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Abstract 

 

 
This is a historical documentary research study across Neva Leona Boyd (1876-1963). 
The theoretical perspective is based on the historical perspective of knowledge from 
ancient Greece to the approach of modern symbolic interactionism. The study shows 
that Boyd, who was Viola Spolins teacher, was a proponent of the modern view of 
group play theory. 1909 she founded Chicago School for Playground Workers, later 
transformed to the Recreation Training School. Until 1927, the school entered in Hull-
House initiated by Jane Addams. The school was incorporated with Northwestern 
University. Boyd also worked at other schools and the Illinois Department of Public 
Welfare, where she designed a recreational program for the mentally ill. Contemporary 
with Boyd was George H. Mead and John Dewey. Boyd's previous work turns out to 
have some connection to Sweden when Boyd collected and systematized games from 
different geographical regions of the world. Boyd’s group play theory are identified and 
described. Boyd’s group play theory highlights the importance of leadership and the 
intimacy leaders manage to create in group work. 
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Förord 
Jag känner mig väldigt tacksam som haft en handledare som är så trygg i sig själv att 
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Tack Kent för att du accepterade mig som jag är och för dina inspirerande källor som 
du generöst delade med dig av. 
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Inledning  
Jag har en anställning som dramalärare 50% vid Stockholm International School 
(SIS), Middle Year Program (MYP) inom International Baccalaureate (IB) sedan 
2007.1 Inom läroplanenen för IB betraktas drama som ett självständigt obligatoriskt 
skolämne. 

 

Jag som person är under ständig omvandling varpå mina preferenser varierar av-
seende förebild inom dramapedagogik. För mina dramalektionsupplägg har jag 
inspirerats av både Keith Johnston (1933), Augusto Boal (1931-2009) och Konstantin 
Stanislavskij (1863-1938).2 Viola Spolin (1906-1994) är min främsta inspirationskälla 
för tillfället och har så varit en längre tid efter att Boal numer rankas tvåa. Går jag 
längre tillbaka i tiden så vet jag att jag inte förstod mig på distanstekniker av Bertolt 
Brecht (1898-1956) och Stanislavskij tycktes mig allt för komplicerad. Clownteknik 
hamnade jag i på grund av sociala omständigheter och fick kämpa med dess fysiska 
uttryck. Melodrama roade mig hejdlöst. Jerzy Grotowskis (1933-1999) övningar 
gjorde något med min kropp som bestod. Likaså Rudolf Labans (1879-1958) tekniker. 
Jag är skolad inom både teater och dramapedagogik och ser ingen motsättning dem 
emellan. 

 

Bakgrund 
Dramapedagogik som metod utgår från praktiska förstahandserfarenheter för att på så 
sätt förstå teoretiska begrepp genom den egna upplevelsen.  
 
Det saknas en mer nyanserad debatt av ämnens kategorisering i skolan idag.3 Skol-
ämnen verkar fortfarande mer eller mindre, placeras in som teoretiska eller praktiska 
ämnen och tillhöra en viss fakultet av tradition. Då drama är ett tvärvetenskapligt 
ämne uppstår frågan var man skall placera det. Eva Österlinds forskningsöversikt från 
2009 ”Dramaforskning i Sverige - två steg fram och ett tillbaka” placerar drama i 
skärningspunkten mellan utbildnings-, litteratur-, teater- och kulturvetenskap.4  
 
Dramapedagogik, en praktisk estetisk verksamhet, är relativt lite utforskad i Sverige 
avseende dess ursprung och tidiga historia. Två svenska pionjärer och deras 
dramaverksamhet har dock lyfts fram. Det är Ester Bohmans (1879-1947)5 gärning på 

                                                
1 International Baccalaureate (IB) http://www.ibo.org 
2 Årtal för personer i detta arbete som står inom parentes har verifierats mot tre olika källor.  
3 Skolverket, Skolverket, Grundskolans timplan, 2011.http://www.skolverket.se/grundskola/timplan 
4 Eva Österlind, “Dramaforskning i Sverige - två steg fram och ett tillbaka.”, DRAMA: Nordisk 
dramapedagogisk tidsskrift, 2009 Vol. 3, s. 16-23. 
5 Kent Hägglund, Ester Boman, Tyringe Helpension och teatern. Drama på en reformpedagogisk 
flickskola 1909–1936. Lärarhögskolan i Stockholm, Diss. 2001. 



 

  7 

en flickskola och Elsa Olenius (1896-1984) som startade Vår teater en föregångare till 
dagens kulturskola.6 En av de tidiga företrädarna internationellt inom dramaområdet 
är Viola Spolin. Hon var elev till Neva Leona Boyd (1876-1963) som nämns i 
förordet till Spolins Improvisation for the theater, där Spolin dedikerat sin bok till 
Neva L. Boyd.7 Skolan där de båda möttes var Recreational Training School (RTS) i 
Chicagos Hull-House.8  Vad var det som inspirerade Spolin? då Spolin inspirerat så 
många inom teater och drama.  
 

Syfte 
• Att placera Neva Boyd i ett historiskt perspektiv och belysa det eventuella 

avtryck Boyds praktik skapat med fokus på lekteori. 
 

Forskningsfrågor 

• Vem var Neva Leona Boyd, och hur förhöll hon sig till sin samtid? 
 
• Om Boyd visar sig ha en lekteori, vad går den ut på?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Anita Lindvåg, Elsa Olenius and Vår teater, Lund: Rabén & Sjögren, Stockholms Universitet, Diss., 
1988. 
7 Viola Spolin, Improvisation for the Theater: A Handbook of Teaching and Directing Techniques, 
Evanston: Northwestern University Press, 1963. 
8 Fortsättningsvis ofta med förkortningen RTS. 
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Teoretiska perspektiv 
Kunskaper förutsätter någon typ av allmängiltighet. Dessa kunskaper förekommer i 
vår tillvaro. Som metaforer finns de fångade i olika förklaringsmodeller, som kun-
skapsteoretiker-/praktiker ägnar sig åt att utveckla och beskriva.  

Vetenskapen ur ett historiskt perspektiv  
Synen på kunskap förändras över tid, vilket jag vill illustrera genom att gå tillbaka 
ända till det antika Grekland, och visa på ett tvärsnitt av en historisk syn på kunskap 
och vår omvärld.   
 
När personer med namn och ursprung nämns framöver, så kan det tyckas inkonse-
kvent att benämna någon som ’britt’ eller ’engelsk’, det är då kopplat till när personen 
var född och hur personen har återgetts senare i historien. Det är ett förhållningssätt 
av en historisk dokumentär prägel. Likaså om personer kallas för socialarbetare 
istället för sociolog, eller som arbetare istället för exempelvis vårdpersonal. Vad som 
återges är vad som funnits utan att förändra ordvalen till det som kanske skulle vara 
en mer adekvat benämning av idag. Referenser har återgetts i detalj så långt det varit 
möjligt.  
 

Arv från antiken 

Här följer några rader ur en dikt av Sapfo (ca 620-570 f.v.t) ”… tungans makt är 
bruten och under huden löper elden genast i fina flammor; ögats blick blir skymd och 
det susar plötsligt för mina öron.” 9  Citatet illustrerar hur Sapfo kunde beskriva den 
fysiska kroppens, inklusive kognitionens, påverkan av sinnesintryck på grund av en 
annan människa, ett tidigt uttryck för introspektion, en själviakttagelse. 
 
Protagoras (481-420 f.v.t.) samtida med Sokrates (cirka 469-399 f.v.t), uttalande, 
”Människan är alltings mått, för de ting som är att de är och för de ting som inte är att 
de inte är”, blir den första pusselbiten i den historiska perspektivbilden. 10  Detta 
uttalande sätter människan i centrum för allt. Sokrates och Protagoras bygger sina 
antaganden på egna erfarenheter. I likhet med dem uttrycker Neva Boyd att hon inte 
likt sina samtida utgår från teoretiska konstruktioner utan erfarenheterna ger henne 
insikt om hur modeller kan tecknas till teorier.11  Så om Spolin är eleven som 
uppmärksammat Boyd så är Platon (427-347 f.v.t) eleven som fört in Sokrates i 
historieskrivningen. Platon har återgett flera händelser där Sokrates söker svaren hos 
den andre. Hans frågor är enkla men kräver engagemang och förståelse för vad man 
                                                
9 http://litteraturhistorien.se/dikten-under-den-grekiska-antiken/ 
10 Tuulia Linder, Vem är vem i antikens Grekland och i romarriket: människor och gudar, Stockholm: 
Prisma, 2003. 
11 Paul Simon, (red.) Play and Game Theory in Group Work a Collection of Papers by Neva Leona 
Boyd, Chicago: The Jane Addams Graduate School of Socail Work, 1971, s. 19.  
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tror sig begripa. Här följer citat från Sokrates, ”Att göra är att vara. (To do is To be). 
Låt den, som vill utforska världen, först utforska sig själv.”12 Nästa pusselbit för att 
skapa en bild av en historisk tilllbakablick av vetenskapsfilosofi är Aristoteles (384-
322 f.v.t.). Han var elev till Platon vid dennes skola, Akademin.13  Följande citat av 
Aristoteles förekom på en internetsida om att lära barn entreprenörskap, “We are what 
we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. 14 Samma internetsida 
citerade även Neva Boyd (se vidare under resultatdelen). Platons tolkning av vår 
existens var en idévärld för de allmänna begreppen, och en sinnevärld för de 
indviduella begreppen.  
 

Naturvetenskapen  

Galileo Galilei, (1564-1642) italiensk vetenskapsman är den som historiskt sätt brukar 
hänvisas till som den som definierade naturkunskapen. Han ifrågsasatte det som 
samtiden tog för givet, med hänvisning till Aristoteles, vilket ledde fram till den för 
tiden nya naturkunskapen.15 
 

Empirism eller rationalism 

René Descarte (1594-1650) fransk matematiker, filosof, präst och jurist. förkastade 
till en början all kunskap som vi hade fått via våra sinnen då dessa inte var rationella. 
Han menade att våra sinnen bedrar oss. För detta använde han sig av två argument: 
illusionsargumentet och drömargumentet. Men Descarte fortsatte att tvivla och kom 
fram till att även logiken och matematiken kunde bedra oss. Vad fanns då kvar av 
vetande? Inget! I denna process inser han ändå att eftersom han tänker så finns han 
till. Det blir Descartes första princip i sin filosofi.16  
 
John Locke (1632-1704) engelsk filosof och politisk tänkare vars verk, An Essay 
Concerning Human Understanding, kritiserar rationalisterna.17  Locke företräder en 
erfarenhetsfilosofi, empiristerna, då han ansåg att våra sinnen finns för att lära oss. 
Han trodde inte att vi föddes med några föreställningar för i så fall borde det 
förekomma allmänna föreställningar. Några sådana kunde han inte finna bevis för. 
Locke benämner de föremål som retar våra sinnen för ‘förmåga’ som kan värderas 
genom primär och sekundär kvalitet. Catharine Trotter Cockburn (1679-1749) brittisk 
dramatiker och filosof, kom att försvara Locke mot kritiker som menade att man inte 
empiriskt kunde förklara Guds existens.  
 
 

                                                
12 Citatboken.se http://citatboken.se/citat_av_Sokrates 
13 Bengt Molander, Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan, 
Stockholm: Thales, 1988. 
14 Jeff M. Brown, TeachingKidsBusiness.com  http://www.teachingkidsbusiness.com/resource-center-
anecdotes.htm  
15 Lars-Göran Alm, Gula idéer sover lugnt, Stockholm: Natur & Kultur, 2000. 
16 Ibid, s. 61.  
17 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1690.  
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Här citeras Trotter av Anna-Karin Malmström-Ehrling:  
 

Människosläktet är ett system av varelser, som ständigt behöver varandras hjälp, utan vilken 
de inte skulle kunna överleva länge. Det är därför nödvändigt att var och en efter sin förmåga 
och ställning bidrar med sin del till att helheten kan bestå och bli bättre och undviker allt som 
är skadligt för den. För det ändamålet har människorna en förmåga att utveckla sociala och 
kärleksfulla känslor (sannolikt har fröet till dem inplanterats i deras natur) och ett moraliskt 
sinne eller samvete som gillar goda handlingar och ogillar motsatsen. 18 

 
Ytterligare en pusselbit till hjälp för att tolka bilden av hur vi ser på vår verklighet är 
David Hume (1711-1776) skotsk filosof, historiker och nationalekonom. Impress-
ioner, benämnde Hume våra sinnesintryck för. Till en början ansåg inte Hume att vår 
tankeförmåga var helt fri. Den bygger helt på våra intryck, menade han. När vi 
återerinrar en impression har den bleknat och då kallas den för en föreställning. 
Däremot kan olika föreställningar kombineras till något nytt objekt i vårt huvud så 
som fantasifigurer som vi aldrig sett. Ett vanligt exempel är en sjöjungfru som är en 
kombination av en männsikas överkropp och en fisks stjärtfena. Med sitt egna 
resonemang fick Hume omvärdera sin uppfattning om tankens begränsade 
möjligheter. Vad Hume kom fram till var att dessa sammansättningar av olika 
föreställningar inte alltid uppstod ur impressioner. Han undersökte därför 
föreställningen om vårt inre jag, här citeras han av Lars-Göran Alm:  

 

Vi upplever att jaget finns i vår kropp men inte är helt identiskt med den. Men i sin viktiga 
bok A Treatise of Human Nature från 1739 skrev Hume: ’När jag för min del som allra 
intimast går in i vad jag kallar mig själv, råkar jag alltid på en eller annan särskild 
förnimmelse, av värme eller köld, ljus eller skugga, kärlek eller hat, olust eller lust. Jag kan 
aldrig någonsin fatta mig själv utan en förnimmelse, och jag kan aldrig iaktta något utom 
förnimmelsen.’ 19 

 
Humes uppfattning om sinnenas grund för vår kunskap höll Immanuel Kant (1724-
1804) bland annat tysk filosof, med om med ett tillägg, där han hävdade förnuftet. 
Kant kom att skapa en syntes av empirism och rationalism inspirerad av Hume. Hume 
hade ställt sig kritisk till tron på att det alltid finns en relation mellan orsak och 
verkan. Det var ett påstående som Kant ägnade tio år att motbevisa. 1781 gav han ut 
Kritik av det rena förnuftet. Därefter 1788 kom Kritik av praktiska förnuftet.20 
Förnuftet behövs för att sortera sinnesintrycken. “Allt som sker har en orsak” är en 
sats som kan bevisas sann eller falsk enligt Kant. Han delade in påstående i analytiska 
och syntetiska satser. För att testa huruvida en sats är analytisk eller inte kan man föra 
in en negation varpå satsen blir felaktig. ‘Kvadraten är fyrkantig’ jämfört med 
‘Kvadraten är inte fyrkantig’. Det blir en motsägelse tydlig för oss, därav analytiskt 
påstående. En syntetisk sats saknar en naturlig koppling mellan objekt och egenskap.  
 
 
 

                                                
18 Citerad av Anna-Karin Malmström-Ehrling, Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning, 1998.  
Enligt wbbsida om kvinnliga filosofer, http://www.margaretabjorndahl.se/trotter.htm 
19 Alm, 2000, s. 68. 
20 Immanuel Kant, Kritik av praktiska förnuftet, Lund: Bokförlaget Argos, 2001, s 82. 
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Vad som behövs är en syntes mellan objektet och egenskapen varpå en sådan sats 
kallas för syntetisk. Exempelvis ‘Flickan är röd’ skapar ingen naturlig koppling. Kant 
utvecklar sedan detta resonemang vidare och för in de förkunskaper vi förmodas ha 
vars begrepp han kallade ‘a priori’, latin för: på förhand, samt de kunskaper vi är 
tvugna att införskaffa för att avgöra satsens sanningshalt. Om flickan är röd vill vi 
kanske se henne och konstatera att hon är allt för solbränd. Detta begrepp kallade han 
för ‘a posteriori’, latin för: i efterhand.  
 
Kant kom dessutom fram till att tid och rum inte finns annat än i oss själva. De är en 
åskådningsform. Alla våra upplevelser är subjektiva varpå vi borde tillägga detta i 
våra påståenden om omgivningen. Den här väskan är tung (för mig). Kant menar att 
det är ett tankemönster vi hade från början. Kant identifierade tolv olika tankemönster 
som han kallade för kategorier, dessa kategorier strukturerar våra intryck systematiskt. 
En av dessa kategorier är kausalprincipen. Kant uttryckte ‘Jag känner alltså finns jag’ 
som en parallellism till Descartes tidigare princip. 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) var en tysk filosof.21 Hegel kom fram 
till den hermeneutiska spiralen, enligt dialektiska lagar. Erfarenheten av kunskaps-
erövringen kommer att ingå i den kunskap som består. Det betyder att vi lär oss också 
av de misstag vi gör baserat på själva erfarenheten. Varje begrepp som vi kan bilda, 
kan vi endast förstå fullt ut med hjälp av dess motsats menade Helgel. Begreppet 
’lång’ är meningslöst utan sin motsats ’kort’. Hegel parade ihop dessa begrepp då 
båda behövs: tes och antites till syntes. För att förstå varat så måste man även tänka 
sig att det inte finns. Ett ’intet’ kontra ett varande. Hegel utvecklade negationen 
genom begreppen ’upphäva’ och ’bevara’ vars syntes blir att situationen är upphävd 
till en högre nivå då det förändrats till det bättre. ”Förnuftet, säger Hegel, är den 
medvetna vissheten om att omfatta hela verkligheten”. 22 Vidare menade Hegel att 
vad som är verkligt hos individen beror på dennes delaktighet i verkligheten som en 
helhet.   
 
