ett visst förutbestämt mål. 
Dramapedagogerna väljer olika sätt för att uttrycka missnöje från det försiktigt optimistiska till  
 

Jag är inte nöjd, men jag tror det kan bli bra  

 
till  
 

Varför gör jag det här? Varför utsätter jag mig för detta? Det här kostar för mycket. Jag 
backar nu.  
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Den sist citerade dramapedagogen sade upp sig från sin Skapande skola anställning inom kommunen 
för att återgå till en fast anställning inom skolan. Hon orkade inte längre arbeta på det sätt som erbjöds 
inom formen för Skapande skola.  
En del av förklaringen till skillnaden mellan hur det talas om Skapande skola och vad Skapande skola 
innebär i praktiken är bristande finansiering som diskuterats ovan. En annan anledning till att gapet 
mellan diskurs och praktik är så stort kan ha att göra med att vad ett Skapande skola projekt och 
dramapedagogik egentligen ska innehålla är för vagt definierat. Det är mycket som tas för givet vad 
gäller mål och syfte samtidigt som tillvägagångssättet är oklart för de involverade vilket i sin tur 
påverkar den sociala praktiken.  
 
I talet om Skapande skola och dramapedagogik så verkar alla vara överens, såväl Skapande skola som 
dramapedagogik har ’lärande’ som nodalpunkt. Hur detta lärande ser ut i praktiken kan dock se olika 
ut som jag diskuterat ovan och det är här som det blir problematiskt och tydligt att den sociala 
praktiken står långt ifrån texten. Den kritiska diskursanalysen utgår från att texten påverkar den sociala 
praktiken. Mina undersökningar visar snarare på ett enormt glapp mellan dessa två faktorer varför jag 
skapat en ny modell inspirerad av Blomberg (Projektorganisationen, kritiska analyser av projektprat 
och praktik, 2003), Fairclough (2010) och Asplund (1991) som bättre kan förklara vad som händer.  
 
Text Samtal och texter om projekt, Skapande skola och 

dramapedagogik 
 
Diskursiv praktik Outtalat spritt idékomplex om och kring projekt, Skapande 

skola och dramapedagogik  
 
Social praktik Fysiska aktiviteter och händelseförlopp vilka benämns 

projekt, Skapande skola och dramapedagogik 
 
 
Nyckeln till att förstå gapet mellan text och social praktik ligger i att förstå vad som sker i den 
diskursiva praktiken och här kan jag bara gissa. En av mina teser är att dramapedagogen inte får de 
resurser eller tid på sig att genomföra det hon vill eftersom det för skolan är otydligt hur 
dramapedagogen går tillväga i sitt arbete. Detta kopplar jag tillbaka till det som diskurspsykologin 
kallar för krispunkt och inträffade när dramapedagogerna som varit informanter för den här uppsatsen 
hade svårt att definiera vad dramapedagogik är för något. Dessutom har drama blivit något slags 
allmängods vilket jag skrev om i bakgrundskapitlet eftersom det alltför ofta lyfts fram som en slags 
universalmedicin. Detta tror jag gör att många lärare tror sig veta vad det innebär att arbeta med drama 
varför de förutsättningar som dramapedagogen sedan får genom sin Skapande skola anställning inte 
alls är tillräckliga.  
 
På en strukturell nivå så är frågan om estetisk verksamhet ska in i ramen för projekt överhuvudtaget. 
Projektet är ursprungligen utvecklat för att tjäna ett gesellschaft, alltså producera något till så låg 
kostnad som möjligt, med minsta möjliga medel under en så kort tid som möjligt. Estetiken, särskilt 
den radikala som dramapedagogiken förespråkar, strävar å andra sidan efter mänsklig kontakt, att få 
ifrågasätta och uttrycka samt reflektera under en längre process. 
 
På mikronivån kan jag se att det framförallt är projektformen som Skapande skola lanseras i som är 
problematisk och projektformen kan ge negativa konsekvenser. Flera av informanterna menar att 
projektformen är ett problem då arbetsbelastningen blir ojämn och tidvis väldigt hög. När 
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arbetsbelastningen blir för hög blir det inte utrymme för personlig återhämtning eller möjlighet att 
ladda om. Ett annat problem inom en osäker arbetsmarknad där projektanställning blir allt vanligare är 
att kraven på att göra bra ifrån sig och leva upp till mer eller mindre uttalade förväntningar stiger 
(Blomberg, 2003). Toleransen för misslyckande är minimal vilket gör att dramapedagogen kör med 
säkra kort vilket inte är särskilt utvecklande för denne. Projektformens avigsidor och dess inverkan på 
individen finner jag så intressanta att jag nedan ägnar ett avsnitt åt detta.  
 

