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Drama för alla oavsett förmåga – vi måste bara 
våga                                                               
En litteraturstudie om dramapedagogik inom specialpedagogik.  

Sammanfattning 

Föreliggande studie är en litteraturstudie omfattande sex vetenskapliga artiklar för en 
översikt över dramapedagogik som sammanfaller med specialpedagogik och inkludering. 
Genom konstruerade kategorier/koder för analys har en syntes möjliggjorts. Som grund för 
förståelsen beskrivs främst dramapedagogik men även specialpedagogik och dess framväxt 
i samband med industrialiseringen och urbaniseringen. Frågeställningen är om det finns 
forskning som styrker antagandet att dramapedagogik kan vara en metod för personer med 
behov av särkilt stöd och i så fall på vilket sätt? Artiklarna har samlats in med hjälp av 
söktjänsten Ebsco via Stockholms universitetsbibliotek. Resultatet av artiklarnas samlade 
innehåll tyder på att drama som metod kan resultera i en tydlig måluppfyllelse genom 
inkludering där basen är gruppaktivitet och att drama som teater inte behöver exkludera 
någon på grund av oförmåga. Samt att specialpedagogik och dramapedagogik har många 
gemensamma nämnare. De sex artiklarna med målgrupper av varierade funktions-
nedsättningar så som inlärningssvårigheter, rörelsehindrade, autistiska spektrat, hörselned-
sättningar visade att genom dramapedagogik utvecklas fantasi och intuition. Det är enklare 
att utsätta sig för okända situationer i en dramagrupp där man kan öva på verkligheten i en 
påhittad situation. Det är elevens egna försök som skapar erfarenheten och upplevelsen, 
som genom olika känslolägen består i minnet. Med stöd av pedagogen, som är trygg i sig 
själv och gruppen, via känslor, konsolideras det nya, varpå arbetsminnet blir avlastat utan 
förlust av det nyinlärda. Detta sker med hjälp av upprepning eller iakttagelse via visuell 
eller audiellt sinne. Dramapedagogik har en holistisk inlärning. Jag har kommit fram till att 
flera av forskarna menar att det är samhällets syn på det unika och udda som skapar 
behovet av inkludering och en missuppfattning att specialpedagogik endast skulle vara för 
de elever som faller utanför  normalfördelningen av gränsvärden. 

Nyckelord 

dramapedagogik, inkludering, specialpedagogik, funktionshinder, lekteori, 

reformpedagogik.  
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Förord 

Ett stort tack till Virpi i min studiegrupp för givande möten och samtal.  

En tacksamhet känner jag för alla möten med dramapedagoger, och min familj som stött mig i mitt 
sökande efter mönster och mening. 

 

Inledning 

För mig verkar det som om drama- och specialpedagogik har flera likheter avseende 
ursprung och tvärvetenskaplig tillhörighet. Min uppfattning är att båda dessa använder 
leken som ett centralt redskap för att uppnå kunskapsmål.  

 
I den nuvarande läroplanen som omfattar barn upp till årskurs nio, Lgr11, (Skolverket, 
2011a) uttrycks att leken är viktig för de mindre barnen.  

 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. (s. 9) 

 

Varför är det bara de tidiga åren som nämns avseende lekens koppling till aktivt lärande i 

läroplanen som omfattar elever upp till och med årskurs nio? Är behovet av att leka något 

som upphör vid en viss ålder eller ses den som en specialpedagogik i de äldre åldrarna? 

Gruppdynamiken i leken nämns inte alls i läroplanen. Weléns rapport för Skolverket (2004) 

vars syfte var att redogöra för det aktuella kunskapsläget inom internationell lekforskning, 

markerar med sin titel, Kunskap kräver lek, vikten av att leka för att uppnå kunskap. 

Hägglund (1989) illustrerar, med hjälp av citat, att sedan tidens begynnelse har det 

pedagogiska värdet i leken lyfts fram. Utifrån dessa historiska tillbakablickar kan paralleller 

dras mellan drama och leken (Hägglund, 2001). Som exempel, ett citat av Hall; ”barn i sina 

lekar går igenom alla faser i människosläktets historia” (Hägglund, 2001, s. 159).  

Hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar nämns i Lgr11(Skolverket, 2011a) men 

specialpedagogik nämns inte över huvud taget.  

 

Författarens förförståelse 

Jag arbetar som dramalärare, vid Stockholm International School (SIS), Middle Year 
Program (MYP) sedan sju år. Skolans byggnad är före detta Brummerska skolan, en av 
många reformpedagogiska skolor på Norrmalm i Stockholm. SIS, MYP är ett stadie som 
motsvarar årskurs fem till nio i svensk grundskola. SIS är IB-certifierad (International 
Baccalaureate). Det betyder att skolan har en konceptbaserad världsomfattande läroplan 
som skolor i olika delar av världen följer. I en konceptbaserad läroplan bearbetar eleverna 
fakta genom sin personliga tankeförmåga, vilken man inom IB kallar för det ’konceptuella 
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sinnet’ (2013). Ett annat ord för koncept är begrepp och nyckelbegreppen inom IB är 
makrobegrepp som överskrider ämnesdiscipliner.  Nyckelbegreppen underlättar överför-
ingen av kunskap över tid, i olika kulturer och sammanhang. Den förståelse man bygger 
beror på förmågan att se de likheter och skillnader i termer av begrepp och deras uttryck på 
ett globalt plan. 

Mitt första uppdrag som dramapedagog fick jag 1976, 15 år gammal, av Sollentuna 
kommun i ’Fritt valt arbete - skapande dramatik’ för högstadiet och kvällskurser för studie-
förbundet ABF, Arbetarnas bildningsförbund. 

Som lärare i drama får jag uppskattning från mina elever när jag ger dem möjlighet till att 
använda alla sina sinnen. De blir engagerade och fokuserade. När jag diskuterat med 
kollegor ett bekymmer jag delar med dem, tendensen av bristande uthållighet hos eleverna, 
upplever jag att vi har diametrala lösningar på problemet. Jag kan föreslå en avspännings-
övning och få till svar, ”Ska de sova sig genom lektionen?”.  Då upplever jag att mina 
kollegor inte har någon insikt i vad min undervisning handlar om. Avspänning är A och O 
inom drama, enligt exempelvis Blekte (Leander, 1998). 

Jag känner mig priviligierad som får undervisa i ett så viktigt ämne som drama är och skulle 
önska att det blev mer vanligt så att fler fick ta del av dess förtjänster. På Wordpress har jag 
en blogg på engelska med adressen ”Dramateacher” och på Googles Blogger en blogg som 
jag startade när jag började läsa drama vid Stockholms universitet 2008, ”Dramakurs” som 
när jag senast tittade i december 2013 hade över 7000 besökare.  

Mitt första möte med vetenskapsteori var vid psykologiska institutionen i Stockholm då min 
ämneskombination som lärare är psykologi/drama.  

 

Bakgrund 

De historiska personer som jag anser vara viktiga i detta examensarbete och inte längre är i 
livet har försetts med levnadsår inom parentes. Detta har jag valt att lägga till då jag finner 
det av vikt för att spåra strömningar av influenser i en tidskronologi. Årtalens riktighet har 
jag källkritiskt granskat vid tre tillfällen i litteraturen eller på internetsidor. För svenska 
personer i detta examensarbete dominerar Riksarkivets (2013) olika databaser som 
källhänvisning. Jag har också valt att skriva ut personernas förnamn då jag finner det 
intressant om det är en man eller kvinna då det förekom ett ojämlikt förhållande mellan 
könen för den tidsperiod som beskrivs i detta examensarbete. Detta kom att förändras 
radikalt under tidens gång.  

Framväxten av det tvärvetenskapliga  
Under 1600-talet utvecklades en anatomisk politik för människokroppen menar Foucault 
(Ödman, 1995). Folkets kroppar sågs som maskiner i produktionsledet vars synsätt under 
industrialiseringen intensifierades. Detta ligger till grund för det moderna samhällets 
biopolitik för befolkningen, menar Ödman vidare, där staten kontrollerar biologiska 
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processer som förökning, dödlighet, hälsonivå och livslängd. Den osynliga disciplinära 
makten innebär att folket har dresserats utan att domptören nödgat använda uppenbara 
våldsmedel för att använda Foucaults språkbruk. Växelundervisningen i skolan hävdar 
Foucault var en prototyp för maktutövning. Syftet var massundervisning och metoden var 
att låta elever undervisa varandra, och kallades då för monitorer. Växelundervisningen som 
kom till Sverige i början av 1800-talet skiljer sig från tidigare former av god dressyr genom 
den allomfattande institutionaliseringen och genom att vara detaljplanerad. Ödman (1995) 
uttrycker  

 
I allt väsentligt bär den prägeln av pedagogisk artefakt. I jämförelse med denna framstår 
tidigare pedagogiska former som grovt tillyxade, med utrymme för tillkortakommanden 
eller spontana infall, som låter det mänskliga – i synnerhet hos pedagogen – framträda i 
både svaghet och styrka (s. 480). 
 

Under slutet av 1800-talet började en social verksamhet expandera både i Europa och USA. 
Detta skedde delvis på grund av industrialiseringen av samhället och i USA berodde det 
även på den stora invandringen som medförde nya bosättningar. Rainwater (1915) ser 
behovet av en alternativ rörelse som en följd av industrialismen. Rainwater menar att 
rörelser som uppstod under 1800-talet i USA försökte göra justeringar i en uppstådd social 
situation som i de flesta fall utvecklats från villkor som producerats av urbanisering, 
invandring och specialisering inom industrin, och vars existens, filantroper och andra inte 
fått kännedom om förrän under eller efter det sista kvartalet av 1800-talet (Rainwater, 
1921).  

 

Allaktivitetshus – Chicagoskolan - Hemgårdar 

Jane Addams (1860-1935) kom efter en resa till London att bygga ett allaktivitetshus 1889 i 
en fattig stadsdel i Chicago (Addams, 1910). Huset var både bostad för socialarbetare och 
center för soppkök, husrum, utbildning och kulturaktiviteter. Addams hus refereras till som 
Hull-House och det kom att spela en viktig roll för dramapedagogikens utveckling, enligt 
Viola Spolin (1906-1994).  I förordet till boken Improvisation for the Theater (1963) 
uppmärksammar Spolin sin lärare Neva Boyd (1876-1963). Boyd var en av sociologerna 
vid Hull-House som 1909 startade en skola för dåtidens fritidsledare, Recreational Training 
School (RTS). Från 1914 till 1920 var den en del av Chicago School of Civics and 
Philanthropy (CSCP) som bildades 1908 av settlementhus som gick samman efter att 
verksamheterna vuxit sig för stora för sina lokaler. Chicago Commons var ett av husen vars 
verksamhet gick under namnet “the Institute of Social Science and Arts”, vilken startades 
av sociologen Graham Taylor 1903 (The University of Chicago’s Library, 2014). 
Studierektor vid skolan var Edith Abbott som bodde och verkade i Hull-House. Fakulteten 
och elever vid skolan behandlade frågor som ungdomsbrottslighet, skolk, yrkesutbildning 
och behov av bostäder. University of Chicago som bildades 1892 och där bland annat 
filosofen John Dewey (1859-1952) och George H. Mead (1863-1939), som skrivit om 
bildandet av självet och jaget i relation till andra, (Mead, 1934) var verksamma. Enligt The 
University of Chicago’s Library (2014) och Deegan (1988) hade Dewey och Meads 
institution omfattande samarbete med Hull-House som hade etablerats tre år tidigare. År 
1920 slogs CSCP samman med University of Chicago och den filantropiska delen blev 
School of Social Service Administration (Deegan, 1988). RTS med Boyd i ledningen 
avböjde en sammanslagning med Chicago University men kom att gå samman med 
Northwestern University några år senare.  
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Motsvarigheten till allaktivitetshus i Sverige är Hembygdsgårdar. Det första all-
aktivitetshuset i Sverige startades 1912 av Natanael Beskow (1865-1953) och Ebba Pauli 
(1873-1941) enligt Svenskt biografiskt lexikon (Riksarkivet, 2013). Förutom missions-
verksamhet erbjöds där även kultur- och annan folkbildning. Enligt Kulturdirekts websida 
(2013) var Hemgårdarna först i landet med fritidsgårdar och var även bland de första i 
landet som hade daghem och fritidshem. Dessa organiserade fritidsaktiviteter kom till efter 
det att reformpedagoger instiftat skolor med en holistisk syn på pedagogik (Hägglund, 
2001).  
 

Den nya rörelsen 

Rainwater (1921) som undersökte de fritidsaktiviteter under början av 1900-talet, som 
kommit att fokusera på löntagares fria tid separerat från arbete, menar att en rörelse är något 
övergående och blir med tiden formad till en institution om anpassningen av rörelsens 
uttryck etableras. Eller så sönderfaller rörelsen i takt med att det som skapade dess behov 
bleknar bort eller försvinner. Rainwater hänvisar till Addams som återgett det empiriska 
arbetet vid Hull-House. Addams menar att den alternativa rörelsen varierar både i effekt och 
etik. Vidare menar Addams att vissa samhällsrörelser är negativa och önskar bryta ner en 
institutionalisering. Andra är positiva i sin önskan att göra nya justeringar av organisationen 
av sociala aktiviteter. Dessa rörelser, fortsätter Addams, är nödvändiga i vissa faser av en 
social evolution, som när rörelsen forcerar en grupps destruktiva förhållningssätt i en 
befintlig social situation och påverkar gruppen konstruktivt genom justeringar inom 
systemet. Rörelser i vissa former så som trender inom mode resulterar endast i en 
övergående förskjutning av den offentliga uppmärksamheten menar Addams (Rainwater, s. 
326, 1921).  