Louis Cohen, Lawrence Manion och Keith Morrison utgår från två aspekter då de 
redogör för grunden av dagens vetenskap. 23  Det första antagandet är det om 
determinism. Det vill säga att det som händer har en orsak som bestäms av andra 
omständigheter. Vetenskapen försöker upptäcka och synliggöra dessa samband. När 
man förklarar dessa samband använder man sig av de termer som tidigare forskare 
definierat. Det andra antagandet är det empiriska, det bevisförliga. Att tillförlitlig 
kunskap endast kan komma från erfarenhet. Cohen et. al menar då att i praktiken 
innebär detta vetenskapligt att hållbarheten hos en teori eller hypotes beror på den 
empiriska bevisföringen.  

                                                
21 Internet Psychology Encyclopedia of Philosophy, 2014.  http://www.iep.utm.edu/hegelsoc/ 
22 Bertrand Russel, Värsterlandets filosofi, Stockholm: Natur och Kultur 1984, s. 622. 
23 Louis Cohen, Lawrence Manion & Keith Mossison, Research Method in Education, London: 
Routledge, 2003. 
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Sociologisk symbolisk interaktionism  

Det historiska teoriperspektivet i denna uppsats är nu framme vid Neva Boyds samtid. 
I efterhand har vissa benämnt den nya rörelse som uppstår där Boyd med flera var 
verksam i, för sociologisk symbolisk interaktionism. Definitonen kom från Herbert 
Blumer (1900–1987) 1969.24 Blumer hade varit Meads elev och hade tillgång till 
dennes efterlämnade opublicerade material. Enligt Moira von Wright, professor i 
pedagogik, så hör Meads begrepp kring övertagande av andras attityder och roller till 
de viktigaste för att förstå teorin. Detta perspektivtagande hos individen möjliggör en 
gemenskap för människor att delta i en värld med delade objekt och erfarenheter, 
parallellt med individens egna inre värld enligt von Wright. Mead menade att i en 
fullbordad handling, integreras handlande, tänkande och känslor och han påbörjade 
utfomandet av en social hand-lingsteori som utgick från ”the act”.25  
 
Jan Trost, forskare i sociologi och socialpsykologi och Irene Levin forskare i socialt 
arbete och socialpsykologi menar att de grundläggande hörnstenarna i sociologisk 
symbolisk interaktionism är definitionen av situationen, att all interaktion är social, att 
vi interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi handlar, beter 
oss samt att vi befinner oss i nuet.  
 
Begreppet ’definition av situationen’ innebär att om man som individ upplever sin 
situation som verklig så blir dess konsekvenser verkliga. Situationsdefinitionen har 
funnits som begrepp (förutom Kant enligt tidigare) även hos exempelvis William 
James (1842-1910). James var en amerikansk filosof och psykolog som av efter-
världen definierats som pragmatiker ”What we say about reality thus depends upon 
the perspective into which we throw it.” 26 Så om en individ upplever situationen som 
verklig så är den verklig för individen och påverkar dennes handlingar framöver. 
James reflekterade över introspektion då han frågade sig hur vår inre identitet 
förhåller sig till omgivningens bild av oss själva. James menade liksom Mead att det 
är samspelet med varandra som ligger till grund för vår förståelse och utveckling av 
oss själva och situationen. I detta samspel anpassar vi oss och blir olika personligheter 
beroende på omständigheterna, vilket är i linje med vad Mead formulerade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=symbolisk%20interaktionism  
25 Moria von Wright, ”Tema: George Herbert Mead och intersubjektivitetens utmaningar” s. 3-10,  
Utbildning & Demokrati (10) 3, 2001. 
26 Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen, med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, 
Studentlitteratur: Lund 2005, s. 14.  
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Metod  
Historisk forskning är avsedd att ge tillgång till, och underlätta insikter relaterade till 
tre kunskapsområden om mänskliga och sociala händelser enligt Louis Cohen, 
Lawrence Manion och Keith Morrison.27   

En historisk forskningsmetod 
Det första kunskapsområdet inom denna forskningsmetod är det förflutna. Det andra 
är förändringsprocesser och kontinuitet över tid. Vad som ingår i detta område är även 
hur dessa processer har ifrågasatts och förhandlats avseende sociala, politiska, 
ekonomiska och andra former av sammanhang där de äger rum. Det tredje området 
avser ursprunget till det nutida som förklarar nuvarande strukturer, relationer och 
beteenden. 
 
Vidare menar Cohen et. al att utbildning har en betydande position i var och en av 
dessa breda kunskapsområden.28  Skolsystem med ämnesspecifika kursplaner och 
åldersrelaterade undervisningsgrupper är ett relativt ungt fenomen som går tillbaka 
200 år i tiden. Dessa har utvecklats för att tillgodose specifika behov menar de. En 
historisk forskning i ämnet kan undersöka det förflutna och genom kunskapen om de 
processer som gjort att man kommit fram till vad man har idag kan man förstå sin 
samtid.29 Inom historisk forskning finns det primära och sekundära data. Primära är 
förstahandskällor från objektet man studerar medan sekundära kan bestå av 
exempelvis intervjuer som transformerats till historiska kvantitativa data i det 
sammanhang som studeras.  
 

Fallstudie  

Fallstudier ger ett unikt exempel på en verklig människa eller grupp som bidrar till att 
fånga intresse. Enligt Cohen et. al. så kan en fallstudie  hjälpa läsaren till att förstå hur 
idéer och abstrakta principer kan passa ihop. 30 En fallstudie tar hänsyn till en mängd 
källor för att bygga en holistisk bild av objektet. Av den anledningen menar Cohen et. 
al. att dess metod kräver oftast mer än ett verktyg för datainsamling och många 
beviskällor. En fallstudie kan blanda kvantitativa och kvalitativa data, och den är en 
mixad forskningsmetod som kan förklara, beskriva, belysa och upplysa. 31  En 
fallstudies styrka är att den kan etablera orsak och verkan då man studerar effekter i 

                                                
27 Louis Cohen, Lawrence Manion & Keith Mossison, Research Method in Education, Routledge, 
London, 2003. 
28 Ibid. 
29 Ibid., s. 158. 
30 Ibid., s. 181-184. 
31 Ibid. 
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verkliga sammanhang som är en kraftfull faktor för både orsak och verkning. Cohen 
et. al. påpekar att en fördjupad förståelse krävs för att göra rättvisa åt fallet. 32 

 

Fem steg i processen 

Cohen el at hänvisar till Mouly, 1978 som identifierat fem steg i processen för 
historisk forskning:33 
 

1. erfarenhet - utgångspunkten för vetenskaplig strävan. 
2. klassificering - formellt systematisering av annars obegripliga data. 
3. kvantifiering - adekvat analys av fenomen med matematiska metoder 
4. upptäckten av relationer - identifiering och klassificering av funktionella 

relationer mellan fenomen 
5. approximation till sanningen - vetenskap fortgår genom gradvis tillnärmning 

till sanningen. 
 

Kreativt sökande på olika databaser 

Den första metoddelen består av att jag söker kreativt med hjälp av de sedan tidigare 
definierade sökkriterierna för dramapedagogik ”artiklar som handlar om drama-
pedagogik i skolkontexter” och ”pedagogisk form av drama som metod” men med 
fokus på Neva Boyd och Chicago.34  Boyd verkade inom den reformpedagogiska 
rörelsen varför databaser som tillhandahåller utbildningsvetenskap, sociologi, antro-
pologi, psykologi, ’expressive arts’ och estetiska uttrycksformer, har nyttjats.  
 
En överblick av ämnet drama inom utbildning som jag genomförde 2012-2013 hade 
definierade sökord och deras kombinationer var användbara inför en klassificering av 
inklusions- och/eller exklusionskriterier för att begränsa materialet. Drama kan annars 
bli ett svårbegränsat begrepp vilket medför allt för många sökträffar.35 En logg har jag 
brukat från allra första början för att teckna ner hur sökningen har gått till, dvs. hur 
många träffar respektive sökord och hur det slutgiltiga urvalet av artiklar kommit till.. 
 
Den kreativa processens erfarenhet fångade in ett enormt material av sidospår, vilket 
slutade i ett enda kaos i förhållande till formatet för en akademiskt hållen text i det här 
aktuella sammanhanget, varför revidering av metoden blev nödvändig. Se bilaga 1. 
Min hjärnkarta över ett kreativt flöde som skapar sökvägar.  
 

                                                
32 Cohen et. al., 2003, s. 184. 
33 Ibid. 
34 Marie Umerkajeff, ”Drama för alla oavsett förmåga – vi måste bara våga”, C-uppsats, Stockholms 
Universitet, Specialpedagogiska institutionen, 2014 s. 16.  http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:790818/FULLTEXT01.pdf  
35 Umerkajeff, ”Drama en omvärldsanalys” 2013. https://www.academia.edu/3717968/ 
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Sökordningen har sammanfattats i en tabell, se bilaga 2, ”Sök-vägen”. 36  Via 
alternativa former så som hjärnkartor, tidsaxlar och andra grafiska figurer har jag 
försökt skapa en överskådlig bild som ett konceptuellt collage över mina första fynd. 
Detta collage innehåller även bildkällor för tiden kring förrförra seklet. Sökandet har i 
första delen skett via Google search (både bild, webb och kartor) och därefter har jag 
förankrat dessa fynd i anförtrodda källor 
 

Fokuserat sökande på databaser 

Med hjälp av trunkering,37 en form av avrunding för att få relevanta träffar, sökte jag 
på internet via Googles sökmotor samt genom databaser knutna till Stockholms 
universitet källor som innehöll ’Neva’ AND ’Boyd’.  

 

Exempel på klassificering, Socialarbetare eller sociolog 

I den amerikanska forskaren Mary Joo s studier om kvinnor i sociologiska 
sammanhang hänvisar hon till Dirk Käsler som studerat tidiga tyska sociologer och 
som konstruerade kriterier för att avgöra om någon är att betrakta som sociolog. 
Käsler menar att man till att börja med innehar ett uppdrag inom sociologi eller 
undervisar i ämnet. Vidare har man ett medlemskap i en nationell sammanstlutning.38 
Man är också medförfattarare till sociologiska artiklar eller läroböcker. Slutligen så 
definierar man sig själv och definieras av andra, som sociolog:  

 

• occupy a chair of sociology or teach it 

• membership in the German Sociological Society (changed in this case to the 
American Sociological Society) 

• co-authorship in sociological articles or textbooks 

• self-definition as a "sociologists" 

• definition by others as a sociologists. 39 

 

Käslers definition kommer jag i analysen att pröva mot de individer som arbetade 
inom sociologi för tiden då Neva Boyd var verksam. På så vis kan en prövning göras 
för att se huruvida dessa fem klassificeringar fungerar som ett användbart verktyg för 
förenkling och återgivande av verkliga förhållanden. 

Urval och genomförande  
Efter att jag har urskiljt relevanta referenser från det enorma materialet jag samlat in 
via det kreativa sökandet efter Neva Boyd på nätet följer så en strikt indelning av 

                                                
36 Christina Forsberg & Yvonnne Wengström, Att göra systematiska litteraturöversikter, 2003, s. 83.  
37Torsten Thur & Göran Lethén, Källkritik för internet, Styrelsen för psykologiskt försvar, 2007, s. 71. 
38 I detta fall, American Sociological Society. 
39 Mary Jo Deegan, (citerar Käsler) Jane Addams and the men of the Chicago School, 1892-1918. New 
Brunswick, N.J. Transaction, 1988, s. 9. 
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inklusions- och exklusionskriterier för att få till en mer hanterlig materialmängd vars 
urvalsgrund skulle kunna replikeras. 
 

Inklusionskriterier 

1. Att artiklarna är skrivna av Neva Boyd eller upptar personer som var aktiva 
samtidigt som Boyd i Chicago.40 

2. Att artiklarna är förstahandskällor. 
3. Att artiklarna är på engelska svenska tyska eller spanska. 

 

Exklusionskriterier  

4. Att artiklarna är upprepningar av tidigare publicerade texter av Boyd.  
5. Att artiklarna är på andra språk än engelska, svenska, tyska eller spanska. 

 

Sökandet efter objektet ’Neva Boyd’ har pendlat från en timme vid något enstaka 
tillfälle till djuplodning på upp till 10 timmar non-stop sökande på diverse 
elektroniska forum. Cohen et. al beskriver att begränsning av materialet kan vara ett  
historiska forskningstudiers problem.41 Men på svenska finner jag via sökmotorn 
Google, hösten 2013, endast en B-uppsats vid Örebros universitets teaterpedagog-
utbildning från vårterminen 2012, 7,5 poäng skriven av Charlotte Kransmo och Peter 
Joelsson. De nämner Neva Boyd men har inte angivit någon funnen källa. De nämner 
henne i sin uppsats nio gånger: 

 

Jenna Gabriel hänvisar till lekteoretikern Neva Boyd. Vi kunde inte finna Boyds bok i Sverige 
men hänvisar till den beskrivning som Gabriel gav i intervjun. Boyd påstår att barn utvecklar 
de kunskaper som de behöver för att vara fullt fungerande vuxna genom leken. Genom att 
introducera barnen till lek igen så kan de lära sig de kunskaper som de har gått miste om, till 
exempel förmågan att kompromissa och att följa impulser. 42 

 

På engelska finns det betydligt fler relevanta träffar. Ungefär 4.830 resultat  för orden 
’Neva Boyd’. Genom att söka på Google med sökfilter ‘böcker’ och följande ordföljd, 
inauthor:"Neva Leona Boyd" fick jag fram de flesta av Boyds publicerade skrifter 
enligt Boyds arkiv.  

Den främsta källan - Neva Boyds arkiv MSBoyd68 

Neva Boyd hade från början två arkiv i Illinois som på senare år slagits samman till 
ett. Sedan mitt första internetbesök 2009 av arkivet så har det ändrat utseende från ett 
textbaserat arkiv som såg ut som maskinskriven text till att ha ett attraktivare och 

                                                
40 Med ett undantag för Paul Simon som redigerat flera av Boyds texter. 
41 Cohen et al. 2003. 
42 Charlotte Kransmo & Peter Joelsson. ”Autistiska barn som spelar roll möjligheter och metoder för 
karaktärsarbete med barn som har autismspektrumdiagnos”, 2012, s. 9-18.  http://oru.diva-
portal.org/smash/get/diva2:532246/FULLTEXT01.pdf 
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modernare gränssnitt som skapats i en dator. Detta har skett under året 2010.43  Ruth 
Austin (1884-1990) (som själv var lärare inom reformrörelsen och bland annat 
initierade en experimentell skola för ungdomar med inlärningssvårigheter vid Hull-
House 1946-1949) står som donator för Boyds arkiv. Austin har överlämnat materialet 
till Richard J. Daley Library Special Collections and University Archives, Neva 
Leona Boyd papers, ID; MSBoyd68 (1922-1958). Boyds arkiv innehåller; person-
porträtt, tillämpningsområde och innehåll samt administrativ information, med en 
förteckning över själva samlingen: Serie I: Teori och utläggning av sociala grupp-
övningar och leken, Serie II: Fallstudier, Serie III: Papers, rapporter och publicerat 
material, Serie IV: Personliga anteckningar samt Supplement 1. Vetenskapliga artiklar 
har sökts med utgångspunkt från förteckningen i Neva Boyds arkiv som refererat 
vidare till olika organisationer inom psykologi, pedagogik, sociologi men framför allt 
“rekreation” som begrepp. De aktuella artiklarna har jag delvis funnit med hjälp av 
Stockholms universitetsbiblioteks databaser. 

 

Databaser på internet 

Wiley är förlagbranchens internationella vetenskapliga, tekniska, och medicinska 
databas, med anknytning till större akademiska fält. Databasen ger en integrerad 
tillgång till över 4 miljoner artiklar från 1500 tidskrifter, över 14.000 online-böcker, 
och hundratals uppslagsverk, protokoll, laborationer och databaser.44 Denna databas 
hade flest träffar på Boyd. Libris är en nationell söktjänst med information om titlar 
på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folk-
bibliotek. LibraryThing är en söktjänst med över 700 bibliotek runt om i världen, där 
man kan välja källa och skräddarsy sina sökpreferenser, vilket varit till stor hjälp. 
Enligt LibraryThing 2013-10-05 väljer användare OverCat (deras egen interna 
databas för böcker) som främsta källa. OverCat hänvisar till Maryland University som 
har 70 sökträffar på Neva Boyd.45  

 

Vid Stockholms universitetsbibliotek via EBSCO söktjänst sökte jag på ’Neva Boyd’ 
och fick 31 träffar, efter att dubbleringar tagits bort fanns det 19 sökträffar kvar. En av 
träffarna, som var en vetenskaplig artikel av Boyd publicerad 1934, återfanns hos 
Taylor & Francis internetplattform: Tandfonline.com. Det är en artikel skriven av 
Boyd som Spolin hänvisar till men som Stockholms universitet inte hade full tillgång 
till, varför jag bara kunde kopiera första sidan.46 På en av databaserna Archive.org 
förekommer Boyd som referens i en inscannad bok av The Play movement 47 från 
1922 av Rainwater. Han återger Hull-Housearbetarnas empiriska arbete, att man vill 
skapa en alternativ rörelse för arbetarna vars magra löner nyttjas av komersiella 

                                                
43 University of Illinois, MSBoyd68, webbsida, 2013. 
http://www.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/rjd/findingaids/NBoydf.html 
44 www.wil ey.com 
45http://umaryland.worldcat.org/search?q=au%3ABoyd%2C+Neva+Leona.&qt=hot_author 
46 http://www.tandfonline.com.ezp.sub.su.se/toc/uced20/10/8#.UlBK9Bap2hM 
47 Rainwater, 1921. 
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krafter om kvällen när de är lediga ”As urbanization and immigration continued, 
attempts to make adjustments to other social situations gave rise to additional 
movements. One of these was the play movement.” 48 På databasenArchive.org fann 
jag dessutom två inskannade böcker av Boyd med full tillgång och möjlighet att ladda 
ner i PDF-format.  

