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Abstract
Studien belyser två olika pedagogiska inriktningar – Dramapedagogik med fokus i Upplevelsens
pedagogik samt Dynamisk pedagogik. Syftet med undersökningen är att belysa och jämföra skillnader
och likheter mellan Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik. Studien är kartläggande och vill bidra
till att tydliggöra de båda fälten och hur de eventuellt hör ihop. Metodvalet består av
fokusgruppsintervjuer med lärarutbildare från Västerbergs Folkhögskola och Stockholms Universitet
samt litteraturstudier. Valet att komplettera litteraturstudier med intervjuer beror på att delar av
litteraturen på området härstammar från 1960- och 1970-talet, varför det är relevant att undersöka
om teorierna fortfarande är aktuella. Resultaten från fokusgruppsintervjuerna är sorterade under
åtta respektive fem underrubriker rörande likheter och skillnader. Undersökningen är inspirerad av
en fenomenologisk-hermeneutisk ansats och belyser lärarutbildarnas uppfattningar av
verksamheterna. Under fokusgruppsintervjuerna berörs teman som t.ex. hur man ser på ledarskap,
Upplevelsens pedagogik och grupprocesser. Det empiriska materialet bearbetas med en
fenomenologisk ansatsmodell inspirerad av Pirjo Birgerstam. Litteraturstudien visar att mycket av det
som skrevs för nästan 50 år sedan stämmer väl överens med Dramapedagogiken och den Dynamiska
pedagogiken så som den praktiseras idag på Västerbergs Folkhögskola och Stockholms Universitet.
De båda inriktningarna uppvisar ett flertal likheter rörande t.ex. synen på människan, kunskap och
ledarskap. De tydligaste skillnaderna mellan inriktningarna återfinns inom respektive
användningsområden där Dramapedagogiken uppvisar en stor bredd medan den Dynamiska
pedagogiken står för en personlig fördjupning för deltagaren.

Nyckelord: Dramapedagogik, Dynamisk pedagogik, Västerbergs Folkhögskola, Stockholms
Universitet, Fokusgruppsintervju, komparativ studie, reformpedagogik, ledarskap, självpedagogik
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TACK!

”För många är det nog samma sak.”
”För mig känns det som en konstig fråga för vi delar ju inte upp det. Dynamisk pedagogik ingår ju i vår
Dramapedagogik.”
”För oss är drama ett verktyg inom Dynamisk pedagogik.”
”Det är väldigt svårt att förklara det här, som att försöka beskriva en gas.”
”För mig går de båda inriktningarna ihop så mycket att jag knappt vet vad som är vad.”

Citaten ovan kommer från de fokusgruppsintervjuer som genomfördes med utbildarna inom
Dynamisk pedagogik på Stockholms Universitet och vid dramapedagogutbildningen på
Västerbergs Folkhögskola och kan ge en antydan om de oklarheter som finns gällande gränserna
mellan de båda inriktningarna.
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DEL 1 - BAKGRUND
Förförståelse
Malin Stintzing:
Under utbildningen till dramapedagog vid Västerbergs Folkhögskola1 2001-2003 fick vi studenter,
under de veckor som ägnades åt det så kallade ”personlighetsutvecklande perspektivet” bland annat
stifta bekantskap med den Dynamiska pedagogiken och möta dess grundare Dan Lipschütz 2 under en
tvådagars workshop. Jag uppfattade den Dynamiska pedagogiken som ett sätt att arbeta med sin
personliga utveckling och sitt ledarskap genom estetiskt arbete och reflektion, enskilt och framförallt
i samspel med andra. Det kändes utmanade och viktigt så jag valde att läsa mer Dynamisk pedagogik
vid Stockholms Lärarhögskola (nuvarande Stockholms Universitet) under tre år. Nu i efterhand slår
det mig att det inte verkar finnas så mycket skrivet om kopplingen mellan Dramapedagogik och
Dynamisk pedagogik trots att min erfarenhet från de bägge ledarutbildningarna säger mig att det
finns många gemensamma nämnare, både idéhistoriskt och pedagogiskt. Men vad är det egentligen
som förenar och skiljer de pedagogiska inriktningarna åt? Hur ser den gemensamma historian ut?
Hur tänker utbildarna idag kring mål, innehåll, metoder, ideologiska och pedagogiska influenser,
kunskapssyn och människosyn? Är drama ett av flera arbetssätt i Dynamisk pedagogik eller är
Dynamisk pedagogik en del inom dramapedagogiken? Hur ser man på ledarrollen inom de respektive
pedagogiska inriktningarna och hur arbetar man med utbildandet av ledare? Dessa är några av de
frågor som föranledde denna uppsats.

Petronella Borseman:
Jag studerade till dramapedagog vid Västerbergs Folkhögskola och fortsatte sedan mina studier vid
Danshögskolan i Stockholm, där jag utbildade mig till danspedagog. Under Västerbergsperioden kom
jag under ett flertal gånger i kontakt med den Dynamiska pedagogiken och bar sedan med mig dessa
erfarenheter till Danshögskolan och vidare in i mitt arbetsliv. Jag växte upp som granne med Dan
Lipschütz, Dynamisk pedagogiks grundare, och under min studietid på Västerbergs Folkhögskola
kändes det därför roligt att undervisas av honom i Dynamisk pedagogik. Jag vill även nämna att min
mamma, Eva Borseman3 är ansvarig för den Dynamiska pedagogiken vid Stockolms Universitet. Det
ska nu bli intressant att själv få närma mig den Dynamiska pedagogiken med mina frågor och se vart
dessa leder mig. Jag arbetar som estetlärare på en gymnasieskola och reflekterar ofta över mitt
ledarskap och förhållningssätt gentemot eleverna. I min dramaundervisning är jag influerad av både
Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik och det är med stor nyfikenhet jag går in i detta forskande
arbete.

Syfte
Att förtydliga två pedagogiska fält genom att ta reda på hur dagens ledarutbildare inom Dynamisk
pedagogik och den svenska Dramapedagogutbildningen ser på likheter och skillnader inom sina
respektive utbildningsområden och hur deras syn svarar mot den litteratur som finns om de båda
inriktningarna.

1

Västerbergs Folkhögskola är en folkhögskola nära Storvik i Gävleborgs län. Skolan grundades 1910. Cirka 180 personer studerar på skolan
varav ungefär 40 bor på internatet. Skolans huvudman är Landstinget Gävleborg. Det finns också (i samarbete med Högskolan i Gävle) en
dramapedagogutbildning. RAD (Riksorganisationen för auktoriserade dramapedagoger) hemsida, www.dramapedagogen.se
2
Dan Lipschütz (1926-2002) Svensk teaterpersonlighet och grundare av den Dynamiska pedagogiken. Se vidare s 15
3
Anställd Universitetsadjunkt vid Stockholms Universitet samt ansvarig för den Dynamiska pedagogiken.
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Forskningsfråga
* Hur beskriver de båda utbildningsgrupperna själva sin respektive pedagogik i teori och praktik och
vad kan vi utläsa av likheter och skillnader från det?
* Vad kan utbildningsgrupperna själva se för likheter och skillnader mellan sin egen och den andra
inriktningen?
* Vad kan man utläsa för skillnader och likheter genom den befintliga litteraturen på området?
* Hur beskriver utbildningsgrupperna att deras respektive utbildning utvecklats över tid och
påverkats av sin respektive skolform och vilka likheter och skillnader kan vi utläsa av det?

Forskningens relevans
Man kanske frågar sig varför det skulle vara relevant att jämföra de pedagogiska inriktningarna med
varandra men efter att ha följt båda utbildningarna på mycket nära håll kan vi inte själva svara på om
drama är en del i den Dynamiska pedagogiken eller om Dynamisk pedagogik är en del inom
Dramapedagogiken? Det förefaller oss att de båda pedagogiska inriktningarna ligger så förvirrande
nära varandra att en ordentlig kartläggning av skillnader och gemensamma nämnare kanske ändå
behövs för att förstå deras olika kvalitéer och funktioner? Hur ska en vanlig lekman, en pedagogisk
institution eller kanske Skolverket kunna förstå detta om det inte ens är tydligt för oss som ägnat
flera år åt att studera Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik? Eva Österlind, lektor i drama vid
Stockholms Universitet har i flertal föreläsningar framhållit att det saknas ett tydligt, som Bourdieu 4
kallar det, ”fält” inom Dramapedagogiken och då säkerligen ännu mer inom den Dynamiska
pedagogiken, eftersom där finns ännu mindre forskning. Hösten 2009 startade en C-kurs i Dynamisk
pedagogik vid Stockholm Universitet som även inkluderar uppsatsskrivande. Förhoppningsvis
kommer detta leda till mer forskning inom Dynamisk pedagogik. I väntan på det kan kanske en
kartläggande studie av det här slaget som vi vill göra, bidra till att tydliggöra de båda fälten och hur
de eventuellt hör ihop?

Tidigare forskning
Inom den Dynamiska pedagogiken finns det inte så mycket tidigare forskning att tillgå. Dan Lipschütz,
dess grundare, har skrivit två böcker som beskriver den Dynamiska pedagogiken i teori och praktik,
”Dynamisk pedagogik” (1971) och ”Samspel i grupp” (1976). Denna litteratur är inte klassad som
vetenskaplig forskning men inte desto mindre en viktig källa för att förstå vad Dynamisk pedagogik är
för något. Eva Borsemans (2007) CD-uppsats, Dynamisk pedagogik: Dess tillkomst och teoribildning
tecknad utifrån Dan Lipschütz livsberättelse verkar vara den första mer omfattande forskningen kring
Dynamisk pedagogik som står att finna även om den omnämns i ett flertal avhandlingar om
Dramapedagogik t.ex. Pusztai5 (2000), Rasmusson6 (2000) och F. Sternudd 7(2000). Därutöver finns
ett fåtal uppsatser på C-nivå (15 högskolepoäng) som berör Dynamisk pedagogik. Elin Berglund,
(2009) har skrivit ”Dynamisk pedagogik i relation till lärarutbildningen idag” för att se hur
inriktningen lever vidare inom högskolans ram efter Dan Lipschützs bortgång 2002 och vad den
eventuellt kan ge blivande lärare. Maria Ahlberg & Cathrine Gauffin (2007) har skrivit en
kandidatuppsats i specialpedagogik om ”Inkluderande undervisning - En jämförande studie kring
inkludering i två olika skolformer” där de tittat närmare på ledarskapet i grundskola respektive
grundsärskola som de relaterar till bl.a. den Dynamiska pedagogikens grupporienterade ledarskap.
4

Pierre Bourdieu, fransk sociolog, kulturantropolog, medieteoretiker och -forskare samt författare. Han är känd för sina teorier om
kulturellt kapital. Till hans mest kända arbeten hör La distinction från 1979.
5
Istavan Pusztai är fil.dr och högskolelektor i retorik. Specialområden: retorisk actio, offentligt framträdande, rollframställning och
dramapedagogisk didaktik.
6
Viveka Rasmusson, Dramapedagog som arbetat vid Lärarhögskolan i Malmö. Har skrivit avhandlingen Drama – konst eller pedagogik?
(2000)
7
Mia-Marie F. Sternudd, Dramapedagog som har skrivit doktorsavhandlingen Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra
dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner.(2000)
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Hans Reiland 8skrev redan 1974 en C-uppsats som jämför Dynamisk pedagogik med några andra
gruppverksamheter utifrån målsättning, teoretisk bakgrund, ledarroll och metodik.
I ämnet dramapedagogik finns för närvarande tio svenska avhandlingar. Elisabeth Gralvik (1975)
har skrivit om drama i särskolan och psykodrama, Lennart Wiechel (1976)har undersökt effekter av
drama och rollspel, Anita Lindvåg (1988) berättar om Elsa Olenius 9och Vår Teater10. Om drama på
förskola har Gunilla Lindqvist (1995) skrivit, Christina Chaib (1996) har i sin tur undersökt hur
ungdomars personliga utveckling påverkas av teater- och dramaarbete. Samma slags undersökning,
fast med vuxna sjuksköterske- och vårdlärarestudenter har Margret Lepp gjort. Viveka Rasmusson
(2000) har gjort en textanalys av den nordiska tidskriften Drama för att karlägga debatten om
dramaämnet som konst eller pedagogik. Samma år kom ytterligare två avhandlingar, Istvan Pusztais
(2000) undersökning av hur Stanislavskijs lära influerat olika dramainriktningar och Mia-Marie F
Sternudds (2000) indelning av Dramapedagogiken i fyra olika perspektiv och deras potential för
demokratisk fostran. Slutligen har vi också Kent Hägglunds (2001) avhandling om Ester Bomans
dramaverksamhet på den reformpedagogiska flickskolan Tyringe Helpension.

En kortfattad introduktion till Dramapedagogutbildningen och
Stockholms Universitets kurser i Dynamisk pedagogik
I detta avsnitt sammanställs information från Västerbergs Folkhögskola och Stockholms Universitet
för att ge läsaren en inblick i hur deras ledarutbildningar i Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik
bedrivs idag men också kort om deras uppstart och utveckling över tid. Informationen är
huvudsakligen hämtad från de respektive inriktningarnas litteraturlistor11, kurs- och
utbildningsplaner12 samt hemsidor13.

Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs Folkhögskola
”Drama är Upplevelsens pedagogik 14 som tar med hela människan i en lärande process” står det att
läsa på RAD (Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagogers) hemsida15. Lärarna vid
Västerbergs Folkhögskola anser att utbildningen till stor del bygger på Upplevelsens pedagogik.
Upplevelsens pedagogik är en särskild dramapedagogisk inriktning som grundat sig på humanistisk
psykologi16. (Rasmusson 2000) På Västerbergs Folkhögskola undervisas studenterna i
Dramapedagogik både som en konstnärlig och pedagogisk arbetsform där lekar, gruppövningar,
improvisationer, rollspel och olika teaterformer ingår. Studenterna tränas under utbildningen att
arbeta med fantasi och skaparkraft, medmänskliga möten, social kompetens, empati, samarbete och
koncentration. Även dramapedagogisk teori och didaktik, internationella strömningar, ledarskap,
gruppdynamik, konflikthantering, teaterns historia och teori, forskningsmetodik samt
vetenskapsteori ingår i utbildningen. Dramapedagogutbildningen17 vid Västerbergs Folkhögskola är
en tvåårig yrkesutbildning som även innefattar ett tredje frivilligt studieår förlagt vid Högskolan i

8

Hans Reiland. Legitimerad psykolog och läkare. Verksam inom den Dynamiska pedagogiken och ansvarig för den teoretiska utbildningen
på Kordainstitutets ledarutbildning.
9
Se vidare på s.14
10
Se vidare på s. 14
11
Se utbildningarnas respektive hemsidor: Västerbergs Folkhögskola: http://www.lg.se/templates/page.aspx?id=3170, Stockholms
Universitet: http://www.su.se
12
Se utbildningarnas respektive hemsidor: Västerbergs Folkhögskola: http://www.lg.se/templates/page.aspx?id=3170, Stockholms
Universitet: http://www.su.se
13
Västerbergs Folkhögskola: http://www.lg.se/templates/page.aspx?id=3170, Stockholms Universitet: http://www.su.se
14
Se vidare i avsnittet Fokusgruppsintervju/1:b på s .20 samt s. 37
15
RAD: http://www.dramapedagogen.se, http://www.mannberg.com/bilder/foldrar/drama/drama01.pdf
16
Humanistisk psykologi är ett synsätt inom psykologi som huvudsakligen utvecklades av Carl Rogers under 1960-talet. Humanistisk
psykologi har tenderat att fokusera på personligt ansvar, fri vilja och individens strävan efter att växa som person och nå så hög grad av
välmående som möjligt. En viktig del inom humanistisk psykologi är att den tar parti för tilliten gentemot fenomenologi, vilket innebär
rapporter av äkta upplevelser utan försök att tolka dessa på något sätt.
17
Se utbildningens hemsida: Västerbergs Folkhögskola: http://www.lg.se/templates/page.aspx?id=3170,

4
Gävle. Väljer studenten att gå alla tre åren på Dramapedagogprogrammet kan studenten, om den blir
godkänd ta en filosofie kandidatexamen i Dramapedagogik på 180 högskolepoäng 18.

Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs Folkhögskolas framväxt och utveckling
Anita Grünbaum, en av grundarna till dramapedagogutbildningen vid Västerbergs Folkhögskola och
tidigare huvudlärare vid utbildningen berättar i en intervju våren 2010 att dramapedagogutbildning
har influerats av Upplevelsens pedagogik. Begreppet Upplevelsens pedagogik myntades efter en
nordisk kurs i Kungälv 1972-1973 för utbildare på drama och amatörteaterområdet. 1974 startade en
1-årig teaterledarutbildning vid Västerbergs Folkhögskola. Utbildningen var inte tim- och
ämnesstrukturerad utan till stor del processinriktad19. 1976 startade den 2-åriga
dramapedagogutbildningen. Enligt Grünbaum har utbildningen förändrats mycket under åren. Varje
ny lärare på dramapedagogutbildningen har tillfört egna idéer och påverkat uppläggningen.
Studenternas inflytande var mycket stort under uppbyggnadsskedet, d.v.s. de första tio åren och har
nog minskat efter hand som utbildningen fått en fastare form byggd på många människors
erfarenheter av vad som behövs och vad som fungerar. Samspelet med arbetslivet har hela tiden
varit viktigt för att hålla utbildningen i takt med tiden och stor del av tiden ägnas åt praktik.
Utbildningen har arbetat hårt för att få bli legitimerad i högskolevärlden. Det har blivit särskilt
märkbart när det gäller utvecklingen av undervisningen i vetenskapsteori och forskningsmetodik.
Utbildningens grundkoncept finns kvar och ambitionen att ge en ledarutbildning i Dramapedagogik
med djup och bredd kvarstår. Den egna upplevelsen och reflektioner är grunden för
kunskapsutvecklingen. (Grünbaum 2010, mailintervju, Hägglund 2002)

Dynamisk pedagogik vid Stockholms Universitet
På Stockholms Universitets hemsida20 ges en beskrivning av kurserna i Dynamisk pedagogik som
erbjuds i tre steg, Dynamisk pedagogik I, II och III om 30 högskolepoäng vardera. Även
konfliktbearbetning genom Dynamisk pedagogik på 15 poäng ges i dagsläget som en valbar kurs inom
lärarprogrammet. På hemsidan presenteras Dynamik pedagogik som ett praktiskt ämne med
varierade estetiska gestaltningsformer där studenterna arbetar både individuellt och i grupp. I
studiehandledningen21 för kurserna i Dynamisk pedagogik står det att litteraturstudier tillsammans
med studenternas egna livserfarenheter, upplevelser och tankar ingår som viktiga moment i
kurserna. Man kan också läsa att studenten i ett uppstartsskede av en kurs undersöker individen och
det egna skapandet samt den egna kreativiteten i mötet med sig själv och med andra individer. Detta
utforskande sker genom material och olika gestaltningsformer som rörelse och musik, bild och form,
drama och text och skrivande. Längre in i kursen fokuseras mer på ett utforskande av relationer
mellan individ och grupp. En relationell förmåga uppövas genom ett utforskande av möten mellan
människor där samtal och reflektion blir en väg till fördjupade kunskaper och insikter. På Stockholms
Universitets hemsida står vidare att i den Dynamiska pedagogiken startar kunskapandet i upplevelse,
att intentionen är att deltagaren själv upplever, upptäcker, utforskar och sätter ord på sina
upptäcker. Kursen övar upp modet att uttrycka sig vilket kan leda till ökad självtillit. Bearbetning och
reflektion av arbetsmomenten/upplevelserna beskrivs som genomgående inslag i hela kursen. I ett
tredje steg ligger huvudfokus på pedagogiska förhållningssätt och ledarfunktioner med inriktning mot
praktiska kunskapstraditioner. Också konfliktbearbetning, vetenskapsteori, forskningsmetodik och
handledning kommer in i den senare delen av utbildningen, där studenten även får möjlighet att välja
mellan att skriva ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng eller arbeta med en egen grupp utifrån
den Dynamiska pedagogikens förhållningssätt.22
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Kurser i Dynamisk pedagogik - framväxt och utveckling
Den Dynamiska pedagogiken precis som Dramapedagogiken växte fram och formades under 1960talet och under samma tidsperiod utvecklades ett mer demokratiskt samhälle, där individen
upptäckte att det fanns möjlighet att påverka och förändra skriver Borseman (2007). Precis som för
dramapedagogutbildningen spelade Vår Teater 23och Elsa Olenius 24en stor roll för utformandet av
den Dynamiska pedagogiken. Lindvåg (1988) förklarar att Olenius kom i kontakt med
Creative dramatics 25 som praktiserades av Winifred Ward 26och hennes kollega Isabel Burger27. 1961
tog Dan Lipschütz över chefskapet för Vår Teater. Burger och Lipschütz lärde känna varandra via en
resa i Vår Teaters regi och Lipschütz inspirerades av Creative dramatics. I Sverige kom pedagogiken
att heta Skapande dramatik. Efter ett par år som chef lämnade Lipschütz Vår Teater och tog med sig
flera av pedagogerna från verksamheten till Kordainstitutet i Stockholm som startades 1966. (Lindvåg
1988)Borseman (2007) beskriver hur Institutet erbjöd grundkurser och sommarkurser i Dynamisk
pedagogik, specialkurser i rörelse, lek, teater och drömkurser mm . 1971 startade den första
ledarskapsutbildningen och psykologen Hans Reiland knöts till ledarutbildningen/teamet. Greta
Hause anlitades som rörelsepedagog och Gunnel Johannesson blev ansvarig för bildämnet. Korda
hade sin blomstringstid under 1970-och 1980-talet och avstannade under mitten av 1990-talet.
Lipschütz kom i kontakt med Olle Österberg via Lärarhögskolan i Stockholm. Österberg arbetade på
speciallärarlinjen (nuvarande Stockholms Universitet) och Lipschütz började undervisa i Skapande
dramatik på linjen. Österberg gick Kordas ledarutbildning och efter utbildningen blev han en av
lärarna i Kordateamet. Samarbetet ledde vidare till att Lärarhögskolan sommaren 1994 startade en
fristående kurs i speciallärarlinjens regi i Dynamisk pedagogik. 1997 övergick de fristående kurserna i
Dynamisk pedagogik till institutionen för Bild, Drama, Idrott, Musik och Slöjd (BDIM). (Borseman
2007, Lindvåg 1988, Hägglund 2002) Från och med 1 januari 2008 integrerades Lärarhögskolan i
Stockholm i Stockholms Universitet28. Den Dynamiska pedagogiken som tidigare hört till
specialpedagogik uppgick i Institutionen för Undervisningsprocesser, Kommunikation och Lärande.

Teoretiska utgångspunkter
I vår studie väljer vi att närma oss Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik med en
fenomenologisk-hermeneutisk ansats. Hermeneutik ingår i undersökningen då vi har tolkning som en
del i reflektionen av fenomenet. Eftersom fenomenologin är mycket omfattande är det med ett mått
av ödmjukhet och tolkning vi söker fånga och beskriva några viktiga karaktäristiska drag i det
fenomenologiska tänkandet. Med tanke på fenomenologins öppna och nyfikna förhållningssätt och
dess vilja till att avtäcka fenomen, har vi valt fokusgruppsintervjuer som metod för att komma
närmare en förståelse av de båda pedagogiska inriktningarnas upplevelser av olika företeelser.
(Birgerstam 2000) Forskningen innefattar även en litteraturstudie där vi i litteraturen tittat på
skillnader och likheter mellan de båda inriktningarna. Andrén (2009) skriver att uttrycket ansats
antyder att det handlar om ett sätt att närma sig något. Man skulle även kunna använda begreppet
utgångspunkt. Ansats och metod hänger så nära samman att de inte alltid går att särskilja från
varandra. Rosenqvist och Andrén (2006) skriver följande om skillnaden mellan fenomenologi och
hermeneutik och hur de kan användas i samma undersökning:
Skillnaden mellan hermeneutik och fenomenologi är, enkelt uttryckt, att hermeneutiken söker
bakom för att ta reda på hur någon egentligen tänker via tolkning och utsagor. Fenomenologen beskriver
det som visar sig. Inom hermeneutiken är det viktigt att redogöra för den egna förförståelsen för då kan
läsaren lättare förstå tolkningarna. Inom fenomenologin ska förförståelsen sättas i ”parentes”, forskaren
ska helt bortse från den för att inte påverka det som visar sig. Trots denna skillnad mellan hermeneutik och
23
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fenomenologi kan båda ansatserna ingå i samma undersökning. Man kan till exempel beskriva en företeelse
så som den upplevs. Upplevelserna (utsagorna) skrivs ut ordagrant från bandet. Sedan bearbetas och tolkas
intervjupersonens samtliga utsagor (delar) och därefter tolkas dessa mot övriga intervjupersoners utsagor
(helhet). (Rosenqvist & Andrén, 2006 s.32)

Fenomenologi
Ordet fenomen kommer från det grekiska ordet ”phainomenon” och betyder ”det som visar sig”.
Pirjo Birgerstam 29(2000) hävdar att man genom fenomenologin kan komma till fördjupad insikt om
hur något egentligen förhåller sig, en ansats för att söka ett fenomens väsen eller essens. Hon
kommer till slutsatsen att ett fenomen är något komplext som ”inte är direkt, oreflekterat givet och
begripligt” (s.19). Eller som Maud Söderlund 30(2002) beskriver det, ”ett fenomen kan vara en
situation eller en händelse, såsom något visar sig för någon”. (s.2) Birgerstam menar att det krävs
sökande, iakttagande genom inlevelse, eftertanke och tolkning i spiralformade faser för att komma
till insikt om ett fenomens kärna. I sin egen fenomenologiska forskning beskriver hon hur hon ur de
olika informanternas berättelser försöker vaska fram de allmänna dragen om fenomenet snarare än
de individuella särdragen, se mönster och meningsfulla helheter. Inom fenomenologin intresserar
man sig för människans livsvärld, den värld vari vi lever och upplever våra vardagserfarenheter.
Edmund Husserl31, en förgrundsfigur inom fenomenologin, hävdade att sann kunskap grundades i
just ”livsvärlden”, den levda erfarenhetsvärlden. Då vi (uppsatsförfattarna) vill närma oss
informanternas livsvärld genom fokusgruppsintervjuer kan det vara intressant att se hur Kvale och
Brinkmann (2009) resonerar kring fenomenologisk metod kopplad till den kvalitativa intervjun.
Det viktiga är, enligt Merleu-Ponty (1999), att beskriva det givna så exakt och fullständigt som möjligt, att
beskriva snarare än att förklara eller analysera. Det är omöjligt att ge några exakta instruktioner för en
öppen beskrivning, och Spiegelberg (1960) belyser metoden med hjälp av metaforer som ”till själva saken”,
”se och lyssna”, ”hålla ögonen öppna”, ”inte tänka utan se”. I den fenomenologiska filosofin är objektivitet
ett uttryck för trohet mot de undersökta fenomenen. Målet är att komma fram till ett väsensskådande
genom att inte så mycket beskriva enskilda fenomen som att söka efter deras gemensamma väsen. Husserl
betecknade en metod för väsensskådande som ”fri variation i fantasin”. Det innebär att man låter ett givet
fenomen variera fritt i sina möjliga former, och det som förblir konstant under variationernas gång är
fenomenets väsen. Fenomenologisk reduktion innebär att man låter bli att fälla något omdöme om
existensen eller icke-existensen av en upplevelses innehåll. (Kvale & Brinkmann 2007 s.42-43)

Hermeneutik
”Naturen förklarar vi, själslivet förstår vi” skrev Wilhelm Dilthey 32(Ödman, 2007 s. 39).
Hermeneutiken som vetenskaplig metod inom vetenskaper som psykologi, pedagogik och sociologi
kännetecknas av sitt studieobjekt, av innebörden i de frågor som ställs och av arten av den kunskap
som söks. Studieobjektet utgörs av unika mänskliga handlingar och företeelser sedda i sina
sammanhang. (Sjöström 1994) Vår undersökning har också en hermeneutisk utgångspunkt då
tolkning ingår som en del i reflektionen av fenomenet ”den skapande processen”. Vi vill fördjupa vår
studieoch ta reda på hur lärarutbildarna vid dramapedagogutbildningen och Stockholms Universitet
tänker kring sina respektive verksamheter. Genom tolkning av detta empiriska material vill vi
fördjupa vår förståelse för fenomenet. På grund av det tolkande momentet blir vår egen förförståelse
33
viktig. Ibland räcker inte det sunda förnuftet till för att förstå en människa. När någon verkar handla
irrationellt kan det bero på att han eller hon tänker, känner, upplever på ett annat sätt än vi själva
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gör. Här kan hermeneutiken, tolkningsläran, vara till hjälp. Den utgår från en viktig kunskapskälla vid
sidan av de fem sinnenas iakttagelser och den logiska analysen. Det är inkännandets eller empatin.
Hermeneutiken går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt. (Thurén 2007)

Metodövervägande
Metoder som använts i denna studie är fokusgruppsintervjuer och litteraturstudier. Genom att ha en
fenomenologisk-hermeneutisk ansats kopplad till vår forskningsfråga ansåg vi att vi skulle få reda på
lärargruppernas olika uppfattningar av respektive verksamheter. Vi har inte försökt att söka efter en
absolut sanning, eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan
sanning. (Ödman 2007) Föremål för tolkningen är meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som
är skapade av människor, exempelvis texter, handlingar och yttranden. Genom att utföra
fokusgruppsintervjuer framkommer det värderingar och tankestrukturer som är värdefulla för
undersökningen som vi annars kanske skulle ha missat. Vi har även gjort en kompletterande
mailintervju med en av informanterna efter de genomförda fokusgruppsintervjuerna. Detta för att i
efterhand stärka upp det empiriska materialet ytterligare.

Litteraturstudier
Litteratur rörande svensk Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik har använts som grund för att
undersöka de båda pedagogiska inriktningarna vilket gett en bild av var de har sina teoretiska rötter
och sin ideologiska grund. Men för att få grepp om hur inriktningarna ter sig i praktiken och tankarna
bakom strukturen, komma åt vad som är typiskt, inriktningarnas ”kärna” eller ”själ” så att säga, har
det känts nödvändigt att komplettera litteraturen med intervjuer av dem som upprätthåller denna
”själ” genom utbildandet av nya dramapedagoger och ledare i Dynamisk pedagogik år efter år.
Dessutom är väsentliga delar av litteraturen på området från 1960- och 1970-talet varför
fokusgruppsintervjuerna också tjänar till att undersöka om denna litteratur fortfarande är aktuell
idag medan litteraturen i sin tur har gett uppslag till intervjufrågor.

Fokusgrupper
I vår studie använder vi oss av kvalitativa, halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer.
Fokusgruppsintervjuer är en form av gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att på
en eller flera forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra. Forskaren kan både
studera interaktionen mellan deltagarna samt det som sägs och det kan sedan ligga till grund för
olika typer av analyser. Fokusgrupper har av tradition främst använts inom
marknadsundersökningssektorn, men på senare år har metoden kommit att även användas inom den
akademiska forskningen. (Wibeck 2000) Så här skriver Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane (2007)
i sin gemensamma text Formativ utvärdering av humanistiska projekt med fokusgrupper:
Fokusgrupper tillhör en tradition som kallas iscensättande forskning. Fokusgruppen bildar en arena för
samtal som normalt inte finns i verkligheten. Det som gör arbetssättet intressant är att ta del av hur denna
arena utnyttjas och hur samtalet i den utvecklar sig. Fokusgruppen är således framåtblickande snarare än
bakåtblickande. De erbjuder en ökad förståelse för de fenomen som deltagarna brottas med i sin vardag.

Wibeck (2000) beskriver fokussamtal som en fokuserad gruppintervju där man är intresserad av att
få tag i individernas värderingar och tankestrukturer kring olika teman. Vi har utgått från Wibecks
metod i denna undersökning.
I en halvstrukturerad fokusgruppsintervju som vi använt oss av har moderatorn, personen som
leder fokusgruppen på förhand bestämt vilka specifika frågor som deltagarna ska diskutera kring.
Målet är fri diskussion kring forskarens forskningsfrågor. I vårt fall har vi haft fyra huvudfrågor34 som
34
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vi låtit informanterna samtala fritt kring men också haft uppföljningsfrågor till hands i händelse av att
samtalet skulle stanna av eller om det skulle bli tid över för att bredda intervjun.

Genomförande
Urval
Att välja ut informanter som skulle representera Dynamisk pedagogik var ganska enkelt då det i
nuläget bara finns en institution som utbildar ledare i Dynamisk pedagogik, nämligen Stockholms
Universitet. Vi valde att tillfråga de tre lärare som undervisar i nuläget men även två tidigare
utbildare som har en lång yrkeserfarenhet och kunskap inom Dynamisk pedagogik för att bredda
gruppen. Två av dem fick dessvärre förhinder, en tidigare och en nuvarande lärare.
För att bli auktoriserad dramapedagog finns det dock flera olika vägar att gå. Kurser i
Dramapedagogik vid högskola kan kombineras med yrkeserfarenhet eller så kan man gå
dramapedagogutbildningen vid Västerbergs Folkhögskola. Innehållet i dramautbildningarna vid de
olika högskolorna i landet skiljer sig en del åt. Man kan t.ex. läsa ”Pedagogiskt drama” vid Malmö
Högskola, ”Dramapedagogik” vid Högskolan i Gävle, och vid Stockholms Universitet har man en
speciell ”dramainriktning” som utbildar dramalärare för skolår 5-9 och gymnasiet, för att nämna
några varianter.35 Om vi skulle tillfråga alla i hela Sverige som utbildar ledare i drama om deras
åsikter skulle vi få ett digert arbete. Vi koncentrerar oss därför på utbildarna vid Västerbergs
Folkhögskola. Att vi väljer Västerbergs Folkhögskola framför de olika högskoleutbildningarna beror
dels på att det är den enda utbildningen som automatiskt ger auktorisation som dramapedagog men
också för att det är den utbildning, med sin inriktning mot ”Upplevelsens pedagogik36”, som verkar
ligga närmast den Dynamiska pedagogiken, både pedagogiskt och idéhistoriskt (Rasmusson, 2000).
Närheten till varandra, anser vi, gör dem angelägnare att särskilja än de andra varianterna av
Dramapedagogik som kan förekomma, även om en kartläggning av samtliga inriktningar säkerligen
också skulle vara ett intressant forskningsområde. Liksom vid Stockholms Universitet har vi tillfrågat
tre av de lärare som undervisar just nu men även en före detta utbildare som har lång historia både
från dramapedagogutbildningen och från den Dynamiska pedagogiken.
Urvalet rörande litteraturstudien baseras på litteratur skriven om Dramapedagogik och Dynamisk
pedagogik. Studenterna vid Västerbergs Folkhögskola och Stockholms Universitet läser till stor del
litteraturen37 vi utgått ifrån. Väsentliga delar av litteraturen på området härstammar från 1960- och
1970-talet. I litteraturen ville vi liksom genom fokusgruppsintervjuerna titta på likheter och skillnader
mellan de båda inriktningarna men också se om teorierna fortfarande är aktuell idag.

Förberedelser av litteraturstudier och fokusgruppsintervjuer
Vi började med att sätta oss in i den utvalda litteraturen rörande Dramapedagogik och Dynamisk
pedagogik och utifrån litteraturen arbetade vi fram intervjufrågor som skulle kunna hjälpa oss att
reda ut informanternas upplevelse av sin verksamhet och vad de har för uppfattningar om skillnader
och likheter mellan de pedagogiska inriktningarna. Vi landade i fyra huvudfrågor som vi sedan lät
våra informanter samtala fritt kring under fokusgruppsintervjun:
1. Vad är Dramapedagogik/Dynamisk pedagogik enligt er?
2. Vad vill ni att era studenter ska få med sig från utbildningen?
3. Vad tycker ni att Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik har gemensamt?
4. Vad tycker ni skiljer dem åt?
35
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Utöver detta hade vi ett antal följdfrågor att ta till om samtalet stannade av eller att fylla på med
om det blev tid över. Vi beslöt oss för att använda videokamera för att lättare kunna identifiera vem
som sa vad, förstärkt av ljudupptagning med iPod ifall ljudet från videon skulle vara dåligt.
De tilltänkta intervjugrupperna blev informerade om uppsatsarbetet och tillfrågade om de kunde
tänka sig att medverka i en videofilmad gruppintervju och efter jakande svar bestämde vi tid och
plats. För att underlätta för deltagarna valde vi att komma till deras respektive arbetsplats. Vi
skickade ut de fyra huvudfrågorna några veckor i förväg så att de skulle hinna reflektera över dem
men bad dem samtidigt att inte diskutera dem med varandra för än vi sågs. Detta för att öppna för så
många olika perspektiv som möjligt under fokusgruppsintervjun. Vi genomförde en försöksintervju
med en pilotgrupp av f.d. dramapedagogstudenter för att prova på att leda en fokusgruppsintervju
med delat moderatorskap, testa video och ljudupptagningsteknik samt stämma av om tiden för
samtalet var lagom och hur frågorna upplevdes. Frågorna fick dock modifieras något under
pilotintervjun eftersom de inbjudna var f.d. studenter och inte lärarutbildare.

Fokusgruppsintervjuerna
Intervjuerna genomfördes på Västerbergs Folkhögskola 28/1 respektive Stockholms Universitet 12/2
våren 2010. Samtalen varade 90 minuter och då det i båda fallen var sent på eftermiddagen och flera
haft en lång arbetsdag bjöd vi lärarna på fika. Vi ägnade 45 minuter åt de första två frågorna . Medan
en av oss ledde samtalet så antecknade den andra meningar och stödord ur samtalet på stora
blädderblockspapper. När halva tiden gått tog vi en kort paus för att byta band i videokameran och
byta roller så att den andre ledde samtalet kring de sista två frågorna de resterande 45 minuterna.