 
Andersons (2007)  studie av Chicagoskolan ur ett socialantropologiskt perspektiv menar att 
forskarna inom Chicagoskolan var de första i ett akademiskt ramverk som systematiskt och 
etnografiskt satte gruppen och människan i centrum i en modern urban kontext. Andersson 
medger att det hade förekommit andra som skrivit om industrialism, modernism, urbanitet 
och de fattiga i slummen, men hävdar att det inte på ett lika systematiskt och 
genomträngande sätt förut förekommit som med Chicagoskolan. Enligt Andersson växte 
Chicagoskolan fram mellan 1915 och 1935. Andersson framhåller att då antropologin redan 
från starten 1892 var en del av den sociologiska institutionen skapades unika kopplingar 
dem emellan och har satt sin prägel på dessa ämnens fortsatta arbete även efter att de fysiskt 
gick skilda vägar 1929. 

 

Reformpedagoger i Sverige 

År 1878 grundade Anna Withlock (1852-1930) en flickskola i Stockholm bland annat i 
samarbete med Ellen Key (1849-1926) som haft stor inverkan på pedagogikens utveckling.  
 

Redan då jag vid fem år av en stor syklump danade ett lindebarn, som genom sin tyngd gav 
det lyckliggörande verklighetsintrycket av moderlig möda, började jag begrunda mina 
framtida barns uppfostran! Då som nu innebar mitt ideal av uppfostran att barn skola ha 
roligt och ej behöva vara rädda. Fruktan är barndomens olycka och barnets lidande 
fördubblas genom den halvmedvetna motsatsen mellan barnets gränslösa lyckomöjligheter 
och verklighetens behandling av dessa möjligheter (Key,1900, s. 47). 



 
 

7 

 
Enligt den officiella hemsidan för Ellen Key kom hennes verk, Barnets århundrade (1900) 
att sprida hennes syn på uppfostran långt utanför Sverige. Hon var emot aga och hon 
beskrev vikten av att pedagogerna såg till barnets egna behov. Vid Brummerska, 
Withlockska och andra skolor praktiserades dessa nya pedagogiska metoder (Hägglund, 
2001). Bland innehållet fanns bland annat elevråd med självstyre, föräldradagar, 
koncentrationsläsning, fria ämnesval och omväxling mellan praktiskt och teoretiskt arbete 
som gick in i varandra. Dramapedagogik som begrepp fanns ännu inte men dess metod 
praktiserades vid de reformpedagogiska skolorna (Hägglund, 2001).  
 

Tidigare forskning och begrepp 

Dramapedagogikens olika metoder  

Dramapedagogik har olika förgreningar beroende på vad syftet med verksamheten är. En 
dominerande inriktning inom dramapedagogiken i Sverige har kommit från bibliotekarien 
Elsa Olenius, (1896-1984) som använde begreppet barnteater (Hägglund, 2003). Mot-
svarigheten för vuxna under den här tiden var amatörteater eller i dag en del av ’Applied 
Theater’. Från början var syftet att öka elevers intresse för läsning och genom att arbeta 
med teateruppsättningar där man läste och utgick från sagor fick deltagarna en bättre läs-
förståelse enligt Hägglund (2003). Elsa Olenius fick 1942 överta en lokal i Medborgarhuset 
i Stockholm. Efter att Olenius inspirerats av ett USA-besök där hon mötte Winifred Ward 
(1884-1975) startade hon Vår Teater i Stockholm 1945. Vid 60-årsjubileet blev Hägglund 
ombedd att skriva en bok, då han själv varit verksam som dramapedagog för Stockholms 
stad och även undervisat drama vid Lärarhögskolan, vilken kom ut 2003 (Lärarnas Nyheter, 
2002). Wards medarbetare Isabel Burger kom att påverka verksamheten efter att hon haft en 
kurs för ledarna vid Vår Teater 1957 enligt Hägglund i Lärarförbundets specialtidning 
Fotnoten (2002, 12).  

 
Där, och i Burgers bok Creative Play Acting från 1950, fann Olenius en ny metod 
för hur man kunde föra barn från lek till dramatisk improvisation. Burger hade en 
arbetsgång där barnen fick göra alltmer avancerade ordlösa improvisationer enligt 
trestegsmodellen: 1. Handling utan känsla. 2. Handling med känsla. 3. Handling 
med förändring av känsla. När de behärskade detta fick de börja använda ord i 
improvisationerna. (s. 11) 
 

Ett annat syfte med drama var att utveckla sig själv och sin sociala kompetens i grupp med 
andra. Dan Lipschütz (1926-2002) som arbetade med Olenius från 1961 till 1966 kom att 
fokusera mer på den personliga utvecklingen (Lipschütz, 1971). Då Lipschütz inriktning 
avvek allt för mycket från Vår Teaters profil som var fokuserad på en slutlig teater-
produktion inför publik, valde Lipschütz att starta en egen verksamhet, Kordainstitutet vars 
pedagogik går under namnet Dynamisk pedagogik (Hägglund & Fredin, 2011). Då 
Kordainstitutet tangerar psykoterapi kommer den inte att förklaras vidare i detta 
examensarbete.  
 
Under slutet av 60-talet kom engelsmannen Brian Way (1923-2006) att påverka drama i 
skolan genom att Ways bok Development through Drama (1967) översatts till flera språk, 
på svenska kom den 1971. En av Ways definitioner av drama i skolan är att ”öva sig att 
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leva” (1967, s. 17). Inom ’Drama in Education’ (DiE) förekommer ofta övningar liknande 
de Way redogör för i sin bok. Ett uttalande från Way (1967) som fångar hans enkla sätt att 
omvandla undervisning från intellektuell faktainhämtning till erfarenhetsbaserad förståelse 
är följande som jag citerar: ”Som svar på frågan vad en blind person är, kan man välja att 
säga att det är en person som inte har några ögon att se med. Eller man kan uppmana den 
som ställde frågan att hålla för ögonen och försöka ta sig ut genom dörren” (s. 298). DiE 
utvecklades bland annat av Dorothy Heathcote (1926-2011) och Gavin Bolton och 
förknippas med teknikerna ’lärare i roll’ och ’expert-i-mantel’ (Bolton, 1995). Dessa 
tekniker bygger på att läraren går in i rollspel med eleverna, och behåller rollen från det att 
eleverna kommer in i klassrummet till övningen är över. Detta sker i teman beroende på vad 
kursplanen för tillfället tar upp för att möjliggöra inlärning genom alla sinnen. Ibland går 
metoden under namnet processdrama. Detta uttryck kom att användas samtidigt av både 

Cecil O’Neill i USA och John O´Toole i Australien, (Welstek-Medina, 2006).  
 
En annan inriktning som haft stor inverkan på svensk dramapedagogik och vars böcker 
översattes till svenska från portugisiska på 70-talet är Augusto Boal (1931-2009). Hans 
manifest liknas vid ett träd, ”Theatre of the Oppressed (TO) ” vars grenar bland annat 
inkluderar forumteater, bildteater och osynlig teater (Boal, 1977, 1980).  
 
Under senare delen av 70-talet kom Keith Johnstone (1985) med boken Impro som 
översattes till svenska. Improvisationsteaterns praktik har vuxit fram ur Johnstones egna 
behov av att bryta gängse förväntningar om att man ska vara duktig och prestera enligt 
andras förväntningar, vilket framför allt skolan bidragit till att förstärka. Johnstone är själv 
utbildad lärare. Vad han vänder sig emot är rädslan för att göra bort sig som därmed 
hämmar kreativiteten. Johnstones teatersport är en variant av de övningar som redan finns 
beskrivna av framför allt Boal (1979), Boyd (1945) och Spolin (1963). Dessa övningar kan 
även härröra från Konstantin Stanislavskij, (1863-1938). Stanislavskij var rysk 
teaterregissör och skådespelare, vars praktiska teori beskrivits av honom själv delvis men ej 
avslutade före sin död, varpå utrymme för andras tolkningar uppstått. ”Learn how to love 
art in yourselves, not yourselves in art.” (Stanislavsky, 1958, s. 33). Johnstones teatersport 
påminner om leken eller ett spel då det handlar om improvisationer med tydliga regler. Som 
exempel kan en improvisation gå till så att två personer ska konversera i alfabetisk ordning 
där den första börjar på A och den andre fortsätter med att inleda sin replik med bokstaven 
B.  

Utbildning till dramapedagog i Sverige 

I Sverige är det framför allt Västberga Folkhögskola (VF) utanför Gävle som har kvalitativ 
dramapedagogutbildning. Kulturrådet nämner bland annat att om en dramapedagog skall 
anlitas för Skapande skola krävs att pedagogen är auktoriserad, vilket handhas av 
Riksorganisationen för auktoriserade dramapedagoger (RAD) som har koppling till VF, 
(Kulturrådets hemsida, 2013). 
 

Drama eller Dramapedagogik 

Drama kommer från grekiska om man söker dess etymologi. Det betyder att göra, handling.  
Dramapedagogik är ett omdiskuterat begrepp. Ska man kalla det för pedagogiskt drama 
eller skapande drama eller dramapedagogik? I det här examensarbetet har jag valt att kalla 
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pedagogiken för det ämne jag undervisar i, drama, för dramapedagogik. RAD har följande 
formulering från 1977 för vad drama är med betydelsen drama som pedagogik: 
 

Drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform. Drama är att pedagogiskt använda sig 
av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra teaterformer. Drama är ett skapande 
lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet. Drama är ett sätt att stimulera, 
tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor. Drama tränar gemensamt 
beslutsfattande. Drama tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares 
förutsättningar, intressen och sociala verklighet. Drama är att genom upplevelse och 
bearbetning nå kunskap. Drama utgår från en helhetssyn på människan i samhället 
(Rasmusson & Erberth, 2008, s.16). 
 

Drama som ämne i dagens svenska skola 

Besöker man Skolverkets hemsida för publikationer och grundskolans timplan kan man  
konstatera att ’drama’ inte finns som ett obligatoriskt skolämne (Umerkajeff, 2012, 2013). 
Däremot finns ämnet ’rörelse och drama’ som ämne i specialskolan för elever med dövhet 
eller hörselskada SKOLFS 2011:56, (Skolverket, 2011c). I särskolan finns kursen 
’verklighetsuppfattning’ som har likheter med ’drama’ som ämne. Som tidigare nämnts 
används drama ibland inom andra ämnen som en metod för att levandegöra undervisningen. 
Drama kan även finnas som lokal kurs i form av elevens val eller skolans val (Umerkajeff, 
2012, 2013). Vid dessa tillfällen är “drama” sitt eget ämne med processarbete som utgår 
från elevernas egna erfarenheter, på individ och gruppnivå. Inom IB finns Drama som 
obligatoriskt ämne från årskurs fem, se vidare hemsidan för IB. 
 

Den segregerade skolans uppkomst 

Med den allt mer detaljstyrda skolan kommen ur folkskolan på mitten av 1800-talet lämnas 
mindre utrymme åt pedagogen och en skenbild av elevcentrering visas istället upp via 
examinationssituationen för eleven vilket Foucault liknar vid en militär ritual, 
”militärparaden, som kännetecknas av att alla individuella särdrag – positiva och negativa – 
framträder mot en normaliserad bakgrund. Minsta oegentlighet i klädsel, hållning eller 
rörelser avslöjas obarmhärtigt just på grund av att fonden gjorts så enhetlig och uniform” 
(Ödman, 1995, s. 480).  
 
Denna nya skolform fick stor genomslagskraft i Sverige och var från början, menar Ödman 
(1995) som stödjer sig på statistisk, grogrunden för den kulturella reproduktionens orättvisa. 
Med hjälp av resurser i form av både kulturellt, socialt och reellt kapital, som Bourdieu kom 
att omfatta i kapitalbegreppet, kunde de redan rika återetablera sig i nästa generation. Trots 
att folkskolan omfattade fler individer som dessutom ansågs som fattiga, subventionerade 
staten läroverken betydligt mer vilket Ödman beskriver som en social determinism (Ödman, 
1995). Ödman hänvisar vidare till Bourdieus, uttryck habitus. Ödmans begreppsförklaring 
av Bourdieus habitus definieras som ett system av varaktiga och överförbara 
förhållningssätt “som, samtidigt som det integrerar individens alla tidigare erfarenheter, i 
varje givet ögonblick fungerar som en matris för individens sätt att uppfatta, värdera och 
agera.” (Ödman, 1995, s. 66). Ödman menar att borgarklassen och arbetarklassen på var sitt 
håll kom att bedriva sin egen kulturella reproduktion: 
 

Denna gick ut på att forma en habitus – de dispositioner, böjelser och intressen som utmärk-
er en viss individ – och en mentalitet hos sina medlemmar, som i nästa generation skulle 
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vara ägnad att ytterligare förstärka den kulturella reproduktionen (Ödman, 1995, s. 619) 

 

Specialpedagogik 

 

Enligt 1974 års Lärarutbildningsutredning (LUT) och i Lärarutbildningskommitténs 
slutbetänkande (SOU:99:63) (s. 207) beskrivs specialpedagogik som en tvärvetenskap med 
politiskt normativt perspektiv och som förekommer i skolsammanhang och tas till när inte 
den ordinarie pedagogiken ger resultat. LUT uttrycker att specialpedagogik inte skulle vara 
en annorlunda pedagogik för särskilda elever, utan den skulle prägla det vardagliga och 
omfatta all skolpersonal. “… ett medvetet prövande och vidareutvecklande av allmänna 
pedagogiska teorier i sökandet efter det ökade stöd som många elever under längre eller 
kortare tid kan behöva i sin naturliga omgivning” (Lärarutbildningskommittén, 1999, s. 
191). 
 