 

Den enda boken i Sverige 

Via söktjänsten Libris fann jag ett enda exemplar av en bok i Sverige. Det var en 
samling artiklar skrivna av Boyd som ställts samman av Paul Simon (född 1941).49 
Boken gick att finna på Stockholms universitetsbibliotek. Där hämtade man upp 
boken från ett magasin. Boken lånades, och kopierades.50  

 

Etiska riktlinjer och giltighet  
Enligt Robert Mertons s.k. CUDOS-normer ska god forskning präglas av universalism 
och kritiskt tänkande gentemot den egna forskningen. 51  Ofta använda centrala 
begrepp för yrkesutövningen inom forskning är att tjäna mänskligheten och att ha 
respekt för mänskligt liv.  

Etiska riktlinjer och lagar kring forskningsprocessen finns samlade av Vetenskaps-
rådet på wepplatsen CODEX.52 Där finns länksamlingar och samman-fattande texter 
kring lagar och etiska riktlinjer med focus på Svensk forskning men man kan även 
finna en engelskspråkig version av CODEX. Trots att forskningen har flera direktiv 
och regleringar uttrycket man att det yttersta ansvaret för god forskning ligger på 
forskaren själv. 

 

Reliabilitet och validitet 

Texterna av Boyd som varit utgångspunkt för den här studien och som refererats till 
har kommit fram genom konsekventa inkluderings- och exkluderingsregler för 
sökning i databaser och på internet. Texterna har lästs flera gånger och det engelska 
språket har inte varit något hinder då jag i min vardagliga lärarutövning undervisar på 
engelska. Studien har vilat mot en teoretisk utgångspunkt och med en teoretisk metod 
för att skapa tillförlitlighet i återgivandet och därmed giltighet avseende återgivandet 
av en fallstudie som Neva Boyd skulle känna igen sig i. 

                                                
48 Rainwater, 1915, s. 326. 
49 Simon, (red.) 1971.   
50 Kopierades inom ramen för upphovslagen. 
51 Robert Merton, "The Normative Structure of Science", The Sociology of Science: Theoretical and 
Empirical Investigations, 1973. 
52 http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml 
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Resultat 
Först följer den fakta jag funnit om Chicago för tiden då Neva Boyd verkade. Därefter 
Boyds kronologiska aktivitet föjt av redaktören för Boyds bok Simons reflektioner 
samt andra resultat som funnits vid den historiska forskningen. 

Den nya rörelsen 
Jane Addams (1860-1935) var aktiv förespråkare för kvinnlig rösträtt och var under 
en tid ledare för Women's International League for Peace and Freedom. Addams kom 
efter en resa till London att bygga ett allaktivitetshus, 1889, i en fattig stadsdel i 
Chicago tillsammans med Ellen Gates Starr (1859-1940).53  Huset var både bostad 
för socialarbetare och center för utbildning, husrum, soppkök och kulturaktiviteter.  
 

Hull-House 

Addams hus refereras till som Hull-House och det kom att spela en viktig roll inte 
bara för dramapedagogikens utveckling utan även för den pragmatiska rörelsen som 
ofta hänvisas till som Chicagoskolan. Boyd var en av sociologerna vid Hull-House 
som 1909 startade en skola för dåtidens fritidsledare, Recreational Training School 
(RTS).  
 
De amerikanska Hull-House-arbetarna deltog vid Chicagos universitets forskarskola. 
Dynamiken mellan Hull-House och University of Chicago ligger till grund för 
framgången som Chicagoskolan representerar enligt Patrica Lengermann och Jill 
Niebrugge-Brantley:  

 

The dynamic between Hull-House and The University of Chicago proved to be a success. 
From it, the women involved in the project were able to incorporate social theory learned at 
the University, while gaining practical experience outside in urban Chicago, and its 
surrounding counties. In fact, women like Florence Kelley were able to take their experiences 
at Hull-House and the University of Chicago, and apply them in New York City at the Henry 
Street Ward settlement house. 54 
 

1895 publicerades Hull-House Maps and Papers: Halstead Center efter att man sålt 
rättigheterna till Thomas Y Crowell & Co.  Detta arbete anses av vissa som det första 
bidraget inom den nya disciplin som var på väg att formas, sociologi:55  American 
Journal of Sociology den första amerikanska vetenskapliga tidskriften inom sitt 
område grundades samma år.  

 

                                                
53 Jane Addams, Twenty Years at Hull-House, New York: Macmillan 1910. 
54 Patrica Lengermann & Jill Niebrugge-Brantley, The women founders: sociology and social theory, 
The McGraw Hill Companies 1998, s. 237. 
55 Ibid. 
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Chicagoskolan 

Den amerikanska settlementrörelsen var en inflytelserik del av de sociala reformerna 
när USA blev ett urbant och industrialiserat land. Idealen kan ses avspegla sig  i 
praktiken. Filosofen John Deweys (1859-1952) uttryck ”Learning by doing” och 
”Utbildning är inte förberedelse för livet, det är livet” brukar användas för att återge 
reformpedagogikens andemening. Dewey har även tydligt formulerat nyttan och faran 
med att bedöma elever och huruvida dessa bedömningar över huvud taget är något att 
förlita sig på Han uttryckte att deras ögon, öron och hander ska vara redskap som är 
beredda att användas. Likaså ska barnets omdöme och organisationsförmåga ska 
fungera för barnets bästa. Att utveckla dessa färdigheter hos barnet så att de förfogar 
över sig själva, menade Dewey, var att förbereda barnet för framtiden. 56 Dewey 
tillägnade sina egna föredrag om konst, vilka finns samlade i Art as experience, till 
James, som nämns under teoretiska perspektiv.57  
 
Addams som återger det empiriska arbetet vid Hull-House menar, enligt Rainwater, 
att en rörelse är något övergående och blir med tiden formad till en institution om 
anpassningen av rörelsens uttryck etableras.58  Eller så sönderfaller rörelsen i takt med 
att det som skapade dess behov bleknar bort eller försvinner. Enligt Addams så 
varierade den alternativa rörelsen både i effekt och etik. Addams menar 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.59 

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 som här återges av 
Rainwater:  
 

… a series of events involving adjustments to a social situation; connected by a cause and 
effect relation; possessing an extension in time and space; and disclosing stages, transitions, 
tendencies, that are correlative with a changing concept of its function and indicative of its 
evolution. 60 

 
Addams erhöll Nobels fredspris 1931. Hon uttryckte följande om de arbetande 
kvinnorna inom Hull-House: “It is good for a social worker to be an artist too” .61 Det 
nätverk av kvinnor som arbetade framför allt mellan 1890-1920 kallas för ‘The 
Chicago Women's School of Sociology’ (CWSS) enligt Lengermann och Niebrugge-
Brantley.62 Dessa kvinnor verkade för att åstadkomma ett tvärvetenskapligt forum 

                                                
56 John Dewey, Experience and Education, 1938. http://www.icels-educators-for-
learning.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=68 
57 John Dewey, Art as experience, 1934, Penguin 2005. 
58 Clemens E. Rainwater, The Meaning of Play, University of Chicago Press, 1915, s. 181. 
59 Addams, The Spirit of Youth and the City Streets, New York: Macmillan 1909. 
60 Rainwater, The Play Movement in the United States, A study of community, recreation, Diss., 1921 s. 
326. 
61 Addams, 1910, s 4. 
62 Lengermann & Niebrugge-Brantley, 1998, s. 237. 
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genom att sammanlänka sociologi, samhällsteori, sociologisk forskning, och sociala 
reformer. Oscar Andersson, fil.dr. i socialantropologi och lektor vid Malmö högskola 
menar i sin studie, av Chicagoskolan 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 context. 63   Exmepelvis begreppet 
‘thomasteoremet´myntat efter William Isaac Thomas (1863-1947) som uttryckte att 
om människor definierar situationer som verkliga, är de verkliga i sina konse-
kvenser.64 
 
 
Andersson medger att det hade förekommit andra som skrivit om industrialism, 
modernism, urbanitet och de fattiga i slummen, men hävdar att det inte förekommit på 
ett lika systematiskt och genomträngande sätt förut 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 organisatoriskt gick skilda vägar 1929. 
Andersson nämner inte Hull-House i sitt arbete. Kanske för att man har kommit att 
skilja på sociologi och socialt arbete. Trost och Levin ägnar ett helt kapitel åt  Hull-
House och ett annat åt  Jane Addams i boken Att förstå vardagen.65 
 

Reformpedagoger i Sverige 
Motsvarigheten till allaktivitetshus i Sverige är Hembygdsgårdar även kallade 
hemgårdar. Det första all-aktivitetshuset i Sverige startades 1912 av Natanael Beskow 
(1865-1953) och Ebba Pauli (1873-1941).66 Förutom missionsverksamhet erbjöds där 
även kultur- och annan folkbildning. Hemgårdarna var först i landet med fritidsgårdar 
och var även bland de första i landet som hade daghem och fritidshem.67 Dessa 
organiserade fritidsaktiviteter kom till efter det att reformpedagoger instiftat skolor 
med en holistisk syn på pedagogik.68 
 
År 1878 grundade Anna Whitlock (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 

                                                
63 Oscar Andersson, Chicagoskolan: institutionaliseringen, idétraditionen och vetenskapen,  
Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Diss., 2003. 
64 Psykologiguiden, http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Chicagoskolan 
65 Trost & Levin, 2005. 
66 Riksarkivet, Svenskt biografiskt lexikon, webbsida, 2013. 
67 Kulturdirekts webbsida, 2013. http://kulturdirekt.se/ 
68 Kent Hägglund, 2001. 
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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. 69  

 
 

Enligt den officiella hemsidan för Ellen Key kom hennes verk, Barnets århundrade 
att sprida Keys syn på uppfostran långt utanför Sveriges gränser. Key sägs delvis 
hänvisa till samma källor som Boyd hänvisade till, som exempelvis William James. 70 
Likaså nämns internationella förbund som mycket väl kan ha sammanfört Boyd med 
Key.  
 
I Sverige var Ellen Key en flitig föreläsare. Under 1890-talet samlade hon 10 000 
åhörare per läsår.71 Key var emot aga och hon beskrev vikten av att pedagogerna 
framför allt såg till barnets egna behov. Vid Whitlockska skolan i Stockholm och 
andra skolor praktiserades dessa nya pedagogiska metoder. Bland innehållet fanns 
bland annat elevråd med självstyre, föräldradagar, koncentrationsläsning, fria ämnes-
val 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. 72  
 

Ellen Fries (1855-1900) blev Sveriges första kvinnliga filosofie doktor 1883. Kvinnor 
fick inte tjänster på universitetet, utan Fries arbetade som historielärarinna på 
Wallinska skolan i Stockholm 1884-1886.73 1890 organiserade Fries skolans ny-
startade gymnasiala verksamhet och blev därmed studierektor. Hon var initiativtagare 
till Fredrika-Bremerförbundet, samt tog initiativ till grundandet av Svenska kvinnors 
nationalförbund, 1896, efter sitt besök på världsutställningen i Chicago 1893 där 
”International Council of Women” konstituerades.74  
 
Ellen Moberg (1874-1955) och Maria Moberg (1877-1949) två systrar som var 
inspirerade av Fröbel startade barnverksamhet i sin egen trädgård 1899 där barnens 
egen vilja utvecklades genom bland annat fri lek och drama. 75 
 
Ester Hermansson beskriver hur radikala lärare samlades runt 1919 års kursplaner och 
hur hon senare tillsammans med en kollega på eget initiativ åkte till Nordamerika för 
att studera reformrörelsen där.76  
 

                                                
69 Ellen Key, Barnets århundrade, Borgholm: Bildningsförlaget (1900) 1995, s. 47. 
70 Hägglund, 2001, s. 127. 
71 Birgitta Mral (citerar Hamilton, 1904) Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen 
Key: Retorikförlaget, 1999, s. 86.  
72 Hägglund, 2001. 
73 Göteborgs universitetsbibliotek, webbsida 2014. 
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/biografier/fries.xml 
74Encyclopedia Britannica, http://global.britannica.com/EBchecked/topic/290845/International-
Council-of-Women-ICW  
75 Magnus Fock, ”Den lärarinna är den lyckligaste”, Lärarförbundets förlag 2008, 
www.lararnashistoria.se  2010. 
76 Ester Hermansson Upplevelser och påverkan: jämförelsematerial för pedagogiskt intresserade.1974. 
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Ester Boman (1879-1947) som Kent Hägglunds avhandling behandlar, drev skolan 
Tyringe Helpension som kan kopplas till drama som pedagogik. 77  Bomans 
övertygelse var att människor är olika och att alla har rätt att lära sig på det sätt som 
fungerar bäst för var och en. 
  

Neva L. Boyd (1876-1963) 
Här följer den fakta jag funnit avseende Neva Boyd utifrån de kriterier för 
litteratursökning (inkluderings- och exkluderingskriterier) jag följt. Dispositionen är 
kronologisk utifrån årtal för Nevas levnadsår. 
 

 
Figur 1. Porträttfotografi av Neva Leona Boyd. 

 
Detta fotografi är ett av endast två fotografier som jag funnit av Neva Leona Boyd. 
Det här är hämtat från boken om Boyd som Simon redigerade och gav ut.78  
 
Neva Leona Boyd föddes i Sanborn, Iowa, 25 february, 1876. Hennes far var av 
skotsk-irländsk härkomst och hade immigrerat 1853.79 Neva var äldst i en syskon-
skara av sex barn.80 Hennes far, Richard M. Boyd var soldat tillhörande det fjortonde 
infanteriet i Iowa från det att han var 17 år till det att han skadades 1864.81 Jag har 
ingen uppgift på hur gammal han var. Richard gifte sig med Eliza J. Swecker 1866.82 
En av bröderna till Neva, Melville,  prövade lyckan i Alaska som guldgrävare. Nevas 
far kom inte från en farmarsläkt men lyckades ändå försörja familjen genom en liten 
gård med jordbruk. Enligt   kom faderns kreativa sätt att lösa problem att påverka 
barnen. Neva flyttade till Chicago efter high school. Ett av Nevas syskons namn kan 
                                                
77 Hägglund, 2001. 
78 Simon, (red.), 1971 
79 Dödsruna för Richard M. Boyd, Sanborn Pioneer, 11 August 1926. 
80 Simon, (red.), 1971, s. 8. 
81 Ibid. 
82 http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/CLANBOYD/2003-09/1064339690 
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ha varit Ina Seldon.83 En annan syster kan ha hetat Mary A då en dödsruna från 1906 
finns i Boyds arkiv.84 
 

Första flytten till Chicago  

Neva Boyd flyttade till Chicago för att utbilda sig vid Chicago Kindergarten Institute 
som senare blev National Louise University. Chicago Kindergarten institute drevs av  
Elizabeth Harrison(1849-1927) mellan 1880-1920. Harrison var född i Kentucky och 
uppvuxen i Iowa.85  
 

Boyds yrkeskarriär började år 1900. 

1900 arbetade Boyd i Dallas vid ett ’Kindergarten’.86 I USA vid den här tiden valde 
man det tyska ordet för Fröbels definititon av barnverksamhet (barnträdgård) utan att 
översätta det. 1904 undervisade Boyd pedagoger vid Buffalo Kindergarten 
Association och handledde program för pedagoger i barnverksamhet vid Welcome 
Hall Settlement i Buffalo, New York.87  
 
1906 bildades Playground Association of America (PAA). Det första konstituerande 
mötet hölls vid YMCA i Washington DC, i april. “The delegates were eighteen men 
and women from playground associations, public school and municipal recreation 
departments, settlements, teachers’ 88  colleges, the kindergarten movement, and 
charity organizations” och en av dem var Boyd. 1907 höll PAA sin första årliga 
konferens National Recreation Association Records, Program of the first annual Play 
Congress, June 20-22, 1907 som här återges av Linnea M. Anderson:  

 
The program clearly illustrated important themes of democracy, citizenship and morality that 
continued to guide recreation through the mid 20th century. Speeches included “Relation of 
Play to Juvenile Delinquency,” “Play as Training in Citizenship” and the “Social Value of 
Playgrounds in Crowded Districts.” Jane Addams spoke on “Public Recreation and Social 
Morality.” The convention concluded with a massive “play festival” in Ogden Park, attended 
by 4000 spectators. The program included: marching, singing and circle games by 300 
kindergarteners; eighty girls in gymnastic games and eighty boys on gym apparatus; 100 girls 
playing volley ball; relay races of 100 boys and girls, respectively; Swedish, Hungarian, 
Lithuanian, and Bulgarian national dances in costume; and 100 boys demonstrating six 
athletic events “suitable for use in large or small playgrounds.” () At PAA conferences, even 
the delegates were encouraged to play games in order to experience the “play spirit.” 89 

 
 
1908 var Boyd student vid University of Chicago. Jag har inte funnit fakta över vad 
exakt hon studerade. The Chicago Park Commission anställde henne som social-

                                                
83 http://www.myheritage.se/research/collection 
84 http://www.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/rjd/findingaids/NBoydf.html#ref309 
85 National Louis University, http://www.nl.edu/about/history/nluandkindergartenmovement/ 
86 Simon, (red.), 1971, s. 9. 
87 Ibid., s. 10. 
88 Linnea M., Anderson, ‘“The playground of today is the republic of tomorrow”: Social reform and 
organized recreation in the USA, 1890-1930’s’ the encyclopaedia of informal education, 2006. 
http://infed.org/mobi/social-reform-and-organized-recreation-in-the-usa/. 
89 Ibid.,  
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arbetare under samma år för att organisera olika klubbar så som dans, lek och drama. 
Tillsammans med Mari Ruef Hofer (1858-1929) startade Boyd Chicago School for 
Playgroud Workers redan 1909.90 Ruef Hofer som företrädde musikdelen i lekarna 
menade att musikämnet gått förlorat, i utbildningsplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, då man fokuserat på de teoretiska bitarna istället för de sinnliga och 
känslomässiga delarna av ämnet musik.91  Följande annonser är hämtade ur Magasinet 
The Playground från 1909.92  

 

Figur 2. 