Projektformens baksidor 

Nedanstående text gäller projektformen i allmänhet men det som är beskrivet går att applicera på den 
form som Skapande skola erbjuder eftersom närmare 80 % av de Skapande skola projekt som 
genomförts enligt Kulturrådet utförs av kulturarbetare med F-skattsedel (Kulturrådets skriftserie 
2012:2, Skapande skola - en nulägesanalys) . Som projektanställd satsar man oftast väldigt hårt under 
en kortare period och under en tidspress som skapar stress (Blomberg, 2003). Eftersom en 
projektgrupp inte har arbetat ihop tidigare krävs alltid en inledande fas där nya strukturer byggs upp 
och projektdeltagarna lär känna varandra. Under projektperioden skapas nya metoder, arbetssätt och 
system vilka kanske inte kommer att tas tillvara efter det att projektet är slut eftersom projektgruppen 
upplöses. Det är inte alls säkert att den nya kunskapen förvaltas utan hjulet måste uppfinnas på nytt 
varje gång en ny projektgrupp/Skapande skola projekt startar upp vilket alltid är energikrävande 
(Blomberg, 2003).  
 
Den långsiktiga förvaltning av det mänskliga kapitalet försvinner ofta i arbetet med projekt då det som 
utvärderas i ett projekt är de ekonomiska vinningarna snarare än mellanmänskliga relationer och deras 
insatser. Ett projekt som enligt utvärderingarna genererat stora ekonomiska vinster har kanske 
samtidigt genererat ett stort antal sjukskrivningar och skapat ett arbetsklimat där den projektanställda 
mått dåligt. De utvärderingar som hitintills gjorts om Skapande skola har inte i någon större 
utsträckning fokuserat på dramapedagogernas eller konstnärernas välbefinnande. Eftersom den 
sistnämnda biten inte syns i utvärderingen kan slutsatsen mycket väl bli att projektet varit mycket 
framgångsrikt och därför värt att göra om eller göras permanent. 
 
Den kortsiktiga vinstfokuseringen som projekt innebär är inte speciellt utvecklande för varken 
personal eller företag i längden (Blomberg, 2003). För att estetiska processer ska få ett större 
genomslag i skolan och införlivas på permanent basis så krävs antagligen mycket större ekonomiska 
investeringar som innefattar fasta anställningar snarare än projektanställningar. Projekt har vidare visat 
sig vara en klass- och genusfälla som ofta medverkar till att stagnera kvinnors möjlighet till karriär 
samt att återskapa det gamla klassystemet där de som redan har pengar skapar större förmögenheter på 
bekostnad av arbetarklassen (Blomberg, 2003).  De som startar projekt är de som har tillgång till 
riskkapital och inte helt sällan ses projektet som ett experiment och ett ’mellanmänskligt äventyr’.  I 
Skapande skola sammanhang är det inte så mycket riskkapitalister involverade men informanterna i 
detta arbete vittnar om små korta projekt, många där dramapedagogiken och konsten blir reducerat till 
ett inslag på roliga timmen utan möjlighet till estetisk fördjupning och reflektion då det är skolorna 
som initierar projekten.  Närmare hälften, 49 %, av de skapande skola projekt som har genomförts 
omfattar 1-10 timmar (Kulturrådets skriftserie 2012:2). 
 