I en utredning om Specialpedagogik (DsU, 1986:13) har man ersatt speciallärare med 
specialpedagog. “… för att markera att det handlade om en annorlunda befattning med 
vidare arbetsuppgifter än enbart undervisande.” (s. 54). 
 
Enligt SOU:99:63 är specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsdisciplin 
beroende av utbildningspolitiska intentioner och beslut och man hänvisar då till uttrycket 
”en skola för alla”. Specialpedagogen verkar på individnivå, gruppnivå och organisatorisk 
nivå. Vid en trunkerad sökning av specialpedagog* i SOU:99:63 blir resultatet 207 
sökträffar.1 I den senaste läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011a) drygt tio år senare, så nämns 
inte specialpedagogik som begrepp över huvud taget. Däremot vävs värderingar och 
förhållningssätt som kopplas till specialpedagogik in i sammanhanget vid ett antal tillfällen. 
Under grundläggande värden nämns 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan ska gestalta och förmedla (Lgr11, s. 7). 
  
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lgr11, s. 7). 

 
Funktionsnedsättning nämns endast vid ett tillfälle i samband med att skolan ska främja 
förståelse och medmänsklighet för andra människor. En av rubrikerna lyder “En likvärdig 
utbildning” och där hänvisas likvärdighet till de nationella målen (Lgr11, s. 7). 
 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att 
nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 
för alla (s. 7) 

 
I de allmänna riktlinjer för all personal i skolan, i Lgr11 (Skolverket, 2011a) nämns att man 
ska “uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd” och “samverka för att göra 
skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (2011a, s. 14). Vidare följer ytterligare 

                                                
1 Trunkering (sökning på ordstam), man får träff på alla sökord med samma ordstam men 
med olika ändelser. 
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riktlinjer för lärare som ska “ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande” och “att stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som 
har svårigheter” (2011a, s. 16). 
 

Forskare och specialpedagogik 

I Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning (1998) skriver Haug, då han var gästforskare 
vid Skolverket, om specialpedagogik utifrån social rättvisa. Haug problematiserar kring de 
begrepp som används inom specialundervisningen för att vara allt för vaga. Det Haug 
uttryckte 1998 återkommer 2004, nämligen att specialpedagogik inte är en fråga bara för 
speciallärare och specialpedagoger, utan en fråga för hela skolan och det samhälle skolan 
interagerar med.  
 

Flera forskare menar att forskningens och utvärderingens viktigaste uppgifter är att vara 
språkrör för de svaga gentemot myndigheter och starka intressegrupper. (Haug, 2004, s. 
104) 

 
Vidare hänvisar Haug till House som menar att de som forskar kring utvärdering ska ha 
samma uppgift som en revisor och kunna säga ifrån när reformerna inte tycks ge goda 
resultat. ”… då reformer går utöver det som kan accepteras i förhållande till grupper med 
ringa förmåga eller möjlighet att själva hävda sina åsikter” (Haug, 2004, s. 105)  
 
I Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap från 2008 skriver Persson, professor i 
specialpedagogik, att det råder en relativ politisk enighet kring fördelar med en 
sammanhållen skola trots att det saknas omfattande forskning som studerat effekterna av 
densamma. Persson pekar på mål-systemet i den svenska skolan som en av orsakerna som 
motarbetar den politiska enighet som finns avseende en sammanhållen skola för alla.  

 
Ett exempel på denna problematik är målsystemet i den svenska skolan, där "mål att uppnå" 
i hög grad kommit att definiera vilka elever som skall få specialpedagogiskt stöd och vilka 
som inte skall få det. Detta visar på hur ett politiskt beslut – att alla skall nå samma mål vid 
samma tidpunkt – kommer att avgränsa den grupp som blir specialpedagogikens "klienter". 
Det är givet att den specialpedagogiska teoriutveckling som tar sin utgångspunkt i sådana 
förhållanden blir annorlunda än den som har en annan utgångspunkt, t.ex. i ett annat skol- 
system. Det förefaller alltså som om specialpedagogiken även framdeles kommer att få leva 
med svårigheter att definiera sin egen teori. (Persson, 2008, s. 38) 
 
 

Vid en sökning på Skolverkets hemsida (2013, 10) för ’specialpedagogik’ kom 67 sök-
träffar fram, varav 8 avsåg publikationer och en träff avsåg en kursplan för ämnet special-
pedagogik på 100 gymnasiepoäng.  

 

Inkludering ett nyckelbgrepp inom specialpedagogik 

Egidius (2014) definierar inkludering som en term som används om ”accepterande och 
främjande av mångfald i alla de avseenden som elever är olika varandra”. Vidare menar 
Egidius att en inkluderande skola är ”en skola med en pedagogik och en form av 
bedömning som gör att alla elever kan känna att de är inkluderade i gemenskapen och att 
deras insatser värderas efter hur de utvecklas och inte efter standardiserade normer.” 
  
I ett referat från ett seminarium 2012 i FoU-programmet (Forskning och utvecklingsarbete) 
om inkludering i skolan uttryckte Skoglund, från Specialpedagogiska myndigheten, sin syn 
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på inkludering som att allas unika förutsättningar godtas inom ramen för mänskliga 
rättigheter. Nilholm professor i specialpedagogik problematiserade vid samma tillfälle kring 
begreppet inkludering. Han uttryckte att det rumsliga begreppet borde kallas integrering och 
inte inkludering. Vidare menar Nilholm att 
 

Den gemensamhetsinriktade definitionen handlar om att skapa ”learning communities” där 
olikhet ses som tillgång. Den individinriktade definitionen betyder att alla elever finns i 
eller kring klassrummet, lär sig och är socialt accepterade, men undervisningen lämnas 
ganska intakt. (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012) 

 
Nilholm anser att gemenskaphetsdefinitionen inte är så vanlig i Sverige då den kräver något 
ytterligare förutom den individinriktade och det är en gemenskap på gruppnivå (Nilhom, 
2006)  
 
Neuman (1983) i egenskap av speciallärare och forskare har följande formulering för vad 
specialpedagogik är för något då hon menar att det inte finns något enhetlig definition 

 
Min egen definition av specialpedagogiska metoder formulerar jag ungefär så här: -att ta 
reda på vad barnet vet och kan och bygga vidare på detta -att arbeta med metoder som så 
nära som möjligt följer barns spontana utveckling av ämnesförståelse. 

 
Neuman beskriver vidare att det är viktigt att skapa en ”gemensam betydelsebakgrund åt 
orden” med hänvisning till ett kinesiskt ordspråk ”Ord är den vagn på vilken mening köres”  
Endast i samband med konkreta laborationer, menar Neuman, där samtal med barnen 
uppstår kan ett samförstånd uppstå. Först när man söker vad individen lägger in i symboler 
på grund av betydelsebakgrund kan förståelse uppstå (Neuman, 1983, 1984). 
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Det teoretiska perspektivet har ett socialpedagogiskt synsätt genom de referenser komna ur 
förrförra seklets Chicago som präglar bakgrundsbeskrivningen med Addams, Boyd och 
Dewey. Pedagogiken uppstod ur filosofin i samverkan med den empiriska verksamheten  
bland annat vid Hull House (Deegan, 1988). Socialpedagogiken syftar till att förändra 
människor genom utbildning. Referenserna inleds drygt 100 år innan den socialpedagogiska 
teorin kom att utvecklas, genom Baumgarten (1714-1762) som myntade estetisk teori på 
1700-talet med hänvisning till det grekiska ’aisthanomai’, vilket betyder uppfattning genom 
sinnena (Aschenbrenner & Holther, 1954, s. 86-87). Konst som upplevs genom sinnena är 
kopplat till kunskap och att vara kunnig enligt Svenska akademins ordbok online, (2010) 
(SAOB) etymologiskt lexikon. Då konst går bortom kvalitativa mätvärden i form av 
beskrivande ord och definitioner som det råder samförstånd kring, kan konsten tyckas 
irrationell och kan därför ha svårt att hävda sig om den ska ’vetenskapligt’ skrivas fram. Att 
synliggöra och operationalisera dessa processuella fenomen är dock av vikt. Som exempel 
gör Hägglund och Fredin en jämförelse av Bolton och Ross i Dramabok, 2011 (s. 100). 
 

Bolton hävdar att drama är nyttigt, för att det stärker barns självkänsla, ökar deras 
inlevelseförmåga och fördjupar deras förståelse av olika problem och frågeställningar.  
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Ross menar att det viktiga med drama ligger på ett helt annat plan. Drama och de andra 
estetiska ämnena, är viktiga för att de är onyttiga. De är nödvändiga för att de rör sig på 
tvärs mot den nyttofilosofi som i hög grad präglar vårt samhälle och våra skolor. 

 
Estetisk filosofi definierar idén om estetisk uppskattning som glädjen i de omedelbart 
förnimbara egenskaperna hos ett objekt, för dess egen skull, eller som en konstnärlig 
uppskattning av ett konstverk. Estetikens funktioner är svårbestämda och har av vissa 
tolkats som dysfunktionella då man inte kan mäta dess värde. Dewey menar att estetik i sig 
inte är någon särskild kvalitet utan snarare styrkan av en upplevelse. Cecil O’Neill (Taylor 
& Warner, 2006) beskriver det i Structure and spontanieity, ”`the clarified and intensified 
develop-ment of traits that belong to every normally complete experience. This, he feels, is 
the only secure basis for aesthetic theory.” (2006, s. 78).  
 
Dewey och Boyd kan kopplas till ett relationellt förhållningssätt, för att hänvisa till 
specialpedagogisk teoribildning (von Wright, 2001, Ahlberg 2007).  
 
Därtill fogas en strukturellt kritisk ansats genom att även hänvisa till Foucault och Bourdieu 
(Ödman 1995) avseende hur läroplaner uppstår och blir gällande. Detta går i linje med det 
holistiska synsättet inom socialpedagogik. 
 

Gruppleksteori 

Boyd utvecklade och definierade ett antal viktiga begrepp inom lek/spel, ledarskap och 
gruppedagogik baserat på Boyds pedagogiska empiriska erfarenheter i början av 1900-talet. 
Boyd samlade in, kodifierade, och publicerade material på spel, lekar och folkdanser som 
blev grundläggande för hur man via lekens uttryck utvecklade socialt lärande enligt Simon, 
1971. Simon påpekar att, till skillnad från andra tidigare sociala tjänster, som hade sina 
rötter i välgörenhet och sociala reformer, betonade grupparbetsmetodiken personlig 
utveckling, medborgarskap och demokratiska erfarenheter. Boyd var unik i sin övertygelse, 
att leken kunde korrigera något som därmed kunde lindra större sociala problem (Simon, 
1971). Det viktigaste resultatet av väl genomförda grupp-erfarenheter enligt Boyd var social 
utbildning och utveckling. Basen för Boyds program vid RTS var användandet av leken, 
som var lika tillämpbar på patologiska, som på friska personer. Boyd utvecklade sin lekteori 
inom grupparbetet och Spolin implementerade teorin inom dramapraktiken. Spolin (1986) 
poängterar att, i sitt förhållande som lärare i klassrummet, ska reflektionen av vad som skett 
endast kretsa kring vad man verkligen såg hända. Inga antaganden och inga förutfattade 
meningar. Detta synsätt kan härledas till Burrhus Frederic Skinner (1909-1994) som såg 
miljön som en stor påverkansfaktor vid kvalitetsutveckling, (1968, s. 3, 7, 78, 201). Spolin 
menar att nya termer aldrig skall presenteras för eleverna utan eleverna ska först få 
förnimma det nya med sina sinnen och erfara det med kroppen, för att så småningom ta till 
sig begreppen som sina egna.  
 