 
Mellan 1909 och 1911 var Boyd anställd som anvarig verksamhetsledare för Ekhart 
Park. Enligt magasinet The Playground så ber Chicago Womans Aid Society om 
bilfria vägar för 1.200 barn som leker på gatorna i staden. Från 1914 till 1920 var 
Boyds skola Recreational Training School (RTS) en del av Chicago School of Civics 
and Philanthropy (CSCP) som bildades 1908 av settlementhus som gick samman 
1914 efter att verksamheterna vuxit sig för stora för sina lokaler. 93 Följande annons är 
från 1913. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figur 3. Annonser av den här typen har gett information om tid, plats och innehåll. 

 

                                                
90 Richard J. Daley Library Special Collections and University Archives, Chicago, 2006,  
91 Teachers College Record, 1904 Vol. 5 Nr 1, s. 57-102. http://www.tcrecord.org/library  
ID  Number: 9789, Date Accessed: 9/14/2014 9:15:01 A 
92  https://archive.org/stream/playground03playrich#page/132/mode/2up 
93 Clay Drinko, Theatrical Improvisation, Consciousness, and Cognition, Palgrave   
Macmillan, 2013, s. 15. 
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Chicago Commons gick under namnet “The Institute of Social Science and Arts”, 
vilken startades av sociologen Graham Taylor 1903. 94  Studierektor vid skolan var 
Edith Abbott som både bodde och verkade i Hull-House. Fakulteten och elever vid 
skolan behandlade frågor som ungdomsbrottslighet, skolk, yrkesutbildning och behov 
av bostäder. De flesta klasserna  för RTS undervisades på Hull-House och Addams 
satt i styrelsen. När CSCP införlivades med University of Chicago, 1920, blev Boyds 
RTS  självständig och kom att populärt kallad Hull-House School. Annonser för 
skolan förekommer i tidningen The Playground.  
 

 
Figur 4. Annons om katalog för utbildning, ettårig, tvåårig och sommarkurser 

 

Systematiserande av folklekar  

Boyds första publicerade samling av danska och svenska folklekar som kom ut 
1907.95 Inför den andra upplagan av Folkgames of Denmark and Sweden for school, 
1914 ger Boyd ut Folk Games and Gymnastic Play for Kindergarten, Primary and 
Playground tillsammans med Dagny Pedersen. 
 

Figur 5.  Första upplangans framsida               Figur 6.  Andra upplagans framsida 
 

 

                                                
94 The University of Chicago’s Library, 2014 
95 Dramatic Bibliography, s. 145. Finns tillgänglig inscannad av Google books: 
https://books.google.se/books?id=4iL0a2rQzsgC&lpg=PP1&hl=sv&pg=PA5#v=onepage&q&f=false 
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Boyd fortsatte att samla in, kodifiera, och publicera material om spel, lekar och 
folkdanser som blev grundläggande för hur man via lekens uttryck utvecklade socialt 
lärande. 96 Något exakt årtal kan jag inte finna annat än första upplagan av den just 
nämnda boken från 1907. I förordet till Folkgames of Denmark and Sweden for 
school, playground and social center, berömmer J Christian Bay Boyds och 
Pedersens systematiska arbete med att göra de nationella sånglekarna i Danmark och 
Sverige tillgängliga för pedagoger. Bay delar Boyds och Pedersens inställning att 
dessa lekar skall noggrant beskrivas så som de är och så som de används då de 
överförts genom århundranden av omedvetna behov som försökt tillgodosetts genom 
en målmedveten ledning av lämpliga lekar för att möta dessa behov. Här uttrycker 
Bay lekens djupa rötter i folklivet: 

 
In entering into the true spirit, which is mainly a historical one, of the games and their 
attending songs, neither children nor those who direct the play of children, can fail to realize 
the ideals of a historically developed, deeply rooted folk life. Every trait in the daily life, 
diversion and festive display of the people has grown out of centuries of usage.  
 

Vidare uttrycker Bay vikten av att utrycka sig kort och koncist i dessa ’verbose 
times’: 

 
Brevity is a virtue in these verbose times. I feel sure that Miss Boyd's intelligent, painstaking 
work will bear good fruit. She is not 'introducing any foreign idea by teaching these song 
games ”West of the Atlantic Ocean;” for on this continent there is a similar faithfulness 
toward the ideals of the great past; and the faith of the people rests well with the children of 
the people. 97 

 
Boyd riktar ett tacksamt erkännande till Viggo Bovbjerg för hans värdefulla hjälp med 
att översätta och tolka dessa lekar vilka han själv lekte som barn. Någon information 
har ej gått att finna om denne man. Bilderna i lekhäftet erhölls genom Stefanskyrkans 
ungdomsförening i Danmark och Svenska Riksförbundet i Chicago. I Boyds anmärk-
ningar i boken, till läraren som skall använda sig av lekarna, förmedlar hon noggrann-
het men utan att förlora spontaniteten. Boyd skriver att det är på grund av behovet att 
bevara denna traditionella form som gör att beskrivningarna så noggrant har tecknats 
ner.  
 
Vidare skriver Boyd att läraren bör hålla klart i sitt minne att noggrannheten i 
undervisningen inte behöver döda spontaniteten och glädjen, vilken egentligen är 
själen i dansleken. Dessutom menar Boyd att man mycket väl kan variera rollerna för 
pojkar och flickor. 
 

                                                
96 Dagny Pedersen & Neva Boyd, Folkgames of Denmark and Sweden for school, playground and 
social center, 1915.   
Pedersen & Neva Boyd, Folkgames and Gymnasic Play for Kindergarten Primary and Playground, 
1915.   
Florence Warren Brown & Neva Boyd, (1915) Old English and American Games for School and 
Playground, 1915.   
Tressie M. Dunlavy & Neva Boyd, Old Square Dances of America,  
Neva Boyd, Country Dance Tunes For Old Square Dances  of America, 1915.   
97 J. Christian Bay i förordet till Pedersen & Boyd, Folkgames of Denmark and Sweden, 1915.  
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Alternativ behandlig genom leken 

1918 initierar Boyd med sina elever en alternativ behandling vid Chicago State 
hospital för psykiskt sjuka genom grupplek.98 Detta är en av de tidigast kända 
ansträngningarna att utnyttja social gruppbehandling i institutionella miljöer. 
Användandet av lek och lekteori som bas, var framgångsrika förfaranden i arbetet 
med dysfunktionella individer genom gruppbehandlingsmetoder.  
 
Enligt Boyd, inleddes den experimentella rekreationsrörelsen av en man utbildad i 
gymnastik i Danmark. 99  Rekreationspersonalen bestod av förutom gymnastik-
instruktören två kvinnor och ytterligare en man. Dessa avgjorde valet av aktiviteter 
efter samråd med sjukhusets läkare. Från vårdavdelningar deltog cirka 900 personer 
med varierade psykiatriska störningar. Personalen fann att gymnastiska övningar var 
värdefullt att arbeta med, både för hetsiga och mycket apatiska patienter. Patienterna 
deltog i en improviserad gymnastikaktivitet i grupper om cirka sextio deltagare under 
45-minuterspass för att röra sig till pianomusik och genomföra enkla övningar.  
 
När patienterna kunde hantera den här typen av verksamhet, avancerade de till mer 
komplexa aktiviteter såsom spel och danslekar. De med speciella färdigheter ombads 
att hjälpa arbetarna.100 Till exempel patienter som kunde spela piano inbjöds att spela, 
medan de mer stabila patienterna användes som förebilder för att leda mönster och 
formationer, för de deltagare som tenderade att vandra ut ur mönstret. Man trodde att 
om de svårast sjuka patienterna såg arbetaren liksom de mer stabila patienterna, skulle 
de påverkas att delta. Det rapporterades att ingen patient någonsin tvingades att delta, 
men alla uppmuntrades att delta.101 
 
I Röda Korsets nyhetsbrev 1919 informerar man om en ny resurs för att hjälpa 
arbetarna i deras planering: Hospital and Bedside Games av Neva L. Boyd.102  I 
förordet till häftet, säger Boyd att hon sammanställt verksamheten på begäran av 
arbetare i såväl civila som militära sjukhus. Boyd skriver vidare att det arbete som de 
har gjort har övertygat dem om att dessa lekar har ett läkande värde. Boyd citerar en 
sjukhustjänsteman som rapporterade om hur svårläkta sår som inte ville läka trots 
flera månaders behandling, nu visade på anmärkningsvärd förbättring. 103  Detta 
berodde på ökad cirkulation genom lustfylld motion och kopplat till vardagliga saker i 
livet. Boyd stödde ytterligare dessa insatser genom att citera den schweiziska 
forskaren, Karl Groos, vars experiment visar att glädjen åtföljs av stärkt 
muskelaktivitet, snabbare puls och andning, ökad perifer cirkulation och en ökad 
excitation av det sensoriska och motoriska centrat i hjärnan. I samma bok betonar 
Boyd också vikten av den roll som rekreationsarbetaren har genom att inse att 

                                                
98 Albert, S. Alissi, Perspectives on Social Group Work Practice, 2008. 
99 Boyd, ”Group work experiments in state institutions in Illinois” Proceedings of the National 
Conference on Social Work. Chicago: The University of Chicago Press 1935. 
100 Ibid., Boyd använder ”worker” och inte pedagog socialarbetare eller vårdpersonal. 
101 Ibid. 
102 ”Manual of Red Cross Camp Service”, Washington, DC: American Red Cross. 1919, s. 3. 
103 Boyd, Hospital and Bedside Games, Chicago: Chicago School of Civics and Philantropy, 1919. 
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klassificering av lekar beror på syfte och situation då den ska brukas. Detta måste ske 
tillsammans med den som ansvarar för behandlingen av det aktuella fallet.104  
 
Boyd anses alltjämt som en tidig förespråkare av grupparbete inom vården och 
hänvisningar förekommer alltjämt till henne. Föjande citat är från 2008:  
 

Groupwork began to be seen as a dimension of social work in north America (perhaps best 
symbolized by it being accepted as a section at the 1935 National Conference of Social 
Work). It’s potential as a therapeutic process was also starting to be recognized (Boyd 
1935)”.105 
 
 

Boyd avböjde sammanslagning med University of Chicago 

University of Chicago  bildades 1892. Där var bland annat Dewey och George H. 
Mead (1863-1939) verksamma. .106  Den senares tankar om ‘jaget’ och självet i 
interaktion med omgivningen ligger delvis till grund för symbolisk interktionism som 
en påbyggnad av vad James redan 1890 resonerat kring avseende ”jag” som upplever 
världen och ”mig” som är något som ”jag” upplever.107 
 
Enligt The University of Chicago’s Library och Deegans forskningsfynd så hade 
Dewey och Meads institutioner omfattande samarbete med Hull-House som hade 
etablerats tre år tidigare 1889.108 
 
Recreation Training School (RTS) med Boyd i ledningen avböjde en sammanslagning 
med University of Chicago 1918. År 1920 slogs Chicago School of Civics and 
Philanthropy (CSCP) samman med University of Chicago och den filantropiska delen 
blev School of Social Service Administration.109 Mary Joo Deegan, amerikansk 
sociologiforskare, som forskat om kvinnliga sociologer nämner Boyd i sin senaste bok 
från 2014.110   
 

Boyds samarbete med Charlotee Chorpenning 

1921 bjöds barnteaterdramatikern Charlotte Barrows Chorpenning (1872-1955) in av 
Boyd för en workshop i ”Community Theater” till RTS och därefter fortsatte hon som 
pedagog på skolan. 111 I en avhandling från 2012 kan man läsa följande om deras 
fortsatta samarbete: 
 

                                                
104 Boyd, Hospital and Bedside Games, Chicago: Chicago School of Civics and Philantropy, 1919. 
105 Mark, K., Smith, ‘Groupwork’, the encyclopaedia of informal education. 2008.  
106 George Herbert Mead, Mind, Self, and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1934. 
107 Wiliiam James, The Principles of Psychology, 1890 
108 The University of Chicago’s Library, 2014: Deegan, 1988. 
109 Deegan, 1988. 
110 Ibid., Annie Marion MacLean and the Chicago Schools of Sociology, 1894-1934, 2014, s. 68. 
111 Charlotte Barrows Chorpenning Collection, MSS-287, Arizona State University Libraries: Child 
Drama Collection. 
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In addition, Chorpenning and Boyd collaborated on developing their progressive drama 
techniques in application to social work and community building. From these experiences, 
Chorpenning began her journey of applying these methods to children and children’s 
theatre.112 

 
Tillsammans organiserade de och ledde sommarkurser. En annons i tidskriften Play-
ground fann jag då jag sökte på Chicago113 
 

   
Figur 7.  Annons för sommarkurser. 

 

Boyd i Frankrike  

I en forskningsrapport från 1922 som digitaliserades 2013 av Archive digital kan man 
läsa att Boyd blev anlitad för kurser i Paris, Frankrike. ”Teaching Play in France”. 
Detta skedde på initiativ av Marie-Jeanne Bassot (1878-1935) fransk socialarbetare 
som hade besökt USA 1919, för att omorganisera den franska National Federation of 
Settlements. Boyd kom att ge kurser i lek och spel som gruppaktiviteter. Ruth Austin 
vid Gads Hill Center i Chicago, var också involverad genom föreläsningar liksom 
Eloise Wilsey, lärare i rekreation vid Lake School of Milwaukee som undervisade i 
folkdans.  
 
Friluftsskolor med bestämda fritidsprogram organiserades och genomfördes av 
franska klasslärare på Boyds instruktioner. Röda Korsets utbildningar för lekplats-
arbetare utgick från Boyds lekprogram. Enligt Bassot införlivades värdet av lek för de 
franska barn som påtvingats ett utbildningssystem med nästan ingen möjlighet för 
hälsosam motion och rekreation Följane text kommer från The Survey från 1922: 
 

ACTING upon the suggestion of Mlle. Marie-Jeanne Bassot, a prominent French social 
worker who visited America in 1919, that this country more than any other could be of service 
to French settlements in organizing their program of recreation, the National Federation of 
Settlements, through its representative in France, last summer invited Neva Boyd, an associate 
at Hull House and director of the Chicago School of Recreation, to give courses of play for 
groups of teachers and social workers in Paris… 
Through the American instructor conducting the Red Cross training classes for playground 
workers Miss Boyd was also given a class of twentyfive men and women to whom she taught 
folk dancing. Much interest was shown by other groups of teachers and workers, and the 
federation feels that an encouraging start has been made in awakening these groups to the 
value of play for the French child who, under the "forcing" system of education, is given 
almost no opportunity for wholesome exercise and recreation. 114 

                                                
112 Kristin Ann Leahey The Youth Respondent Method: An Exploration of Reception Studies with Youth 
in New Work Development for Theatre for Young Audiences Committee, Diss., 2012, s. 43. 
113 https://archive.org/stream/playground19playrich#page/238/mode/2up/search/Chicago 
114The Survey (47), Survey Associates, 1922, s. 784-785. 



 

  31 

 

Chicagos sociala framväxt ur olika kulturer 

1922-23 publicerar Boyd "Report of the Director of Recreation for White Girls in a 
State Training School for Delinquent Girls”. Följande fakta där Boyd citeras är frysta 
minnesbilder som Google har i sin söktjänst (cached):  

 
Throughout her career Neva Boyd was in demand for her lectures on play and leadership. She 
lectured in many colleges and universities throughout the country. At the request of one of her 
students and of some of her sponsors, she joined a Chautauqua circuit in the early 1920s, 
touring nearly 80 towns in Michigan, Illinois, and Wisconsin on one-day stops. 
... 
The following year the Boston Social Union invited Miss Boyd to conduct a six-week summer 
session in that city. 
 
Many honors were given to Neva Boyd, including the naming of a building for her at East 
Moline State Hospital in 1959. 115 

 
Att Boyd dokumenterat svenska folkdanser är inte märkligt med tanke på den stora 
invandringen av svenskar till Chicago vid den här tiden. 
 

Boyds elev, Viola Spolin  

Viola Spolin var elev hos Neva Boyd från 1924 fram till 1927 enligt Spolin själv.116  
Därefter kom hon att bli en gruppledare inom den organisation som Boyd arbetat 
fram. Spolin skriver i ett av sina förord att hon arbetade med ”Creative Dramatics”.  
 
Fokus, side-coaching och utvärdering är de tre aspekter man måste bruka för att 
använda dramalek i undervisningssammanhang enligt Spolin. Först se till att alla 
fokuserar, inte som mål i sig men för att drama ska uppstå. Sedan hålla fokus och 
vägleda dem genom sidocoaching. Spolin betonar att pedagogen måste vara noga med 
att inte anta något utan utvärdera bara vad man just har sett.  
 
Viola Spolin ifrågasatte tolkningarna av Stanislavskijs "Vem? Vad? Var?" genom att 
kasta om ordningen genom att börja med miljön och vilka som var där för att sedan 
anta att något händer. 
 