Skapande skola initieras av skolan och det är därför de som sätter ramarna i de flesta fall vad gäller 
budget och tidsåtgång. De som anställs inom Skapande skola projektet är de som tar de egentliga 
riskerna eftersom de uppmuntras att arbeta hårt och på obetald övertid under tidspress vilket skapar 
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stress. Undersökningar visar att det oftast kvinnor är som arbetar i projekt vilket leder till att de inte 
har tillgång till den ordinarie arbetsmarknaden med fasta anställningar och den trygghet det innebär så 
som exempelvis semesterersättning, lönehöjningar, kompetensutveckling, anställningsskydd 
(Blomberg, 2003). Undersökningar visar också att män i högre grad är chefer och med kvinnliga 
projektarbetare så fastslås den normen ytterligare om verksamhet fortsätter att drivas i projekt. Det blir 
då en tillbakagång i det normkritiska jämställdhetsarbete som bedrivits inom såväl kulturbranschen 
som näringslivet under de senaste åren och gamla maktstrukturer återskapas. Männen fortsätter att 
styra och kvinnor blir tillsagda vad de ska göra (Blomberg, 2003). Närmare 70 % av de som anställs 
inom Skapande skola är enligt Kulturrådets skriftserie 2012:2 kvinnor. Optimistiska tidsplaner och 
underfinansierade projekt bidrar vidare till att kvinnor hamnar i ett omöjligt system där ’duktiga 
flickor’ arbetar halvt ihjäl sig. 
 
Mer arbete och högre prestation i ett projekt innebär inte alltid löneförhöjning eller den bekräftelse 
som en projektmedarbetare kanske gjort sig förtjänt av.  Den vanligaste timpenningen för en anställd 
konstnär inom Skapande skola är 300-399 kr, närmare 30 % uppger annat vilket kan indikera en lägre 
eller högre lön, 17 % uppger att de arbetat utan ersättning (Kulturrådets skriftserie 2012:2). Inom en 
ordinarie verksamhet finns det oftast en chef som följer utvecklingen hos de anställda och kan bekräfta 
framsteg genom högre lön eller fortbildningar. Bristande feedback för en anställd kan resultera i 
sjukskrivning och urvattnad motivation.  
 
Eftersom projekt är resultatinriktade kan de tjäna som en fostran i att hårt arbete är nödvändigt och vi 
anpassar människor till företagens villkor snarare än tvärtom. Med Skapande skola är risken att vi 
nöjer oss med att se konsten som ett flyktigt gästande projekt i skolans värld där kulturarbetare blir 
entreprenörer som erbjuder det skolorna vill ha. Konsten säljs ut som vilken annan produkt som helst 
där det går att köpslå om såväl innehåll som pris. Konsten anammar det som Fairclough kallar för en 
marknadsdiskurs (Winther Jörgensen och Phillips, 2000) och säljer därmed ut sig själv. Nedanstående 
bild är ett exempel på detta. 
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Denna bild finns även med som bilaga 5. Bilden är en del av en marknadsföringsbroschyr framtagen 
av en kulturskola riktad till skolor. Bilden är något retuscherad för att dölja namn, kontaktuppgifter 
och kommunsymbol. 
  
Frågan är vad som händer med det kritiskt granskande och en aktiv värdegrund som skapar 
medmänsklighet? Vad händer med den bråkiga konsten som processar och ställer frågor? Vad händer 
med de fördjupade estetiska processer där vi kan få ökad förståelse för oss själva och andra (Paulsen, 
1996) där vi får förnyad förståelse och ifrågasätter det förgivet tagna? Vad händer med de konstnärliga 
och dramapedagogiska processer som rubbar gamla fördomar och expanderar vår livsvärld (Bolton, 
2008)? Vågar man som projektanställd ifrågasätta eller säga ifrån på sin arbetsplats under osäkra 
arbetsförhållanden? Risken är, när det inte finns utrymme för reflektion, att ens identitet byggs upp 
runt prestation och yrkesliv (Blomberg, 2003), bekräftelse skapar vi genom shopping och materiella 
upplevelser. Vänner, familj och kultur förflyttas till periferin. Då är frågan vem som skapar och bär 
ideologier och driver en politik som värnar om människan i samhället. Vem driver frågan om ett 
hållbart samhälle där det långsiktiga tänket värnas?  

 

Möjliga lösningar 
Som jag ser det är problematiken som omger Skapande skola mångbottnad varför det inte heller är lätt 
att lägga fram ett lösningsförslag.  Först och främst behöver jag ta ställning till om Skapande skola är 
en form värd att utveckla och bevara. I detta anser jag att det är fel att estetisk verksamhet bedrivs i 
projektform vid sidan av den ordinarie skolverksamhet som den gör nu genom Skapande skola. Det 
vore att föredra att estetisk verksamhet införlivades på permanent basis i skolan istället så att den kan 
genomsyra undervisningen så som Lgr 11 förespråkar. För att detta ska kunna realiseras behöver 
konstnärer och dramapedagoger anställas inom skolan.  
 