Dramalekens effekter och utgångspunkter 

Det som särskiljer lek från annan aktivitet är enligt Spolin ”the player’s feelings of 

organismic, organism-as-a-whole irradiance. Spontaneous irradiance of feeling is that 

essential characteristic of all true play whatever form it may take.” Citatet är hämtat från 

artikeln ”The Theory of Play” på Spolins hemsida 2013 (s. 3).  
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Aspekter av spontanitet som är grunden för att öva upp intuition, enligt Boyd, sker via 
semistrukturerade lekar. Inom dramapedagogik finns alltid en gruppledare närvarande som 
coach. Dennes uppgift är att se till att impulser tillåts och inte blockeras. Ledaren 
tillsammans med deltagarna har uppsikt över själva grupputtrycket, betraktandet, 
kommunikationstekniken, läroprocessen i vardagen, ’handling utan ord’. Problemlösningen 
sker i handlandet (Simon, 1971). Elevens vardag är här och nu och när man leker så tar man 
till de strategier som behövs för stunden utan att egentligen tänka på det. Ward (1930) har 
ett uttryck ”man lär när man är på fötterna”. Spolin påpekar fördelarna med leken/spelet 
som ett verktyg för att förbättra elevernas kunskaper. De arbetar även med icke-verbala sätt 
att kommunicera. ”Eleverna lär sig genom att göra, genom förstahandsinformations-
erfarenhet, snarare än genom föreläsningar i färdiga formler.” (Spolin 1986, s. 2, min 
översättning). Spolin menar att miljön måste tillåta kognitiva, fysiska, och intuitiva aspekter 
för att möjliggöra en kreativ erfarenhet (1963, 1986). Alla kan och får vara med, uttrycker 
Spolin, och det är inte viktigt att någon vinner i dramalekar. I dramaleken utvecklas 
nödvändiga färdigheter och strategier för att leken ska utvecklas och kännas motiverande. 
Spolin (1986) uttrycker det så här: ”Ingenuity and inventiveness meet any crises the game 
presents, for it is understood that all participants are free to reach the game’s objective in 
any manner they choose.“ (1986, s. 3) så länge man följer lekens konventioner eller spel-
regler. Vidare skriver Spolin: 

 

Outside of play there are few places where children can contribute to the world in which 
they find themselves. Their world, controlled by adults who tell them what to do and when 
to do it, offers them little opportunity to act or to accept community responsibility. The 
theatre-game workshop is designed to offer students the opportunity for equal freedom, 
respect, and responsibility within the community of the schoolroom. (Spolin, 1986, s. 3 ) 

 

Spolin refererar till Boyd som menade att leka skiljer sig rent psykologiskt från 

skådespeleriet om man spelar teater men formen är densamma för lek och teater. 

 

”Förmågan att hitta på en fantasifull situation och att spela en roll i leken är en uppslukande 
upplevelse, den skapar ett utrymme av vila från ens vardagliga rutiner och personlighet. Om 
man observerar deltagarna i en lek kan man se att denna kognitiva frihet skapar ett tillstånd 
där påfrestningar och konflikter löses och möjligheter frigörs i spontana ansträngningar för 
att bemöta det som situationen kräver av en.” ( min översättning, Spolin, 1963, s. )  

 

Ändamålet med leken i drama varierar men det finns tre aspekter påpekar Spolin som man 
måste ha i åtanke hela tiden. Först se till att alla fokuserar, inte som mål men för att leken 
ska äga rum (fokus). Sedan hålla kvar dem fokuserade och vägleda dem (side-coaching). 
Utvärdera endast vad du har just sett (reflektion).  

En dramalek har en uppsättning regler som deltagaren håller sig inom. Boyd har utförligt 
beskrivit hur det går till vid olika dramalekar. Reglerna hjälper deltagaren att leva och verka 
i övningen. Reglerna är inte till som restriktioner utan för att göra det allvarliga roligt. Boyd 
och Spolin beskriver att gruppleken handlar om genuin äkthet och att hålla fokus på 
aktiviteten så att energin stannar inom gruppen.   

De teoretiska utgångspunkter som beskrivits för att förklara fenomen inom dynamiska 
grupprocesser i drama kan sammanställas i följande punkter för att sedan jämföras med det 
specialpedagogiska begreppet inkludering:  
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• Människosynen bygger på att alla är lika värda och det ovanliga är värdefullt att 
framhäva för genuin mångfald. 

• Pedagogens begreppsförståelse. 

• Lek och drama är likvärdiga metoder, båda med närvarande handledare eller coach. 

• Tillvägagångssättet är dramalekens balans mellan spontanitet och regelverk för 
utveckling och lärande.  

• Konst och vetenskap värderas likvärdigt trots olika möjlighet till mätbarhet. 

• Vikten av att utvecklas tillsammans med andra via egna upplevelser och estetiska 
uttryck. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den presenterade litteraturstudien är att skapa en bild av drama, både som ämne 
och metod, för personer i behov av särskilt stöd inom en skolkontext från ett urval av 
vetenskapliga artiklar.  
 
Finns det forskning som styrker mitt antagande att dramapedagogik kan fungera som en 
metod för personer i behov av särkilt stöd i skolan och i så fall på vilket sätt och i vilka 
sammanhang? 

Metod 

Litteraturstudie 

Rosén (2012) menar att det blir allt svårare att hinna hålla sig uppdaterad inom sitt 
verksamhetsområde då antalet publicerade artiklar ökar konstant. Om man vill få en bild av 
forskningsläget och underlag för att bedriva evidensbaserad verksamhet så är en syste-
matisk litteraturöversikt en metod att välja enligt Rosén. En systematisk översikt har allt 
mer kommit att betraktas som en vetenskaplig metod, ‘systematic rewiev’ på engelska. 
(Rosén, 2012, s. 431).  
 
Då jag har för avsikt att identifiera och sammanställa ett vetenskapligt underlag för att 
besvara frågan om dramapedagogik kan vara en metod för personer med behov av särkilt 
stöd, har jag valt ett strategiskt tillvägagångssätt då studiens omfattning är för liten för att 
kunna kallas systematisk. Annars hade en systematisk översikt gett 

 
läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten i slutsatserna och att kontrollera om någon 
viktig litteratur inte kommit med i bedömningen. Svagheten med icke systematiska 
översikter är däremot att de ofta bygger på studier som författaren känner till. Dessutom 
finns det risk för att författaren väljer ut enbart de studier som stödjer författarens egna 
åsikter. En sådan översikt kan därför komma att ge en skev bild av de verkliga 
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förhållandena. (Rosén, 2012, s. 432) 
 

Dessa svagheter kommer att beaktas vid senare antaganden i resultatdelen. Rosén (2012) 
hävdar att, för att göra litteratursökningen fokuserad, är det viktigt att  formulera frågan så 
att den kan besvaras med data från relevanta studier. Därefter fastställs  inklusions- och 
exklusionskriterier. Så följer själva litteratursökningen som börjar med sökning efter 
artiklar och grovsållning genom att läsa abstrakt. Därefter  läsning av artiklar i fulltext och 
bedömning av vilka artiklar som uppfyller inklusions- och exklusionskriterier. Så följer  
granskning av de utvalda studierna med relevansbedömning, kvalitetsgranskning,  
dataextraktion till tabell och evidensgradering och slutsatser följt av syntes av resultat från 
artiklarnas studier.. I Roséns (2012) modell för en litteraturstudie nämner han syntes som 
begrepp. Syntes kommer av grekiska, (att sätta ihop) och betyder att kombinera separata 
element eller substanser för att forma en sammanhängande helhet. Analys kommer av 
grekiska, (analysis, upplösning) och betyder att dela upp i mindre delar och undersöka varje 
del för sig. Slutligen den sista delen i Roséns metod för en fokuserad litteraturstudie, 
bedömning av styrkan på det vetenskapliga underlaget.  
 

Genomförande   

I genomförandet har jag följt Roséns råd för en litteraturstudie som lägger tonvikten på ett 
speciellt område och som Rosén kallar för en fokuserad litteraturstudie. För att kunna 
sortera data och analysera den har jag kompletterat Roséns metod med klassindelning av 
kvalitativa data enligt Rosing (1999) och Pattons (2002) idéer kring kategorisering eller 
kodning för relevansbedömning och kvalitetsgranskning av det material som sorterats ut ur 
artiklarna. För dataextraktion till tabell och evidensgradering har jag tagit hjälp av Wallén 
(1996).  Litteratursökningen fokuseras kring artiklar där dramaämnet varierar i både syfte 
och uttryck utifrån frågeställningen om det finns forskning som visar att dramapedagogik 
används som en metod för personer med behov av särkilt stöd.  

Formulera frågan 

Finns det forskning som stryker att dramapedagogik kan fungera som en metod för personer 
med behov av särkilt stöd? I så fall på vilket sätt?  

Inkluderings- och exkluderingskriterier av artiklar 

Därefter fastställdes inkluderings- och exkluderingskriterier:  
 
Inkludering: Artiklar som handlar om dramapedagogik i skolkontexter och barn i behov av 
särskilt stöd. Pedagogisk form av drama som metod inom specialpedagogik. Svensk i de fall 
sökorden finns på engelska eller översatt till svenska. Framför allt engelska. 
Förstahandskällor. Texter och bilder. Gruppaktiviteter med elever. 
 
Exkludering: Andra språk än svenska och engelska. Redigerad andrahandsinformation.  
Artiklar som behandlar konstformen mer än den pedagogiska nyttan. Inte fler än tio artiklar. 
Inom åren 1913-2013. Andra medier än texter har inte använts som exempelvis 
Powerpoints eller ljudspår. Fokus på individuellt arbete med elever har valts bort liksom 
terapi. 
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Litteratursökning, urval genom sökord och söktjänst 

Specialpedagogik som ord i engelska språket förekommer inte utan översätts till ’special 
education’ eller ’special needs education’. Dramapedagogik som ord i engelska språket 
föreslår bland annat ’drama pedagogy’ eller ’drama education’. För att begränsa mitt 
sökresultat redan från början väljer jag att lägga in ett ’in’ mellan orden. Därmed har 
följande sökord använts för att finna relevanta artiklar:  
• drama in education    
• special need     
• special education 
 
Sökorden har därefter använts konstanta även om EPPI-Center (The Evidence for Policy 
and Practice Information and Co-ordinating Centre, The Social Science Research Unit at 
the Institute of Education, University of London) poängterar vikten av trunkering, för att 
exempelvis få med ’inclusive education’. 
 

Most online databases do not automatically search for all variations of a word, so if you 
carry out a free text search for 'inclusion', you will not retrieve 'inclusive education'. To 
achieve this, it is necessary to use a truncation symbol (* in the example at the end). This 
instructs the search engine to look for all words with the specified beginning. (EPPI, 2007, 
s.9)  

 
Sökningen skedde med en booleansk sökterm (AND) för att få med både sökorden för 
drama- och för specialpedagogik vid en och samma sökning. Jag valde den elektroniska 
resursen EbscoHost, som är ett integrerat sökverktyg, efter att jag sökt information om 
vilken databas som rekommenderades på nätet. Jag googlade ”Vilken databas 
rekommenderar ni?” i oktober 2013. Jag fick bland annat fram en bibliotekarieblogg av 
Forsman från 2009 som uttryckte att EbscoHost var ett bra val som elektronisk resurs. ”Du 
får ett enat gränssnitt med möjlighet att koppla till externa databaser som då samsöks 
genom att söksträngar skickas iväg till dem, resultat bearbetas och tas in i Ebsco Integrated 
Search som är en modul till EbscoHost”. Jag valde så EbscoHosts sökresultat som gav 
108,388 träffar där samtliga nyckelord förekom tillsammans. När jag sedan filterade 
sökningen till vetenskapliga artiklar och använde mig av AND mellan ’drama in education’ 
och ’special need’ fick jag fram 149 sökträffar. Dessa hänvisade främst till databasen ERIC 
(112 förslag) Academic Search Premier (32 förslag) MEDLINE (3 förslag) Communication 
Abstracts (1 förslag) Library, Information Science & Technology Abstracts (1 förslag). Jag 
sökte nu manuellt igenom dessa artiklar och läste rubrik, sammanfattning och målgrupp, 
varpå ca 10 artiklar kom i fråga.  

Läsning av artiklar i fulltext  

Läsning av artiklarna i fulltext för bedömning av huruvida inklusions- och exklusions- 
kriterierna var effektiva så att artiklarna handlar om det som jag vill undersöka. Nu återstod 
sex artiklar. 

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 
Kvalitet har olika betydelse för olika betraktare. Vid en kvantitativ design används termerna 
validitet och reliabilitet i samförstånd om dess definition. Inom kvalitativ design däremot 
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finns inte lika entydiga definitioner. Jag har dock försökt hålla mig systematiskt till Roséns 
(2012) metod, när det gäller urval av artiklar. 

Relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Genom att identifiera och räkna upp ett antal premisser, i det här fallet för drama, samt ett 
antal premisser för att använda inkludering inom specialpedagogik och om båda 
förekommer tillsammans i den beskrivna verksamheten  samt i den pedagogiska litteratur 
som beskriver dramapedagogik, kan man dra slutsatser därav. Detta kallas för induktion 
genom uppräkning enligt Rosing (1999). Rosing menar att uppräkning är ett sätt att 
generalisera på. Det tillvägagångssätt som jag sökt och valt artiklar förutsätter en logisk 
modell för att anses vetenskapligt gällande. Enligt Rosén (2012) ska frågan om en metods 
effekt preciseras: “utifrån population, intervention, kontroll och effektmått. Den 
specificerade frågan ligger sedan till grund för utformandet av en sök- strategi.” (s. 436). 
Min mångåriga praktiska erfarenhet som dramapedagog och det faktum att jag undervisar 
på engelska borgar för god validitet avseende tolkning av innehållet i artiklarna. Vad gäller 
artikelförfattarna kan jag inte avgöra deras kunskaper. Jag kan däremot väga in deras 
referenser i min bedömning av den dramapedagogiska giltigheten. Då uppstår ett annat 
problem, överföringen av data till värdefulla koder, eller hur hypotesen formulerats och 
möjliggör hypotesprövning. Mina tolkningar har genomförts med hjälp av koder utifrån de 
dramapraktiker nämnda tidigare. Vissa av dessa praktikers teorier och metoder har jag själv 
använt i mer än 30 år. Sökningen av data har genomförts konsekvent avseende nyckelord, 
sökmotor och webbläsare. Tillvägagångssättet som beskrivs under metoddelen går att följa 
under genomförandebeskrivningen. Justesen och Mik-Meyer (2011) för in ytterligare ett 
begrepp för vetenskaplig kvalitet ”relevans, eller ett kriterium om att undersökningen ska 
låta så många röster som möjligt komma till tals” (s. 33). I det fallet har variationen fått 
råda avseende drama som ämne (A) eller drama som metod (B) samt typ av funktionshinder 
eller oförmåga.  
 