Boyds skola RTS, slås samman med Northwestern University  

I ett brev daterat april 1927 skriver Boyd till sina vänner och före detta studenter om 
planerna som är långt gångna och som kommer innebära att Northwestern University 
kommer att inkludera RTS, i den Sociologiska Institutionen för vilken professor 
Arthur J. Todd är ansvarig. Boyd uttrycker ett stort förtroende för Todd. ”Plans now 
indicate that what we have built up over the long period of years will not be lost since 
Prof. Todd is sensitive to real values and is earnestly trying to preserve what we have 
proved.” Dessutom påpekar hon att instruktören i sociologi vid Northwestern 
                                                
115 www.spolin.com, webbsida 2006-05-08 [cached]. 
116 Spolin,1963. 
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Univeristy är en tidigare kollega till dem från RTS.  Vidare skriver hon "Precis vad 
kurserna kommer att erbjuda är ännu inte helt avgjort, men det är sannolikt att det 
kommer att bli ”a one year graduate and probably a four year course” Boyd skriver 
vidare och tröstar sina vänner med att de förmodligen kommer att sakna den frihet och 
prestigelöshet som fanns på Hull-House: 

 
… as we gathered round the table in the cooking room or dusted the floor in the gym with our 
clean middies but let us dry our tears with the comforting picture of a monthly check we 
haven’t had to scramble to provide, with the fact that the whole office routine is fading out of 
my program and that there is no summer term for me….I hope you all realize that my latch 
string will still respond to your gentle pull for always and always, Neva L. Boyd.117 

 
I American Journal of Sociology nämns också sammanslagningen:  
 

Northwestern University has amalgamated the Chicago Recreation Training School, operated 
for many years at Hull-House, and formerly a department of the Chicago School of Civics and 
Philanthopy. Miss Neva L. Boyd, its director, becomes assistant professor in the department of 
sociology.118  

 
I American Journal of Sociology kan man även läsa om sommarkurser som Boyd 
kommer att hålla 1928: 

 
Northwestern University. Miss Neva Boyd, who conducts the courses in recreation and group 
leadership in the university will give during the summerschool one course on social aspects of 
play, and another on groupleadership and organization. 119  

 
Vid Northwestern Univeristy arbetade redan Winifred Ward (1884-1975) vid en 
annan institution än den som Boyd och Chorpenning kom att tillhöra. Det framgår inte 
av Wards arkiv vilken instituion det var.120 Ward kom att konsultera Chorpenning för 
bland annat en produktion av Trollkarlen från Oz, 1928. 1932 erbjuds Chorpenning 
att leda Goodman Theatre, barnteaterdelen vid Chicago Art Institute. Hon blev kvar 
där fram till 1952 och under den tiden skrev och regisserade Chorpenning de flesta 
produktioner för barn.  
 

Leken och dess förutsättningar formuleras av fler än Boyd   

Samtida med Boyd var Johan H (1872-1945) nederländsk filolog och kulturhistoriker, 
han skrev Homo ludens, 1938, vilken publicerades på originalspråket, holländska 
1939.121  Den svenska översättningen Den lekande människan gavs ut på 1940-talet 
liksom den engelska och tyska utgåvan. Huizingas definition av lek är bred och 
allomfattande och ofta citerad i Sverige. 122  Vår tids viktigaste lekteoretiker, 
hänvisades Huizinga till att vara, i en dagstidning av en idé- och lärdomshistoriker vid 
Uppsala universitet, då Huizinga såg leken som den drivande kraften i civilisations-

                                                
117 Simon, (red.), 1971, s.15. 
118 American Journal of Sociology, ” News and Notes”, 1928 Vol. 33 Nr. 4, s. 634, 635. 
119 American Journal of Sociology, ” News and Notes”, 1928 Vol. 33 Nr. 6, s. 985. Hämtad JSTOR, 
2013 12 05. 
120 http://findingaids.library.northwestern.edu/catalog/inu-ead-nua-archon-1144 
121 Johan Huizinga, Homo ludens, Versuch einer Bestimmung des Spielelements der Kultur, 1939. 
122  204.000 sökträffat på Google med sökord: Huizinga + lek, (endast svenskt resultat), 2013-10-10. 
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utvecklingen. ”Av leken kan man avläsa ett samhälles grundläggande värden.”123   I 
sin avhandling om lekteori reflekterar Huizinga över stämningen i tiden. Hur arbete 
och produktion blir måttstocken och hur hela Europa iklädde sig det nya idealet: 

These tendencies were exacerbated by the Industrial Revolution and its conquests in the field 
of technology. Work and production became the ideal, and then the idol, of the age. All 
Europe donned the boiler-suit. Henceforth the dominants of civilization were to be social 
consciousness, educational aspirations, and scientific judgement. 124 

 
Huizinga menade att efter den industirella revolutionen skulle socialt medvetande, 
pedagogiska ambitioner och vetenskaplig bedömning dominera civilisationen. Vad 
som följde var utvecklingen av idrotten, ett tidsfördriv och viktig aktivitet i tidsandan 
av nya former av struktur och värde. Huizinga skriver: 

 
Contests in skill, strength and perseverance have, as we haveshown, always occupied an 
important place in every culture either in connection with ritual or simply for fun and 
festivity.125 
 

Ända sedan det sista kvartalet av 1800-talet har leken, i skepnad av sporten, tagits på 
mer och mer allvar. Reglerna har blivit allt strängare och genomarbetade. Att skapa 
rekord etableras allt mer med den ökande systematiseringen och likriktningen av 
idrotten en ren lek-kvalitet går förlorad menar Huizinga. Han uttrycker att den nya 
andan inte längre är sann lekanda, det saknas spontanitet och oförsiktighet.    
 
Flera år tidigare, 1934 skrev Boyd “Play as a Unique Discipline”.126 Boyd definierar 
då en lek som ”an artificial situation set up imaginatively and defined by rules which 
together with the prescribed rules, is accepted by the players”. ”The Social Education 
of Youth Through Recreation”, skriver Boyd samma år. 
 
1935 publiceras ”Group work experiments in state institutions. In Proceedings of the 
National Conference on Social Work” Simon som redigerat Boyds texter menade att 
detta tillfälle var det tidigaste uttrycket för att använda gruppmetoden för terapeutiska 
syften. För övrigt skrev Simon: 
 

The second paper emphasized the importance of play. Neva Boyd, in a paper on the use of 
groups in the treatment of the mentally ill, delinquent girls, and the retarded, described the 
goals of these experiments. They centered on helping children and adults experience the 
opportunity of planning their own leisure time; encouraging initiative rather than 
superimposing ideas; minimizing rivalry and competition between groups and group 
members; and selecting “[a]ctivities which hold the greatest possibilities for growth and 
directing them in such a way that the potentialities of the individual, however limited, are 
called into action [so that] a fuller utilization of the individual’s powers may be accomplished, 
and a more harmonious, constructive social life achieved.”  127 
 
 

                                                
123 Torbjörn Gustafsson Chorell,  ”I leken når människan sin fulländning”, Svenska Dagbladet, 
 2004-09-25. 
124 Johan Huizinga, Homo Ludens, 1949, s. 192. 
125 Ibid, s. 197. 
126 Childhood Education, ”Neva L. Boyd Assistant Professor of Sociology”, 1934 Vol. 10 Nr  8, s. 414-
416.  
127 Simon, (red.), 1971 s. 54. 
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Samma år skrev Boyd “Relation of Planned and Private Recreation to Forms of 
Government”. Därpå följer "The Social Value of Games" och ”The Significance of 
Education in Group Action in the Cooperative Movement" 1936. 1937 hänvisar Carl 
R. Hutchinson till Boyd vid “The ANNALS of the American Academy of Political 
and Social Science 1937 191: 149” med en så tidig källa som 1924.128 
 

Från ett lokalt fritidsaktivitetsprogram till ett nationellt 

Boyd var med och startade National Cooperative Recreation School (NCRC) 1936 
med Ruth och Jimmy Norris, Carl Hutchinson, Darwin Bryan och Charlotte 
Chorpenning.129 Med Chorpenning hade Boyd fyra år tidigare startat ett nationellt 
fritidsprogram som nu gick upp i NCRC. Boyd var aktiv vid skolan så sent som 1947 
då den höll till på Mission House College, Wisconsin, och hänvisas till som professor 
vid Northwestern University.130 National Cooperative Recreation School blev sede-
mera The Eastern Cooperative Recreation School (ECRS) som fortfarande är verksam 
enligt organisationens hemsida.131  
 

Ett sjuårigt experiment i socialt grupparbete avhandlas 

Social Group Work: A Definition with a Methodological Note är listad som odaterad i 
Boyds arkiv och därmed även i Simons bok, men finns inscannad av Google vid 
Hathitrust.132 Där framgår det att den publicerades 1937 när Boyd var 61 år.133 I denna 
artikel uttrycker Boyd vikten av att söka efter begreppsdefinitioner.  
 
Boyd redogör för ett sjuårigt experiment med ett par tusen patienter i Lincoln 
(Illinois) State School och Colony en skola för sinnesslöa, vars resultat visade ökad 
kapacitet hos alla typer av patienter.134 Detta förhållande mellan individen och miljön 
kan inte logiskt sett hänvisa endast till påverkan av miljön på individen. Snarare att 
miljön utformades mot bakgrund av de principer som här fastställs, vilken  indikerar 
en funktionell enhet av miljö och organism som utgör en process av förändring som 
omfattar båda. Detta material blev aldrig publicerat men finns tillgängligt på nätet.135 
 
Med hänvisning till det sjuåriga experimentet menar Boyd att det dåvarande 
skolsystemet måste genomgå grundläggande föränändringar. Hon menade att 
utbildning måste ha sin grund i, men inte vara helt begränsad till, förstahands-
erfarenhet. Utvärderingar, fortsätter hon, varierar mellan fysiologiska känslor av 

                                                
128 DOI: 10.1177/000271623719100121 
129 Ruth Norris, Chorpenning som ogift, var Charlotte Chorpennings dotter. 
130 Transkription av ett band med Eddie Moyer gjorts för ECRs styrelse, som en förberedelse för 
stämman 1986.  http://www.ecrs.org/ofplayandplayfulness/past_present_future.html 
131 http://www.ecrs.org/ofplayandplayfulness/games.html 
132 HathiTrust http://www.hathitrust.org är ett partnerskap mellan stora forskningsinstitutioner och 
bibliotek som arbetar för att se till att kulturella texter bevaras. 
133 http://catalog.hathitrust.org/Record/009540743 vars fysiska ex. finns vid University of California. 
134 Mildred Richards. ”Unofficial Report on the Educational Program of Lincoln (Illinois) State School 
and Colony”, 1936.  
135 Ibid. 
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komfort eller obehag och sociala bedömningar som till stor del kommer av 
kulturmönster, sedvänjor, institutioner osv. Denna typ av utvärdering, menar Boyd,  
finns inte skild från den känslomässiga situationen, men är en oundviklig aspekt av 
hela skalan av bedömning sett från de grövsta förnimmelser till de mest raffinerade 
intuitioner och övertygelser inklusive det vi kallar samvete. 136 
 

Leken som metod i skolan 

Boyd beskriver att betydelsen av känslans innehåll i utbildningen är avgörande.137 För 
att belysa dess betydelse i akademisk utbildning beskriver hon processen för hur en 
lärare övar språkinlärning genom att inkludera barnets närmaste upplevelse i lektionen 
på ett lekfullt sätt. En morgon regnar det och läraren frågar barnen om den känsla de 
hade när de gick till skolan. Med utgångspunkt från dessa ord väver läraren in 
paraply, regn och 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. När barnen gjorde ett uttalande, ”Det här är en 
regnig dag,” gjordes det med införandet av känslan av våthet, kyla, stänk, etc. varpå 
abstraktionen av upplevelsen verbaliserades och förstärktes med själva känslan av 
detsamma. Likheterna i deras ömsesidiga erfarenheter lämnade dem fortfarande fria 
att ta med sin individuella skillnad i känslans innehåll. Denna metod använde lärandet 
med hela kroppen i en förstahandsupplevelse i en situation delad av alla. Enligt det 
system för beteendevetenskapliga mätningar av Chicagos offentliga skolsystem, 
rankades dessa förstaklassbarn först i läsförmåga bland vokabulär och stavning. Boyd 
påpekar dessutom att barnen inte utsätts för drillning utan var glada under 
läroprocessen.  
 
Eddie Moyer, aktiv inom The Eastern Cooperative Recreation School (ECRS), 
hänvisar till ett experimentiellt arbete av Boyd och Bertha Schlotter i en skola för 
utvecklingsstörda, 1929 med hjälp av material kommet ur folkliga traditioner av 
danslekar och andra aktiviter. Vidare uttrycker Moyer att Boyd var en pionjär inom 
sitt område. Hennes idéer om teorin om lek och grupparbete är uttryck från hennes 
praktiska sätt att göra saker. Dessa har överförts till ECRS i praktiken genom åren och 
kvarstår åtminstone på 1980-talet.138 
 
1938 publiceras “The Contribution of Social Group Work to Education and Social 
Theory” skriven av Boyd. 1941 hölls en mottagning för att hedra henne.  Enligt Boyds 
arkiv sker detta den 8 februari.  

                                                
136 Boyd, ”Group work experiments in state institutions in Illinois” Proceedings of the National 
Conference on Social Work. Chicago: The University of Chicago Press 1935. 
137 Boyd, Social Group Work: A Definition with a Methodological Note, 1937. 
138 Moyer, 1986. 
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Boyd – en aktiv pensionär 

1942 skrev Boyd “National School Lectures on Recreation”. Rapporten “Report on 
the Advisory Councils of the Ohio Farm Bureau” kom året därpå, 1943. Boyd 
föreläste på olika högskolor och universitet efter sin pensionering, så som; Minnesota, 
Kalifornien, Western Reserve, och på Harvard.  
 
Handbook of Traditional Games, gav Boyd ut då hon var pensionär.139 1950 skrev 
hon “Social Group Work in the Community: Group Experience as the Means of 
Social Education”. 1959 är hon över 80 år och väljs in i American Sociological 
Association. Den 21 november 1963 så dör Boyd i Chicago.140 
 
Följande artiklar är odaterade från Boyds arkiv: “A Therapeutic Approach to Hospital 
Activities”, “Community Responsibility for the Recreation of Youth”, “General 
Outline of Plan for Leisure Time of Men in Military Camps and Naval Bases”, 
“Group Work and Community Welfare Social Security”, “Play as a Means of Social 
Adjustment”, “Principal Features of the Social Psychology of George Herbert Mead” , 
“Recreation in the Reconstruction of Anti-Social Adult”,“Some Aspects of the 
Relations of Intimate Group Experiences to Family Stability” “The Mechanism of 
Socialization with Reference to Group Work”, “Views on Youth Organizational Work 
of the United States”. 
 
Enligt Janina Adamczyk, från University of Toledo, som skrev en minnesruna vid 
Boyds bortgång, så gjorde Boyd sin största insats i samarbete med Illinois Department 
of Public Welfare under hennes pensionering. Tillsammans med Illinois Department 
of Public Welfare utformade Boyd ett fritidsprogram för de psykiskt sjuka. Som ett 
erkännande av hennes bidrag till behandlingen av psykiskt sjuka, döpte de därför en 
sal till Neva L. Boyd Rekreation Hall vid invigningen av East Moline State 
Hospital.141  
 
Av de 90 citat som jag fann på samma internetsida som Aristoteles citerades, 
avseende hur man lär ut företagsamhet för barn, var följande hämtat från Boyd,  
“ ‘Play experience can prepare the student for purposefulness in non-play activities, 
for true play creates the incentive to use one's best ability’. - Neva Boyd”.142  
 
 

                                                
139 Boyd, Handbook of Traditional Games, 1945. 
140 Boyds arkiv i Chicago. 
141 ”American Sociological Rewiev” 1964. 
142 Brown, TeachingKidsBusiness.com  
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Neva Boyds inspirationskällor 
Vad fanns det för pedagogisk litteratur när Boyd inledde sin yrkesverksamhet? 
Friedrich Fröbel (1782-1852) känd för ”den fria lekens betydelse för barns 
utveckling” och ”kindergartens” hade nyligen översatts till engelska från tyska.  

 

Systematisering av leken 

Fröbel systematiserade barnlekar och vände sig till mödrar och vårdare av barn.143 
Boyd nämner honom i vissa av sina artiklar varför mitt sökande efter fakta även 
fångade in Fröbel. 
 
Schoolroom games and exercises av Elizabeth G. Bainbridge, från 1886 kan tyckas ha 
liknande syfte som Boyds senare böcker, att förse pedagoger med lekar som metod.144 

Men det enda som överensstämmer är mediet. Bainbridge påpekar att lekarna som 
hon för övrigt kallar för övningar “exercises” inte kan vara annat än avkoppling från 
högre syften och verklig kunskap.  
 

 

Paul Simons analys av Boyd  

Simon var professor i socialt arbete vid Jane Addams Socialhögskola från 1947 till sin 
pensionering 1974. Han var en aktiv medlem i American Association of Social 
Workers Group (AASWG), National Association of Social Workers (NASW) och i 
rådet för socialarbetarutbildning (CSWE). Simon kände till det omfattande material 
som Boyds empiriska arbete genererat. Boyd själv arbetade med ett manuskript vilket 
aldrig blev färdigt innan hon dog. Hon hade dock börjat systematisera sitt material i 
olika kategorier. Dessa kategorier har behållits i det arkiv som är upplåtet åt Boyds 
anteckningar. 
 
Simon inleder boken med att beskriva Boyds teori om lek mot den bakgrund som 
Boyd verkade i. Det nya uttrycket för leken sammanfaller med den industriella 
revolutionen. Ett återuppväckt intresse för lek och rekreation/fritidsverksamhet sågs 
som en motvikt till de sociala problem som dök upp med den snabbt växande 
urbaniseringen. Så länge man kunde minnas hade leken haft en naturlig plats i 
mänsklig aktivitet som en central del av den kulturella processen enligt Simon och 
Boyd. Men under 1800- och 1900-talet blev leken underordnad andra värden.  
 
Simon hävdar att Boyd drog de centrala begreppen i sin teori från flera källor och 
integrerade dem i en enhetlig kropp av tanke och praktik. Simon nämner Dewey och 
problemlösning, liksom Korzybski och principen om att utveckla meningsfulla 

                                                
143 Fröbel, Mother-play and nursery songs: illustrated by fifty engravings: with notes to mothers, 1878.  
144 http://catalog.hathitrust.org/Record/006537230 
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koncept från vardagens erfarenheter. Follett ligger till grund för Boyds kreativitets-
begrepp genom interaktion, och det var enligt Simon, Canon som bidrog till principen 
att se organismen som en helhet för Boyd. Jag har dock inte funnit belägg för alla 
dessa referenser i Boyds egna artiklar.  
 