Kompletterande datainsamling
Informanterna har i efterhand via e-post kompletterat fokusgruppsintervjuerna med vissa
faktauppgifter och vi har även fått ytterligare data från utbildningarnas kursplaner och
litteraturlistor.

Analysmetod för Fenomenologisk forskningsansats – Birgerstams åtta faser
Den fenomenologiska utgångspunkten innebär att vi inte är ute efter att fastställa vad
Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik är, utan vi vill beskriva likheter och skillnader mellan
Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik och hur detta upplevs av våra informanter. För att fånga
detta har vi letat efter gemensamma upplevelser hos informanterna genom fokusgruppsintervjuer. Vi
har i vår analys av intervjuerna varit inspirerade av fenomenologi. Vi kan enligt fenomenologin inte
fånga en beskrivning av en objektiv livsvärld, utan bara av människans upplevelser av olika
företeelser. Men som forskare med en fenomenologisk forskningsansats ska man försöka se världen
utan denna förgivettagna kunskap.
Pirjo Birgerstam38 (2000) beskriver åtta olika faser att gå igenom i ett analysförfarande, då man har
en fenomenologisk forskningsansats. Birgerstam beskriver dessa faser som att de i princip följer efter
varandra, även om man i praktiken under skrivprocessen i flera omgångar löper fram och tillbaka
mellan faserna (s.198). De åtta faserna är följande:
Steg A: Sökande efter information i sammanhang där företeelsen visar sig.
Steg B. Tillitsfullt tillägnande av informationen i sin helhet.
Steg C: Indelning i naturligt avgränsbara betydelseenheter.
Steg D: Renodling av betydelseenheternas kärnor.
Steg E: Sammanfogning av betydelsekärnorna till personrelativa kategorier.
Steg F: Sammanfogning av betydelsekärnorna till en gemensam helhetsstruktur.
Steg G: Teoretisering och kritisk granskning av företeelsens allmänna karaktär.
Steg H: Förmedling av insikterna om den studerade företeelsen.
38
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I det första steget ska man sträva efter att få information om den studerade företeelsen i sitt
naturliga sammanhang (s.199). Birgerstam skriver att man snarare än att utgå från färdigformulerade
frågor, teorier, variabler etcetera ska förhålla sig öppen i intervjuerna, för att på så sätt ha ett
undrande och intuitivt förhållningssätt. Man ska alltså inte börja rationellt, utan istället göra på ett
sätt som gynnar den intuitiva helhetsförståelsen. Tanken är att man ska låta intervjupersonen välja
det som hon/han själv tycker är centralt i ämnet. I nästa steg börjar man tolkningsarbetet. Detta gör
man genom att först skaffa sig en helhetskänsla utifrån allt material. Man skapar sig en intuitiv
förståelse. Detta är ett steg där förutsättningen är att man stannar i det kaotiska ett tag för att låta
intuitionen organisera materialet på ett meningsfullt sätt. Detta blir en grund för senare
detaljanalyser. Man skapar sig en helhetskänsla, utan att leta efter något bestämt. Man ska inte
heller fastna i detaljer och enstaka ord, eftersom detta kan innebära att man blir trångsynt i sin
iakttagelse. Man ska sträva efter att förstå vad informanterna menar i sin helhet, genom att försöka
leva sig in i deras perspektiv och på så sätt göra berättelserna till sina egna. I denna första
genomgång ska man försöka markera intuitivt uppfattade nyckelord, som man upplever som
centrala. I den tredje fasen började man leta efter mindre betydelseenheter. Detta är starten till att
upptäcka förhållandet mellan väsentligheter i materialet. De delvis utskrivna intervjuerna styckas upp
i små betydelseenheter. I steg D ska betydelseenheternas kärnor renodlas och lyftas fram. Kärnan är
den mest centrala innebörden i varje avgränsad betydelseenhet. Man ställer sig frågan, vad den
centrala tanken kan vara som de intervjuade försöker förmedla. Syftet med denna renodling är att
lättare få syn på den studerade företeelsens underliggande temamönster och helhetsstrukturer. Text
rensas bort, och bara ord som är nödvändiga tas med. Man ska försöka spegla informanternas eget
synsätt och ordval. Här bör man vara försiktig med tidigare kunskaper och erfarenheter kring
begrepp, teorier, förväntningar osv. De ska inte blandas in när kärnorna i betydelseenheterna
återges. I steg E studerar man relationen mellan de olika betydelsekärnorna. Fokus i denna fas ska
ligga på intervjuernas helhet istället för på delarna. I nästa steg sammanfogades betydelsekärnorna
till en gemensam helhetsstruktur utifrån de två fokusgruppsintervjuerna. Birgerstam skriver att
uppmärksamheten i denna fas ska flyttas fram och tillbaka mellan den intuitiva helhetsbilden över
intervjuerna, den personrelativa strukturen och de enskilda betydelsekärnorna. Olikheter, motsatser
och variationer studeras. Här sammanförs kärnor som har närhet till samma tema till gemensamma
kategorier (s.211). Dessa kategorier får sedan sammanfattande rubriker. Mindre kategorier
sammanfogas till större kategorier. Man ska i slutet på denna fas fråga sig om kategorierna bör
struktureras om på nytt sätt, hur kategorierna ska ställas upp och vilken struktur som är tydligast om
man tittar på syftet med uppsatsen. I steg G letar man enligt Birgerstam efter ”… ett allmängiltigt
relationsmönster som binder ihop de meningsbärande beståndsdelarna och ger fenomenet en stabil
sammanhållen identitet, en essens (s.214)”. Birgerstam talar också om att försöka ana innehållet i
kunskapsluckor, genom att man föreställer sig ytterligare andra alternativ. Man kan i denna fas få
hjälp av redan existerande teorier och begrepp, genom att knyta sina egna betraktelser till dessa. I
det sista steget ska insikterna om den studerade företeelsen förmedlas. Man bör undersöka om den
uppnådda insikten går att formulera med etablerade begrepp. Att försöka hitta en struktur för att
göra arbetet begripligt för läsaren. I detta steg bör man också undersöka resultatets rimlighet.

Analysförfarande
Här beskrivs hur analysen, inspirerad av Pirjo Birgerstams analysmetod, gått till steg för steg genom
uppsatsarbetet.
1. Nedtecknande av stödord och fraser på blädderblockspapper under själva videointervjuerna
av allt som kunde tänkas beröra forskningsfrågan.
2. Genomlyssning av hela videoupptagningen där båda forskarna var för sig gjorde
kompletterande anteckningar som sedan jämfördes och sammanställdes.
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3. Insortering av samtliga anteckningar i kategorier efter intervjuns fyra huvudfrågor men även
ytterligare några kategorier som utkristalliserade sig tack vare extra följdfrågor. Detta
textmaterial skickades sedan som en första respons till informanterna.
4. Efter återkoppling till forskningsfrågan utvaldes två betydelsekärnor, ”det som förenar
respektive det som skiljer inriktningarna”, istället för de fyra huvudintervjufrågorna.
5. Insorteringen av anteckningarna i de två nya betydelsekärnorna.
6. Sökandet av mönster och avkodning av materialet för uppdelning i mindre enheter. ”Det som
förenar inriktningarna” fick åtta stycken underrubriker och ”det som skiljer inriktningarna”
fick fem stycken.
7. Sökande efter passande citat till de olika underrubrikerna och transkribering av citaten.
8. Sammanfogande av återberättande text från intervjuerna och citat till underrubrikerna.
9. Nedkortning och bortsortering av onödig text.
10. Författandet av en komprimerad sammanfattning av fokussamtalen som ett komplement till
resultatredovisningen.

Bearbetning av litteraturstudien
Först diskuterades urval av lämplig litteratur utifrån forskningsfrågan. Utifrån läst litteratur formades
sedan undersökningens fyra huvudfrågor 39 och en mängd möjliga följdfrågor till informanterna. Efter
de två genomförda fokusgruppsintervjuerna startade sökandet med att hitta beröringspunkter med
litteraturen. Citat och referat kopplades till forskningsfrågan och de två utvalda betydelsekärnorna,
”det som förenar respektive det som skiljer inriktningarna”. Detta mynnade efter bearbetning av
texten ut i avsnitten Utbildningarnas verksamhetsbeskrivningar och Litteraturgenomgång, där vi
beskriver hur utbildningarna vuxit fram över tid och vilka rötter och teoretiker som påverkat
utformningen av de båda pedagogiska inriktningarna, samt hur de ser ut idag.

Återkoppling till informanterna
De intervjuade lärarna fick sig ganska tidigt i analysarbetet tillskickat ett första utkast med samlade
stödord och fraser från fokusgruppsintervjuerna sorterade efter de fyra huvudfrågorna. Senare har
de även fått ta del av den färdiga resultatredovisningen med transkriberade citat från samtalen för
att kunna göra ev. invändningar eller förtydligande.

Etiska överväganden
Vi (uppsatsförfattarna) har samtalat kring etiska överväganden gällande fokusgruppsintervjuer.
Viktigt är att ingen av deltagarna upplever att de känner sig kränkta eller att de lämnat ut för privata
detaljer som de sedan ångrar. Det är viktigt att inte röja deltagarnas identitet om de vill vara
anonyma. Våra informanter tillåter att namnen på dem som medverkat finns med men föredrar att
bli citerade som grupp snarare än enskild person. Moderatorn kan garantera att inget rörande
deltagarnas identitet släpps ut men det går inte att garantera att deltagarna sinsemellan inte sprider
informationen vidare kring övriga i gruppen. Men detta är inget som har bekymrat informanterna. Då
vi har videofilmat fokusgruppsintervjuerna är det viktigt att vi som forskare tar ansvar för det
inspelade materialet samt att deltagarna medgivit sitt samtycke till att bli filmade. De citat som
används från fokusgruppsintervjuerna kommer att transkriberas och materialet skickas sedan ut till
fokusgruppsdeltagarna så att de får ”tycka till” och kan ge kommentarer till forskarna om de
upplever att något skulle ha återgetts på ett för dem felaktigt eller missvisande sätt.

39
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DEL 2 – RESULTAT
Litteraturgenomgång
Här sammanställs en presentation av Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik, deras teoretiska
rötter, samt tänkare som har inspirerat respektive inriktning. Texten är baserad på tidigare forskning
inom Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik i Sverige . I kapitlet granskas både det som förenar
och det som skiljer inriktningarna åt.

Olika presentationer och definitioner av Dramapedagogik
I svensk dramapedagogisk litteratur beskrivs drama i allmänhet som både ett ämne och en metod.
(F.Sternudd 2000, Rasmusson 2000) I ämnet drama lär man sig den dramatiska uttrycksformen som
sedan kan användas som metod i olika pedagogiska sammanhang och under pedagogisk ledning.
Deltagarna lär genom handling, upplevelse, inlevelse och eftertanke i samspel med andra.
Dramaämnets historiska bakgrund har impulser från vitt skilda områden som t.ex. didaktisk teater40,
Konstantin Stanislavskijs 41arbetsmetoder, Jacob .L Morenos 42 psykodrama43 , teorier om barns lek
och övningsprogram från den progressiva gruppteatern i USA och Europa. Denna historiska
bakgrund påverkar arbetet med att enas om en möjlig definition kring vad drama är skriver
F.Sternudd (2000). I tredje numret av tidskriften Drama, 1977, nr 3 s 15 presenterades en rapport
från Västerbergs Folkhögskola där en konferens med svenska dramapedagoger ägt rum. Tillsammans
enades de om en ämnesbeskrivning kring vad drama är. (Rasmusson 2000)
Drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform
Drama är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra
teaterformer.
Drama är ett skapande, lustfyllt lagarbete, där arbetet är viktigare än resultatet.
Drama är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor.
Drama tränar gemensam beslutsfattning.
Drama tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen och
sociala verklighet.
Drama är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap.
Drama utgår från en helhetssyn på människan i samhället.
Denna definition gav utrymme för både konstnärliga och pedagogiska aspekter på ämnet och den
demokratiska människosynen. Nils Braanaas är en norsk dramapionjär och nuvarande lektor vid
Universitetet i Trondheim och under 1960- och 1970-talet arbetade han som redaktör för tidskriften
Drama. Under dessa år existerade ett nära samarbete mellan de Nordiska länderna skriver
Rasmusson (2000). Braanaas kämpade aktivt för dramaämnet under dessa årtionden och använde
tidskriften för att föra fram tankar och idéer kring Dramapedagogik.(Rasmusson 2000) 1978 gjorde
Braanaas en intervju med Viveka Hagnell, professorn i Drama, Film, Teater vid Trondheims
Universitet. Undersökningen hon genomfört resulterade i att belysa att drama handlade om att i
konstruerade situationer pröva det egna uttrycks- och kommunikationsmedlen genom gestaltningen
40

Didaktik betyder undervisningslära, eller läran om undervisning. Det kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar
skolans undervisning och dess innehåll.
41
Konstantin Stanislavskij (1863-1938) Räknas som en av teaterhistoriens ledande teoretiker. Han är den man som mest av alla hjälpt
teatern att ta in den naturalistiska konstformen.
42
Jacob L Moreno (1892-1974). Österrikiske psykiater och upphovsman till Psykodrama som är en handlingsinriktad psykoterapeutisk
metod.
43
Psykodrama är en gruppsykoterapeutisk metod där man inte bara samtalar utan också visar upp de situationer eller konflikter i livet som
känns jobbiga. Detta gör man med hjälp av regissören och gruppen för att undersöka om det finns andra sätt att förhålla sig till det som är
svårt och obegripligt.
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av fiktiva roller. Rolltagandet gjorde att deltagarna gavs möjlighet att känna på att vara någon annan
och att i grupp konfronteras med nya förhållningssätt, värderingar och attityder och svara på dem.
Men Viveka Hagnell säger också: ”Det skapande ögonblicken bör kunna värderas som positiva i sig
utan att någon nyttoaspekt ständigt känns nödvändig som försvar”.(Rasmusson 2000 s. 162)
I F.Sternudds (2000) avhandling rörande dramapedagogiken som demokratisk fostran belyser hon
dramapedagogiken utifrån Fyra dramapedagogiska perspektiv. Hon tydliggör dramapedagogikens
användningsområden och hur drama riktar sig till olika grupper av människor ute i samhället. De fyra
dramapedagogiska perspektiven vilar på demokratiska värden. De karaktäriseras av att deltagarna är
verbalt och icke-verbalt handlande i lärandeprocessens inledningsfas, ageringsfas och
bearbetningsfas.

Det konstpedagogiska perspektivet: Inom detta perspektiv har skapandet av en
teaterföreställning stort fokus och deltagarna ges med hjälp av agering möjlighet att utveckla sin
personlighet, sociala samarbetsförmåga, kreativa uttrycksförmåga och att skapa en föreställning som
kan spelas upp för en publik. Teaterformen är den dominerande metoden där övningar, rollspel, och
forumspel blir hjälptekniker. Individen tränar koncentration, avslappning, samarbete, tal, röst,
kroppsspråk och kommunikation. Det används litterära texter, sagor, myter och pjäser för att
undersöka livet utifrån en rollkaraktär. Reflektionerna rör innehåll, form och budskap i
föreställningen, men även kommunikation inom gruppen. Områden där detta perspektiv finns
representerat är t.ex. Teaterskolor, Kulturskolor, estetiska program på gymnasiet samt olika
teaterinstitutioner.(F.Sternudd 2000)

Det personlighetsutvecklande perspektivet: Inom detta perspektiv finns ett uttalat mål att
utveckla individens medvetenhet om sina egna resurser och vad som sker mellan människor i olika
sociala situationer för att man därmed ska kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Utifrån
detta mål används i huvudsak olika rollspelsformer och dramatiseringar men även andra tekniker
används i dramaarbetet. Kunskapsinnehållet rör relationerna mellan individ – grupp - samhälle och
ökad medvetenhet om mänskligt beteende. Utgångspunkten är upplevelserna i ageringen.
Gestaltningarna når ingen publik utanför gruppen. Reflektionerna rör bland annat samspel och
mellanmänsklig respekt som också kan bidra till demokratisk fostran. Strömningar som influerat det
personlighetsutvecklande perspektivet är humanistisk psykologi44, Upplevelsens pedagogik45,
socialpsykologi46 och psykodrama. 47Områden där detta perspektiv finns representerat är t.ex. arbete
med arbetslösa, ledarskapsutveckling, verksamheter med funktionshindrade, inom kriminalvård,
utbildning inom kommunikation och samspel, polis, vård, omsorg, militär, pedagogik, terapi.
(F.Sternudd 2000)

Det holistiskt lärande perspektivet: Den teoretiska värdegrunden som präglar detta perspektiv
vilar på olika pedagogiska ställningstaganden om fantasins och de konstnärliga symbolernas
betydelse för individens lärande i kombination med dramapedagogisk kompetens. Les Semenovich
Vygotskijs48 teori om fantasins betydelse och pedagogens aktiva insats för att stimulera elevernas
lärande är viktig men även Jean Piaget´s 49teori om den kognitiva utvecklingen från det konkreta till
det abstrakta tänkandet, där symboltänkandet är en del. Agering och olika tekniker som
44

Humanistisk psykologi är ett synsätt inom psykologi som huvudsakligen utvecklades av Carl Rogers i USA under 1960-talet. Humanistisk
psykologi har tenderat att fokusera på personligt ansvar, fri vilja och individens strävan efter att växa som person och nå så hög grad av
välmående som möjligt. En viktig del inom humanistisk psykologi är att den tar parti för tilliten gentemot fenomenologi, vilket innebär
rapporter av äkta upplevelser utan försök att tolka dessa på något sätt.
45
Upplevelsens pedagogik grundandes bl.a. av Sven Møller Nicolaisen. Han var initiativtagare till dramakonferensen i Kungälv 1972-1973
där Upplevelsens pedagogik har sitt ursprung.
46
Socialpsykologi är en vetenskap som kan definieras som ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och
handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra.
47
Se vidare på s. 12
48
Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) var en rysk marxistisk psykolog och pedagog. Hans teorier var länge okända utanför Ryssland, men
har fått allt större spridning det senaste årtiondet bland radikala psykologer och pedagoger världen över.
49
Jean Piaget (1896-1980) Han var en schweizisk pedagog, filosof, kunskapsteoretiker, biolog och utvecklingspsykolog.
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processdrama och ”Lärare i roll” används i arbetet med att förändra individens attityder. Målet är att
uppnå insiktskunskap och bearbetningen av deltagarnas känslomässiga upplevelser. Detta sker under
arbetets gång genom att pedagogen kan avbryta en övning och be om en stunds eftertanke.
Områden där detta perspektiv finns representerat är t.ex. ämnesundervisning i grundskolan,
museum och hälsoprojekt. (F.Sternudd 2000)