De valda källorna, har reducerats till sex artiklar som ett steg i bearbetningen. (Patton, 
2002) nämner att en sammanfattande resultattabell kan vara ett översiktligt instrument. 
 
Så granskas de utvalda artiklarna med hjälp av Roséns (2012) metod för relevansbedömning 
och kvalitetsgranskning. Med hjälp av sökverktyget i Adobe kunde ord sökas upp i 
dokumentet. Wallén (1996) diskuterar vad som utmärker vetenskaplig kunskap och 
forskarsamhällets bedömning av densamma. I huvudsak råder ett konsensus-bedömnings-
system, menar han, vilket i princip innebär att ” huvudnormen för god forskning är 
kollegornas accepterande.” Detta mäts mot granskade publiceringar, ”referee-systemet” (s. 
135). När det gäller vetenskapliga artiklar som är underlaget för min studie så är 
återkoppling från andra forskare av vikt. Genom en ”citeringsanalys” kan jag uppskatta hur 
uppmärksammade de utvalda artiklarna är. För detta ändamål tillhandahåller Google 
Scholar ett sökverktyg som fick fram antal citat för varje artikel som jag använt i denna 
studie. Dessutom sökte jag på de författarnamn som jag själv hänvisar till i den 
dramapedagogiska förförståelsen för att uppskatta deras giltighet på samma sätt som ovan. 
Detta skedde dock via EbscoHosts sökverktyg för citeringsanalys. Förutom ’förnamn + 
efternamn’ användes även trunkering (*) i de fall där namnen var allt för allmänna.  John 
O’Toole har en namne inom marknadsföring varför jag i O’Tooles fall exkluderade samt 
trunkerade ’NOT advert*’ vid söktillfället.  
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Kvalitetsgranskning påbörjas omgående i och med att material samlas in. Då görs en analys 
av vilken typ av data materialet består av för att fastslå vilka statistiska verktyg som kan 
användas enligt Borg och Westerlunds Statistik för beteendevetare (2012). I den här 
litteraturstudien består materialet av kvalitativa data ”icke-numerisk vars variabelvärden 
uttrycks med ord” (Borg & Westerlund, 2012, s. 38). Definitioner som inte kan sägas ha ett 
ekvivalent förhållande sinsemellan eller kvalificera för en möjlig generallisering. För att 
ändå kunna sortera sina data menar Patton (2002)  att det är lämpligt att utveckla ett 
kodsystem så snart data börjar samlas in. Nästa steg är att börja tillämpa koderna. 
“Kvalitativ analys är den process som omvandlar kvalitativa data till resultat” Patton, 2002, 
(s. 432). Därefter kan man eventuellt gruppera, mäta samband eller rangordna data. Här 
följer en redogörelse för en analys som gjordes av artiklarna. För att kunna härleda eller 
svara på min fråga om dramapedagogik kan vara en specialpedagogik har jag valt att 
sammanställa artiklarnas referenser och gjort en grov indelning beroende på orden som 
nämns i titlarna och om de är kopplade till (d) drama- eller (s) specialpedagogik eller en 
(mix) blandning av båda eller av (övrig) annan karaktär. Detta kan betraktas som den 
gruppering Patton nämner. Det är inte artiklarnas data som ifrågasätts utan hur den här jag 
valt att gruppera och slå samman  underlag från de olika artiklarna. 
 
Här följer analys i form av två grupperingar, vilket Patton (2002) kallar för konstruerade 
koder, av artiklarna för att möjliggöra en ytterligare analys för senare redovisade reslutat. 
Vid den manuella urvalsmetoden av de sex artiklarna inom sökresultatet på EbscoHost, av 
relevanta artiklar baserat på sökorden, togs hänsyn till att få en varierad bild av 
dramapedagogik. Till att börja med delades dramapedagogik in i två konstruerade koder.  
Dessa konstruerade koders utformning ligger till grund för att värna dramapedagogikens 
ursprung, teaterdisciplinen och förhindra att dramabegreppet i en skolkontext reduceras till 
att endast vara en metod för andra ämnesdiscipliners uppsatta mål. 

A. drama som ämne, med hänvisning till en estetisk disciplin som kräver sin 
ämnesspecifika utbildning.  

B. drama som metod i en skolkontext, dramapedagogikens roll i andra ämnen än 
drama.  

 
Därefter skapades en undergrupp till koden B drama som metod i en skolkontext genom 
följande kategorier från ett till fyra. Koderna har klassificerats utifrån mina teoretiska 
utgångspunkter och definieras fortsättningsvis som koder: 
 
B1) Drama enligt Olenius/ Ward vilken stimulerar läsförståelse eller Bolton/Heathcote/-
O´Toole som stimulerar andra skolämnen i allmänhet. 
B2) Drama enligt Brian Way/Neva Boyd som övar alla sinnen och koncentrationen genom 
intuition och leken som metod.  
B3) Drama enligt Keith Johnstone/Viola Spolin, som övar spontanitet och kreativitet genom 
improvisationer som metod.  
B4) Drama enligt Augusto Boal, som frigör deltagarna från förtryck genom synliggörande 
av normer och gruppdynamik genom Boals fysiska dramaövningar.  
 
De fyra koderna enligt ovan (B1-B4) jämförs med ett teoretiskt ramverk som Sternudd 
(2000) definierat i förhållande till läroplansmål och drama som demokratisk fostran i skolan 
i sin avhandling. Syftet med jämförelsen är att testa kategoriernas giltighet genom att skapa 
relation till liknande kategorier som sedan tidigare utformats och som har hög 
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citeringsfrekvens som är fallet med Sternudds avhandling. Senast i januari 2014 hade 
Sternudds avhandling över 300 direktciteringar enligt Google Scholar. 
 
Sternudds kategorier är:  
1) det konstpedagogiska perspektivet 
2) det personlighetsutvecklande perspektivet 
3) det kritiskt frigörande perspektivet 
4) det holistiskt lärande perspektivet.  
 
Vid en kvalitativ analys har koderna B1-B4 enligt ovan, drama som metod och inriktningen 
kopplats ihop med Sternudds ramverk för att analysera kodernas giltighet. För att förtydliga 
har jag lagt in ett S framför Sternudds koder. 
 
 
Tabell 1.               Kod/Kategorijämförelse 
 

Umerkajeff Sternudd Överensstämmer Avvikande definition 

B1  S1  x  
B2 S2 x  
B3 S3 x  
B4 S4 - x 

 
I tabell ett framgår det att det råder likheter mellan samtliga koder förutom den fjärde koden 
som har en avvikande definition. Anledningen att inte  båda kod fyra har slagits samman 
beror på att jag anser att ett holistiskt lärandeperspektiv är själva utgångspunkten för 
dramapedagogik, varför den koden inte skapar något tydligt strata och blir då inte en 
användbar kod/kategori för att gruppera. Den fjärde koden i min litteraturstudie (B4) 
uttrycker individen ’i’ samhället på ett annat sätt än Sternudds kod fyra (S4)  som utgår från 
individen i förhållande ’till’ samhället. Jag definierar min kod fyra (B4) som en normkritisk 
kod som utgår från att det inte finns några naturlagar för något som kan anses som normalt 
utan ifrågasättande. Därav kopplade jag inte min kod fyra (B4) med Sternudds kod fyra 
(S4) den frigörelse som Sternudd beskriver kopplar jag till det improvisationsarbete som är 
vanligt förekommande inom dramapedagogik motsvarande kod tre (B3) i min 
litteraturstudie. 
 
De sex utvalda artiklarnas information analyseras dels i löpande text, dels med stöd av 
översikter i form av tabeller för att förtydliga deras relevans varav en i uppsatsen och övriga 
i bilaga. Tabellerna ger en överblick över materialets koppling till min frågeställning och 
underlättar identifiering av likheter-/skillnader mellan valda källor för en syntes. Vad som 
studerats är på vilket sätt dramapedagogiken kan vara en metod för personer med behov av 
särkilt stöd. Som grund för förståelsen ligger den redogörelse för vad dramapedagogik är 
och dess rötter från reformpedagogiken, som redovisats under bakgrund tidigare i 
uppsatsen. Frågeställningen som undersöks är om det finns forskning som stödjer att 
dramapedagogik är en metod för personer med behov av särkilt stöd. Artiklarnas referenser 
redovisas i en grov indelning av specialpedagogik, dramapedagogik/teatervetenskap, mix av 
båda, samt annan.  
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Dataextraktion och evidensgradering 

Resultatet av reduktionen redovisas genom att syfte och målgrupp identifierats i en tabell 
där syftet har kod A (är drama som ämne) eller B (som pedagogisk metod). Därefter har den 
dramapedagogiska metoden identifierats Vilken har kod B1-B4. De teoretiska perspektiven 
har identifierats liksom metoden för själva forskningen. 

Forskningsetiska aspekter 
Redan på 40-talet uttryckte Robert Merton (1973) i de så kallade CUDOS-normerna  att god 
forskning borde präglas av universalism och kritiskt tänkande gentemot den egna 
forskningen. CUDOS är en förkortning av de principer som Merton sammanfattade till 
kommunal, universalism, oegennytta, (disinterestedness), originalitet och skepticism. 
 
Inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning är det ett forskningskrav att forskningen 
är tillgänglig, att kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras 
(Vetenskapsrådet, 2005). Haugs (2003) ståndpunkt i denna diskussion är att  
 

alla forskningsperspektiv har legitimitet och kan vara av värde, men i olika syften och för 
olika aktörer och på åtskilda arenor (s.43) 
 

Haug menar därför att det är av stor vikt att en varierad syn på skolan representeras och att 
man motverkar att 
 

 ... ett fåtal aktörer, arenor eller perspektiv som får en monopolställning. Detta kan skapa 
”meningsterror” och förhindra insikt, förståelse och utveckling. Variation och omfång när 
det gäller kunskapsutvecklingen är av speciell vikt på ett område där mycket är oklart och 
där det finns många lösningar på en och samma utmaning. (s.45) 
 

Kvalitativa studier har speciella etikproblem menar bland annat Patton (2002) och Borg och 
Westerlund (2012) då det inte finns lika klara metodregler som vid experiment. Artiklarna i 
det här examensarbetet har lästs flera gånger. De har sammanställts utan att förlora sitt 
sammanhang och behandlats med respekt och noggrannhet och med den förförståelse och 
den språkliga kompetens som de kräver. Deltagarnas anonymitet har beaktats i artiklarna 
såsom på ett fotografi från en dramaövning i min egen undervisning, då deras ansikten är 
utsuddade för att ingen ska kunna identifieras. 

 

Resultat 

Litteratursökningens artiklar 

Här följer en beskrivning av de sex artiklar som ingår i studien efter att ett stratifierat urval 
gjordes med följande innehåll (tabell 2): 
 
Tabell 2. De utvalda artiklarnas ämnesinnehåll 
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 Art.nr.      Klassificering utifrån data kopplat till drama och målgrupp 

 

 

 

 

1. Ett konstnärligt uttryck för alla  

 “Disabled students in the performing arts – are we setting them up to succeed?” är en 
artikel publicerad i International Journal Of Inclusive Education av Band, Lindsay, 
Neelands och Freakley (2011).  De har gjort en pilotstudie med hjälp av tre yrkesskolor i 
England för teater och dans under 10 månader och använt sig av observationer och 
intervjuer för en tematisk analys. Artikeln har 22 specialpedagogiska, två 
dramapedagogiska, sju mixade samt fyra andra referenser. Man hänvisar bland annat till 
politiska dikret ”Excellence for All Children” (1997) samt ”Removing Barriers to 
Achievment” (2004). Sammanlagt 35 referenser. 
 
Beskrivning av inkludering i Bands m.fl. (2011) studie bygger på en social modell som 
genom begränsning i miljön eller ett socialt sammanhang exkluderar individen och därmed 
uppstår behovet av inkludering enligt Band m.fl. (2011). Man har då två kategorier. 
Bedömningen av en persons svagheter, dess oförmåga i förhållande till andra (impairment) 
avseende kroppslig fysik och kognition. Dessa är av biologisk karaktär enligt författarna. 
Den andra kategorin är en persons funktionshinder (disability) som kopplas till ett socialt 
misslyckande. Vidare menar Band m.fl. att på senare tid, med den tekniska utvecklingen 
eller medicinska, har en förenlighet kunnat komma till stånd mellan de exkluderade och 
övriga individer som de kallar ’compatibility’. Som exempel nämner de hörapparater för 
hörselskadade. Författarna problematiserar den här sociala modellen då man enligt dem inte 
kan avgöra var funktionsnedsättningen slutar och var oförmågan tar vid. 
 