Vad jag har kunnat finna är Charles Manning Child (1869-1954) som Boyd hänvisar 
till avseende organismen som helhet. Vidare menar Simon att Cooley och Mead 
förstärkte förståelsen för smågrupps-sociologi. Simon påpekar dock att det är svårt att 
avgöra om dessa källor ska ses som initial kunskap eller bara stöd för Boyds insikt 
som hon hade utvecklat intuitivt och pragmatiskt.  
 
Övriga referenser som Simon hänvisar till avseende Boyds influenser som underlag 
för utvecklandet av sin lekteori är; Margaret Lowenfeld, Fredrich Fröbel, Lorenz 
Grasberger, Karl Gross, Herbert Spencer och James Sully. Dessa personer förutom 
Fröbel var för mig okända. Jag valde ut två av dem som jag undersökte ytterligare för 
eventuella likheter med Boyd. Lowenfeld (1890-1973), brittisk barnpsykiatiker,145 
publicerade Play in Childhood 1935. Hon undersökte hur det kommer sig att vissa 
barn klarar av att hantera traumatiska situationer och snarare finner styrka av 
upplevelserna. Hon förespråkade en empirisk forskning på samma sätt som Boyd.146 
Sully (1842-1923) brittisk professor i ”Philosophy of mind and logic” vid University 
College i London var den andre personen som jag sökt vidare efter spår av 
influenser.147 och jag tycker mig finna likheter med hur Boyd uttrycker sig avseende 
respekten för barn trots deras ringa ålder. Här följer ett citat från Children’s Way: 148 
 

One may, nevertheless, safely say that a large majority of the little people are, for a time at 
least, fancy-bound. A child that did not want to play and cared nothing for the marvels of 
storyland would surely be regarded as queer and not just what a child ought to be. 
 
This transforming touch of the magic wand of young fancy has something of crude nature-
poetry in it. This is abundantly illustrated in what may be called childish metaphors, by which 
they try to describe what is new and strange. For example, a little boy of nineteen months 
looking at his mother's spectacles said: "Little windows". 
 

Övriga personer som Simon nämner (inkonsekvent avseende förnamn och eller 
efternamn) är Stanley Hall, von Heumann och O. Morgenstern samt Theodore M 
Mills och Murphy avseende insikten om betydelsen av lek som hade fastställts i 
litteraturen för Boyds samtid. Här har jag avgränsat mig och inte forskat vidare efter 
dessa personer utan återger här deras namn så som de presenterades i boken 
sammanställd av Simon.149  

 
I de texter jag läst skrivna av Boyd själv nämner hon bland annat filosofen Susanne 
Langer (1895-1985) som skrivit om symbolisk kommunikation bortom semantiken. 
Jag har även stött på Mead, Dewey och Korzybski i Boyds artiklar. Dessa akademiska 

                                                
145 http://dev.ionut.me/oliver/index.php/archives-and-exhibits.html 
146 Margaret Lowenfeld, Play in Childhood, 1967. 
147 Elisabeth Valentine, The Psychologist, Vol. 14 Nr 8, s. 405. 
148 James Sully, Children’s Ways,.1897 s. 13-15. 
149 Simon, (red.), 1971. 



 

  39 

namn för tankarna till det som senare och fram till nutid har refererats till som 
Chicagoskolan. 
 
I recensionen för boken som Simon sammanställde 1971 skriver Maleoney att Boyd 
tycktes distansera sig till ämnesdiciplinära fakulteter och saknar en förklaring eller ett 
förtydligande från Simon hur det förhöll sig med Boyds inställning till den rådande 
terminologin om förhållandet mellan forskning och praktiskt utvecklingsarbete. 
Likaså i förorden till Hull-House maps and papers, skriver Addams följande:  

 

The residents of Hull-House offer these maps and papers to the public, not as exhaustive 
treatises, but as recorded observations, which may possibly be of value, because they are 
immediate, and the result of long acquaintance. All the writers have been actual residents in 
Hull-House, some of them for five years: their energies, however, have been chiefly directed, 
not towards sociological investigation, but to constructive work. 150 

 

Boyds lekteori tillför en ny dimension 

Intresset för att studera lekfenomen hade kommit till uttryck under den senare delen 
av 1800-talet enligt Simon (fotnoter som förekommer i detta stycke har återgetts så 
som Simon återgav dem). Vidare skriver Simon att Fröbel151 ansåg leken vara ett 
lämpligt tillvägagångssätt för inlärning i skolan. Grasberger skrev om antikens utbild-
ning 1864152 och Gross,153  Spencer,154 Sully,155 och Hall156 var bland de personer som 
utvecklade åsikter och teorier om lek för barn och djur och lekens psykologi. Simon 
skriver att dessa såg leken som den springande punkten i barnets relation till livet och 
dennes värld. Boyds ståndpunkt däremot var att leken, ensam, spontan och oriktad, 
inte uppfyller förverkligandet av barnets önskemål och behov.  
 
Simon hävdar att Boyd tillförde en dimension som inte tidigare preciserats eller 
formulerats av de nya strömningarna eller av myndigheterna. Nämligen det selektiva 
användandet av leken för att uppnå specifika syften, och därför utvecklade Boyd ett 
ledarskapsprogram.  
 
Skillnaden som Boyd betonade, enligt Simon, var den vuxne som närvarande och som 
skapare av leksituationens psykologiska aspekter och sociala konstruktion. Denna 
synvinkel tillåter utvecklingen av en systematisk riktning så att leken kan bli ett 
medium för social bildning.  
 
Barn som andra hade funnit svårt att få kontakt med på grund av deras introverta 
beteende och avsaknad av kreativa ideer eller inlevelseförmåga blev tillgängliga via 
                                                
150 Addams, ’Prefatory Note’, Hull-House Maps and Papers: Halstead Center, 1895, s. Viii. 
151 Frederich, Froebel, Pedagogics of the Kindergarten, övers. Josephine Jarvis, Appleton: London, 
1895. 
152 Lorenz Grasberger, Erziehung und Unterricht im klassichen, 1864. 
153 Karl Gross, The Play of Animals, 1898. 
154 Herbert Spencer, The Principle of Psychology, 1873. 
155 Sully Studies of Childhood, 1896.  
156  Stanley Hall, Aspects of Child Life and Education, 1907.  



 

  40 

Boyds metoder enligt Simon. Han fortsätter med att nämna Boyds fallstudier med 
riktad lek som inte bara gav möjligheten till uppvaknande för barnen genom intresset 
för lek utan även möjligheten till en ökad förmåga att bilda meningar och förmågan 
att delta i klassrumsövningar.157 
 

Influenser som når Sverige  
Som jag nämnt tidigare så har jag bara funnit en uppsats som refererar till Boyd i 
Sverige.158 Inom den svenska dramapedagogiken är Boyd näst intill okänd. På en 
amerikansk webbsida som analyserar dramaterapins rötter förekommer både Boyd 
och Winifred Ward som referenser. Ward arbetade på Chicagos West Side.159 Ward 
satte upp en serie av vad hon kallade “sektorer” i form av kurser,  föreläsningar och 
upplevelsegrupper som skulle via kultur, utbildning, och socialisation förändra 
närsamhället. De mest populära aktiviteterna var dramaklubbarna som tillhandahöll 
socialisation, ett kreativt utlopp och en spännande gruppupplevelse som ledde till en 
produkt som delades med andra.160 Ungdomarna omfattade åldern sju år och uppåt. 
De fann så mycket mening i sitt arbete tillsammans att de kom att stanna kvar i 
aktiviteterna tills de var kring 30-40 år.  
 
Winifred Ward var elev hos Charlotte Chorpenning vid  Jane Addam’s Hull House i 
Chicago. Samtidigt var Chorpenning elev hos Neva Boyd som i sin tur studerade hos 
Edith de Nancrede, den artist som hjälpte Addams vid etablering av en teater vid Hull 
House.161 Det här är den koppling jag funnit mellan Boyd och Ward. Jag har inte 
funnit tecken på att dessa båda, Boyd och Ward, möttes för att samarbeta. Däremot 
framkommer det att Elsa Olenius i egenskap av bibliotekarie och barnteaterivrare är 
den person som anammade Wards ’Creative Dramatics’ och tillämpade den i sitt 
arbete med Vår Teater i Stockholm från 1950-talet och framåt.162  Vår Teater liknar 
Wards dramaklubbar för barn och unga. 
 

Boyds gruppleksteori  
I en publicerad källa från 1938 utvecklar Boyd grupparbetets betydelse som metod 
inom utbildning. Boyd nämner då inledningsvis två principer. 163 Den biologiska 

                                                
157 Boyd, “Social Education of Youth Through Recreation,” Proceeding the Thirty-Second Session of 
the Minnesota State Conference, 1924. 
158 Kransmo & Joelsson, 2012. 
159 Shannon Patricia Jackson, Lines of Activity: Performance, Historiography, Hull-House Domesticity, 
The Univeristy Michigan Press, 2001. 
160 Ibid. 
161Neva Virginia Cramer,  Literacy as a performing art, A phenomenological study of oral dramatic 
reading, Louisiana State University, Diss. 2003. 
162 Hägglund, 2001. 
163 Boyd, ”The Contribution of Social Group Work to Education and Social Theory”, Journal of 
Educational Sociology , 1938 Vol. 12 Nr. 4, American Sociological Association, s. 196-206.  
Stable  URL: http://www.jstor.org/stable/2262207 Hämtad: 2013 10 10. 
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principen om organismen som en helhet och att abstraktion är en grundläggande 
process i mänskligt beteende. Som stöd för den biologiska principen hänvisar Boyd 
till professor C. M. Child. ”Livet, som vi ser det, i synnerhet i de högt stående djuren 
och människan, är en serie excitationer.164 Den andra principen baserar hon på 
Korzybskis teori om att abstraktion är en grundläggande process i mänskligt beteende 
vilken inte separerar kropp och sinne. På den neurologiska nivån, abstraherar 
nervsystemet genom att sammanställa, interagera, reducera och skapa begrepp. Boyd 
söker förklaring via ordets etymologi som antyder att abstrahera innebär ’från något’. 
Enligt Boyd skulle det då vara miljön som en implikation. Boyd förklarar vidare 
Korzybskis modell för abstraktion, genom det han kallar första ordningens 
abstraktioner eller abstraktioner av lägre ordning vilka han kopplar till sinnena, eller 
vaga känslor och att dessa inte innebär separation av kropp och själ. På samma sätt är 
abstraktioner av högre ordningen kopplade till mentala processer vilka involverar 
både organ och sinnen. Korzybski beskriver i ”General Semantics” följande:  

 
The term 'neurological' is used here in a modern, and in a 1935 scientifically legitimate 
dynamic sense,…older static 'fibre', 'substance', etc..., orientations, do not offer enough 
possibilities to account for the endless individual or group variations of the manifestations of 
life and psycho-logical reactions, but only obscure issues, and make modern scientific 
orientations impossible….The problem is not in knowing all details which we admittedly do 
not know, but to base our orientations on the dynamic process-character of all 'matter', which 
modern physics has solidly established. 165 

 
Med hänvisning till dessa båda principer som ser den biologiska och neurologiska 
aktiviteten som gemensam för kropp och sinnen har Boyds egen erfarenhet visat att 
graden och typen av stimulans i form av olika grader av abstraktion ger resultat i ökad 
kapacitet inom individen genom grupparbete vilket visat sig ouppnåeligt enligt andra 
aktuella metoder för den tiden. 
 
Boyd förtydligade att verbalisering bara är en form av kommunikation, handling är en 
annan, och för övrigt olika typer av verksamhet påverkar processen och personlig-
heten. Att männinskor förnekas möjlighet till stimulerande upplevelser är ett gissel 
som utarmar personligheten och samhället, menade hon. 
 

Boyds utbildningsprogram utgår från leken 

Neva Boyd funderade över vilka lekteoretiska egenskaper som var väsentliga utifrån 
lekens struktur som är en konstgjord situation som med hjälp av inlevelse och 
gemensamma regler accepterade av alla som deltar och som sjäva har tagit sig an 
roller i leken i samförstånd. Så här definierar Boyd lek:  
 

My own definition is that to play is to transport oneself psychologically into an imaginatively 
set up situation and to act consistently within it, simply for the intrinsic satisfaction one has in 
playing. Experience reveals the difficulty many adults and even children have to get into play 
psychologically and yet there is no genuine play without it. The essence of all play lies in its 

                                                
164 I fysik innebär excitation, av latin: excitare, egga, stimulera, att energi tillförs en atom så att en 
elektron "hoppar upp" till ett skal som innehåller mer energi. 
165 Alfred Korzybski, General Semantics, 1938.  
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spontaneous creation for the pleasure of the process affords the players in the fun of playing. 
When this essence is lacking, only the semblance of the play activity may exist and this is not 
play. Play is a universal form of behavior common to man. Play is a way of behaving and 
therefore play behavior is a common form of human behavior. The play impulse finds 
expression in many forms of behavior and is indulged in for the satisfaction it affords in itself. 
The essential factor in play is the processes of playing. The value of play is in itself, not in 
acclaim or evaluation, monetary or otherwise, of its outward form. 166 

 
 
Boyd menade att alla lekar sätts upp i form av problem och att leka leken är identiskt 
med att identifiera och lösa problemet. Vidare menade hon att lekens mönster utgör 
förutsättningen för att lösa problemet. Boyd uttryckte sig med vetenskapliga termer 
hämtade från fysiken och menade att en lek består av konstruerade inslag av lek-
beteende i form av ett mönster för beteendetransformation av deltagarna i en bete-
endevetenskaplig problemlösningsbaserad process som överensstämde. En lek är ett 
socialt mönster, en kopia av en social organisation ännu begränsad i tid och rum. 
Disciplinen att agera konsekvent inom en referensram i en lek identifieras med all ens 
förmåga till problemlösning, menade Boyd.167  
 

Problemlösning 

Boyd hävdade att de som deltar i leken representerar olika intressekonflikter och 
måste fatta beslut under lekens gång.  Sådana beslut, menade Boyd, kommer att fattas 
i enlighet med en strategi som valts i förväg eller via intuition. Karaktären på dessa 
omständigheter kommer att bero på de strategier och beslut som finns hos den 
motsatta sidan av lekdeltagarna. Eftersom varje sida väljer sin egen strategi, är 
utbudet av val av varierande art, allt eftersom leken utspelas.  
 
Vidare menade Boyd att vissa strategier kan ändras under lekens lopp och kommer att 
innehålla beslut som är relevanta för strategin hos den motsatta sidan samt till de som 
inte kommer att uppstå. Därför vilar lekens utfall på ett antal variabler, och 
lösningarna följer proceduren för intelligent problemlösning enligt Boyd. Belöningen 
för delagarna är inneboende i situationen och dess konsekvenser. 
 

Konkurrens i situationen 

Boyd såg konkurrens som oundviklig och inneboende i situationen. Men det var 
hennes bestämda åsikt, enligt Simon, att särskilda belöningar eller priser tenderar att 
snedvrida den fulla innebörden av upplevelsen. Externa utmärkelser begränsar de 
estetiska nyanserna i finalen menar Boyd. Leken, såsom rolig och spontan kan genom 
att vinna ett pris skapa en korruption och fusk med relgerna. Om detta inträffar kan 
känslor av hat och svartsjuka uppstå. Klyftan mellan vinnaren och förloraren ökar och 
att ge mer erkännande till vinnaren och mindre till förloraren skapar orättvisa. 
Värdena i lekprocessen bör inte offras trots att en vinst är viktig. Lekar som rör sig 
                                                
166 Boyd, ”The Theory of Play” odaterad,  http://www.scribd.com/doc/102471756/The-Theory-of-Play-
Neva-L-Boyd#scribd 
167 Boyd, ”Classroom notes in the Neva Leona Boyd Papers”, odaterad  
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mot undvikande av regler genom oärliga drag är inte riktigt lek utan ett slags tävlande 
för att försöka dominera varandra hävdar Boyd.168 
 

Den integrerade gruppen 

Boyd bygger sitt utbildningsprogram på, social utveckling genom grupperfarenhet 
utifrån användandet av leken men med väl fungerande gruppledare. 169 
 
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.170 Grupperfarenheten består av en psykologisk förtrolighet. Personlig och 
social utveckling återfinns inom en rad problemområden där varje steg följs upp av 
möten och en omvärdering av situationen. Detta innebär att ett gemensamt 
projektarbete är en stimulerande upplevelse. Boyd har uttryckt att om den kreativa 
kraften i en integrerad grupp fungerar finns det inget som är så stimulerande som 
människor som arbetar tillsammans i samma projekt. Boyd hävdar att de uppnår en 
högre nivå än vad de skulle kunna generera individuellt. Detta beror enligt Boyd på 
att möjligheter frigörs när man arbetar tillsammans. Grupparbetet bär med sig de 
svagare medlemmarna och stimulerar dem att göra saker situationen kräver. Spontan 
kreativ problemlösning erbjuder en livskraft som gör att yttre belöningar och 
utmärkelser blir ytliga hävdar Boyd. I själva verket måste det vara något fel om det är 
nödvändigt att tillgripa priser och utmärkelser har hon sagt. 171 
 
När människor arbetar i en enhet tillsammans med problem som är viktiga för dem 
uppstår omsorg om varandras välbefinnande. Boyd hävdade att det var ett tankefel att 
behandla varje grupp som om den vore i stånd till denna sociala omsorg som 
kännetecknar en integrerad grupp. Man måste betrakta varje grupps unika 
sammansättning.  Boyd formulerade att i ett välbalanserat grupprogram finns det 
behov av ett brett spektrum av sociala erfarenheter från de mest avslappnade 
kontakterna där deltagandet är mycket individualiserat till gruppinbjudande 
interaktiva beteenden där problemen med social anpassning intensifieras. Den 
integrerade gruppen, enligt Boyd, kännetecknas av en känsla av tillhörighet, 
ömsesidigt utbyte, individuellt och gemensamt ansvar och lojalitet. Problem som rör 
gruppen som en enhet kan enbart lösas av gruppen och inte av ett fåtal ansåg Boyd.172 
 

System av kategorier 

För att göra dessa principer mer specifika utvecklade Boyd kategorier av en grupps 
relationer, inledningsvis med kollektiva former av individualiserade aktiviteter som 

                                                
168 Boyd ”Classroom notes in the Neva Leona Boyd Papers”, odaterad 
169 Boyd, “Social Education of Youth Through Recreation,”  Proceedings the Thirty Second Session of 
the Minnesota State Conference, Minnesota 1924. 
170 Boyd, ”The Contribution of Social Group Work to Education and Social Theory”, Journal of 
Educational Sociology, 1938 Vol. 12 Nr. 4. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
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kräver lite eller inget samarbete. Därefter söker man sig vidare till grupper som kräver 
en hög grad av samarbete, ömsesidigt beroende och integration.  
 