Vidare behöver lärarutbildningarna i Sverige utvecklas så att de lärare som utexamineras har en 
uppfattning om på vilket sätt estetisk verksamhet kan stärka elevens lärande och bidra till en positiv 
skolmiljö. Dessutom tror jag det är av vikt att lärare själva får befinna sig i skapande och konstnärliga 
processer under sin lärarutbildning för att öka förståelsen för estetikens roll i skolan. På så sätt ökar 
förutsättningen för nya och spännande interdiskursiva mixar. För att garantera att lärare kommer i 
kontakt med dramapedagogik under sin lärarutbildning är det av vikt att dramapedagogik får 
ämnesstatus. Att dramapedagogik får status som eget ämne bygger delvis på att mer forskning inom 
dramapedagogik produceras samt ändrad kurs i dagens skolpolitik. 
 
Pengar kan i dagsläget inte sökas genom Skapande skola för fortbildning inom estetiska processer för 
skolpersonal, jag tror dock att detta kan vara en förutsättning för ett gott samarbete. Uppsatsen visar 
exempel på missförstånd mellan skolans och dramapedagogens uppfattning om estetik vilket jag tror 
bottnar delvis i en brist på gemensamt språk. Medan dramapedagogikens lärande generellt bygger på 
en undersökande och nyfiken process så bygger skolans undervisning liksom det lärande som sker 
inom ramarna för ett projekt, i högre utsträckning på inlärning av fakta som kan kontrolleras genom 
prov och betygsättas. Det är lätt att det blir såväl krock som maktkamp. Som uppsatsen visar så kan 
avståndet mellan Text och social praktik bli enormt, den diskursiva praktiken kan genom fortbildning 
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och utbildning synliggöras och förtydligas. En fortbildning för lärare som syftar till att tydliggöra vad 
det innebär att arbeta konstnärligt tror jag skulle förebygga en del av problematiken. Startsträckan 
skulle inte behöva vara så lång för ett projekt och konstnärens kompetens kan därmed utnyttjas mer 
effektivt. Dessutom har lärarna större möjlighet att fortsätta en viss del av arbetet även när Skapande 
skola projektet är slutfört om de själva har större insikt i de estetiska lärprocesserna.  
 
Dramapedagoger behöver över lag bli bättre på att formulera sin roll och funktion i skolsammanhang. 
Dessutom behöver de bli bättre på att tala om vad dramapedagogik är samt lyfta fram det specifika i 
sin yrkeskompetens. Här tycker jag Sveriges dramapedagogutbildningar har ett ansvar att förbereda 
blivande dramapedagoger på vad som krävs av dem på arbetsmarknaden.  
 
För att Skapande skola ska kunna fungera krävs det större resurser än de som finns tillgängliga i dag. 
En kommun ska inte behöva välja mellan kvalitet eller kvantitet; att göra några få men stora projekt 
som endast når en bråkdel av kommunens elever eller många små mindre projekt. Större ekonomiska 
resurser skulle förhoppningsvis även säkerställa att lönerna till konstnärer inom Skapande skola är 
rimlig. Som en jämförelse kan Norge nämnas, deras satsning ’Den kulturelle skolesekken’ som 
beskrivs kortfattat under rubriken ’Skapande skola’ har 181 miljoner kr till förfogande 
(www.denkulturelleskolesekken.no) och färre elever att nå ut till än Svenska skapande skola som har 
169 miljoner till sitt förfogande.  
 
I dagsläget är det en omfattande process att söka Skapande skola-pengar, formulär och 
handlingsplaner ska skickas in. Detta är en möjlig garant för att skolan noga tänkt igenom på vilket 
sätt och varför konsten ska in i skolan. Jag tror detta även borgar för att genomförda projekt utvärderas 
på ett rimligt sätt. Frågan är dock huruvida konstnärens synpunkter uppmärksammas i detta 
sammanhang. Som denna uppsats visar på kan såväl lärare och elever vara nöjda med ett projekt 
medan dramapedagogens upplevelse och synpunkter kommer i skymundan. För att ge förutsättningar 
för att konsten ska kunna integreras i skolan på ett långsiktigt sätt så tror jag det är nödvändigt att 
samtliga parter kommer till tals i utvärderingen.  
 