Teatergrupperna som ingick i studien avfärdade tanken att fysisk oförmåga, exempelvis att 
röra armar och ben, skulle hålla tillbaka en artist. Därför fick en elev med begränsad 
användning av benrörelser istället undersöka sin balansförmåga från rullstolen. Syftet med 
uppgiften var att eleven skulle förstå att målet var att skapa en form med kroppen, och fick 
därför utforska sina övre kroppsrörelser för att uppnå detta. Om det är ett mänskligt uttryck 
med en viss struktur, kan man uttrycka det vare sig man är på fötter eller sitter i en stol. Det 
egna uttrycket kan se något annorlunda ut, men man genomför den struktur som man kan. 
Om fler skulle stödja detta normkritiska perspektiv skulle det innebära ett avsteg från 
exempelvis det traditionella begreppet balett till en bredare förståelse för syftet med konsten 
menar Band m.fl. (2011). En brittisk regissör vid en av teatergrupperna satte det alternativa 
perspektivet i samband med agerandet, 

 
Det handlar inte om att kunna gå, eller ens nödvändigtvis, att tala engelska för en 
döv artist. Det är något mycket större än så. Det handlar om att ha en förståelse för 
karaktären och dess samverkan. Och så du då, som regissör, måste hitta olika sätt 

1 drama som ett konstnärligt uttryck oavsett delt. ev. begränsningar 
2 drama som kommunikation inom det autistiska spektrat, 
3 drama för döva eller stumma eller blinda 
4 drama som inkludering 
5 drama när fysiska inlärningsproblem föreligger 
6 drama när verbala svårigheter föreligger 
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att berätta detta genom att konfronteras med människor vars förmåga inte är 
samma som den grupp du jobbade med tidigare. (Min översättning, Band m.fl.  
2011, s.33) 
 

Band m.fl. (2011) hävdar att en bredare förståelse för konstnärliga ändamål skulle 
argumentera för en ny modell för funktionshindrade inom ramen för utbildning inom 
scenkonst (drama och dans). Detta skulle leda till en estetisk modell som erkänner den 
unika kvaliteten inneboende i varje utbyte mellan skådespelare eller dansare. Detta sker 
oavsett funktionshinder eller avsaknad av detsamma. De som uppträder måste få 
erkännande på lika villkor i varje möte med en publik som måste acceptera att kompetens 
kommer till teatern med eller utan funktionshindrade artister. För tillfället är denna vision 
ett ideal menar forskarna. Det är svårt att bryta den konventionella utbildningens normer. 
Men om konstnärliga skolor erbjuder parallella inkluderande utbildningar är det viktigt att 
den idealistiska strävan mot konstnärliga utryck som mål (att skapa konst) inte glömmer 
bort individens upplevelse som det mest centrala. Därför kan man erkänna och genomföra 
anpassningar som behövs för att underlätta positiva erfarenheter från undervisning/ 
inlärningsprocessen för att lyckas. Det finns ett behov av att definiera begreppen för den 
inkluderande praktiken som både systemisk och särskild. Dessutom menar forskargruppen 
att man måste upplåta respekt och möjlighet till engagemang i konsten för och av 
funktionshindrade studenter. Detta är en utmaning menar man vidare mot de rådande 
samhällsvärderingarna som man anser kräver åtgärder. Utöver allmänna faktorer av 
betydelse för utveckling av inkluderande undervisning i det allmänna utbildningssystemet, 
behövs yrkesutbildning inom scenkonsten som kräver erkännande men också 
rekonceptualisation av excellensen inom konsten.  Dramareferenser i artikeln: Neelands är 
en av forskarna och även en dramareferens som skrivit flera handböcker för lärare i drama. 
  

2. Drama som kommunikation via alla sinnen 

”The use of drama to teach social skills in a special school setting for students with autism” 
är en artikel publicerad i Brititsh Journal of Learning Support av Kempe och Tissot (2012). 
Forskarna har studerat två elever, som har ASD, Autism Spectrum Disorder, genom en 
halvårig fallstudie som avslutningsvis filmats (2008-2009). Artikeln har 18 special-
pedagogiska, fyra dramapedagogiska, två mixade samt tio övriga referenser.  Man hänvisar 
bland annat till Peter (2009) ”drama as a learning medium is still under-used in specialist 
settings” (s. 97). Sammanlagt 34 referenser. 
 
Avseende inkludering så hänvisar Kempe och Tissot (2012) i sin studie till Ainscow 
”välkomna mångfald bland alla elever.” I de övningar man gjorde med hjälp av 
processdrama, där läraren spelar med i en roll, och man hade utvecklat en imaginär elev 
som alltid fanns i klassrummet, visade det sig att en av flickorna med ADS var mer 
fantasifull än övriga i gruppen som inte bar på någon diagnos. Kempe och Tissot 
konstaterade att hennes inlevelseförmåga inte på något vis var sämre trots att det rörde sig 
om abstrakta föremål. Vidare menade man att drama är en flexibel pedagogik som är lyhörd 
för den rådande stämningen, avseende välbefinnandet hos samtliga närvarande i aktiviteten. 
Det kan därför därför finns inkluderingen alltid närvarande. Kempe och Tissot påpekar att 
mindre erfarna lärare kan sakna förtroende för att använda drama som ett medel på grund av 
dess krav på omgående reflektion under själva genomförandet. Dessutom kan 
dramametodens underfundiga blandning av spontanitet och struktur vara svår att greppa. 
Men om man tar tillvara på dramats väsen, kan det leda till skapandet av en undervisnings-
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situation som har lite utrymme för misslyckande och utgör därför en "säker miljö" där man 
kan utöva viktiga sociala färdigheter enligt Kempe och Tisson. Dramareferenser i artikeln: 
O’Neill. 
 

3. Drama genom dövas ögon  

“Dramatic interactions: theater work and the formation of learning communities” är en 
artikel publicerad i American Annals of the Deaf av Meath-Lang (1997). Den beskriver 
läroplanen som Meath-Lang utvecklat då hon arbetar som lärare i teater vid Rochester 
institutet som är ett nationellt centrum för döva i USA. Kursen, Teaterhistoria genom dövas 
ögon, förbereder eleverna för en livslång och en personlig koppling till teaterns alla led.  
Meath-Lang beskriver vikten av teaterns komponenter som allmängilitga men för döva 
”particular attention must be paid to both the visual natute of learning and to themes that 
resonate with and attract them.” (1997, s. 100). Meath-Lang redogör för olika modeller  och 
strategier för att använda drama i en klassrumsmiljö. ”Curriculum Drama or Drama in 
Education (DiE),…” (1997, s. 100). Artikeln har en specialpedagogisk, två teaterveten-
skapliga,  två mixade samt en övrig referens. Sammanlagt sex referenser. 
 
Meath-Lang (1997) uttrycker att läroplanens innehåll och produktionsscheman utformas 
med hänsyn till de möjligheter och utmaningar som en global gemenskap och ett 
pluralistiskt samhälle skapar. Skapande arbete med döva ingår konsekvent, och det sätt på 
vilken teatern påverkar och påverkas av kulturer studeras med särskild uppmärksamhet på 
förhållandet mellan att uttrycka sig själv själsligt.  Hur ens kreativa avsikter och äkthet av 
budskap via olika former visar sig. Att skapa visuell teater och visuella representationer av 
kommuni-kation, med särskild uppmärksamhet på kreativ översättning av det amerikanska 
teckenspråket ASL. Läroplanen tar upp engelska och ASL, kunnighet, kommunikation i ett 
brett spektrum av former och stilar, och kritiskt tänkande. “Dramatic Interactions: Theatre 
Work and the Formation of Learning Communities” (Meath-Lang, 1997) saknar   drama-
referenser. 
 

4. Drama som social grupplek 

”The Contribution of Social Group Work to Education and Social Theory” är en artikel 
publicerad i Journal of Educational Sociology av Boyd (1938). Vad Boyd försöker 
definiera är det signifikanta med gruppleken. Hon hänvisar till Korzybskis teori kring 
abstraktion. Boyd menar att Korzybski undviker att separera kropp och tanke. Boyds 
formuleringar bygger på sju års forskning av experimentell karaktär och fallstudier i 
Chicago. Artikeln har en text som säger, ”Because of this lack of standardization the writer 
must be held responsible for the ideologies set forth in this paper.”(Boyd, 1938, s. 196). 
Förutom Korzybski, hänvisar Boyd till Child och dennes Physiological Foundation of 

Behavior. Artikeln har två referenser varav båda är av den fjärde kategorin, övriga. 
 
Boyd (1938) utvecklar gruppleksteori som i sin konstruktion är inkluderande. I sitt 
resonemang, med hänvisning till Korbytzski, förtydligar Boyd att det som abstraheras 
kommer från något påtagligt varpå miljön också spelar stor roll för processen. Boyd 
beskriver processen för hur en lärare övar språkinlärning genom att inkludera barnets 
senaste upplevelse. En morgon regnar det och läraren frågar barnen om den känsla de hade 
när de gick till skolan. Med utgångspunkt från dessa ord väver hon in paraply, regn och 
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andra tillhörande ord med de ord barnen just uttryckt. Alla bidrar med något individuellt till 
en gemensam berättelse som man senare kan referera till och alla kan minnas tillsammans. 
Boyd refererar till egen empiri då hon menar att individuell patologi, kan korrigeras i en 
gruppkontext och därmed kan man även lindra större sociala problem för individen i 
framtiden. Boyds utbildningsprogram utgår från användandet av leken men med väl 
fungerande gruppledare. Leken är lika tillämpbar på patologiska som på friska personer. 
Inbäddad i denna filosofi då artikeln är skriven på 1930-talet fanns övertygelsen om att 
social utbildning av unga människor inte kunde lämnas åt slumpen, inte heller kunde 
socialiseringen av  barn endast bero på familjen, även om det var inom den som den måste 
börja. Inkludering som ord nämns inte i Boyds artikel men den teori hon utvecklade bygger 
på gruppaktivitet som i sig är inkluderande. Dramareferenser: Boyd var Spolins lärare. 
 

5. Drama när fysiska inlärningsproblem föreligger 

 “Can mimetics, a theatre-based practice, open possibilities for young people with learning 
disabilities? A capability approach” är en artikel publicerad i British Journal of Special 

Education av Trowsdale och Hayhow (2013). De har undersökt det fysiska uttrycket genom 
dramapedagogiken och hänvisar till ‘mimetic’. Projektet pågick under fem år. Det första 
året involverades 25 barn med två pedagoger. Det femte året hade man 112 barn och 55 
pedagoger invovlerade. Trowsdale och Hayhow har haft olika metoder i sitt genomförande 
men har bland annat beskrivit ett case omfattande en elev med pseudonymen ’Robert’. Man 
hänvisar bland annat till nyttan av att arbeta med clownuttrycket för att utveckla  fysiska 
rörelser för dem med inlärningsproblem. Clownuttrycket möjliggör bland annat 
närvaroträning ” This involves seeking the state of, where a person is able to be entirely 
present in the moment, truthful, vulnerable, open to failure, taking risks, able to express 
emotions…” (2013, s. 74). Artikeln har tio specialpedagogiska, tolv dramapedagogiska, två 
mixade samt 16 övriga referenser.  Sammanlagt 40 referenser.  
 
Trowsdale och  Hayhow (2013) utgår från att alla individer är annorlunda på något vis 
varpå ingen är normal. Den dramapedagogiska metoden ’mimetic’ bygger på det fysiska 
uttrycket som härmas av deltagarna med den skillnaden att man tillför något eget och man 
samarbetar och blir beroende av varandra. Man undersöker rådande fysiska uttryck med 
hänvisning till övningar från Boal (1979) och Freire (1996). Någon översättning i 
klassrummet krävs inte då man inte använder sig av ord för kommunikation. Den förändring 
som ’mimetic’-träningen skapade visade sig genom; problemlösning, nytänkande, 
engagemang, risk-tagande och reflektion över lärandet. Trowsdale och Hayhow använde sig 
av en 4-gradig skala där 1 var lägst tänkbar och 4 högst tänkbar förbättring. Under alla fem 
åren fick eleverna mellan 3 och 4 poäng. ”This possibility of transformation through the 
experience of playing a role, of exploring multiple roles, is also significant in mimetics” (s. 
77). Dramareferenser: Boal, Freire och Barker.  

6. Drama när verbala svårigheter föreligger 

 “Teaching Self-advoacating Strategies Through Drama” är en artikel publicerad i Pro-ed 

journals, Intervention in School and Clinic, av Schnapp och Olsen (2003). De har under en 
fyra veckors sommarkurs i drama som metod observerat deltagarna som skall vidare till 
högre utbildning i Columbia. Fokus har varit på de strategier eleverna måste behärska för 
att bli självständiga via drama som metod i skolan. Man har övat upp färdigheter genom 
presentationsövningar, verbala och icke verbala övningar, sinnesträning och andra 
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dramaövningar. ”One of the tenets of improvisation is to establish ’presence,’ which reuires 
the use of listening, prioritizing, and concentrations skills as a means of engaging others in 
the chosen environment.” (s. 217). Artikeln har fyra specialpedagogiska, en drama-
pedagogisk, en mixad samt två andra referenser. Sammanlagt åtta referenser. 
 
Schnapp och Olsen (2003) hänvisar till fyra strategier som Alley och Deshler utvecklat när 
man arbetar med unga vuxna som har inlärningsproblem. Sedan starten 1996 har man 
inkluderat dramakomponenter i en sommarkurs på fyra veckor. Denna kurs övar eleverna i 
verbala färdigheter inför höstens högre studier. Väntetid, repetion, återkoppling och en 
vägledande återkopplingsteknik som sätter i bruk och illustrerar deltagarnas ord för att 
skapa förståelse för vad de uttrycker. ”They learn that performing is not an alien concept 
but an essential part of what it means to be a human communicator.” (s.218). 
Dramareferenser: Freire och Spolin. 
 