Boyd listade olika aktiviteter som var illustrativa för varje kategori, och vilka typer av 
sociala relationer som var karakteristiska för var och en av dem.173 Samma tillväga-
gångssätt använde sig Spolin, liksom många andra  nutida dramapedagoger, av.174 
 

Ledarskap 

Boyds uppfattning var att kunskap om grupprocesser var nödvändig men att den 
avgörande ingrediensen var ledarskap varför ledarskapsutbildning blev huvudin-
riktningen i hennes utbildningsprogram.175 Boyd menade att ledarskap är en funktion 
och inte ett attribut. I en grupp utövar varje medlem ledarskap som bidrar till den 
aktuella frågan menade hon. Den som verkar som ledare hindrar inte de bästa 
bidragen som kommer från medlemmarna utan vägleder processen och hjälper till att 
förhindra att allt för dominanta eller aggressiva medlemmar blir härskande i gruppen 
förklarade Boyd i sina anteckningar från klassrumsobservationer. 176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
173 Se rubrikerna i Innehållsförteckningen av Boyds arkiv. 
174 Spolin, 1963. 
175 Boyd, “Leadership With Groups, ” Hitherto, opublicerad. 
176 Ibid. ”Classroom notes in the Neva Leona Boyd Papers”, odaterad. 
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Analys  
Med utgångspunkt från de steg i processen för empirisk forskning som beskrivs under 
metoddelen har jag nu kommit fram till steg fyra (se metodavsnittet) identifiering av 
funktionella relationer mellan fenomen.177  
 

Det historiska perpektivet 
Från vetenskapsfilosofins pussel kan följande reflektion göras: Omvärlden tycks 
uppmärksammas med våra sinnen och vår kognition faller på plats eller bearbetas 
genom både medvetna och omedvetna processer. Det tolkar jag som att en syntes av 
tankeprocesser och sinnesaktivitet utgör interaktiv kommunikation mellan människor. 

 
Från historiens vetenskapsperspektiv kan man konstatera att vissa företrädare mer 
eller mindre skiljer på kroppen med alla sinnen å ena sidan och tanken och det logiska 
å andra sidan. Vid beskrivningen av det teoretiska perspektivet tog jag hjälp av en 
metafor i form av ett pussel. Vid analys av datamaterialet har jag försökt söka efter en 
dikotom metafor varför en våg med två vågskålar får tjäna som detta. 178  
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 8. En vågskål. 

 
Den vänstra skålen är den biologiska kroppen med sinnena och det praktiska 
handlandet, den högra är det abstrakta tänkandet och allt som där medföljer så som 
motivation och värderingar, det teoretiska. 
 
Tabell 1. Dualistisk avvägning 
 
Kropp med sinnen – omedvetet, praktiskt Tänkandet – medvetet, teoretiskt 
Protagoras  Sapfo 
Sokrates Platon  
Aristoteles Galilei  
Locke - Cockburn Descartes 
Hume Kant 

                                                
177 Cohen et. al, 2003. 
178 http://www.skolbilder.com/Malarbild-raettvisa-vagskal-i13285.html 
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Platon värderade tänkandet och enligt honom är det troligare att en person som har 
övats i att tänka klart (logiskt och matematiskt) kan undfly okunskapens grotta och 
skåda sanningen genom att använda sitt tänkande. Men skådandet av sanningen skulle 
i vilket fall som helst vara ett slags seende. Det framgår av följande avsnitt av 
dialogen: 

 
Om nu det här är riktigt, sade jag, måste vår ståndpunkt om de här frågorna bli att uppfostran 
inte är sådan som vissa personer utlovar och påstår att den är. De säger att de kan stoppa in 
kunskap i en själ där ingen kunskap finns – som att stoppa syn i blinda ögon. Ja, sade han. 
Men vårt resonemang visar, sade jag, att den här förmågan, som redan finns i varje människas 
själ, det här redskapet varmed var och en lär sig saker och ting – det är som ett öga vilket inte 
kan vända sig från mörker till ljus om inte hela kroppen vänds: på samma sätt måste det här 
redskapet vändas bort tillsammans med hela själen från det som blir till tills själen kan stå ut 
med att betrakta det som är och den klaraste delen av det som är; och det påstår vi är det goda. 
Eller hur? Ja. För just det här kan det finnas en vridningskonst, sade jag; en konst som gäller 
det lättaste och effektivaste sättet att få själen att vändas. Konsten går inte ut på att bibringa 
den syn – själen har redan syn, men synen är felriktad och ser inte åt det håll den borde, och 
det är den här vridningen som det gäller att åstadkomma. 179 
 
 

Aristoteles skapade vikter att lägga i skålarna, metaforiskt uttryckt, genom att 
sytematisera, med utgångspunkt från sin lärare Platons dualistiska struktur, byggd på 
en idévärld för de allmänna begreppen och en sinnevärld för de individuella 
begreppen.180 Aristoteles skapade vikter till båda skålarna på vågen. Denna dualism 
kvarstår när naturvetenskapen utvecklas genom att Galilei och Descartes med flera 
väljer att fokusera på det påtagliga vilket inte inkluderar sinnesförnimmelser. 
Descartes första princip som utgår från tänkandet tycks betrakta tänkandet som en 
separat aktivitet i en passiv kropp. Descartes hamnar i den högra skålen. Locke och 
Hume hamnar i den vänstra skålen eftersom de tror att tänkandet påverkas av 
intrycken och inte tvärtom. Kant kan också placeras i en dualistisk vågskål med det 
praktiska eller teoretiska förnuftet. När Hegel för in ett dialektiskt perspektiv överger 
jag vågskålen till förmån för en dynamometer efter att jag sökt efter vågskålar som 
bygger på tre enheter istället för två. Jag fann ingen på internet vilket kan tyda på att 
det blir exponentiellt komplicerat att gå från två till tre variabler. Den tredje variabeln 
är det dialektiska perspektivet varpå min dikotomiska indelning förlorat sitt värde. 

 
Figur 9. En dynamometer. 

                                                
179 Platon, citerad av Phillips. Dennis, C., & Soltis, Jonas F., Perspective on Learning, New York: 
Teacher  College Press 2003, s. 28. 
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En dynamometer som metafor överensstämmer med min analys av teoretiska 
perspektiv. Att förhålla sig dualistiskt till omgivningen kan skapa en modell som är 
förenklad och som kan förstås. Frågan är om den återspeglar det den är modell för på 
ett användbart sätt. 
 
När Fröbel och Addams och de andra verksamma i Chicago kommer in i historien 
kring förrförra seklet tolkar jag en strävan efter att integrera de båda vågskålarna, då 
man ser att interaktionen mellan människor påverkas av varandra i en ständigt 
pågående dynamik i förhållande till varandra och den aktuella situationen. Då är vi 
framme vid sociologin som vetenskap och det som kommit att kallats för reform-
pedagogik, pragmatism eller symbolisk interaktionism av de som senare skrivit 
historia. 
 
Om jag analyserar det historiska teoretiska perspektivet och försöker koppla det till 
dramapedagogik finner jag följande kopplingar till Boyds begrepp. 
 
 
Tabell 2.  Teoretikers begrepp relaterade till Boyd 
Teoretiker  Begrepp Boyd mfl.  

X181 
Sapfo kärlek/medvetande kärlek/abstraktion ”self-reference”  
Sokrates normkritisk normkritisk  
Protagoras människomåttstocken  deltagarcentrerad  
Platon ideal värden utöver de  uppenbart nyttiga  
Aristoteles kategoriseringar lekkategorier  
Locke förmåga via sinnen förstahandserfarenhet  
Trotter Cockburn sociala känslor gruppens betydelse  
Hume förnimmelse intuiton  
Kant kausalitetsprincipen situationsberoende  
Kant a priori/a posteriori vad vi ser / inte vad vi tror oss se  
Hegel deduktion/induktion underförstådda spelregler i leken  
Hegel dialektiska lagar att misslyckas ingår i framgång  
 
 
Läsarens förslag på ytterligare kopplingar 

 

    
    
    

                                                
181 En kolumn för dig som läsare att bocka av om du finner bevis för min tolkning av samband och i så 
fall på vilken sida. 
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Neva Boyds avtryck i historien  
Boyd och Addams delar samma öde som många andra reformkvinnor som inte 
skrivits in i historien som sociologer, med vissa få undantag. Detta sker trots att de 
tycks ha spelat en viktig roll i utvecklingen av sociologin som disciplin och att de ofta 
citerats. Addams har en särskild ställning i egenskap av nobelpristagare men även 
Boyd förekom ofta som källhänvisning fram till slutet av 1940-talet. Här nedan citeras 
Boyds arbete, i egenskap av lekteoretiker.182 Detta skedde vid en årlig konferens i 
USA, 1937:  

Neva L. Boyd defines a game as an artificial situation set up imaginatively and defined by 
rules which together with the prescribed rules, is accepted by the players. In thus accepting his 
role in the game, the child coöperates in playing his part in the new situation. He accepts the 
rules and for the time becomes an active member of a new society. As such, he willingly 
accepts the discipline of the group. Games tend to unify a group through shared experience 
and frequent social response. This contributes to the development of the social being. In play, 
the members often achieve a direct social experience, which is stimulating, releasing, and 
organizing. Thus the tendency to cooperate and create definite habits of action in terms of 
others is built up through the child’s play life. Miss Boyd has observed that one educational 
value of play arises from the fact that in the play situation a person experiences both cause and 
effect of conduct in quick succession, which enables him to abstract a richer meaning from 
play experience than from ordinary life. Because of the psychological intimacy which 
characterizes play, the individual reveals his motives and personality traits in spontaneous 
action with others, and at the same time develops insight into his own tendencies.183 

9 
Man skulle kunna tro att ovan text är felstavad avseende ‘coöperates’ men den här 
stavningen var vanlig i början av förra seklet. Hutchinson hänvisar till Boyd och 
Childhood Education så tidigt som 1924. Detta har inte kunnat bekräftats. Vid kontakt 
med de som ansvarar för arkiven för Childhood Education idag kunde endast två 
publiceringar av artikeln bekräftas och det var 1934 (se vidare referenslista).  
 
Clay Drinko en nutida amerikansk forskare hänvisar till samma artikel “Play; A 
Unique Discipline” och tror att Spolin blivit undervisad i enlighet med Boyds teori 
under sin tid som praktiskerande elev vid Recreation Training School (RTS). Detta 
antagande bygger Drinko på de anteckningar han studerat i Spolins arkiv som 
kommer från tiden då Spolin var elev hos Boyd, vilket var mellan 1924-1927.184 
 

Med citat av Huizinga vill Simon uppmärksamma vilkas röster och  formuleringar vi 
idag har tillgång till, som beskriver den tid då Boyd verkade. Det är framför allt 
Dewey och Mead man hänvisar till samt i vissa sammanhang Addams. Mead har 
likheter med Boyd då han själv inte publicerade något omfattande material över sitt 
eget arbete i samlad form. 
                                                
182 Boyd, Play; A Unique Discipline, Childhood Education, 1924  s 44. (förmodligen 1934) 
183 Carl R. Hutchinson, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 1937, 
Coöperative Recreation, 1937, s. 149.  
184 Clay Drinko, Theatrical Improvisation, Consciousness, and Cognition, Palgrave   
Macmillan, 2013, s. 15. 
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Blev Boyd ihågkommen som sociolog? 

Varför finns det så få kvinnliga sociologer från tiden då dess vetenskap utformades? 
En tolkning kan vara att dessa kvinnors arbete uppfattades som så självklart, eller att 
man inom sociologin sällan refererade till kollegor enligt Lengerman och Niebugge-
Brantley.185 Socialt arbete som en unik professionell institution utvecklades i början 
av nittonhundratalet, medan det formella införandet i den akademiska världen inte 
kom förrän på trettiotalet. “1930's become criteria of male professionalized 
sociology”.186   Resultatet av dessa metoder enligt Lengermann och Niebrugge-
Brantley var att  “The Chicago Women's School of Sociology created many of the 
methodological and data-gathering strategies” 187  varför de borde betraktas som 
samhällsvetare och sociologer. 

 

Boyd blev redan 1932 nominerad till professor vid sociologiska institutionen vid 
Northwestern University.188 Här nedan ett citat från Springhouse Magazine: 

 
Professor of Sociology Neva Boyd, Northwestern, recognized as a national authority on 
recreation, spent three days at the College in September 1935. She admired Penny Cent’s 
painting of J.F. Humm’s mill at Eichorn, stopped at the mill to watch its operation, and went 
back to Chicago with two bags of what Fosfore called corn flour. 189 
 
 

Både Addams och Boyd med råge uppfyller kriterierna för att kallas sociologer om 
man följer Käslers kriteria (se tabell 3, nästa sida). Det kollektiva arbetet med sociala 
reformer av dessa kvinnor vid The Chicago Women's School of Sociology (CWSS) 
kom att påverka den politiska riktningen i USA i början av det förra seklet. Under de 
första åren som CWSS var verksamma kom de första psykologilaboratorierna att 
byggas upp runt om i USA. University of Chicago inrättade sitt första laboratorium 
1893. ”If one considers these conditions, the significance of the CWSS's contributions 
to social theory and reform are impressive, even if the individuals who contributed to 
its body are virtually unknown.”190 Dessa laboratorier kom att drivas av män. 

 

Jag har försökt applicera Käslers fem kriterier i  (tabell 3) på några samtidigt verk-
samma med Boyd för tiden kring förrförra seklet, för att se huruvida de är att 
betraktas som sociologer, eller inte.  

 

 

 

                                                
185 Lengermann & Niebrugge-Brantley, 1998. 
186 Ibid., s. 253. 
187 Ibid., s.254. 
188 Bulletin of the American Association of University Professors (18) 4, 1932, s. 308-314. 
189 Mildred B. McCormick, College In The Hills, Springhouse Magazine, 1989 Vol. 6 Nr. 2. 
190 Elinor Stebner, The Women of Hull House: A Study in Spirituality, Vocation, and Friendship, 1997, 
s. 144.  
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Tabell 3.    

Käslers kriterier för att tituleras sociolog prövade mot Boyd med flera  

Namn Levnadsår 

Styrelse-
uppdrag 
eller un- 
dervisar  

Medlem 
nationell 
samman-
slutning 

Medför-
fattare 
artiklar/ 
lärobok 

Identifikation som 
sociolog 
egen      andras 

Neva Boyd 1876-1963 x x x  - x 
Jane Addams 1860-1935 x x x  - x 
George Mead 1863-1939 x x x  - x 
John Dewey 1859-1952 x x x  - x 
Ellen Key  1849-1926 x x x  - x 

 
Jag har kommit fram till att kriterierna är obrukbara då dessa personer förekom i ett 
paradigmskifte och verkade i en tid som senare blivit definierad av andra än dem 
själva. Jag har inte funnit belägg för att någon av dem aktivt kallat sig för sociologer 
vilket är den del som saknas av de fem kriterierna. Är slutsatsen då att de inte är 
sociologer? Vad gäller Neva Boyd så tycks hon varit vaksam för att inte hamna i en 
situation där akademisk tillhörighet dikterar villkoren istället för att det är individen 
och handlingen som skapar situationen.  Hon strävade efter att lösa sociala problem 
och som därmed styrde verksamhetens inriktning. 

 

Bevarade gamla lekar  

I Boyds häften finns en lek som heter Fire is loose vilken får mig att tänka på en lek 
som jag lärde mig under ’Drama, musik och rörelse’.191 Den leken sades vara flera 
hundra år gammal och hade samma namn, nämligen Elden är lös.192 Vid andra 
utgåvan 1932 av danska och svenska folklekar förenklar Boyd instruktionerna med 
hänvisning till Thyregod och Hellgren. Denna förändring visar hur grundlig Boyd 
tycks ha varit när hon tog sig an något. Det var det som fick mig att stanna kvar i 
Boyds texter. Hon tycktes ha analyserat på så många plan, dessutom prövat och 
förutsett det mesta, innan hon bestämde sig för en slutlig framställan av något över 
huvud taget. 
 

Boyds inverkan på Huizinga 

Några år efter att Boyd utformat sina erfarenheter upprepar Huizinga Boyds 
grundläggande formuleringar.193 Vid val av titel, Homo Ludens, den lekande männi-
skan, hävdar han att civilisationen uppstår och utvecklas i leken på ett lekfullt sätt. 
Därmed upprepar Huizinga, vilket även stöds av Simon, temat att lek är en speciell 
form av aktivitet, en viktig funktion, och en kulturell faktor i livet. Lekens egenskaper 
är frihet och glädje i platsens sammanhang och den vardagliga livssituationen.  