Det kritiskt frigörande perspektivet: Inom detta perspektiv utgår man ifrån att medmänskliga
problem kan klargöras och belysas och att det är möjligt att förändra maktstrukturer och synliggöra
dem. Människan kan bearbeta olika socialt och samhälleligt förtyckande situationer med hjälp av
agering i olika former. Metoder som används är forumteater, forumspel, socioanalytiskt50 och
rollspel. Man strävar efter att förändra orättvis maktfördelning och bryta förtyck. Arbetssättet utgår
från deltagarnas egna erfarenheter. Strömning som influerat detta perspektiv är dialogpedagogik m
fl. Områden där detta perspektiv finns representerat är t.ex. arbete mot förtryck och politisk teater,
arbete mot rasism, mobbning, droger och våld, arbete med genusfrågor och jämställdhet, på skolor,
arbetsplatser, föreningar eller direkt ute på gatan/offentliga rummet. (F.Sternudd 2000)

Dramapedagogikens rötter/teoretiker som inspirerat
I Dramapedagogiken går det att se spår av pedagogisk verksamhet som något som ska utgå från
”barnet” (eller den lärande själv). En sådan tankefigur gör att verksamheten kan placeras
idéhistoriskt i den reformpedagogiska51 eller progressivistiska traditionen. John Dewey 52 blev en
ledstjärna för reformpedagogiken och knöt an till tidigare pedagogiska nydanare som Jean-Jacques
Rousseau53, Johann Heinrich Pestalozzi54och Friedrich Fröbel55. Dewey kom att påverka den svenska
reformpedagogen Ellen Key 56som i sin tur påverkade den svenska skolan under 1900-talet med sina
tankar kring pedagogik och undervisning. (Hägglund 2001, Lindvåg 1988) Dramapedagogiken kan
betraktas som tvärvetenskaplig57och har influerats och påverkats av såväl konst, pedagogik,
psykoterapi, estetik och socialpsykologi mm. Personer som på olika sätt arbetat med detta är t.ex.
Caldwell Cook 58, Carl Rogers 59och Richard Courtney60. (F.Sternudd 2000) Lindvåg(1988) talar om
arbetet med barnteater och undervisning som en pedagogik och hur den har påverkat
Dramapedagogikens utformande. I sin avhandling om verksamheten Vår Teater 61och dess grundare
Elsa Olenius 62 beskriver hon hur Olenius genom sitt arbete med barnteater kommit att påverka
Dramapedagogiken. Vår Teater i Stockholm var Europas första kommunalt understödda barnteater.
Olenius var en pionjär inom skapande dramatik i Norden som åkte till USA och kom i kontakt med
50

Socioanalysen har utvecklats på 1970-talet av Björn Magnér, läkare med erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar i
storstadsförorter, samt Helena Magnér, arkitekt. Metoden karakteriseras som något mitt emellan psykoterapeutisk och politisk
verksamhet; den har också vissa gemensamma drag med den frigörande pedagogiken. Den socioanalytiska verksamheten syftar till att öka
individens jag-styrka och ge honom/henne redskapen som behövs för att kunna bryta sig ur den passivitet, resignation och känsla av
maktlöshet som sägs vara utmärkande för människor i de västerländska industrisamhällena - kort sagt politisera individen.
51
Reformpedagogik är ett samlingsnamn för reformer av mål, medel och metoder inom undervisning och uppfostran. Utgångspunkten är
individens och gruppens behov, med inlärning i naturliga livssituationer Reformpedagogiken inrymmer aktivitetspedagogik och arbetsskola
och exempel på detta är flexibel tidsanvändning i skolan, ämnesövergripande lärokurser, varierade elevgrupper, årskurslös undervisning
och individuella studieprogram.
52
John Dewey(1859-1952) Han var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog.
53
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Han var en schweizisk-fransk författare, politisk filosof och autodidakt kompositör, som verkade
under upplysningen. Han fick stor betydelse inom politik, pedagogik och litteratur.
54
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) Schweizisk pedagog och författare.
55
Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852) Han var en tysk pedagog.
56
Ellen Karolina Sofia Key (1849-1926)Hon var en svensk författare, pedagog, ateist och särartsfeminist.
57
Tvärvetenskap är en forskningsverksamhet eller vetenskaplig gren som involverar kunskaper, metoder, terminologi och expertis från
skilda vetenskapsgrenar. Involveras många olika vetenskapsgrenar, talar man också om mångvetenskap.
Ordet "tvärvetenskap" är dock en skandinavisk konstruktion som tillkom i samband med Nordiska sommaruniversitetets verksamhet under
1950-talet.
58
Henry Caldwell Cook (1885-1939) Han räknas som den förste brittiske dramapionjären och är mest känd för sin bok The Play Way (1917)
59
Carl Rogers (1902-1987)Han var psykolog och en av grundarna till den humanistiska psykologin även kallad "The third force".
60
Richard Courtney(f 1927) Han räknas som en av de första generationens dramaforskare, som undersöker dramats ursprung och
relationen mellan dramapedagogik och angränsande vetenskapliga ämnen.
61
Verksamheten startade vid barnbiblioteket i Medborgarhuset i Stockholm 1942. Vår Teater bestod av fjorton teatrar och ett fyrtiotal
annex. Vår Teaters grundare var Elsa Olenius (1896-1984).
62
Elsa Olenius (1896-1984)Grundare av Vår Teater 1942.
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Creative dramatics 63och mötte pedagogerna Winifred Ward 64och Isabel Burger 65som arbetade med
metoden, en metod byggde på barnets skapande lek. Deras mål var att levandegöra
undervisningsstoffet och ge barnet möjligheter att utvecklas både individuellt och socialt. Olenius
kom även i kontakt med Stanislavskijs skådespelarträning under en resa till USA och tog med sig
metoderna till Vår Teaters verksamhet. (Lindvåg 1988) Keith Johnstones 66 improvisationsmetoder,
teatersport och övningar som främjar spontanitet, kreativitet, bejakande av gruppdeltagares idéer
och accepterande har också påverkat Dramapedagogikens utformning. (Lindvåg 1988, Hägglund
2002) Augusto Boals 67 forumteatermetoder används flitigt för att belysa förtyck och orättvisor ute i
samhället. Även Paulo Freire68och Célestin Freinets69 pedagogiska arbete har varit betydelsefullt i
liknande arbetet mot förtyck och orättvisor. Deras pedagogiska idéer och frigörande pedagogik har
bl.a. Katrin Byréus-Hagen70 och Björn Magnér 71 vidareutvecklat i Sverige. (F.Sternudd 2000)
Teaterpersonligheterna Jerzy Grotowski72, Rudolf Penka73 och Bertolt Brecht74 har genom sina
insatser inom teatern kommit att påverka och influera Dramapedagogiken både genom konkreta
teaterövningar men också genom skådespelarträning. (Hägglund 2002, Järleby 2001) Användandet av
ageringens olika tekniker som rollspel, dramatiseringar och teater inom en dramatisk process är
också viktiga element inom Dramapedagogiken liksom att låta barnens naturliga drama få utrymme.
Gavin Bolton75, Dorothy Heathcote 76, Brian Way77 och Peter Slade 78 är pedagoger som propagerar
för detta. (Lindvåg 1988,F.Sternudd 2000) Dramapedagogiken formades under efterkrigstiden och
människor kände framtidsoptimism. Begreppet gräsrotsdemokrati myntades i slutet på 1960-talet
och innebar att människor hade större möjligheter att påverka samhällsbeslut genom demokratiska
metoder. Dialogpedagogik79 började praktiseras under 1960- och 1970-talet där dialogen mellan barn
och vuxen blev ett centralt inslag.(Borseman 2007)

Beskrivning av Dynamisk pedagogik
Dynamisk pedagogik är en metod att få människor att fungera bättre tillsammans med andra. Detta
sker främst genom att man försöker ge den enskilde ökad självkännedom, självständighet, större
förmåga till informationshämtande och ökade möjligheter att hävda sig själv i konstruktivt
samarbete med andra. (Lipschütz, 1971 baksidestexten)

Den som skriver detta är Dan Lipschütz, Dynamisk pedagogiks grundare som på 1960-talet
tillsammans med andra pedagoger startade det s.k. Kordainstitutet i Stockholm där man fram till
hans död år 2002 gav kurser i ämnet. Lipschütz hade en juridisk examen i grunden och efter det att
han fått kontakt med Elsa Olenius och utbildat sig i Creative Dramatics i USA, blev han hennes
efterträdare som föreståndare för Vår Teater. Lipschütz var påverkad av 1960-och 1970-talets
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En medveten metod som bygger på barnets skapande lek. Har sitt ursprung i USA under 1950-talet.
Winifred Mary Ward (1884-1975) “Creative dramatics” pedagog i USA och kom i kontakt med Elsa Olenius under hennes besök i USA
1947.
65
Isabel Burger, Kollega till Winifred Ward och hon undervisade i Creative dramatics under 1950-talet i USA.
66
Ketih Johnstone (f 1933)Han är en erkänd teaterpersonlighet och grundare av Improvisationsteater
67
Augusto Boal (1931-2009) Brasilianske regissören och teatermannen som ägnade sig åt forumteater och "de förtrycktas teater".
68
Paulo Freire (1921-1997) Han var en brasiliansk pedagog, teoretiker och kristen socialist.
69
Célestin Freinet (1896 - 1966) Han var en fransk pedagog och hans idéer ligger till grund för Freinetrörelsen.
70
Katrin Byréus, Lärare, dramapedagog, handledare och författare bl.a. till "Du har huvudrollen i ditt liv - om Forumspel som pedagogisk
metod för frigörelse och förändring" som används av tusentals ledare inom skola, fritid, coaching, nätverk mm.
71
Björn Magnér. Läkare med erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar i storstadsförorter. Metoden karakteriseras som något mitt
emellan psykoterapeutisk och politisk verksamhet; den har också vissa gemensamma drag med den frigörande pedagogiken.
72
Jerzy Grotowski (1933-1999) Polsk teaterpersonlighet som arbetade med experimentell fysisk teater.
73
Rudolf Penka (1962–1975) teaterpedagogen och regissören, sa en gång att teaterns uppgift är att föra humanismen vidare till nästa
generation.
74
Bertolt Brecht (1898-1956) Var en tysk författare, som är mest känd som dramatiker, lyriker och teaterteoretiker.
75
Gavin Bolton, Är den teoretiska talesmannen för ”lärare-i-roll” tekniken som Dorothy Heathcote utvecklade.
76
Dorothy Heathcote(f 1926)Hon är lärare och akademiker och dramapersonlighet som arbetade fram “lärare-i-roll” tekniken.
77
Brian Way (1923 - 2006) Grundare av The Theatre Centre i London. Han utarbetade ett nytänkande kring teater och drama för barn.
78
Peter Slade (f 1912) Engelsk dramapedagog som arbetade med barnets naturliga dramatiska uttryckssätt. Han har skrivit boken ”Child
Drama” 1954.
79
Dialogpedagogik, undervisningsform som syftar till inlärning genom samtal mellan lärare och elever, motsatsen till
"förmedlingspedagogik".
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grupprörelse i USA med sensitivitetsgrupper, encountergrupper, human potential movement,
personal growth etc. I dessa grupper kom nya kreativa tekniker till användning med mängder av
pedagogiska övningar och metodiska upplägg. Hans inriktning på gruppdynamik och socialt samspel
trängde efter hand ut teaterintresset, varför han fick lämna Vår Teater och startade Kordainstitutet
där han tillsammans med sitt ledarteam kunde utveckla den Dynamiska pedagogiken i sin egen
riktning. Redan på 1960-talet kom den Dynamiska pedagogiken att etableras på Lärarhögskolan i
Stockholm, då som ämnet Skapande dramatik men sedan mitten av 1990-talet benämns kurserna
Dynamisk pedagogik. (Borseman 2007, Rasmusson, 2000)
På den didaktiska frågan ”Vad lär man ut?” kan man svara med Kordaprofilens 21
målsättningspunkter. De är: 1. Tillit, 2. Upplevelseinriktning, 3. Experimenterande, 4.
Engagemang och glädje, 5. Frigörelse, 6. Spontanitet, 7. Koncentration och avspänning, 8. Fantasi
och inlevelse, 9. Sinnesmedvetenhet, 10. Bildmässigt tänkande, 11. Gestaltande, 12. Verbalt
tänkande, 13. Valfrihet, 14. Självförtroende, 15. Självkännedom, 16. Personlighetsintegration, 17.
Ansvar och medvetenhet, 18. Gruppsamverkan, 19. Samlevnad, 20. Medmänskligt engagemang,
21. Ledarattityd. Kunskapsstoffet är alltså individualpsykologi och socialpsykologi applicerade på
sig själv utifrån en viss samhällsetisk inställning. Sålunda handlar det inte om kunskaper i
traditionell mening utan om ”inre förhållningssätt och livsattityder”, social kompetens enligt ett
demokratiskt ideal. (Lipschütz, 1971:99). Dessa förhållningssätt och livsattityder lärs ut genom
övningar vilka består av tre steg – presentation, gestaltning, och bearbetning. De eftersträvade
färdigheterna lärs via deltagarnas självpedagogiska förhållningssätt och genom de övriga
gruppmedlemmarnas aktiva medverkan. Ledaren endast igångsätter, assisterar och stimulerar
med frågor. /…/ Inlärningsprocessens viktigaste del är den intellektuella bearbetningen då
deltagarna genom resonemang och djupare eftertanke blir medvetna om orsakerna till deras
egna och andras handlingsmönster. Syftet är att forma demokratiskt fungerande
samhällsmedborgare som inte agerar efter ett auktoritärt mönster gentemot andra och inte låter
sig styras av auktoritära individer eller auktoritära strukturer i samhället (ibid. s.18 ff). (Pusztai,
2000 s. 200)

Dynamisk pedagogik utgår från några viktiga grundförutsättningar som färgar pedagogiken. Dessa är:
Alla människor kan känna tillit, har förmåga att samarbeta, är kreativa, kan tillägna sig kunskaper
genom egna erfarenheter och alla människor är utvecklingsbara. Kordaprofilens 21
målsättningspunkter konkretiseras genom Dynamisk pedagogiks tre grundläggande förhållningssätt:
Det Skapande-, Samspelande- och Självpedagogiska förhållningssättet. (Borseman 2007).

Skapande
När vi skapar är vi ofta mycket sårbara och känsliga eftersom vi ger uttryck för starkt privata delar av
vår personlighet och upplever att vi lätt avslöjar oss. De flesta av oss har tidigt hämmats i vår
skapande förmåga och har en grundmurad självkritik p.g.a. en tidig negativ respons från en
omgivning som är starkt resultatinriktad med fokus enbart på slutprodukten. (Lipschütz 1976) Ett
skapande förhållningssätt innebär att man låter sig absorberas av uppgiften, undviker att kritiskt
iaktta sig själv eller känna sig iakttagen av andra. En förutsättning för detta är att deltagarna först får
upprätta en insynsskyddad verkstad, en egen koncentrationsbubbla där de kan arbeta ostört. Man
försöker förhålla sig avspänd och ha tillit till sig själv och omvärlden för att inte blockera egna eller
andras kreativa impulser och kunna njuta av skapandet och känna arbetsglädje. (Lipschütz, 1976)
Lipschütz betonar starkt att det är den skapande handlingen, processen, inte slutprodukten, som är
viktig. Genom skapandet, som representerar ett primitivt, irrationellt tänkande, äger en regression i
jagets tjänst rum. När denna regression, de tankar och känslor som kommit upp till ytan i skapandet,
efteråt analyseras av deltagaren i bearbetningen kan det bidra till ökad självinsikt (Pusztai 2000)
När vi skapar ställer vi oss i relation till vår omvärld. Vi utformar den, påverkar den och sätter vår
prägel på den. Vi förmedlar egna upplevelser och tankar till andra och delar på så sätt med oss av
vår egen inre verklighet i ett aktivt samspel med omgivningen. /…/ Skapandet ger oss ett slags
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bekräftelse på vår identitet. Vi kan finna det unika inom oss i den skapande processen. Genom att
våra inre upplevelser gestaltas på olika sätt kan vi få en bättre överblick samt perspektiv på dem.
Vi kan förstå och så småningom behärska våra tankar, känslor och fantasier. Den skapande
processen kan på så sätt bli ett viktigt redskap för självförståelse. (Lipschütz, 1976 s.18-19)

Självpedagogik
Det specifika för självpedagogiken är att arbetet inriktas på att deltagarna medvetandegörs om hur
processer tar form i deras egen grupputveckling. Man använder sig själva både som
undersökningsinstrument och som undersökningsobjekt för att söka kunskap genom egna
erfarenheter och egna slutledningar. Man utforskar sig själv genom sig själv. Deltagarna blir
medvetna om sina styrkor men också sina svagheter och kan därmed få en mer realistisk bild av sig
själv. I den lärandeprocessen får den verbala bearbetningen av upplevelserna en avgörande
betydelse. (F.Sternudd 2000, Borseman 2007)
Deltagarna kan i det här arbetssättet inta en aktiv och experimenterande hållning, göra egna
erfarenheter och nå kunskaper utifrån de upplevelser de haft i olika situationer. De kan på lång
sikt arbeta mot en fördjupad självförståelse som tillsammans med ökade kunskaper om mänskligt
samspel bidrar till insikter som möjliggör förmågan att handla rationellt. (Lipschütz, 1976 s.12)

Självpedagogiken innebär också att deltagaren själv tar ansvar för sitt eget lärande. Ledaren är inte
där för att lära ut sanningar utan erbjuder övningar som kan tjäna till grund för upptäckter men
deltagarna har friheten att själva välja hur djupt de vill gå i sina reflektioner.(Lipschütz 1976,
Borseman 2007)
Kordaövningarna är inte avsedda att tvinga fram känslor och reaktioner från deltagarna som de
själva från början inte är beredda att ge uttryck för. En deltagare ska ha frihet att arbeta i sin
egen takt och rytm med möjligheter att få ut så mycket av en övning som han själv vill. /…/ Varje
deltagare ska kunna avstå från övningen, engagera sig i den, experimentera med den, undersöka
sig själv och dela med sig av vad han upplever till de andra i gruppen, så mycket han tycker är
lämpligt. Det självpedagogiska förhållningssättet förutsätter en sådan frihet för var och en av de
enskilda deltagarna. (Lipschütz, 1976 s.16)

Samspel
Grundförutsättningen för att deltagarna ska våga ge sig in i skapandet och det självpedagogiska
undersökandet är att det på tidigt stadium etableras ett tillitsklimat i gruppen där ingen är rädd för
att bli kritiserad, hånad eller avvisad.(Lipschütz 1976)
Gruppklimatet har en avgörande betydelse för arbetet med Dynamisk pedagogik. Det
demokratiska ideal som eftersträvades i den dynamiska pedagogiken hade Kurt Lewins80
forskning om grupper som förebildande exempel. Där framstod den demokratiska gruppen som
överlägsen både när det gällde arbetsprestationer och interaktion mellan deltagarna till motsats
mot den grupp som haft ett auktoritärt ledarskap. (Borseman, 2007 s.59)