Pedagogerna i studierna 

De flesta pedagogerna som omfattades av de verksamheter som artiklarna redogjorde för, 
beskrevs som trygga i sig själva. Intervjuerna med pedagogerna i Bands (2011) mfl. studie, 
tydde på att de kände sig förtroliga i sin yrkesutövning bland annat grundat på erfarenhet 
och vana av att arbeta med heterogena grupper.  Detta uttryckte både de pedagoger som 
arbetade med drama som ämne (A) och de med drama som metod (B1-4). Man hänvisade 
till gemensamma metoder för inkludering och ett gruppdynamiskt eller relationellt 
förhållningssätt. Det framgick via observationer eller intervjuer att majoriteten av 
pedagoger förkastade en normativ inställning till undervisning av funktionshindrade elever 
då en sådan inställning skulle förneka de unika egenskaperna hos varje person. Flera lärare 
påpekade att det saknades litteratur om metoder för att lära elever vars tal- och sångförmåga 
är nedsatt.  Studierna i de sex artiklarna  ger många exempel på adaptiva 
undervisningsmetoder för funktionshindrade elever som rymmer individuella skillnader i 
utövandet. Det fanns många fall där de vanliga lärarna fick användning för sin långa 
erfarenhet av undervisning, oavsett om det gällde elever med inlärningssvårigheter  eller 
fysiska funktionshinder, för att spontant hantera individuella svårigheter som uppstod i 
klassen. Dessa pedagoger gjorde klart att de inte hade anpassat sitt material i förväg för att 
tillgodose elevernas funktionshinder men gjorde justeringar som dök upp vid 
undervisningstillfället. I Fairfax Theatre Company Stage Rights, en av de tre yrkesutövande 
skolorna, tyckte elever att det var till stor hjälp att ha en lektionsstruktur som gjordes klart 
för dem i förväg. Särskilt stöd kunde innebära mer upprepning, mindre steg i en process, 
och frekvent användning av reflekterande metoder. Det var även viktigt att engagera 
eleverna i aktiviteter och reflektion direkt efter en session. Detta gjorde man för att 
eliminera allt för långa mellanrum mellan att utföra och reflektera. Detta uttrycktes av de 
handledare som intervjuats i undersökningen. En respondents kommentar var: 

 
”Det värdefulla med drama som metod är att det är individen som själv upptäcker vägen till 
behållningen. Vare sig det beror på entusiasm, rädsla eller nyfikenhet. Känslorna i 

kombination med drivkraft så som entusiasm, nyfikenhet eller rädsla förstärker upplevelsen 
och minnet kvarstår” (Band med flera, 2011, s. 906). 

 
Flera handledare kommenterade att alla elever lär sig på olika sätt och om behovet av att ta 
med en rad olika metoder i klassrummet. När en inhyrd tolk krävde paus efter tjugo minuter 
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ledde detta till att läraren började omvärdera den optimala koncentrationsförmågan som kan 
förväntas av traditionella elevgrupper. En annan lärare, ersatte instruktionen ”alla blundar” 
med ”fokusera och skärma av alla stimuli” i en klass där det ingick blinda elever. Hon 
berättade att hon därefter har behållit sin nya fras trots att hon inte längre hade blinda i sin 
undervisningsgrupp. Frasen var tydligare då den även förhöll sig till ljud vilket blev 
tydligare för samtliga elever.  
 

Relevansbedömning och Kvalitetsgranskning 
En sammanslagning av artiklarnas referenshänvisningar i ett cirkeldiagram (se figur 1) 
synliggör dominansen av specialpedagogiska referenser. Av 125 st. bestod kopplingen till 
specialpedagogik av 44 % och dramapedagogik 17 %. 
 

 
Figur 1.  Artiklarnas referenshänvisningar 
 
För ytterligare koppling till de namngivna författarna och deras giltighet idag genom att 
synliggöra hur ofta de refererats se bilaga 3.  
 
Av samtliga sex artiklar har begreppet inkludering som syfte för verksamheten identifierats. 
Målgruppen för studierna faller inom skolbarn upp till högskolestuderande. Teoretiskt 
perspektiv kan i samtliga fall hänvisas till kritisk teori. Förekommande vetenskapliga 
metoder: tre fallstudier, två beskrivande, varav en med hänvisning till läroplansteori och 
den andra utan någon teoretisk metodhänvisning alls, samt en longitudinell aktions-
forskning. Två av artiklarna kategoriserade jag som ’drama som ämne’ och övriga fyra 
artiklar kategoriserade jag som ”drama som metod”. Samtliga undersökningar redovisade 
positiva resultat i form av nominaldata. En av artiklarna hade transformerat värden till 
ordinaldata, varpå rangordning kunde göras som visade på positiva effekter av 
verksamheten (Borg & Westerlund, 2012). För ytterligare översikt över syfte, målgrup och 
vetenskaplig teori eller metod som används, se tabell 4 i bilaga. 
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Redovisat resultat kopplat till framgångsfaktorer presenteras i tabll 5.  Dessa faktorer har 
framkommit i artiklarna som avgörande för att uppnå goda resultat. 
 
 
Tabell 5. Framgångsfaktorer för dramaverksamhet 

 

 Resultat i artiklarnas undersökningar Framgångsfaktorer 
1 Konstnärligt uttryck utöver det vanliga pga 

dess ifrågasättande av gängse normer.  
insikt från samhället,  
ifrågasättande av excellence inom konsten,  
varierad metod,  
pedagogens förtrolighet 
inkludering 

2 Bevis på abstrakt tänkande och empati hos 
deltagarna kunde synliggöras. 

inlevleseövningar 
lära av varandra (i par) 
processdrama 
Pedagogens improvisationsförmåga 

3 Inkludering och framgångsrik teater för alla. 
Individuell utveckling men med känsla av 
ett gemensamt ansvar för att fira det dåtida 
förbättra det aktuella och forma framtiden. 

läroplansutformande,  
drama som disciplin för alla, I detta fall 
döva I USA  
utveckla uttrycket för ASL, 
inkludering 

4 Progress som tidigare ej varit möjlig, elever 
som började leka och däremd även 
utvecklades inom övriga skolfunktioner. 
Konkret kunde elever flytta vidare i 
årskurserna pga utvecklingen som skett 
med eleverna via leken. 

strukturerad lek som bygger på  
koncentration, sidocoaching och 
utvärdering 
den egna erfarenheten i en grupp 
Utgå från individens motivation 
 

5 Viasr på förbättringar inom problemlösning, 
engagemang, risktagande, innovations-
tänkande, reflektionsförmåga på en 
fyrgradig förbättringsskala  

Det fysiska uttrycket och härmning utan ord 
rollspel 

6 Förbättrade kommunikationsfärdigheter. 
Förbättrat självförtroende enligt lärare och 
föräldrars utsago. 

Förståelse för nyckelbegrepp; Väntetid, 
repetition, återkoppling och en vägledande 
återkopplingsteknik  

 
 
Av tabellen kan man inte avläsa framgången med tydliga mätbara metoder för framgång 
varför det är svårt att ur detta material finna tydliga kvantifierbara gemensamma nämnare 
med vetenskaplig grund. 
 

Syntes av resultat 

Svar på frågeställningen 

Med hänvisning till de artiklar som ingick i det här examensarbetet kan man inte förkasta 
mitt antagande att dramapedagogik kan fungera som en metod för personer med behov av 
särkilt stöd. 
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Formen för detta tycks vara gruppdynamiska lekar. Dessa dramalekar övar förmågor utan 
att fokusera på dem i uppgiften. Färdigheterna uppstår som en bieffekt av aktiviteten.  
 
Fysiska övningar som utgår från individens möjlighet till att uttrycka sig förekom i flera 
fall. Som exempel nämnde Trowsdale och Hayhow (2013) clownen som en utgångspunkt 
för att utveckla fysiska färdigheter. Eller som i den första artikeln med teatergrupperna och 
yrkeshögskolor i England där Band m.fl. (2011) ignorerade oförmågor och utgick från 
möjligheterna hos individen som exemplet med balansförmågan från en rullstol som lika 
giltig utgångspunkt som att stå på benen.  
 
Genom dramapedagogik utvecklades fantasi och intuition. Detta skedde även med de elever 
som hade neuropsykologiska funktionshinder. Det blev enklare att utsätta sig för okända 
situationer i en dramagrupp där man kunde öva på verkligheten i en påhittad situation. Det 
är elevens egna försök som skapar erfarenheten och upplevelsen, som genom olika 
känslolägen består i minnet. Med hjälp av känslor konsolideras det nya, varpå 
korttidsminnet eller arbetsminnet blir avlastat utan förlust av det nya. Detta skedde med 
hjälp av upprepning eller iakttagelse via visuell eller audiellt sinne. Det var en holistisk 
inlärning. 
 
Mitt urval av sex artiklar tyder på att drama som metod inom en skolkontext är oftare 
förekommande än drama som ämne. Detta är ett förvånande resultat och talar emot 
föreställningen som några forskare uttrycker, bland annat Kempe och Tissot (2012) 
nämligen att drama utnyttjas mer som projektarbete med strävan mot en färdig 
föreställning. Det varierade tillvägagångssättet inom dramapedagogik fyller en funktion för 
alla medverkande. Likaså berikade en integrering av funktionshindrade i en lärokontext 
insikten om lärandet, vilket flera pedagoger bekräftade genom exempel som fått dem att 
ifrågasätta normer. 
 

Inkluderingsbegreppet i samtliga artiklar 

Det talas om inkludering som avgörande begrepp inom specialpedagogik.  Till grund för 
inkluderingens syn- och tillvägagångssätt tycks både drama- och specialpedagogik utgå från 
kritiska teorier. Den bakgrund, mot vilken dramapedagogik och specialpedagogik 
utvecklades till att ingå i den offentliga sektorn, sammanfaller med den industriella 
revolutionen, och reformerna för den aktiva pedagogiken (Rainwater, 1921; Addams, 1910; 
Hägglund, 2001).  Olikheter betraktas som möjligheter i en leksituation varför inkludering 
faller naturligt in i strukturen för en lek. Praktiskt grupparbete så som Boyds lekteori (1938) 
är utformad där leken fungerar som stöd för att hjälpa de som är passiva att lita på sig 
själva, och andra att fatta beslut, att ta initiativ. Även risktagande tycks ha varit grunden vid 
de drama- specialpedagogiska verksamheter som beskrivits i artiklarna. 
 
I den andra artikeln menade Kempe och Tissot (2012) att lyhördheten för gruppens sinnes-
stämning, som är inbyggd i dramapedagogik värnar inkludering. 
 
Döva som grupp framstår som en grupp med stark tillhörighetskänsla inom gruppen för det 
funktionshinder man har gemensamt med de andra gruppmedlemmarna varför någon 
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inkluderingsaspekt inte behöver tas hänsyn till i detta redan exkluderade sammanhang. En 
skola för de med ett specifikt funktionshinder ( Lang, 1997). 

Pedagogens och omgivningens roll 

Av sex artiklar så framstår pedagogens insiktsfullhet som primär i undersökningarna i fem 
av dessa. Kempe och Tissot (2012) menar att anledningen till att drama inte används fullt ut 
i skolan är bristen på dramafärdigheter hos pedagogen. Von Wright (2001) beskriver det 
relationella förhållningssättet som relationen mellan individer och pedagog som mer 
avgörande än individens eventuella tillkortakommanden. Band m.fl. (2011) pekar på 
bristande engagemang avseende inkludering av de elever med behov utöver det som anses 
som normalt. Policydokumentet i England, DfES ”Guidance on Disability Acess” för 
D&DA, föreslog att man motiverade de lärare som tycktes sakna engagemang. I den tredje 
artikeln av Meath-Lang (1997) utgår från en läroplansteori som kallas för ’community’ och 
som har ett helhetstänkande avseende olika teman med hänsyn till hörselbegränsningar. 
 

Dramalekens påverkan på individen 

Lekars effekt på personligheten och kompetensutvecklingen av individen går bortom det 
teatrala eller estetiska, var vad elevintervjuerna i den första artikeln uttryckte (Band m.fl. 
2011). Att vårda färdigheter och attityder som är användbara i varje aspekt av lärande och 
liv är därför viktigt i skolan även om arbetsmarknaden som konstnär är vansklig för 
samtliga. Boyd (1938) och Spolin (1963, 1986) uttryckte att alla får vara med i leken och att 
det inte finns någon vinnare. Konsekvensen av att ha en vinnare i en grupp av exempelvis 
tio elever är att alla andra är förlorare. Detta undviker man om man ser på framgång som 
något annat än att vinna över andra deltagare, snarare att vinna över sig själv, vilket 
genomsyrar alla de undersökningar det här examensarbetet studerat, genom de värderingar 
av normkritisk karaktär som förekommit.  
 
En syntes av vad som framkommit i artiklarna och som påverkar måluppfyllelsen både 
inom drama- och specialpedagogik är följande 
 

• Gruppaktivitet med aspekter av storlek/utrymme/tid 
• Inkludering med aspekter av respekt/trygghet. 
• Motivation/elevcentrerad, upplevs som lustfyllt eller nyttigt för individen själv. 
• Ledarens kompetens med aspekter av egen självinsikt/välvilligt inställd/tydlig. 
• Status i förhållande till omvärlden med ett programinnehåll som borde angå alla. 