                                                
191 Kurs vid tidigare Lärarhögskolan i Stockholm som stegvis uppgått i Stockholms Universitet. 
192 Dagny Pedersen & Neva Boyd, Folkgames of Denmark and Sweden, 1915 s. 17. 
193 Simon, (red.), 1971. 
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Enligt Simon återspeglar Huizinga vad Boyd flera år tidigare hade funnit och 
formulerat: att lek är en universell form av beteende man ägnar sig åt för att tillgodose 
det leken ger i sig själv, inte för bifall eller belöning. Lekens inneboende spontanitet 
och lustfylldhet länkar det roliga från lekens transformativa överföring till en tänkt 
verklig situation. Vem som var först med definitioner är kanske oväsentligt däremot 
kan man konstatera att Boyd inte alls förekommer i samma utsträkning som  
Huinzinga när man hänvisar till lekteoretiker idag. 
 

Boyds inverkan på improvisationsteatern 

Improvisationsteatern i USA har kopplingar till Second City som bildades 1959 i 
Chicago av Spolins son, Paul Sills (1927-2008).194 Second City ledde till Saturday 
Night Live som än idag TV-sänder sin show över hela världen. Sills började med 
studentteater i Chicago i början av 1950-talet tillsammans med David Shepherd (född 
1924). Teatern kom att gå under namnet The Compass. I filmen David Shepherd: A 
Lifetime of Improvisational Theatre kan man följa improvisationsteaterns utveckling i 
USA ur Shepherds perspektiv.195 Boyd som referens är borta ur bilden man hänvisar 
endast till Spolins strukturerade lekar. Sills åkte till Storbritannien i mitten av 50-talet 
och hade då med sig Spolins lekar, som bygger på Boyds lekbeskrivningar, och 
använde dessa när han arbetade och studerade vid universitetet i Bristol. 
 
 I USA fick improvisationsteatern med Shepherd namnet Improv Olympic. Senare 
utvecklade Shepherd former av improvisationsteater till Community Theater som 
liknar Boals forumteater till formen. Man interagerade med publiken som kunde 
komma med förslag och istället för att skådespelarna skulle spela rollen fick personen 
i publiken göra det.196 I Kanada kom man att förenkla lekarna till ett koncept som var 
överförbart till grupper som kunde tävla i ämnet med ett fungerande poängsystem. 
Dessa lekar har påverkats från flera håll. Keith Johnstone var gästlärare i Kanada 
under tidigt 60-tal och kan delvis ha påverkat, liksom närheten till Chicago och 
tekniken för improvisationsteatern med sitt ursprung i Viola Spolins improvisations-
bok.197 Den i sin tur bygger på en lektradition som Boyd förde vidare till Spolin under 
hennes år som elev vid Hull-House.198  
 

Situationen - Motivation och Miljö 
Vad avser Platons liknelse om okunskapens grotta (att många människor tar skenet av 
verkligheten för den sanna tillvaron) där Soltis och Philips ser undervisningen som en 
frigörelseprocess, så skulle jag kunna vända på resonemanget och se grottan som 
undervisningsmiljön.199  Det är skolan som håller eleven fången från verkligheten och 
                                                
194 Robert Loerzel, 2012 http://www.robertloerzel.com/articles/stage/spolin/spolin.htm 
195 Mike Fly & Michael Golding. 
196 Ibid. 
197 Spolin, 1964. 
198 www.library.northwestern.edu/spec  Viola Spolins arkiv. 
199 Philips & Soltis, 2003. 
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inte individens egen fångenskap. En aspekt man inte kan bortse från i leken är att om 
eleverna inte är motiverade kan man knappast leka.  
 
Boyd kommer ofta tillbaka till miljöaspekten, i klassrummet såväl som till elevernas 
problemlösningar i situationen. Miljön och situationen ansluter till dem, eleverna 
själva. Den inre miljön innebär att eleverna behöver må bra, ha roligt (men på ett 
seriöst sätt) för att lektionen ska fungera. Den yttre miljön behöver aktivera alla 
sinnen, genom vilka vi observerar, mäter och bedömmer vår miljö i vårt universum - 
insidan som utsidan. Så som man belyser samspelet mellan individens introspektion 
och individens samspel i sociala sammanhang enligt ett symbolisk interaktionistiskt 
perspektiv.200 
 
Boyd formulerade den lekande dimensionen i undervisningen för att den skulle 
begripas och kunna värdesättas. En insikt om att situationen måste definieras i lika 
stor utsträckning som handlingen förekommer även bland andra teoretiker. Här följer 
en tabell över vissa av de personer eller teoribildningar som förekommer i studien och 
som nämner situationens betydelse i sina resonemang. 
 
Tabell 4.   
 
Definitioner av situationen i teoretiska sammanhang 
Namn Begreppet: Situation Sida 
Kant Situationskategorier  11 
Hegel Den upphöjda situationen 11 
James Den subjektiva situationen 11 
Addams Den sociala situationen 20 
Chicagoskolan ’thomasteoremet’ 21 
Boyd Den konstruerade situationen (leken) 33 
Boyd Den känslomässiga situationen 35 
 
 
Boyd uttryckte att leken alltid är en fiktiv situation men att arbete däremot alltid är en 
geniun situation. Hon uttryckte att barnet accepterar den totala situationen av leken 
inklusive barnets egen roll i leken. Barnet agerar i leken som om det vore på riktigt 
men slutar genast med detta så fort leken är över. De färdigheter man lär sig i den 
fiktiva situationen kan komma till användning i en framtida verklig situation.201 
 

                                                
200 Trost & Levin, 2005. 
201 Boyd, “Play - A Unique Discipline”, Childhood Education, 1934.  
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Diskussion  
Arbetet har stått inför många begränsningsproblem. I det första kreativa sökandet som 
inte initialt utgick från någon vetenskaplig metod upplevde jag att det var oerhört 
väsentligt att finna en metod som kunde begränsa mitt urval.  
 

Reflektion över forskningsprocessen 

Förhoppningsvis fick den historiska metoden med hänvisning till Cohen et. al. en 
bibehållen logisk återgivning av en fallstudie av historisk karaktär. Det vill säga med 
en approximation till sanningen som är den femte processen i ett historiskt tillväga-
gångssätt i forskningsinsamlingen. Varför vissa personers livsgärning skrivs med 
bläck och andras med blyerts är svårt att ge ett enkelt svar på. 
 
Sedan tidigare har jag skapat en tidslinje för Drama som ämne i skolan.202 När jag 
vävde en väv kring mitt objekt ‘Neva’ hittade jag därför flera kopplingar till Sverige 
vilket förvånade mig.  
 
Om Neva Boyd som person finns inte mycket skrivet på nätet. Men under de tre år 
som jag har sökt aktivt har sökträffarna ökat. Den dedikation som Spolin gav sin forna 
lärare 1963 strax efter Boyds bortgång ger ringar på vattnet.203 Men det är ofta samma 
citat som återkommer och det finns endast en bild av Neva Boyd som jag funnit och 
som återkommer på internetsidor.  
 
Boyd hade inget behov av att exponera sin egen person det står helt klart. Det enorma 
material som jag samlat in handlar om kartbilder, fotografier, anekdoter och annat och 
skulle kunna bilda ett pussel av ett Chicago då settlementrörelsen var som mest aktiv. 
De kvinnor som arbetade då kom att hamna i periferin avseende akademisk disciplin 
då de sorterades till socialt arbete medan männen hamnade inom sociologin. Jag ville 
inte göra det här arbetet till en genusstudie då jag valde en historisk fallstudie. Detta 
beslut har hållit mig tillbaka från flera ganska uppenbara slutsatser med tanke på 
definitionen sociolog/socialarbetare. Med tiden började Simons berättarröst att störa 
mig, varför jag valde att minska hänvisningarna till boken jag i början blev så glad 
över och istället söka efter originaltexter av Neva Boyd. 
 
När jag prövade de teoretiker jag samlat i mitt pussel för den historiska teori-
bildningen med vågskålen som sedan inte längre kunde användas utan fick bytas mot 
en dynamo förstärktes känslan av att jag klassficierat de spridda referenserna 
meningsfullt för att få en klar bild över de olika inställningarna till hur människan kan 
beskrivas.  
 

                                                
202https://www.facebook.com/Dramapedagogik  
203 Boyds arkiv i Chicago.  
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När jag i september 2014 går igenom mina källhänvisningar och söker på Neva Boyd 
med endast svenska sidor ser jag till min förvåning att mitt aktiva sökande av Neva 
Boyd och mitt avtryck på exempelvis Wikipedia har rullat vidare. En sida om 
fritidspedagoger hade valt att nämna Neva Boyd och tagit min text rakt av från 
Wikipedia. 204 
 
Viktigast av allt är att jag fått bekräftat det jag redan visste, att leken gör deltagaren 
mer kunnig om sig själv. Med den väsentliga skillnaden att jag kan hänvisa till en 
gruppleksteori utformad av Neva Boyd där hon poängterar leksituationen som 
utgångspunkt för problemlösning. Genom grupplek utvecklas fantasi och intuition i 
samspel med andra. Det blir enklare att utsätta sig för okända situationer om man övat 
på att göra det innan. Och genom att exponeras för sin egen kreativitet och 
konstnärliga möjligheter, kommer deltagarna, av nödvändighet, lära sig att koncen-
trera sina krafter, för att förmedla vad de vet. Lekars effekt på personligheten och 
kompetensutvecklingen av individen går bortom det teatrala eller estetiska – det 
handlar om att vårda färdigheter och attityder som är användbara i varje aspekt av 
lärande och liv.205  För att säkertsälla denna process behövs en väl fungerande 
gruppledare. 
 
Under mitt sökande efter Neva Boyd har jag än en gång läst Spolins bok 
Improvisation for the theater och fann att hon definierat improvisation som ”Energy 
fortified with intuitive knowledge.” För övrigt är Boyd den enda referensen som 
används i Spolins bok med ett tiotal fotnoter i slutet av boken där Spolin definierar 
termer av vikt. Ett tungt vägande argument för att koppla dramapedagogikens rötter 
och teorier till Boyd. Inne i boken skriver Spolin, ” ’Inspiration’ is often a vague term. 
We know, however, that behind it something exist… ’reaching beyond one’s self’ or 
deeper ’into one’s self’.”206 Vidare uttrycker Spolin följande:  
 

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 then to do it, 
offers them little opportunity to act or to accept community responsability. The theatergame 
workshop is designed to offer students the opportunity for equal freedom, respect, and 
responsibility within the community of the schoolroom. 207 

 

Nya frågor/vidare forskning 
Genom härmning lär vi oss tillsammans med andra, genom att se och förstå de 
konsekvenser som ett visst agerande leder till i leken. Utifrån olika synsätt kan man 
komplettera till en helhetsbild av ett eventuellt problem. En ung människa som inte 
har fullt förtroende för härmningsobjektet kanske inte härmar dessa handlingar utan 

                                                
204 http://sv.sciencegraph.net/wiki/Fritidspedagog 
205 Se bilaga 3, över en daglig reflektion från mitt arbete med drama som ett ämne i skolan. 
206 Spolin, 1963, s. 331. 
207 Spolin, 1986, s. 4. 
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utvecklar försvarsmekanismer som är destruktiva för en gynnsam utvekling av 
individen. Det är en av anledningen till att gruppledaren som förebild i leksituationen 
är så viktig.  
 
Framöver skulle jag gärna pröva Boyds gruppleksteori, med gruppen som en 
dyanamisk tillhörighet med gemensamma mål för individer och genom att observera 
olika lekar finna belägg för ’tankens utveckling i görandet’. Om all form av tänkande 
bygger på användningen av mentala representationer så borde dessa bestå av begrepp 
som införlivats från yttre impulser. Det sker en selektion och en tolkning av dessa 
utifrån tidigare erfarenheter varpå det omedvetna konsoliderar sig, varpå normer så 
småningom uppfattas som naturlagar. Dessa normer skulle jag vilja synliggöra genom 
beteendeobservationer via leken för att de därmed ska kunna ifrågasättas av deltag-
arna själva och leda till kritiskt tänkande.  
 
Att synliggöra det uppenbara och värna det goda i lekens inkluderingsmekanism 
snarare än det exkluderande tycker jag att Boyd och andra med henne har gjort. 
Många efter Kant som hänvisat till hans “förnuft” missar Kants insikt om att kritiskt 
granska sig själv som han hävdar är ett måste: 

 
Om man antar, att rent förnuft kan innehålla en praktisk grund i sig, dvs en som är tillräcklig 
för att bestämma viljan, så finnns det praktiska lagar; i annat fall kommer alla praktiska 
principer att endast utgöra maximer. I en patologiskt affekterad vilja hos ett förnuftigt väsen 
kan maximerna stå i konflikt med de praktiska lagar som det självt erkänt.208 

 
Ett framtida mål för mig är att besöka Boyds arkiv i Chicago och läsa hennes 
opublicerade anteckningar. Om jag kommer dit vill jag även försöka träffa Gary 
Schwartz som är tidigare elev till Spolin och som aktivt håller improvisationsteatern 
igång med workshops och bloggande.209 Spolin har spridit de kunskaper hon fick ta 
del av då hon var elev hos Neva Boyd och om man är intresserad av att fördjupa sig i 
den här typen av lekar och gruppleksteori rekomenderar jag vidare läsning av Spolins 
böcker.  
 
I en intervju gjord med Boyd av Helen Baker Cody i samband med en ‘survey’, 1935, 
som Maloney tar upp i sin recension av Simons bok 1971, beskriver Cody sitt intryck 
av Boyd, “Leading a discussion, she sits quietly, but her eyes get a shade darker when 
she disagrees. Spend an hour with her and at the end you may be uplifted, irritated, 
inspired or exasperated. One thing you will not be: indifferent.” 210 Maloney uttrycker 
ett liknande intryck av att bara ha läst Boyds texter, “Time spent with her writings is 
likely to produce the same reactions: one cannot be and should not be indifferent to 
her ideas.” 211  

                                                
208 Kant, (1788) 2001, s. 25. 
209 Intuitive Learning Systems, Improv Odyssey www.spolin.com 
210 Maloney, Social Service Review, 1972 Vol. 46 Nr. 4, The University of Chicago Press, s. 619-621. 
 http://www.jstor.org/stable/30020743 
211 E. Maloney, “School of Social Work”, University of Southern California. 1971. 
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Bilagor:   
  1  Hjärnkarta över den kreativa sökprocessen (se nedan). 
  2  “Sökvägen” Matris över sökord och sökträffar (se bifogad pdf). 
  3  Daglig reflektion av en dramapedagog (se nedan). 
 
 
 
 
Bilaga 1 

 
 
 
Bilaga 3 
 
Varför drama borde vara ett skolämne - Att göra det nya tänkandet 

Eleverna kommer inrusande, deras ögon lyser som stjärnor, de är förväntansfulla. De går 
i MYP I. De ska ha drama för första gången. Vi gör några namnlekar och sedan hoppar vi 
in i några enkla improvisationer. Det skrattas mycket. Vi har roligt, men vi har roligt på ett 
seriöst sätt. De lär sig så mycket som de inte har en aning om just då. Däremot finns det 
tydliga kopplingar till läroplanen. 

På eftermiddagen kommer eleverna i MYP V (jag jobbar inom IB) lommandes in i 
rummet. De är undvikande med blicken, deras kroppsspråk är introvert. De ser rädda ut. 
De är trögstartade. Vi leker en boll-lek. Den har motsatta regler än de som eleverna är 
vana vid. Nämligen om någon inte fångar en lyra så är den personen inte utstraffad utan 
personen som kastade bollen åker ut. Dessa motsatta regler får igång deltagarna. De blir 
engagerade och startar upp en diskussion om vad som är rättvist eller inte. Deras 
normtänkande blir synligt. Vi kan gå vidare med en liknande diskussion vid ett senare 
tillfälle. 
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Begrepp förkroppsligas i Drama. Som exempelvis koncentration. Om jag frågar en elev 
vad det egentligen är så får jag svaret: att fokusera. Ja det låter vettigt säger jag då, men 
kan du förklara lite enklare? Då kommer eleven tillbaka till ”ja men att koncentrera sig.” 
De tar sig inte ur definitionen vi startade vid. De har lärt sig utantill utan att verkligen 
förstått innebörden. Då föreslår jag att det handlar om att stänga ute andra impulser och 
intryck och bara tänka på en sak just nu. Då har jag brutit ner begreppet och gett dem en 
liten strategi för hur de kan bli koncentrerade. Dessförinnan har vi antagligen dessutom 
prövat en ’power nap’. En övning i närvaroträning där jag guidar eleverna genom en 
avslappningsövning som resulterar i lugn och avspänning. Jag ber dem observera sig 
själva till vi ses igen, huruvida övningen påverkade dem själva. 

De äldre eleverna får man ta det varsammare med. De är inne i en ålder då de kan liknas 
vid vulkaner, de transformeras under en intensiv tid från barn till vuxna. Under just den 
tiden har jag privilegiet att få möta dem och inspirera dem för alltid. Det är en uppgift att 
ta på allra största allvar. Man kan ha väldigt roligt, på ett allvarligt sätt. 

Utan den egna motivationen kan jag inte utföra något av vikt. Därför har jag inget annat 
val än att utgå från deras egen vilja. Det är bränslet som för dem genom deras 
högstadi/gymnasieeår till framtida utmaningar. I drama är det du som är boken, något 
facit finns inte. Däremot finns det en sanning och den innehåller ditt ärliga försök och ditt 
mod att våga misslyckas. 

I drama kastas som sagt var det man tagit för givet omkull och blir därmed synliggjort för 
att kunna granskas och värderas på nytt. I Sveriges skolor finns inte drama som ett eget 
ämne. Jag känner mig oerhört priviligierad som får jobba med ’life skills’ då jag vet att det 
eleverna själva lär sig i drama omgående stärker dem till att bli de medborgare vi 
behöver för att utveckla demokratin i världen. 

"Säg mig, och jag kommer att glömma. Visa mig och jag kommer att minnas . Involvera 
mig och jag kommer att förstå ." kinesiskt ordspråk vi alla kan relatera till 
 
 