Att träna fantasi, inlevelse och aktivt lyssnande, att vara lyhörd för de övriga deltagarnas tankar och
känslor blir ett viktigt sätt att nå insikter och utveckla empatin. Arbetet i grupp kan ses som en
interaktion mellan en deltagares inre och yttre värld, där gruppen representerar den yttre världen. I
detta mellanmänskliga 81 sammanhang kan deltagarna undersöka sina relationsmönster och få en
klarare bild av sig själva genom den respons de får från gruppen. Det medvetna jaget växer fram i en
social process där växlandet mellan närhet och distans, att vara helt absorberad i det skapande
arbetet för att sedan ta ett steg tillbaka och reflektera över sig själv utifrån, får en avgörande
betydelse. (Borseman, 2007, Lipschütz 1976)
80
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Kurt Lewin (1890-1947) socialpsykolog.
Se vidare s. 19
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Den Dynamiska pedagogiken intresserar sig för såväl gruppens yttre som deras inre liv. Med yttre
menas de processer som kan beskrivas genom människans beteende och med inre det som kan
kallas den osynliga grupprocessen eller det omedvetna. Arbetet med Dynamisk pedagogik
innebär att deltagarna medvetandegörs om gruppers komplexitet och därigenom blir studier av
gruppens olika faser både mål och medel i undervisningen. Man menar att grupper styrs av såväl
av människors rationella och logiska sidor som av undertryckta, irrationella och ologiska krafter.
Därmed riktas uppmärksamheten också mot individens och gruppens omedvetna processer.
(Borseman, 2007 s.61)

Dynamisk pedagogiks rötter/teoretiker som inspirerat
Som framgår av tidigare presentation av Dramapedagogiken finns det många gemensamma drag i de
båda pedagogiska inriktningarna. I litteraturen går det att se spår från olika forskningsområden som
bl.a. psykologi, pedagogik och konst kopplat till den Dynamiska pedagogikens rötter. Psykologi
kommer in med betoning på dynamisk och humanistisk psykologi 82samt socialpsykologi. Pedagogik
kommer in i former av Dramapedagogik som i sin tur influerats och påverkats av flera svenska och
utländska reformpedagoger83. (Borseman 2007, Reiland 1974, Pusztai 2000) Borseman (2007)
beskriver i sin CD-uppsats att konst med betoning på konstpedagogik84 där t.ex. teater, drama, bild,
musik, rörelse och dans som ett kommunikationssyfte är inslag i Dynamisk pedagogik. Dessutom är
dessa medel för själens och känslolivets utveckling. Teaterteoretiker som Konstantin Stanislavskij,
Keith Johnstone och Brian Way, har på olika sätt påverkat utformningen av den Dynamiska
pedagogiken. Stanislavskijs skådespelarträning innehåller många olika övningar som används inom
pedagogiken och lika så Johnstones idéer kring spontanitet och bejakande representeras. Way såg
drama som ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel för den enskilde elevens personlighetsutveckling. Way
skrev boken Utveckling genom drama (1967) som beskriver utvecklingen i dramaverksamheten
genom att arbeta med individens sinnen utifrån en koncentrationscirkelmodell. Sinnesträning
förekommer ofta inom den Dynamiska pedagogiken.(Reiland 1974, Pusztai 2000) Vidare skriver
Borseman (2007) att gräsrotsrörelsens framväxt under 1960-talet och aktivitetspedagogiken som
etablerades i Sverige under samma tid också har påverkat den Dynamiska pedagogiken. Kunskap –
insikt – frigörelse blev slagord inom de nya pedagogiska inriktningarna. Flera av dessa utgick från en
dynamisk människosyn som hade som mål att medvetandegöra och befria människan så att hon
kunde ändra sin situation och detta var tankar som stämde väl överens med den Dynamiska
pedagogikens människosyn. Under 1970-talet började den humanistiska psykologin växa sig stark och
rörelsen fokuserade på personlighetsutveckling och den kreativa människan. Lipschütz hade ett stort
intresse för psykologi och pedagogik och inspirerades av Carl Gustav Jung85, Erich Fromm86, Sigmund
Freud87 , George Herbert Mead88, och Donald Woods Winnicott89 m.fl. Lipschütz gjorde en resa till
USA år 1955 och under denna period blev han inspirerad av olika psykologiska strömningar. Lipschütz
tog med sig mycket av sina nyvunna kunskaper och erfarenheter från sin resa när han började bygga
upp den Dynamiska pedagogiken och han lyfte fram sitt intresse för humanistisk psykologi och vikten
av hur människor samspelar med varandra skriver Borseman (2007). Även Martin Bubers 90
filosofiska teorier spelar en betydande roll inom den Dynamiska pedagogiken. Aspelin (2005) skriver
att Buber påvisade en helt avgörande betydelse av det mellanmänskliga, det som rent faktiskt,
existentiellt, utspelar sig i det personliga mötet mellan människor. Inom den Dynamiska pedagogiken
82

Se avsnittet De fyra dramapedagogiska perspektiven s. 13-14
Se vidare på s. 14
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Konstpedagogik, undervisning i syfte att öka förståelsen för konst. Termen används omväxlande med de ursprungliga benämningarna
konstbildning och estetisk fostran. Kan också vara undervisning som nyttjar konst och bilder för att öka kunskap och förståelse hos
besökare. Dialog och deltagarnas kreativitet och tolkningar utgör typiska element i lärandeprocessen.
85
Carl Gustav Jung (1875-1961) schweizisk psykolog och religionshistoriker, bildade skola inom psykologin. Hans inriktning kom att kallas
analytisk psykologi.
86
Erich Fromm (1900-1980 )var en tysk psykoanalytiker och filosof.
87
Sigmund Freud (1856-1939) Han var en österrikisk läkare, neurolog och författare som grundade psykoanalysen.
88
George Herbert Mead (1863-1931) Nära vän och tillika assistent till filosofen John Dewey.
89
Donald Woods Winnicott (1896–1971) Han var en engelsk psykolog och teoretiker som utarbetade objektsteorin.
90
Martin Buber (1878-1965) var en judisk religionsfilosof, professor i Frankfurt am Main och Jerusalem.
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ser man på den skapande processen som ett identitetsbyggande, där människan konstruerar sig själv
och detta sker i samspel mellan individ och omvärld, där skapandet främst är en relationell och
kommunikativ process. (Borseman 2007)

Fokusgruppsintervjuerna
Här redovisas resultaten från de båda fokusgruppintervjuerna som genomförts med lärarna på
Dramapedagogutbildningen på Västerbergs Folkhögskola och lärarna i Dynamisk pedagogik på
Stockholms Universitet. Den första gruppen citeras med betäckningen ”VB” som står för Västerbergs
Folkhögskola och den andra lärargruppen citeras med betäckningen ”SU” som står för Stockholms
Universitet. Första intervjugruppen består av Mats Nilsson, Gunilla Carstensen, Nina Meijer, samtliga
verksamma huvudlärare vid dramapedagogutbildningen, samt Anita Grünbaum,
Dramapedagogutbildningens grundare, f.d. huvudlärare och numera återkommande gästlärare på
utbildningen. Den andra gruppen består av Eva Borseman, Monica Findahl, båda lärare i Dynamisk
pedagogik vid Stockholms Universitet, samt Olle Österberg, f.d. lärare i Dynamisk pedagogik och
lärare på Speciallärarlinjen, numera gästföreläsare på Dynamisk pedagogikkurserna. Lärarna talar
ibland om Dramapedagogiken och den Dynamiska pedagogiken som pedagogisk verksamhet i
allmänhet och ibland om sin egen verksamhet med studerande på Dramapedagogutbildningen
respektive Stockholms Universitet i synnerhet. Resultaten är tolkande i den bemärkelsen att vi inte
återgett den totala transkriberade texten i kronologisk ordning utan valt ut det vi ansett berör
forskningsfrågorna och samlat citat och olika beskrivningar från de båda lärargrupperna under åtta,
respektive fem underrubriker uppdelade på två delfrågor: Vad kan vi utläsa om det gemensamma
utifrån informanternas upplevelser och beskrivningar? Vad kan vi utläsa om skillnaderna från
detsamma? Detta för att inte dränka läsaren i text och underlätta överblicken.

Delfråga 1 – Vad förenar Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik?
1:a Människosyn
Den (vår värdegrund) är ju nästan identiskt med FN:s konvention om alla människors lika värde
och rättigheter. – SU

Lärarna på respektive inriktning betonar att de har en gemensam människosyn som är elementär
och har funnits oförändrad på de båda utbildningarna sen deras start fram till idag.
De värden som fanns när Dynamisk pedagogik kom till, med skapande, samspel och
självpedagogik är fortfarande fundamentet. /…/ Tiderna förändras men grunden är en genuint
mänsklig bas som inte kan ruckas och som vi inte vill rucka på utan det är grundläggande värden i
vårt sätt att förhålla oss till varandra. – SU

I fokussamtalen framkom att i Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik används lärarens
förhållningssätt, undervisningens form och litteraturen för att presentera ett tänkande där det är
självklart att alla är lika värda, oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsförmåga. Alla individers
åsikter värderas som relevanta och intressanta. SU- lärarna liksom VB-lärarna berättar att mycket tid
i utbildningarna ägnas åt grupparbete, samspel, samtal, reflektion och ett ständigt aktivt lyssnande
till varandra vilket de menar ger studenterna en upplevelsebaserad insikt om hur viktig varje individ
är för gruppens arbete och gemensamma resurser.
Vi pratar, vi jobbar jättemycket med hur vi ska etablera grupper hur vi ska få grupper trygga för
att kreativiteten ska kunna växa, för att våga testa. Det är gruppen allting bygger på.
Gruppklimatet är det grundläggande.” – VB
Jag tänker på det här med känsla och tanke. Att först får man en uppgift, man kanske målar men
man tänker inte så mycket. Sen tittar man på det där och skriver ner vad man ser och så pratar
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man om det och så får man tankar från andra. Det här som Nussbaum pratar om – att det är
väldigt viktigt att tankar och känslor hör ihop. – SU

Enligt de intervjuade är ett holistiskt synsätt, idén om människan som en helhet av kropp, känsla och
tanke, centralt i både Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik. En uppfattning av att alla människor
kan- och har en inneboende drivkraft för att utvecklas, skapa och har något värdefullt att bidra med.
Studenterna lär sig att ha positiva förväntningar och tillit till människors förmåga och uppskatta och
respektera deras olikheter. Lärarna tydliggör att det vill stå för en människosyn tänkt att forma
demokratiska, autonoma, empatiska, ansvarskännande och samspelande individer. De hänvisar till
Lipschütz (1971) och Møller-Nicolaisen 92(red.1978) för utförligare beskrivning av människosynen
inom Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik.

1:b Kunskapssyn
Jag delar med mig och jag tar in och på det sättet blir mitt liv rikare, då händer det någonting
med mig och det är glädjefullt. - VB

Under intervjuerna framkom att både SU och VB talade om att kunskap ska födas utifrån en
”lustprincip”. Det är viktigt att arbetet får vara undersökande och prestigelöst. Upplevelsens
pedagogik nämns av båda lärargrupperna som en viktig komponent i både Dramapedagogik och
Dynamisk pedagogik.
Den svenska dramapedagogikens utformande har sina rötter från Nordisk amatörteaterråd i
Kungälv och den rapport som skrevs där omkring Upplevelsens pedagogik, det var själva grunden
och den har påverkat utbildningen väldigt mycket som t.ex. utbildningens upplägg och
kopplingen till reflektion. Man gör, reflekterar och drar slutsatser av det man gör. - VB

Både VB och SU lärarna poängterar att en upplevelse inte kan mätas som sann eller falsk, rätt eller fel
varför det inte heller kan finnas några rätta facitsvar som läraren sitter inne med. Det viktiga anser de
är att deltagarna lär tillsammans och genom reflektion kommer fram till sina egna svar. Lärarna
förklarar för att deltagarna ska våga arbeta kreativt utforskande med sig själv och varandra är det
viktigt att de inte upplever sig bedömda. Därför förekommer heller inte prov och tentor på någon av
utbildningarna.
Det här kanske tar ett tag att förstå, att den här kursen är för min skull. Meningen är det som
sker, det är det som är viktigt. /…/ Det är en glädje att göra upptäckter om sig själv i förhållande
till andra. Att lyssna till sitt eget jag och lyssna till andras jag utan facit, att det inte finns facit. Att
starta med varje enskild människa, att titta på sig själv, tilliten till sig själv och till andra. – SU

Inom de två inriktningarna arbetar lärarna med att skapa en atmosfär av trygghet och gemenskap
tillsammans med deltagarna för att bygga ett tillitsfullt och tryggt gruppklimat.
Det är en del i att öva sig i tillit /…/ att inte veta i förväg. Gruppen litar på varandra och ledaren. –
SU

Dialogpedagogik93 förekommer inom de båda inriktningarna. Det läggs stor vikt vid reflektion, dialog
och samtal och pedagogerna använder sig ofta av öppna frågeställningar gentemot deltagarna, säger
lärarna i fokussamtalen.
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Något som vi värnar om är den kontinuerliga dialogen som startar i början av utbildningen och
som fördjupas utifrån att studenterna har varit ute på praktik och att vi sen fördjupar oss i
ledarskapsfrågor. Vi jobbar med hela gruppen och vi jobbar med smågrupper och skapar
relationer som är viktiga. Formen för dramapedagogik är att man möts i övningar och möts i lekar
och skapar tillsammans som ger deltagarna många fler bilder av sig själva och av andra än om vi
bara satt och pratade. – VB

En annan syn på kunskap som båda lärargrupperna delar är att man som pedagog aldrig är färdiglärd
utan det är en ständig ”utforskarresa” som man gör tillsammans med deltagarna.
Man behöver inte vara perfekt, det vill jag också att studenterna ska bära med sig. Jag är aldrig
färdig, dramapedagogiken utvecklas och jag med den. – VB

1:c Viktiga mål och syften
Lipschütz hänvisade till Fromms94 bok ”Flykten från friheten” som handlar om ”det sanna självet
och det falska självet”. Det ”sanna självet” är liksom det genuina, kärnan i oss. Men under
uppväxten, ja vi vill ju alla ha kärlek och uppskattning, försöker vara duktiga, vackra men för att
bli det kanske vi överger kärnan i vårt sanna jag /…/ Det är en kärna i Dynamisk pedagogik – att
hjälpa människor att hitta tillbaks till sitt sanna jag, genom självpedagogiken, samspelet och den
skapande verksamheten, att hitta sina egna uttryck . – SU

Inom Dramapedagogiken och den Dynamiska pedagogiken lyfter SU och VB lärarna ett antal liknade
mål och syften. Väsentligt för SU och VB lärarna är att studenterna arbetar utforskande och utvecklar
sitt eget ledarskap. Stor vikt läggs även vid strävan efter att vidareutveckla det egna jaget hos den
enskilda individen. Båda inriktningarna arbetar med personlighetsutveckling och hur människor
kommunicerar med varandra.
Det kan vara svårt att säga att det här en metod och det här är en pedagogik, det är ju mer
förhållningssättet till dem vi möter och till oss själva. Det handlar om att försöka se världen ur
andras perspektiv och att se skapandet kopplat till självpedagogiken. – SU

Lärarna talar om att människan är utvecklingsbar och har en vilja att förbättra sin förmåga till
självständighet och samspel och att detta kan leda till ett bättre fungerande samhälle och i
förlängningen en bättre värld.
De grundläggande målen är att stärka individen och öka individens medvetenhet och
handlingskraft så att den både kan förändra, i stället för att bara jobba med bevaranden, och i
slutändan även bli aktiv ute i samhället som samhällsmedborgare, att våga påverka. – VB

Ett viktigt mål för SU- och VB-lärarna är att stötta studenterna/deltagarna i sin verksamhet till att
våga pröva sig fram. De ska få känna sig fria att uttrycka sig och kunna uthärda kaos i
skapandeprocesser och att det inte finns något facit med rätt eller fel svar. De strävar efter att de ska
bli trygga i sin identitet både som människor och pedagoger, få en bättre förmåga till perception,
reflektion, ta självständiga beslut och bli ansvartagande individer. Lärarna arbetar medvetet med att
belysa attityder för att skapa tolerans och förståelse för olikheter inom en grupp. Att utveckla
förmågan till inlevelse och empati anser de mycket viktigt.
Att de utvecklar ett förhållningssätt för andra människor det är det centrala. Människosyn, vad
vill jag när jag möter människor, vad vill jag med världen? Det är en fredsskapande och djupt
demokratisk verksamhet. Att få studenterna att förstå att många olika steg tillsammans kan bli
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väldigt stora steg. Och så hoppas vi att studenterna har fått lära känna sig själva, att de ska hitta
det positiva ledarskapet inom sig själva. Det finns ingen mall hur de ska vara utan de ska hitta sitt
eget sätt att leda. /…/ Kärnan i dramapedagogiken kan sägas vara att utveckla inlevelse och
empati för andra och sig själv genom roll- och perspektivbyten samt att ge utrymme för intuition,
spontanitet och kreativitet. – VB

Att vara en motvikt mot det kravfyllda, högpresterande och stressiga samhälle som många upplever
idag ser lärarna som ytterligare ett viktigt syfte med sin verksamhet. Lärarna vill skapa en öppen
vilsam oas under studietiden där deltagarna får befinna sig en bit ifrån vardagsstressen och den
högpresterande tillvaron ute i samhället.
Idag så upplever jag att en dramapedagog behöver vara medveten om på vilket sätt samhället
påverkar oss och de grupper vi möter. Det är ett oerhört hårt tempo, prestationsfyllt och
konkurrensinriktat samhälle mer än någonsin och vi ska vara en motvikt mot det. Därför tycker
jag att vi ska jobba med den sinnestämningen att det inte är någon brådska, det är inte mängden
vi gör utan kvalitén. – VB

1:d Ledarskap och Förhållningssätt
Det som båda lärargrupperna omedelbart lyfter fram som en gemensam nämnare är ledarens
pedagogiska förhållningssätt. Synen på den hänger intimt ihop med den ovan nämnda
människosynen och kunskapssynen och lever också den kvar från starten för de pedagogiska
inriktningarna på 1960- och 1970-talen. Ledarens förhållningssätt, menar de, är den oumbärliga
basen i pedagogiken på vilket allt annat vilar och förutan den blir det inte Dramapedagogik/Dynamisk
pedagogik oavsett metoder eller verktyg.
Att studenterna utvecklar ett förhållningssätt där de är öppna för andra grupper och människor
är det viktigaste. Man kan göra vad som helst egentligen men det är förhållningssättet som är
drama. – VB
Man kan använda sig av bara förhållningssättet och kalla pedagogiken dynamisk, men inte
använda enbart övningarna utan förhållningssättet och kalla det Dynamisk pedagogik. /…/ Det
kan vara svårt att säga att ”det här är en metod, det här är en pedagogik” det är mera
förhållningssättet till de vi möter och till oss själva som är det väsentliga. Ett sätt att vara som
ledare. De tre förhållningssätt95 som Dan96 beskriver i sin bok, skapandet, samspelet och
självpedagogiken, är det som genomsyrar det vi gör. Det är det som är själva kärnan. – SU