Aulin-Gråhamnn och Thavenius (2003) föreslog i sin utvärdering av Kultur i skolan att ett nationellt 
forskningscentrum inrättas som genom praxisnära forskning kan ta tillvara konstnärernas och skolans 
erfarenheter. Med tanke på hur estetisk verksamhet ska genomsyra undervisningen enligt Lgr 11 och 
de summor pengar som spenderas på att genom Skapande skola införliva konst i skolan så är detta en 
idé som är värd att utforska vidare. I slutänden handlar det om att utnyttja såväl finansiella som 
konstnärliga resurser på bästa sätt.    
 
Överlag är jag kritisk till att dramapedagogikens närvaro i skolan är villkorad till kortare projekt men 
det finns en fördel med detta. Eftersom dramapedagogik inte är ett ämne så har dramapedagogens roll 
försvagats på skolan sedan införandet av lärarlegitimation, genom Skapande skola finns det dock en 
möjlig öppning för arbete. Genom Skapande skola tror jag att fler lärare upptäcker hur 
dramapedagogiken kan bidra till såväl ämnesinlärning som social kompetens i klassrummet vilket 
förhoppningsvis gör att fler lärare blir positivt inställda till dramapedagogik som ämne. Detta i sin tur 
hoppas jag kan bidra till att skolledare på sikt kan argumentera för att Dramapedagogik bör få 
ämnesstatus eftersom denna fråga just nu endast drivs av dramapedagogerna själva. I detta håller jag 
med Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) som menar att lärande genom estetik behöver drivas av 
skolans personal och inte av tillfälliga eldsjälar som kommer på besök. 
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Fortsatt forskning 
Det vore önskvärt att forska på hur estetisk verksamhet i allmänhet och dramapedagogik i synnerhet 
påverkar elevers lärande. Vad lär sig eleven genom att arbeta med en dramapedagog, hur påverkas 
gruppen? Vilken typ av sociala kompetenser skaffar sig eleven och kan ämnesinlärningen i exempelvis 
samhällskunskap fördjupas med hjälp av dramapedagogik? Vidare är det intressant att följa huruvida 
en elev eller en grupp elever blir bättre på skapande och kreativitet genom att arbeta med en 
dramapedagog.  
 
Jag ser även att detta går att koppla till såväl hållbar utveckling som till entreprenöriellt lärande vilka 
är viktiga komponenter i skolans utveckling. Jag anser att den här typen av forskning är viktig i syfte 
att stärka dramapedagogik som ämne vilket i sin tur kan bana väg för att dramapedagogik får en 
starkare roll i skolan och i bästa fall blir ett permanent inslag som inte är beroende av de tillfälliga 
satsningar som Skapande skola utgör.  
 
Jag ser vidare ett behov av en kritisk forskning i ovanstående frågor eftersom det finns något av ett 
förgivet tagande vad gäller dramapedagogikens förmågor och resultat vilket jag även kommenterade 
inledningsvis i bakgrundskapitlet ’Dramapedagogik som universalmetod’. Jag anser att 
dramapedagoger behöver ifrågasätta mycket av det som tas förgivet i såväl metoder som de resultat 
som anses uppnås så som ökad empati och fördjupad ämnesinlärning. Dramapedagoger behöver på 
god vetenskaplig grund undersöka om det förhåller sig så, först då har yrkesgruppen möjlighet att bli 
tagna på allvar och utifrån detta kunna bli ett ämne som står på egna ben snarare än att vara något som 
vacklar mellan teater och pedagogik och i förlängningen endast är en tillfällig projektbesökare i 
skolan.   
 
Dramapedagogiken kan vara som Sokrates broms på hästens länd inom skolan och påkalla andra 
värden än de positivistiska genom att vara ett ämne och metod där fokus läggs på process, reflektion 
och skapande snarare än mätbara resultat. Dramapedagogik kan dessutom vara en grund för att skapa 
drömmar och visioner för vår framtid vilket i sin tur skapar hopp och tillit inför en svårtolkad framtid.   
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Och till sist… Så här kunde en finansminister tala förr, knappast tänkbart idag, varför inte? 

 

 

 

 

(Bilden är hämtad från Facebook 10/2-2012, den är något beskuren).
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