 

Diskussion 

Prövning av mitt antagande via syntesen 

När en formulering av frågeställning skulle göras inför detta examensarbete uppstod 
problem med begrepp som var allt för diffusa eller allt för varierande i sin betydelse 
beroende på kontexten. Exempelvis specialpedagogik som Skolverket (2011d) valt att 
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översätta till ’special pedagogy’ förekommer inte som begrepp på engelska. Inte heller 
dramapedagogik förekommer i en direkt översättning från svenska till engelska. Mitt syfte 
att skapa en samlad bild av två så, på grund av tvärvetenskapligh, diffusa områden genom 
en litteraturstudie blev svåravgränsad på grund av bristande enighet i den ämnesspecifika 
terminologin. Dessutom uppstod en motsättning i formuleringen ”samlad”. varpå jag valde 
att helt ta bort det uttrycket.  Om studien skulle upprepas skulle jag medvetet välja ut en 
aspekt av dramapedagogik och specialpedagogik för att kunna fördjupa mig i mötet mellan 
två discipliner. Exempelvis processdrama för elever med adhd. Dramapedagogik inbegriper 
dessutom forskning om konstnärlig verksamhet som bygger på estetiska processer och som 
inte på ett enkelt sätt kan synliggöras genom mätningar så som man definierar mätvärden 
inom naturvetenskapen med kvantitativa kvot- och intervallskalor (Borg & Westerlund, 
2012). Kanske är det därför som konsten nämns jämsides med vetenskapen i 
Högskolelagen. 
 

Artiklarnas relevans 

Av de artiklar jag valde ut kan konstateras, att samtliga artiklars undersökningar var 
longitudinella. En aspekt som torde påverka de utvalda artiklarnas reliabilitet i positiv 
bemärkelse. Man kan tolka det som att inom undersökningarna finns ett stort antal 
observationer över tid varför mängdkriteriet som Borg & Westerlund (2012) nämner 
därmed är uppfyllt. Artiklarna kom samtliga från USA eller England varför de kanske inte 
är fullt generaliserbara till svensk skola avseende inkludering då Sverige tycks förhålla sig 
mer naturligt till inkludering än i exempelvis England. Delaktighet och medinflytande 
motverkar utstötning och därmed mobbning om jag tolkar Emanuelsson (2004) rätt som 
menar att uttrycket ”en skola för alla” har kommit att betraktas som typiskt svenskt (s. 101). 
I förlängningen torde det då motverka utslagning, vare sig man som individ är inom eller 
utanför vad som ofta betraktas som ’normalt’  
 
I de gruppdynamiska lekarna som övar förmågor, utan att behöva fokusera på avsaknad av 
dessa hos individen, skapas lustfyllda situationer och färdigheterna verkar uppstå som en 
bieffekt av aktiviteten. 
 
Det visade sig att elever inom målgruppen för specialpedagogik hade kreativitet utöver de 
”normala” eleverna i vissa fall (Kempe & Tissot, 2012). Genom att exponeras för sin egen 
kreativitet och konstnärliga möjlighet kom deltagarna, av nödvändighet, att lära sig att 
koncentrera sina krafter, för att förmedla vad de redan kunde. 
 
Många dans- och teatergrupper har idag funktionshindrade i sina ensembler, uttryckte Band 
m.fl. (2011). Förhoppningsvis är det som en följd av inkludering på det sätt som man 
uttryckte vid de två dramaprogrammen i undersökningen. Band m.fl. har då förkastat 
normer till förmån för allas inkludering oavsett begränsning och sökt efter det konstnärliga 
uttrycket som det väsentliga. 
 
I den skola som var speciellt till för dem med hörselnedsättning (Meth-Lang, 1997) tycktes 
det som att gruppdeltagarna tillsammans kunde förenkla slutsatser varpå gruppmedlem-
marnas relativa likheter sammansvetsade dem. Till skillnad från andra gruppers egenheter 
som var stigmatiserande, avseende funktionshindret. En så konkret grupp av 
funktionshindrade, inom den här studien, känns som en grupp med stark tillhörighetskänsla 
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och inte ’svaga’ i förhållande till majoritetens normer. Artikeln som studerades var 
dessutom från en skola riktad mot döva varför de var i majoritet och inte behövde 
inkluderas på grund av sin funktionsnedsättning.  
 

Inkluderingsbegreppet är centralt 

Haug (2004)  menar att vid en kritisk analys av begreppet inkludering måste man även se 
över de kulturella och sociala skikt som en avgörande inverkan på möjligheten till 
inkludering. Detta stöds av Foucault (Ödman, 1995) och Bourdieu (Broady, 1998). Av de 
artiklar jag läst tycker jag mig avläsa en både social och kulturell inkludering i 
läroprocessen för drama. Min tolkning för att kunna svara på min frågeställning bygger då 
på hur artikelförfattarnas undersökningar värnar minoriteten oavsett om det är på grund av 
specialpedagogiska orsaker eller kulturella som de utgår en minoritet. Om man ser det udda 
och avvikande som något att behålla och istället påpeka att normer är skapade för 
majoritetens bekvämlighet och för in en av Nilholms (2012) kriterier för inkludering; 
gruppaktivitet, så uppstår samma grund som för dramapedagogik. I nuläget hävdar 
specialpedagogiken integrering som om något är utanför och skall föras in. Det är dessa 
premisser vårt samhälles skola har att hantera. Inkludering, som en liknande modell i 
sociala sammanhang för funktionshinder, och som flera av forskarna stödde sina uttalanden 
på hävdar att hela detta synsätt är fel. De individer som har fysiska, sensoriska och/eller 
intellektuella funktionshinder måste istället betraktas redan från början som helt "normala" 
människor, som bara råkar ha dessa extra skillnader (Band m.fl.; Boyd; Trowsdale & 
Hayhow). De båda dramaprojektens kollegiala inställning, vid yrkeshögskolorna i artikel ett 
hävdade detta med hänvisning till Terzi (2005). Inom konsten är avvikelsen, det udda, det 
man strävar att få fram, varför dramapedagogik och specialpedagogik visserligen har många 
gemensamma nämnare men också står i motsatsförhållande till varandra avseende syfte. 
Artiklarna har utgått från inkludering i arbetet med individerna men har haft en integrerande 
ansats då vårt samhälle trots allt har ordet ’normal’ som en avskiljare från dem som hamnar 
i periferin av fördelningskurvan, (Breivik & Eriksen, 2006).  
 
Då Kempe och Tissot (2012) som studerat processdrama problematiserar bristande 
kompetens hos lärare som en anledning till att man inte undervisar i denna drama-
pedagogiska metod saknas en omvärldsanalys. De nämner inte den fysiska miljön, eller 
storlek av undervisningsgrupp, eller planeringstid som man har till sitt förfogande, som en 
av orsakerna.  
 
Policydokumentet i England, DfES för D&DA som föreslog att man skulle motivera de 
lärare som saknade engagemang nämndes utan att författarna till dokumentet hade beskrivit 
lärarnas engagemang eller bristen på densamma.  

 
När Boal kom till Europa på 1970-talet efter att ha suttit fängslad och torterad i sitt hemland 
Brasilien på grund av sitt försök till att förändra samhället via teater, fann han en annan typ 
av förtryck då Europa var demokratiserat: Det personliga, kanske det som Foucault kallar 
’fogliga kroppar’ och som Boal kallar ’cop in the head’ eller konformitet för att tillhöra en 
grupp.  Vi är våra egna förtryckare utan att kunna härleda var förtrycket uppstod. Även en 
demokrati kan inneha  grupper av förtryckta blir min slutledning.  
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Gruppstorlek 

Av de artiklar som jag studerat kan man konstatera att i samtliga fall förekommer grupper 
med färre deltagare än i en skolklass om 20 elever som det är på min skola. Jag vet att det 
finns skolor med 30 elever och ännu fler vilket för mig är en ohållbar struktur för den 
utbildning vi avser att förmedla enligt skollagen. De liknar snarare en disciplinär struktur 
liknande den som Foucault målar upp då han liknar skolans organisation vid 
kriminalvårdsanstalter där man hålls fången med hjälp av disciplinära åtgärder och 
bevakning.  I de artiklar jag läst förekommer en mer dynamisk syn på själva gruppen, 
vilken kunde variera beroende på behov eller sammanhang.  Denna typ av flexibilitet torde 
vara svår att överföra på skolan i allmänhet som det verkar av schematekniska aspekter då 
dagens skoldag är detaljplanerad avseende tid och rum. Detta faktum hänvisar Foucault 
också till som en del i härskartekniken inom skolan (Ödman, 1995). 
 
 

Egna reflektioner 

För att koppla maktens osynlighet i skolan till Foucault och Bourdieu och min egen 
situation som dramalärare inser jag att det finns en anledning till att drama som ämne inte 
ryms inom läroplanen. För att öva upp intuition måste man tillåta spontanitet. Impulser 
tillåts och får aldrig blockeras. Ledaren tillsammans med deltagarna har uppsikt över själva 
grupputtrycket, betraktandet, ’handling utan ord’. Problemlösningen sker i handlandet. 
Elevens vardag är här och nu och när man leker så tar man till de strategier som behövs för 
stunden utan att egentligen tänka på det. Vill vi uppnå de övergripande målen i läroplanen 
måste vi skapa en miljö som tillåter kognitiva, fysiska, och intuitiva aspekter för att 
möjliggöra en kreativ erfarenhet. Den erfarenhet som Dewey tecknar upp i slutet av 1800-
talet och med Foucaults och Bourdieus diskursanalys synliggör avsaknaden av det spontana 
som ett medvetet maktmedel i allas vår skola av idag. Likaså Neuman (1983, 1984) menar 
att specialpedagogik handlar om spontanitet ”följer barns spontana utveckling av 
ämnesförståelse”. Att hänvisa till dramapedagogik som något som man inte skulle förmå att 
undervisa i, så som Kempe och Tissot (2012) gör, avseende processdrama som metod, 
upplever jag som en destruktiv diskussion som inte gynnar vare sig dramapedagogik som 
disciplin, eller lärares arbetsförhållande i dagens skola. 
 
Både dramapedagogik och specialpedagogik använder sig av yrkestitlar som pedagog och 
lärare. Båda tvärvetenskaperna delar omständigheter av att inte ingå i form av självständiga 
ämnen och kursplaner i grundskolan för samtliga elever. Båda vetenskaperna är beroende 
av ansökningsförfaranden till myndighet, som görs av skolhuvudman, för att få medel från 
Skapande skola, som handhavs av Kulturrådet eller SIS-bidrag, medel för särskilda insatser 
i skolmiljön, Specialpedagogiska skolmyndighetens, (SPSM) hemsida 2014-02-28. 
 
Ponera att det fanns ett ’blankt’ skolämne i schemat för det unika i varje elev oavsett 
riktning i en ’Deweyanda’ där man utgår från eleven. ”I believe that the only true education 
comes through the stimulation of the child’s powers by the demands of the social situations 
in which s/he finds him/herself.” (Dewey, 1897, s. 99),  s/ + /her tillagt av mig då min 
känsla är att Dewey nog inte har något emot det för att göra det könsneutralt. 
 
Min erfarenhet är att dramapedagogiska metoder används redan i de yngre årskurserna som 
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ett naturligt inslag i leken via ordinarie lärare då läraren har makten att påverka sina 
lektioner mer än ämneslärares fragmentariska organisation i förhållande till eleven. De äldre 
eleverna i grundskolan leker allt mer sällan. Drama som metod skulle kunna berika 
begreppsförståelsen vid exempelvis matematikundervisning. (Bentley & Kling-Sackeryd, 
2012) ; (Björkman, Reistad, 2010). Utförandet skulle kunna vara den strukturerade drama-
leken. Hjälpmedel för detta är, individen själv i samspel med gruppen, som alltid är den 
viktigaste källan och utgångspunkten. Det handlar om att förmedla och förstå via alla sinnen 
och med den egna erfarenhetens mekanismer. För ett konkret exempel se bilaga x.  
 
Avslutar nu med förhoppning om att mitt examensarbete förmedlar ett förtydligande av de 
processer som är grunden för positiv utveckling för alla. Det vill säga genom möten och 
samtal på ett lekfullt och inkluderande sätt. Inga av dessa kvaliteter som kreativitet, 
kommunikationsförmåga, motivation med mera kommer att komma till stånd eller bestå om 
det inte finns en välvilja hos pedagogen och trygghet i gruppen. Leken måste behållas upp i 
årskurserna för att skapa glädje i det man gör. Då specialpedagogik inte nämns i läroplanen 
hoppas jag det finns andra dokument som styr skolans utveckling av densamma, vilket 
dessvärre tycks ineffektivt om ämnet inte har en kursplan som påverkar tjänstefördelningen 
vid en skola. Min önskan är därför att drama får mer utrymme i skolans läroplan, som ett 
ämne likvärdigt exempelvis musik eller bild, men inte på bekostnad av dessa kursämnens 
timmar utan ingå i svenska som har flest timmar i grundskolans läroplan. (Skolverket, 
2011b). 
 
Två tvärvetenskaper har jag undersökt och tolkat för att där finna gemensamma vinster för 
alla. Makten skapar normer. Konsten ifrågasätter normer och gör alla till minoriteter i något 
sammanhang. Vi behöver alla varandra, Ubuntu = jag finns för att du finns. Tillsammans 
kan och vågar vi. 
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Bild 1. Från egen undervisningssituation där ansiktena på eleverna har suddats bort. Illustrerar  
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