Det finns flera uppsatser skrivna om det dramapedagogiska förhållningssättet 97och Lipschütz (1971)
sammanfattar i sina 21 punkter i den s.k. Kordaprofilen98, den Dynamiska pedagogikens målsättning
uttryckt genom just inre förhållningssätt och livsattityder. Den gemensamma basen i inriktningarnas
förhållningssätt, enligt de intervjuade lärarna är ledarens genuina intresse och omtanke för sina
deltagare. Att ledaren har engagemang, tillit och visar positiva förväntningar anser de är viktigt för
att motivera och initiera arbetslust.
Det bygger ju väldigt mycket på att man som ledare är intresserad av vad alla de här människorna
tänker och inte vill föra ut någon slags sanning. Utan att man faktiskt tycker att det är det
viktigaste som finns att lyssna på andra och höra vad de tänker och kanske kunna ställa frågor
tillbaka så att det blir någon slags utveckling. /…/ Det är ju en viktig del av kärnan, att ständigt
söka, det är ju ingenting som är färdigt utan det är som det är, som en resa på något sätt, det är
nya stationer hela tiden, nya landskap uppenbarar sig, både inom en själv och det här vilka andra
är, att försöka se världen ur andras perspektiv och inte bara mitt eget. – SU
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Lärarna betonar att ledaren inte ska ställa sig själv i centrum som en karismatisk, auktoritär,
dömande eller allvetande guru utan med hjälp av uppmuntrande frågor, intresse och engagemang
hjälpa individerna och gruppen att hitta sina egna svar. Det rör sig om en konstant dialog mellan
ledare, grupp och individ där ingen har rätt att köra över någon annan. Demokratiska värderingar är
nyckelordet där deltagarna alltid har självklar rätt att ifrågasätta ledarens beslut.
(Dramapedagogiken har) en människosyn som präglas av respekt och alla människors lika värde
och jag som ledare kommer inte och ska lära dig massa saker utan mer plockar fram det du redan
har. Sen kan man hitta nya saker tillsammans. – VB

Både SU-lärarna och VB-lärarna ser ett stort ansvar i ledarrollen som ställer stora krav på både
självinsikt och medvetenhet om egna drivkrafter. Det gäller för ledaren att utveckla auktoritet, att
vinna deltagarnas respekt genom att vara en rättvis och lyhörd förebild med goda kunskaper och
argument, snarare än en auktoritär person som använder deltagarnas rädsla eller underordnade
position som maktmedel. Båda lärargrupperna framhåller att det rör sig om dialogpedagogik och en
verksamhet som bygger på att deltagarna är medskapande och kreativa och då måste det alltid
finnas en frivillighet i deltagandet.
Idag i min grupp hände något, de kom på att det gör det här för sin egen skull. Det var något så
förlösande. ”Äntligen” sa en deltagare ”fattade jag att jag behöver ju inte göra det jag inte vill
göra.” Man kan delta på sina villkor. /…/ Vi pratade mycket om att verkligen lyssna till sig själv, att
kunna vara i sig själv utan att göra avkall på sitt eget men också utan att störa gruppen. – SU
Jag vill att de studerande ska få med sig den medvetenheten att de påverkar vare sig de vill eller
inte, så de förstår och kan göra medvetna val, en slags medvetenhet om sitt eget ledarskap. Man
måste veta, Varför är jag här och vad vill jag med dem? Det ansvaret har man som ledare. – VB

De båda lärargrupperna betonar att ledaren ska verka för ett tillitsfullt, prestigelöst arbetsklimat
befriat från bedömning och konkurrens där alla får utrymme att göra sig hörda och bli synliggjorda.
Jag tycker Dynamisk pedagogik är extra viktigt i våra dagar med tanke på vad som sker
exempelvis i skolan, fler prestationsmätningar, sorteringar, graderingar. Och i hela samhället så
är det ju väldigt mycket av sådant. Titta bara på tv-programmen. Och det syftar ju inte direkt till
att hjälpa människor att hitta sitt ”sanna jag”. – SU
Det är ett medvetet förhållningssätt i relation till grupp/individ. Syftet är att varje enskild individs
upplevelser och utveckling är central och där man som ledare så lite som möjligt ska stoppa den
utvecklingen utan uppmuntra och lyfta upp. Viljan till att vara en medveten ledare som lyfter upp
och som kan dämpa, för att alla ska få komma fram i en grupp. Och att det inte är ledaren som är
central utan gruppens skapande och gruppens upplevelse. – VB

Informanterna beskriver hur ledaren i början av grupptillvaron oftast mycket aktivt behöver hjälpa till
att synliggöra alla och fördela talutrymmet innan gruppen själv gör det till sitt ansvar. Det tycker det
ställer stora krav på just seende, lyssnande, inkännande och öppenhet från ledaren som måste ha
goda kunskaper om gruppdynamik och grupprocesser.
Ja det är ju en väsentlig skillnad på hur ledaren förhåller sig i Dynamisk pedagogik ett eller tre.
/…/ I början av en grupps liv är ledaren ganska bestämd, för att inte skapa konflikter, mer
styrande och sen öppnas ju det här och det blir en del för ledaren att tona in gruppen och mer
föreslå eller fråga. Ju längre jag håller på, ju mer öppen vill jag vara med mitt tänkande, när det
kommer in mer på ledarfrågor. Under första året så är det också en del i att öva sig i tillit, att de
kommer till lektionerna och inte vet på förhand vad det ska handla om eller vad de ska göra. – SU
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Lärarna på VB och SU berättar att ledarskapet är dynamiskt i det avseendet att det förändras i takt
med gruppens egen utveckling. I början av en grupps liv behöver ledaren vara mer synlig i sitt
ledarskap och ge tydliga ramar för arbetet men ändå ge stort utrymme för den egna tanken och
kreativiteten. När gruppen med tiden blir tryggare, mer samspelt och självständig kan ledaren lämna
allt större ansvar för beslut till gruppen. Då kan ledaren också utveckla en mer deltagande funktion i
gruppen. Lärarna nämner också att ledaren i början oftare behöver hjälpa deltagarna att vara
närvarande i den skapande upplevelsen här och nu, att inte distansera sig genom att intellektualisera
och tänka för mycket i skapandeprocessen, så att de kan frigöra sig från egen och andras bedömning
som hämmar och blockerar kreativa impulser.
I början handlar det ju om att låta personerna vara ifred så de kan gå in i sig själva och inte gå in i
den här intellektuella nivån för tidigt, det är väldigt lätt hänt att man försvinner bort ifrån sig
själv. Man får jobba hårt emot det tycker jag. Att återinföra frågan ”Och vad händer med dig
då?”, det är ju det som är det intressanta ganska länge innan man kan gå över i nästa nivå och
börja tänka mer pedagogiskt. – SU

Förhållningssättet är inget som läraren föreläser om på utbildningarna. Studenterna skaffar sig en
teoretisk förståelse genom kurslitteraturen99 men det är huvudsakligen genom lärarens sätt att vara,
lyssna, ställa frågor som studenterna tar till sig förhållningssättet och gör det till sitt eget. VB- och SUlärarna vet att de ibland uppfattas som ”hemliga” men oftast kan de inte berätta om syftet med en
övning för deltagarna på förhand då det skulle förstöra mer än göra nytta. Lärarna vill att de först får
en upplevelse att relatera till för att sedan kunna göra sina egna upptäckter i den efterföljande
reflektionen istället för att försöka använda lärarens instruktioner som mall då det skulle begränsa
både självständigheten, friheten och lärandet.
Ja t.ex. om en student vill veta vad Dynamisk pedagogik är, så säger ju inte vi det, utan genom att
låta dem arbeta med pedagogiken så kommer de ju på det själva. /…/ I början sitter det många
och tänker ”Jag undrar vad meningen med det här är?” och meningen är det som sker. - SU

1:e Gruppen och Grupprocessen
Det är vår uppgift att se till att bygga upp tilliten i etableringsfasen. Det är dramapedagogens
signum, det vi gör allra, allra först innan man gör någonting annat. Att utveckla
kommunikationen, öppenheten och förmåga till inlevelse och förståelse i en grupp – VB
Man arbetar med individen i gruppen, individen är viktigt och gruppen är viktig och samspelet
dem emellan är det som är riktigt viktigt. – SU

Lärarna förklarar att i både Dramapedagogiken och den Dynamiska pedagogiken försiggår arbetet till
största delen i grupp och tillit är grundförutsättningen för att deltagarna ska kunna använda sina
personliga resurser i det skapande och undersökande arbetet. Lärarna understryker att gruppen som
resurs har en mycket central betydelse. Genom att ständigt stötas och blötas mot varandra i
samspelet och samarbetet och genom att aktivt analysera både sin egen individuella process och
gruppens får deltagarna en fördjupad förståelse för gruppdynamik, mänskligt beteende och för sig
själva. Både VB- och SU-lärarna har uppfattningen att vår identitet konstrueras i mötet med andra
och det är när vi speglar oss själva i andra som vi får reda på vilka vi är och lär oss hur vi uppfattas
och fungerar.
Tanken med att det ligger på Folkhögskola är ju att det ska ge en egen fördjupad upplevelse i ett
kollektiv och vem är jag i det sammanhanget? Det viktiga är ju att verksamheten sker i grupp, för
att utveckla både individ och grupp. En del av processen är ju att man delar med sig.– VB
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I det skapande arbetet ger gruppen inte bara kunskap och idérikedom utan också betydelsefull
energi och arbetsglädje. När ett tillitsfullt, accepterande och stödjande klimat etablerats i gruppen
fungerar den som en befriande frizon där man kan tillåta sig att leka, experimentera på ett sätt som
man kanske inte skulle våga i andra sammanhang. Man får möjlighet att testa nya roller, expandera
och växa som människa, menar lärarna.
Jag har många teatermänniskor på mina kurser, både i Dynamisk pedagogik och i Drama. De
tycker det är väldigt befriande att det faktiskt inte är framträdandet som är det viktiga, att de
behöver inte vara bra på att spela, till skillnad från i en ren teaterkurs, men att de går in i känslan
– då blir det någonting. – SU
Det är en chans att få våga prova. Här ska vara en grund där kreativitet får råda och kunna testa
saker och ting.– VB

För att inte fastna i stagnerade roller berättar lärarna att de använder sig av ständigt växlande
gruppkonstellationer där alla deltagare får möta varandra, från att arbeta enskilt, till två och två, i
små grupper om 4-6 deltagare, halvgrupp eller helgrupp100, beroende av det pedagogiska syftet för
stunden.
Och just det här att vi jobbar med hela gruppen, vi jobbar med smågrupper, man jobbar med alla.
Jo, för det handlar ju både om relationsbygget mellan ledare och student men också om
relationerna studenterna sinsemellan. Ju mer utvecklade relationerna är desto roligare och mer
livgivande blir arbetet. – VB

Det enskilda arbetet krävs för att få skapa och undersöka ostört utan prestationskrav, de mindre
grupperna behövs för att skapa tillit, förtrolighet, fördjupa relationerna och låta alla komma till tals.
De större grupperna fyller en viktig funktion för att skapa en vi-känsla där man strävar mot
gemensamma mål och skapar tillsammans men också får träna sig i att samspela och ta respektive ge
plats i ett större forum. På båda utbildningarna talar man om vikten av mötet i det allmänmänskliga.
Att dela med sig av sina upplevelser och upptäcka hur mycket som förenar oss som människor kan
vara mycket läkande och sänka de ofta höga kraven som studenterna har på sig själva.
Vi hoppas ju att studenterna ska känna att det hänt någonting, att de lärt känna sig själva. För att
de ska kunna hitta det positiva ledarskapet inom sig själva. Det blir 18 stycken olika ledare men
med en gemensam grund och ett gemensamt synsätt på människor och utbildning. /…/ Man
behöver inte vara perfekt. Det är viktigt att utveckla tillit. Att inte vara så rädd för att misslyckas
jämt, vad det nu är. /…/ Och där kommer vi in på konflikter som alltid förekommer, att visa på att
det inte är så farligt och vad är en konflikthantering o.s.v. Både att gå igenom konflikter här i
utbildningsgruppen men också kunskaper att ta med sig när man själv kanske ska medla och så. –
VB

Lärarna tycker det är bra att studenterna själva har upplevt den grupprocess och de konflikter som
deras framtida elever/deltagare kommer att gå igenom och ser att det blir ett mycket värdefullt
bidrag till studenternas ledarkompetens. Inom båda inriktningarna kan lärarna se att kvinnorna står i
klar majoritet bland deltagarna.

1:f Pedagogikens struktur och upplägg
Upplägget inom de båda inriktningarna liknar varandra enligt VB och SU lärarna. Sammankomsterna
startar ofta med någon form av samling där alla i gruppen får komma till tals. Sedan sker någon typ
av uppvärmning eller förövning. Den leder vidare till en skapande huvudövningen som följs av olika
former av reflektion och bearbetning och sist har man någon form av avslutning. Både VB och SU
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lärarna talar om Brian Way101 och hans påverkan på struktur, upplägg och innehåll inom de båda
inriktningarna.
Jag tänkte också på Brian Way. Det finns ju mycket gemensamt mellan Lipschütz och Way, jag tar
gärna och bläddrar i Ways bok och det finns användbara övningar också. – VB

En av VB lärarna svarar kort och koncist att Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik handlar om:
”Att se varandra som individer och arbeta med individen, gruppen och samhället.” Med det menas i
grova drag att det Dramapedagogiska och Dynamiskt pedagogiska arbetet, inspirerat av Way,
fokuserar inifrån och ut och att det är utifrån den strukturen som utbildningarna är utformade.
Studenterna börjar med att fokusera på sig själva för att sedan flytta fokus allt längre ut mot grupp,
ledarskap och samhälle. När fokus skiftar är delvis beroende av gruppen. De båda lärargrupperna
betonar att det inte sker efter en viss specifik tidsram utan snarare handlar om en kollektiv
mognadsprocess. Lärarna poängterar också vikten av att teori varvas och befästes med praktik under
utbildningarna.

1:g Arbetssätt och Innehåll
Informanterna berättar att under 1960-talet, tiden för Dynamisk pedagogiks framväxt, var dess
innehåll i stor sett identisk med det som då fanns på högskolan och kallades för Pedagogiskt drama.
Senare har innehållet kommit att differentieras åt olika håll men många gemensamma nämnare finns
kvar. Den som nyligen har deltagit i en lektion i Dynamisk pedagogik på Stockholms Universitet och
en lektion i Dramapedagogik på Västerbergs Folkhögskola kan känna igen inte bara formen i
undervisningens upplägg utan även mycket av arbetssätt och innehåll, menar lärarna.
Och sen att man arbetar med olika estetiska gestaltningsformer eller olika skapande uttryck och
att det är medlet för att hitta det här mellanmänskliga. – SU

Lärarna talar om att i båda inriktningarna erbjuder man deltagarna många olika uttryckssätt och ett
brett spektra av konstformer. Rörelse i Rudolf Labans102 anda var redan från start en viktig del i den
Dynamiska pedagogiken som ett lekfullt inslag för att släppa både fysiska och mentala blockeringar,
kunna bejaka egna och andras kreativa impulser och för en ökad kroppsmedvetenhet. En av lärarna
från VB berättar hur hon tidigt inspirerades av rörelsepedagogerna inom Dynamisk pedagogik och
hur rörelsen snabbt blev ett viktigt inslag i den dagliga undervisningen på VB. Dramatiskt skapande
med improvisation och rollspel samt inre bildskapande, berättande och Storyline103, arbete med
skapandet av text, musik, ljud, bild & form, samtalsmetodik och konfliktbearbetning återfinns i båda
inriktningarna om än olika mycket, liksom arbetet med att utrycka sig genom symboler och
metaforer.
Det här med att arbeta symboliskt tycker jag är centralt både för Dynamisk pedagogik och
Upplevelsens pedagogik. Att man gör saker på ett symbolplan som man sen kan relatera till sin
egen verklighet. –VB

I grundträningen ser lärarna att det finns många gemensamma nämnare. Centralt är utvecklandet av
perceptionsförmågan där man använder en uppsjö av övningar för att skärpa sinnena,
koncentrationsförmågan och förmågan till fantasi, spontanitet och avspänning. Många av dessa
övningar kommer ursprungligen från Stanislavskij104, Way och Johnstone105 och förekommer ofta i
identisk form på de båda utbildningarna ser lärarna. Även samspelande, gruppdynamiska övningar
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förekommer mycket, från Way och Stanislavskij men också från bl.a. Dynamisk pedagogiks grundare,
Dan Lipschütz, vars övningar vandrat vidare till Västerbergs Dramapedagogik. VB-lärarna berättar att
Lipschütz under många år både var gästlärare på dramapedagogutbildningen och hade handledning
med lärarna men att han också var anställd som en av huvudlärarna på skolan under några år, vilket
har kommit att påverka utbildningen mycket. Samtal och reflektion i grupp är två andra
gemensamma centrala arbetssätt.
Gestaltande och reflektion är det centrala. Man gör praktiskt, man reflekterar, man drar
slutsatser om det man gör. Och utifrån reflektionen får jag höra, inte bara en persons, utan 18
personers olika upplevelser och det går ju aldrig beskriva vilka kunskaper man får av hur lika och
olika vi är i livet. /…/ Det är ju då man lära sig väldigt mycket också. I varje undervisningssituation
finns det moment som fungerar väldigt bra och varför fungerar dem? Och andra moment som
inte kändes ok och vad berodde det på? Det är just den där analysen som man vill att
studenterna ska ha med sig och hålla levande, själva eller tillsammans när de har den
möjligheten. Så det behöver man träna på här. – VB

Litteraturstudier utanför lektionerna med tillhörande studiegrupper är också en viktig del av det
reflektiva arbetssättet i de båda inriktningarna. Ytterligare ett vanligt arbetssätt för de båda är att
lektionen inleds och avslutas med en så kallad ”runda”, där ordet går runt i gruppen till en person i
taget som får sätta ord på hur hon tänker och känner inför något utan att bli avbruten eller
kommenterad av de övriga deltagarna. Det kan handla om hur det känns just här och nu, hur man
upplevt en övning eller lektion, framtidstankar eller något annat tema som valts av ledaren eller fritt
av deltagaren. Något intressant som kom fram i intervjuerna angående arbetssätt är att VB-lärarna
ser på Dynamisk pedagogik som en del i det personlighetsutvecklande perspektivet i
Dramapedagogik medan SU-lärarna anser att drama är ett av flera verktyg i Dynamisk pedagogik.

1:h Gemensamma svårigheter
Utbildarna på Västerbergs Folkhögskola och Stockholms universitet upplever alla att det finns ett
dilemma i att det är svårt att förstå vad Dramapedagogik respektive Dynamisk pedagogik är innan
man själv varit med om det, upplevt det. På SU tror lärarna att deras kollegor inte riktigt vet vad det
är de håller på med, mer än att det är något bra och viktigt. De känner dock att de får respekt för sitt
arbete. På Västerbergs folkhögskola upplever lärarna att de driver en nästintill ”underjordisk”,
osynlig verksamhet där de själva väl känner till, och i undervisningen ständigt får se nya bevis för
Dramapedagogikens förändringskraft och styrka som pedagogiskt verktyg. Men samtidigt konstaterar
de att de driver en verksamhet som aldrig får något större erkännande från omvärlden. Lärarna
berättar att båda utbildningarna är upplevelsebaserade vilket ställer krav på många lärarledda
lektioner och leder till höga kostnader för institutionerna. På dramapedagogutbildningen prioriterar
man även att ta in många gästpedagoger vilket ytterligare höjer omkostnaderna. Då kan en del av
lärarna ibland uppleva en press att behöva motivera sin verksamhet inför den som betalar. VBlärarna tycker det är viktigt att också studenterna lär sig att artikulera sig kring Dramapedagogik. Här
fyller den högre forskningen ett viktigt behov för att lättare kunna uttrycka sig i frågorna.
Att förklara vad en dramapedagog är och vad jag gör, det är svårare. Det tycker jag verkligen är
vår uppgift att få dem att pröva och träna och vänja sig vid, vad är Dramapedagogik bra för och
varför gör vi det här? Och vad kan det leda till? Dramapedagogiken är ju närbesläktat med
106
mycket men det är ändå något eget. Nuförtiden utgår jag själv ofta från de fyra perspektiven .
Jag tycker de säger ganska mycket om de olika arbetssätten och vilka grupper man vänder sig till.
Jag tycker folk förstår bättre då. – VB

Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik betraktas som estetiska verksamheter vilket lärarna säger
ger ämnena lågt status inom det akademiska fältet, något som även kunnat konstateras tidigare av
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andra forskare.107 Det finns relativt lite forskning på högre nivå inom Dramapedagogik och Dynamisk
pedagogik och akademiska krav som betyg, bedömning, mätbara kunskaper och bristen på flexibilitet
i forskningsmetoder upplever lärarna också svårkombinerat med inriktningarnas människo- och
kunskapssyn som präglar undervisningen. Inte desto mindre så strävar man efter mer
forskningsanknytning till utbildningarna.
Dom som ger anslag, de begriper inte ett jota trots att vi hållit på så fruktansvärt länge. Därför att
det här tar tid (personlig utveckling). Det är inget man vispar undan på 20 minuter eller
åstadkommer underverk efter en timme i ett klassrum. /…/ I det perspektivet blir forskning viktigt
naturligtvis. Det är hög tid att få ner på pränt, så att bevisen finns. – VB

Något annat som bekymrar lärarna på respektive utbildning är att de i egenskap av den enda
utbildningen i sitt slag i Sverige, och för Dynamisk pedagogiks del även i världen så vitt vi kunnat
konstatera, är ganska sårbara. En ensam röst får lätt svårt att hävda sig i det stora
utbildningsmaskineriet. VB har länge önskat att staten ska ta det ekonomiska ansvaret för
utbildningen för att slippa gå samma väg som de nu nedlagda dramapedagogutbildningarna i
Ljungskile och Edelvik. VB-lärarna talar om ovissheten kring dramapedagogprogrammet som de har i
samarbete med Högskolan i Gävle. Just detta läsår 2010-2011 får de inte ta in studenter till
programmet utan bara till den tvååriga dramapedagogutbildningen och i en tid av nedskärningar
känns inte alltid utbildningens fortlevnad helt självklar. SU-lärarna å sin sida är glada att alls finnas
kvar efter den senaste EU-anpassningen av skolsystemet och omorganiseringen från Lärarhögskola
till att bli en del av Stockholms Universitet. För dem är det svårt att få tillräckligt med timmar till
undervisningen och ideellt arbete är inte ovanligt. Universitetets krav på disputerade lärare sätter
också käppar i hjulet för införandet av nya lämpliga kandidater som kan ta över undervisningen nu
när flera av de befintliga lärarna går i pension inom en snar framtid. De befarar att Dynamisk
pedagogik för sin egen överlevnads skull kanske måste hitta en ny organisationsform utanför
Universitetets tak.

Delfråga 2 – Vad skiljer Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik?
2:a Skillnader i Ledarskapet
Det beror väldigt mycket på vad det är för lärare, vad det är för pedagog som håller på och
arbetar. Om man har skolats in i den Dynamiska pedagogiken och har den som grund, då har man
med sig det förhållningssättet oavsett vad man arbetar med. – SU

SU-lärarna ser att ledarskapet inom Dynamisk pedagogik tenderar att vara mer stringent än inom
Dramapedagogiken i flera avseenden. T.ex. är ledaren ännu striktare än inom Dramapedagogiken
med att inte värdera eller bedöma deltagarnas prestationer ens genom beröm eller applåder.
Dramapedagoger kan tillåta sig att använda mer av uppskattande kommentarer för att entusiasmera
och motivera sina deltagare som oftast är barn och ungdomar. Applåder efter ett framförande är mer
accepterat medan man i Dynamisk pedagogik nöjer sig med att tacka för det delgivna.
Det här med applåder t.ex. Det har man ju inte i dynamisk men här (på
dramapedagogutbildningen) är det tillbaka igen. Jag har upplevt att det var känsligt när vi
reflekterat kring det. Studenterna säger ”Vi vill minsann applådera” och inte vill man missunna
dem det men att på något sätt ändå fundera över; hur värderar applåder? Man kan tacka för att
någon delar med sig men vad händer när någon grupp får mer och någon annan mindre? – VB
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En ledare i Dynamisk pedagogik pratar generellt också mycket mindre än dramapedagogen som kan
tillåta sig att vara mer verbala. Alla formuleringar till instruktioner för övningarna i Dynamisk
pedagogik är väl övervägda och innehåller bara de absolut nödvändigaste orden. I början, berättar
SU-lärarna, ber deltagarna ofta om utförligare instruktioner, för att inte råka ”göra fel” men får det
sällan.
Det är ju väldigt lyckat om det påverkar deras (studenternas) attityder till sig själva och till andra.
Att lära sig lyssna till sitt eget jag och lyssna till andras jag och stå utan facit och stå ut med att
det inte finns något facit. Det är ju väldigt viktigt för bl.a. lärare och alla som har med människor
att göra i sitt arbete. – SU

SU-lärarnas tanke är att genom sparsmakade instruktioner öppna för många fler och bredare
tolkningsmöjligheter. På så sätt kommer varje individ att ta fasta på det som är angeläget och
intressant för just henne i sin aktuella livssituation istället för att uttrycka det hon tror att läraren är
ute efter. Det är viktigt att ledaren inte är rädd för tystnaden utan kan vila i den för att inte hindra
eller begränsa deltagarnas egna reflektioner. Eller som en av SU-lärarna uttryckte det under
intervjun, ”Tystnaden är en ventil in i tillvarons mysterium”. Också VB-lärarna nämnde tystnaden
som något kännetecknande för Dynamisk pedagogik samt sättet att ställa frågor på, vilket SU-lärarna
instämmer i.
För mig som deltagare kände jag hela tiden att man formulerade frågor på ett annat sätt (i
Dynamisk pedagogik), som gjorde att det blev en djupdykning och det gav också tillfäller till olika
personer i gruppen att djupdyka eller att använda gruppen på ett annat sätt, på gott och ont
tyckte jag. – VB

I de diskussioner som följer på det skapande arbetet i Dynamisk pedagogik är ledarens
uppföljningsfrågor, innehållet och hur de är formulerade, precis som i fallet med instruktionerna till
övningarna, vägda på guldvåg. VB-lärarna betonar att de också använder öppna frågor som saknar
givna svar och facit. I den Dynamiska pedagogiken tycker lärarna att frågorna så gott som alltid syftar
till att väcka tankar om det aktuella samspelet och om de egna känslorna, reaktionerna under en
övning och vad det berättar om dig som deltagare. SU-lärarna framhåller att frågorna inte
nödvändigtvis kräver något omedelbart svar utan kan få ligga och gro i deltagarnas medvetande för
att kanske leda till en upptäckt senare i kursen eller kanske långt efter att kursen avslutats.
I Dynamisk pedagogik gör man mer en personlig djupdykning, man kan inte smita undan att titta
på sig själv. /…/ Det är mer ledarrollen, samspelet i gruppen, vad som händer i en själv när man
skapar tillsammans. – VB

En av SU-lärarna berättade i intervjun att när han under en tid arbetade tillsammans med Dan
Lipschütz 108lade märke till hur Dan var oerhört noga med alla detaljer, ingenting lämnades åt
slumpen. ”Hur rummet såg ut och t.o.m. var man ställde skorna kunde ha betydelse för arbetet och
gruppen.” Ledarens nästan pedantiska noggrannhet i alla förberedelser, valet av övningar, material
och formuleringar i Dynamisk pedagogik leder till att planeringen av undervisningen generellt tar
mycket mer tid i anspråk än för en Dramapedagog.
Vad är Dynamisk pedagogik? Dan har ju angett en del grundläggande grejer, bl.a. den fortlöpande
planeringen. /…/ Ja det är många timmar som vi ägnar åt planerande. /…/ Jag tycker att det är
det som är Dynamisk pedagogik att försöka ha den här öppenheten själv också, ett kreativt
tillstånd som det är svårt att komma till, även i den egna planeringen. Att ha gott om tid, kunna
vrida och vända på en idé, att kunna inspireras av det som finns runt omkring mig just i stunden.
/…/ Det ingår i det här sättet att arbeta att man lyssnar, vad det är för grupp och situation man
arbetar i? /…/ svaren efter en övning ’Ja hur var det att göra det här?’ ger ju också impulser till
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planeringen av nästa lektion. Så strukturen är också dynamisk. /…/ Då känner jag att jag blir nöjd
och tycker det är roligt. Det skulle inte fungera för mig att komma inrusande utan att vara
mentalt förberedd. – SU

Båda lärargrupperna noterar att ledaren inom den Dynamiska pedagogiken generellt använder ett
mycket långsammare tempo i arbetet än dramapedagogen. ”Ledaren (i Dynamisk pedagogik) har en
enorm envishet i processandet.” säger VB-lärarna och precis som SU-lärarna upplever de att
Dynamisk pedagogik generellt har ännu större fokus på deltagarnas personliga utveckling och
ledarutveckling än vad Dramapedagogiken har. Därför krävs det av ledaren i Dynamisk pedagogik
oftast ännu mer kunskap och medvetenhet om grupprocesser, gruppdynamik och psykologi än av
dramapedagogen. Detta märks också på att studenterna läser mycket mer litteratur inom dessa
områden än på dramapedagogutbildningen109. Ledaren i Dramapedagogik å sin sida måste ha goda
kunskaper om teaterarbete och en bredd att kunna anpassa sitt arbeta till många olika sorters
grupper inom en mängd olika områden och verksamheter.

2:b Skillnader i målgrupp, arbetsområden och geografisk spridning
Den renodlade utbildningen i Dynamisk pedagogik finns sen mitten av 1990-talet som fristående
kurser på Stockholms Universitet110 och de flesta deltagarna är yrkesverksamma och går kursen vid
sidan av sitt arbete. Dramapedagogutbildningen i Storvik är förlagd på folkhögskola och studenterna
läser två år på heltid och kan sedan välja att läsa ett tredje år på halvfart vid Högskolan i Gävle som
ingår i dramapedagogprogrammet. Femton högskolepoäng i pedagogik ingår i antagningskravet till
grundkursen i Dynamisk pedagogik vid Stockholm Universitet. Många av deltagarna har koppling till
pedagogik eller teater på något sätt och en del studenter väljer kursen som ett komplement till sin
lärarutbildning111. Antagningskravet till dramapedagogutbildningen är ett års arbetserfarenhet, att de
ska ha lett gruppverksamhet med barn och ha teatererfarenhet. Studenterna söker med personligt
brev och kan sedan komma att kallas till intervju. De som söker måste kunna studera på heltid vilket
lärarna tror kan göra att det blir svårare för personer som är yrkesverksamma eller som har familj att
avsätta den tid som utbildningen kräver.
Nu får vi in mer studenter som har väldigt lite dramapedagogisk erfarenhet, jag tror inte att det
var så förr. Vi får fler elever med teaterbakgrund och yngre än tidigare. Det innebär att vi får en
process i gruppen som innebär att de får arbeta mer för att förstå. – VB

SU-lärarna säger att de på de fristående kurserna i Dynamisks pedagogik har väldigt heterogena
grupper med stor spridning i ålder, ibland upp till 40 års skillnad och många olika yrkesgrupper
representerade. Medelåldern blir generellt högre än på dramapedagogutbildningen och med den
också den samlade livs- och arbetserfarenheten i gruppen vilket de ser som något positivt.
Eftersom det är fristående kurser och alla har ett yrke innan så verkar det vara så att om de
använder Dynamisk pedagogik (efteråt) så är det i sitt yrke, då blir det inlemmat där och inte att
de arbetar med Dynamisk pedagogik i sig, håller kurser i det. Lärarna och skolledarna som går
kurserna får nog med sig en del influenser till sitt pedagogarbete men det vet man ju också hur
svårt det är när man kommer ut i skolan med alla de krav som finns där. Men förhållningssättet
skulle de kunna behålla. – SU

Dramapedagogutbildningen är en yrkesutbildning och majoritet av studenterna går ut i arbetslivet
och börjar arbeta som dramapedagoger när de är klara. SU-lärarna förklarar att den Dynamiska
pedagogiken idag112 i första hand finns tillgänglig för vuxna, även om det finns flera fina exempel på
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hur enskilda pedagoger anpassat verksamheten för barn och unga. De nämner också att många
pedagoger använder sig av själva förhållningssättet från Dynamisk pedagogik i mötet med barn och
unga utan att bedriva en särskild Dynamisk pedagogisk verksamhet. Dramapedagogikens bredd vad
gäller målgrupper och tillämpningsområden ser nog lärarna som en av de största skillnaderna mellan
inriktningarna. VB-lärarna talar om F.Sternudds (2000) Fyra dramapedagogiska perspektiv 113 som
tydliggör dramapedagogikens användningsområden och som de upplever ger en tydlig beskrivning
kring dramapedagogik och hur drama riktar sig till olika grupper av människor ute i samhället.
Det är det personlighetsutvecklande perspektivet som förenar mest. – SU

Dramapedagogiken arbetar inte bara personlighetsutvecklande utan förekommer både som eget
ämne och som metod för fördjupad ämnesundervisning i grundskolan, i Teaterskolor, Kulturskolor,
Estetiska program på gymnasiet, olika teaterinstitutioner, inom arbete med arbetslösa,
ledarskapsutveckling, verksamheter med funktionshindrade, i kriminalvård, utbildning inom
kommunikation och samspel, arbete med polis, vård, omsorg, militär, pedagogik, terapi mm. Andra
områden där dramapedagogiken finns representerade är inom, museum, hälsoprojekt, politisk teater
och arbete mot förtryck rasism, mobbning, droger och våld och i arbete med genusfrågor och
jämställdhet, på arbetsplatser, i föreningar eller direkt ute på gatan i det offentliga rummet mm.
Enligt SU- lärarna har den Dynamiska pedagogiken också en mycket mindre spridning i Sverige och
utomlands i jämförelse med Dramapedagogiken som återfinns över hela världen. Även om det har
funnits deltagare från de Nordiska länderna så verkar inte pedagogiken har fått fäste mer än i Sverige
och med Stockholms universitet som enda lärosäte. Att de skulle etableras fler utbildningar i
Dynamisk pedagogik på andra universitet eller högskolor i Sverige anser SU-lärarna vore önskvärt
men knappast troligt.

2:c Skillnader i lektionernas utformning och innehåll
Att dramapedagoger oftast arbetar med barn och ungdomar medan den Dynamiska pedagogiken
huvudsakligen vänder sig till vuxna, gör att det förekommer mer lekar i dramapedagogiskt arbete.
VB-lärarna säger att de också i högre grad använder sig av teatrala uttrycksmedel än man gör inom
den Dynamiska pedagogiken. Rolltagandet i Dramapedagogiken erbjuder en skyddande distans, en
möjlighet för deltagaren att utforska okänd mark men med ett mer generellt än personligt fokus.
Det vi använder oss av är olika typer av övningar och lekar, teatrala uttrycksformer och där det är
oerhört viktigt att vi sänker prestationsångest och undviker konkurrens . Det vi jobbar med är
kroppen, känslan, och huvudet och helheten. /…/ Det (Dramapedagogik) handlar om ett förlopp
av aktiviteter där gestaltning och skapande är centrala inslag med ett speciellt pedagogiskt
förhållningssätt. – VB
Drama är ju mer ”som om”, man går in i roller och fantiserar och är andra personer och jag kan ju
uppnå insikter om mig själv då också men fokus ligger inte (som i Dynamisk pedagogik) på
självförståelsen, vad händer med mig i mötet med materialet och andra människor. /…/ Jag
använder mig mer av spel av olika slag i dramakurserna än i Dynamisk pedagogik.
Bearbetningsfasen ser också lite olika ut. I drama tittar vi mer på de olika rollfigurerna än på de
här personerna (deltagarna), hur dem förhåller sig till varandra. Vad det är som sker när man
tittar på ett konfliktskeende och hur en konflikt uppstår. – SU

VB-lärarna förklarar att eftersom det skapande arbetet har huvudfokus i Dramapedagogiken så får
det naturligt ta mycket mer tid i anspråk än den efterföljande bearbetningen och reflektionen som de
upplever får mycket mer utrymme i Dynamisk pedagogik. Medan Dramatisk improvisation och
gestaltande är det dominerande arbetssättet inom Dramapedagogiken används ofta andra material i
Dynamisk pedagogik (knappar, fotografier, tyglappar mm.) som utgångspunkt för skapande och
113
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undersökande enligt VB-lärarna. Detta s.k. ”Lipschütz-material” används inte vid
dramapedagogutbildningen annat än när studenterna fördjupar sig i just Dynamisk pedagogik under
några utbildningsdagar. Att rollspel och teatralt gestaltande bara förekommer då och då i dagens
Dynamiska pedagogik kan förefalla förvirrande för den som läser Lipschütz böcker som framhåller
dramatisk improvisation som det viktigaste estetiska uttrycket. SU-lärarna säger att de nog kan tänka
sig att vilka arbetssätt som används mest i undervisningen beror på vilka konstnärliga uttryck ledaren
är mest bekant med och finner mest användbara för den aktuella gruppen och så kan även ha varit
fallet för Dan.
Dan var ju väldigt förtrogen med drama och en av dem som förde in det dramatiska uttrycket på
högskoleutbildningarna. Dan var medveten om det, att han hade sysslat mycket med drama och
därför knöt han ju till sig Gunnel Johannesson på bild och Greta Hause på rörelse så att det inte
skulle bli så smalt. Men han kände sig nog personligen mer hemma med att leda dramaövningar.
– SU

VB-lärarna belyser även att dramapedagogen kan låta deltagarna arbeta med en färdigskriven
dramatisk text. Det är också är vanligare att deltagarna i en dramagrupp agerar publik åt varandra
vilket man helst undviker ganska långt in i grundutbildningen av Dynamisk pedagogik. Rena
föreställningar förekommer över huvud taget inte där. Även tidsaspekten är ett tema som båda
lärargrupperna lyfter fram som en annan signifikant skillnad. Förövningar, det skapande
huvudmomentet och framförallt den efterföljande bearbetningen får ta mycket längre tid i Dynamisk
pedagogik.
Det gäller ju att kunna överföra det här till gruppen, att ha tid att gå in i övningarna, gå in med
hela sig. /…/ Världen idag (jämfört med 1960-1970-talet) är ju mycket mer individualistisk. Jag
tror det är en anledning till att när människor kommer hit och upptäcker det här, att det blir som
en oas i tillvaron på något sätt, därför att det går inte så fort, man får tillfälle att uttrycka sig på
olika sätt, att människor faktiskt lyssnar till en. Många kan tycka det är jobbigt i början för de är
vana vida att de ska gå snabbt, det ska hända någonting, man ska gå fram mot någonting som
finns där färdigt. Men så småningom kan de slappna av och vila mera och då blir det här en slags
oas som de inte har så mycket av i vanliga fall. Så på det sättet hör det här väldigt väl ihop även
med 2000-talet. – SU
Man har ett annat (långsammare) tempo i Dynamisk pedagogik /…/ och en enorm envishet i
processen, vilket ju kan vara besvärligt här (på Västerbergs Folkhögskola) när det kan vara 18
studenter som alla ska formulera sig kring ett likartat material. Men det har ju varit enorma
processer, väldigt starka och drabbande och nyttiga. – VB

SU-lärarna berättar att eftersom mer tid ägnas både åt gemensam men också enskild reflektion så
används eget skrivande i mycket större utsträckning i Dynamisk pedagogik. På nästan varje lektion
finns en stund avsatt för egen reflektion med papper och penna och studenterna ska också föra
loggbok över vad de upplevt på lektionerna och även vad de berörts av inom litteraturen. Dessa
loggböcker bearbetar de senare till en s.k. portfölj114 som lämnas in till läraren vid terminsslut. Man
kan se i kursplanerna115 att det förekommer mycket fler skriftliga inlämningsuppgifter och andra
enskilda redovisningar inom Dynamisk pedagogik än på dramapedagogutbildningen116.
Rörelsen får mycket mer utrymme på lektionerna i Dynamisk pedagogik och hänger konsekvent ihop
med temat för passet och fyller inte enbart en uppvärmande och arbetsförberedande funktion. Så
här säger en av SU-lärarna om rörelsen.
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Det är viktigt att kroppen, precis som alla andra uttrycksmedel också får utvecklas, att man ska
”hitta hem i sin kropp”. Jag hörde någon som sa ”Man måste växa i sin kontur.” Och det kan man
på något sätt lära sig genom att arbeta med rörelse. – SU

När man tittar på kursplanerna kan man även konstatera att användandet av bild & form, att skriva
poesi, göra ljudimprovisationer och inre bildskapande förekommer i mycket större utsträckning i
Dynamisk pedagogik. Rörelse och Bild & Form finns med på så gott som varje lektion bekräftar SUlärarna.

2:d Skillnader i fokus och tyngdpunkt i de pedagogiska inriktningarna
VB lärarna talar om att dramaundervisningen inte alltid är frivillig för deltagarna, det kan vara en
rektor eller chef som tycker att drama vore bra för de anställda eller eleverna och då kan
dramapedagogerna uppleva att de måsta ”sälja in” sin verksamhet för att tillgodose deltagarnas och
andra involverade personers förväntningar. De berättar att dramapedagoger ofta hamnar i
verksamheter där det ställs krav på att producera föreställningar som visas upp för publik eller att
dramaämnet används för att lära in ämneskunskaper. När detta uppstår är det lätt att det sker en
förskjutning i fokus från person- och grupprocess till att det läggs en mycket större vikt vid det
konstnärliga uttrycket anser de.
Vi pratar inte om produktioner och teaterföreställningar utan vi talar om dramapedagogiska
möjligheter att använda teaterns medel. Vi pratar om projekt och vi pratar om redovisning.
Jobbar undersökande med dramapedagogiska möjligheter. Det kollektiva undersökandet. – VB

VB-lärarna verkar angelägna om att dramapedagogstudenterna ska lämna utbildningen som aktiva
samhällsmedborgare som kan fatta självständiga beslut och ha verktyg och vilja att påverka.
Dramapedagogiken, säger de, vill genom uppsökande verksamhet med forumteater, interaktiv teater
eller dramapedagogiskt arbete mot rasism, diskriminering, droger, kvinnovåld etc. finnas närvarande
i samhället som en synlig påverkansfaktor för att i aktivt samspel väcka tankar och söka
förändringsmöjligheter hos både individer, grupper och samhället i stort.
Att spegla och påverka samtiden är centralt i dramapedagogiken. /…/ Det är skillnad,
Forumteater och interaktiv teater, samhällsfrågor och samhällsproblematik är inte fokus i
Dynamisk pedagogik. Nej mer då ett samhällsperspektiv i betydelsen, det som händer i den här
(Dynamiskt pedagogiska) gruppen. Hur skulle det se ut om man applicerade det på samhället i
stort eller på vilket sätt är vi påverkade av samhället i det vi gör i den här gruppen? – VB
Jag använder inte forumspel så mycket längre, jag når längre med psykodramatekniker än genom
forumspel, det blir ett så abrupt slut som inte stämmer med hur man kan tänka om hur man kan
utveckla en konflikt. – SU

SU-lärarna betonar att den Dynamiska pedagogiken också har visionen om en bättre värld på
dagordningen men fokuserar mer på den individuella utvecklingen som sedan förhoppningsvis i
längden också leder till förändring inom grupper och samhället i stort.
I en förlängning, när vi tittar på Dans texter, så hade han ju en vision av en god värld, om man ser
riktigt visionärt. Nu är ju inte det så lätt att förverkliga men att starta med varje enskild människa,
att titta på sig själv och ha tillit till sig själv och andra, skulle gräsrötterna, skulle detta genomsyra
vårt samhälle så skulle det hända saker. Det skulle bli en bättre värld. – SU
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Studenterna vid dramapedagogutbildningen läser mer om utvecklingspsykologi och barn och
ungdomskultur än vad man gör som student inom den Dynamiska pedagogiken117. Detta för att
kunna möta upp behovet av arbetet med barn och ungdomar i arbetslivet menar VB-lärarna.
De uppmärksammar även att dramapedagogen ute på fältet fokuserar mer på själva skapandet
och de kreativa processerna än på ledarutveckling, om inte uppdraget är just ledarutbildning.
Det beror på vilken målgrupp jag har, men jag arbetar på olika sätt och med olika typer av
engagerande frågor på ett aktiverande sätt. /…/ Syftet med dramapedagogik är olika beroende
på vilken grupp jag möter. – VB

SU-lärarna håller med om att förutom ledarens förhållningssätt så är det inriktningen och
målsättningen med dramaverksamheten som avgör ifall Dramapedagogiken liknar den Dynamiska
pedagogiken eller inte. De tycker precis som VB-lärarna att det främst är det
personlighetsutvecklande perspektivet118 inom Dramapedagogiken som är snarlikt. SU-lärarna
medger att det finns en närhet till psykodynamisk psykologi, därav namnet Dynamisk pedagogik, men
betonar att verksamheten är pedagogisk, inte terapeutisk.
Namnet kommer ju ur psykodynamisk psykologi men det var ju viktigt att markera att det
handlade om pedagogik, inte terapi, och då blev det en nykonstruktion – Dynamisk pedagogik –
som inte hade funnits tidigare. /…/ Det tycker jag är så spännande och det säger de som går här,
att genom det här arbetssättet hittar dem saker om sig själva och andra och världen. /…/ Ibland
kan det ju vara svårt också. Det kan vara plågsamt att upptäcka sig själv. – SU
I Dynamisk pedagogik är avsikten ofta att borra lite djupare än vad vi normalt gör i
Dramapedagogiken. På ett personligt sätt som gränsar lite mer åt det terapeutiska området. Här
jobbar man mer med generaliserade teman som ger mer av en skyddande distans. /…/ Dynamisk
pedagogik är utvecklad med ett väldigt tydligt fokus på att det ska vara en ledarutbildning. Om
man pratar om Dramapedagogik allmänt så skevar det lite grann men om man pratar om
Upplevelsens pedagogik119 så går det parallellt. Där är det också fokus på ledarutveckling och
man använder sig av många olika sorters metoder. Fokus (i Upplevelsens pedagogik) är inte lika
mycket på de kreativa processerna som i Dramapedagogik i stort. Dom är ett medel där också
men reflektionen är viktigare, får en större tyngdpunkt. – VB

Processen har enligt informanterna alltid större betydelse än produkten i Dynamisk pedagogik som
bygger på de tre grundpelarna Skapande, Samspel och Självpedagogik. Självpedagogiken, säger SUlärarna, handlar om att man använder sig själv i mötet med gruppen, ledaren och materialet för att
utforska sig själv. Man vänder sig inte till ledaren för svar utan söker kunskap genom egna
erfarenheter och egna slutledningar. Självpedagogiken, betonar de, innebär också en valfrihet och ett
ansvar för deltagarna att alltid själv bestämma hur djupt de vill gå i sitt undersökande av sig själva.
Ingen tvingar dem framåt eller säger åt dem vad de ska lära sig men övningarna erbjuder situationer
där de får möjlighet att upptäcka saker om sig själva om de är intresserade.
För att återkomma till detta med att nå sitt sanna jag. Det är en evig resa, för mig själv som
ledare också. Det är så mycket som lockar en från att göra avsteg från det här. /…/ Att tillförlita
sig till det. Jag som ledare kanske tänker mig en avsikt (med en övning eller ett pass) men så blir
det något annat och då är det det som sker som är det viktiga. – SU

2:e Skillnader i organisation
Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs Folkhögskola är en tvåårig yrkesutbildning på heltid.
Folkhögskolan ligger på landet utanför det lilla samhället Storvik några mil väster om Gävle. VB116
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lärarna berättar att studenterna har möjlighet att bo på internat på skolan alternativt att de pendlar
eller bor i trakten runt omkring. Lärarna upplever att utbildningen har en större frihet till utveckling
genom att den är förlagda på en folkhögskola. Dock kan de se att skolformen ger utbildningen en
sämre akademisk förankring men har därför sedan ett par år tillbaka samarbetat med Högskolan i
Gävle där studenterna kan läsa Dramapedagogik C, ett tredje år på halvfart som en del i
Dramapedagogprogrammet.120 Studenter som gått denna C-kurs har möjlighet att ta ut en fil.kand. i
Dramapedagogik. Det som VB-lärarna prioriterar högt är den lärarledda undervisningstiden för
studenterna. De ser det som ett av flera viktigt argument till varför dramapedagogutbildningen ska
finnas kvar inom folkhögskolans organisation. De berättar att under de två utbildningsåren får
studenterna förutom utbildningens fyra huvudlärare även möta ett stort antal gästlärare som
föreläser inom olika områden. Klassen företar även en internationell studieresa under sista terminen.
De studerande på utbildningen har vid flera tillfällen i sin utbildning obligatorisk praktik säger lärarna.
Under kortpraktiken den andra terminen praktiserar studenterna parvis i två skilda verksamheter
med 7 lektionstillfällen i varje. Den tredje terminen går de ut i enskild praktik på två olika
praktikplatser om 7 veckor vardera på heltid. Till detta kommer även ett stort antal auskultationer
med yrkesverksamma dramapedagoger och en mängd möjligheter till praktik utanför skoltid för den
som har lust. Det kan vara projektarbeten på skolor, bibliotek, inom folkbildning etc. Studenten får
handledning från VB-lärarna under sin praktik. Det sker dels i samband med ett besök ute på
praktikplatsen och dels i handledningsveckor på skolan mellan praktikperioderna. Vidare säger VBlärarna att studenten även får handledarstöd från de pedagoger som de följer under sina båda långa
praktikperioder. Denna omfattande praktik hjälper studenten att utveckla sitt ledarskap och leda
egna grupper hävdar lärarna. En av dem säger: ”Praktiken är viktig, det händer mycket i mötena och
det stärker ledarrollen hos studenten.” VB lärarna menar också att studenterna på utbildningen får
god kunskap om grupprocesser genom den långa tid som de tillbringar tillsammans på utbildningen.
Studenterna kan se på sin egen och gruppens process med både inifrån– och utifrånperspektiv och
på det sättet får de insikt om sig själva och andra i samspel.
Vi kan ha så många lärarledda lektioner. Utbildningen får tid till att vara processinriktad. /…/
Grupptänkandet är grundläggandet, att utveckla kommunikation i en grupp, öppenhet, inlevelse
och förståelse, att fatta beslut och ta ansvar . – VB

VB-lärarna talade även om att många studenter upplever sin studietid på Västerbergs Folkhögskola
som ett tillfälle att få tid. Tiden kan användas för reflektion och att verkligen få möjlighet till
litteraturstudier eller t.ex. göra dramapedagogiska projekt. En annan fördel VB-lärarna ser med att
ligga på folkhögskola är att skolan ”avspeglar ett minisamhälle”, en spegling av världen utanför.
Jag ser jag fördelar, det är rätt miljö, folkhögskolans tänk stämmer överens med
dramapedagogiken och rimmar med människovärde och demokrati. /…/ Möte med många olika
sorters människor/…/Ideologin är en stor fördel, ett minisamhälle, alla sorters människor finns
här. Att man ska mötas och lära av varandra och det kan man på en folkhögskola. - VB

När studenten examineras får den yrkestiteln ”auktoriserad dramapedagog”.
Dramapedagogutbildningen på Västerbergs Folkhögskola saknar fortfarande tryggheten att få statligt
ekonomiskt stöd trots försök att påverka politiker under många år.
SU-lärarna undervisar i Dynamisk pedagogik som fristående kurser på Stockholms Universitet. På
SU:s hemsida står det att man kan läsa totalt tre steg som omfattar 30 högskolepoäng vardera. Man
kan läsa på halvfart eller kvartsfart. En del kurser finns också på heltid eller som sommarkurs. Det
finns även en valbar kurs inom lärarprogrammet som heter Konfliktbearbetning genom Dynamisk
pedagogik som omfattar 15 högskolepoäng.121 Det vanligaste är dock att man ses två intensiva
heldagar i följd med några veckors mellanrum. SU-lärarna säger att hur många träffar det kan bli per
120
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kurs styrs av antalet deltagare då lärarna får tilldelat ett visst antal undervisningstimmar per student.
Detta, förklarar de, innebär också att de sällan får betalt för alla de timmar de undervisar eftersom
en viss procent av högskolestudenterna på fristående kurser tenderar att avvika under läsåret,
samtidigt som det är svårt att hålla kvalitén på en upplevelsebaserad kurs om allt för många
lärarledda tillfällen tas bort. De berättar att sen hösten 2009 finns även möjligheten att skriva Cuppsats i Dynamisk pedagogik under tredje och sista kursen. Varje delkurs avslutas med en
examinering som betygsätts. SU-lärarna ser både för- och nackdelar med att ligga under ett
universitet. Det statliga stödet ger verksamheten en viss trygghet och status men samtidigt hindrar
det dem att kunna nyanställa kursledare som inte disputerat och de upplever att de får krav på sig att
anpassa utbildningen sig till universitetets akademiska ideal.
Jo betygssättning tycker jag är avskyvärt men det här med att läsa litteratur, att de har
litteraturseminarier och studiegrupper – det tror jag underlättar för dem. De kommer in i
tänkandet ganska tidigt p.g.a. det. – SU

SU-lärarna tycker det finns en konflikt mellan Dynamisk pedagogiks grundtanke om att man ska vara
befriad från bedömning och det faktum att de måste betygsätta studenterna. De upplever även att
former för examination och uppsatsarbete är ganska snäva inom Stockholms Universitet. Samtidigt
säger de sig ändå ha ganska stor frihet att utforma och lägga upp kurserna som de själva finner bäst
och att finnas på universitet anser de ger bättre möjligheter för forskning jämfört med att ha
utbildningen på t.ex. en folkhögskola. I kursplanen kan man läsa sig till att studenterna som läser
Dynamisk pedagogik III precis som dramapedagogikstudenterna har praktik men att den begränsas
till att leda sex grupplektioner utan stöd av närvarande handledare eller praktikbesökande lärare.

Sammanfattning Resultat
Här ges en sammanfattning av de resultat som framkommit genom litteraturstudien och
fokusgruppsintervjuer om den Dynamiska pedagogikens och Dramapedagogikens likheter och
skillnader. Precis som tidigare står förkortningarna SU och VB för Stockholms Universitet och
Västerbergs Folkhögskola, där våra informanter, ledarutbildarna i Dramapedagogik och Dynamisk
pedagogik, har sin verksamhet. De båda inriktningarna har många gemensamma drag, särskilt
beträffande teoretiska rötter och synen på människan, kunskap och ledarskap. De tydligaste
skillnaderna mellan inriktningarna finner man i deras användningsområden, där Dramapedagogiken
uppvisar en stor bredd medan den Dynamiska pedagogiken står för en personlig fördjupning för
deltagaren.

Likheter mellan Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik
För de intervjuade lärarna är det knappast ett sammanträffande att Dramapedagogik och Dynamisk
pedagogik har så många gemensamma nämnare. Genom litteraturen har vi kunnat konstatera att
båda inriktningarna har sina teoretiska rötter i progressiv pedagogik, reformpedagogik,
aktivitetspedagogik, humanistisk psykologi och socialpsykologi. John Dewey, Paulo Freire, Célestin
Freinet, Lev Vygotskij, Donald Winnicott, EH Erikson 122, Kurt Lewin och Ellen Key är enligt lärarna,
bara några av de tänkare som funnits med och inspirerat de båda inriktningarna. Informanterna ser
också gemensamma rötter hos Elsa Olenius pedagogiska barnteaterverksamhet på Vår Teater i
Stockholm under 1960-1970-talet, som i sin tur hämtade inspiration från de amerikanska Creative
Dramatics-pedagogerna Winnifred Ward och Isabel Burger som använde metoder som byggde på
barnens egen skapande lek. Lärarna nämner också de engelska dramapedagogerna Peter Slade och
Brian Way som starkt har influerat utbildningarna liksom teaterpersonligheter som Konstantin
Stanislavskij, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowski och Augosto Boal. En mer nutida men viktig
dramapedagogikteoretiker som båda lärargrupperna hänvisar till är Mia-Marie F. Sternudd som
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tydliggjort Dramapedagogikens fyra perspektiv123, där även Dynamisk pedagogik finns inkluderat.
Den s.k. ”Upplevelsens pedagogik”124 har enligt lärarna också haft en avgörande betydelse för
Dramapedagogik och Dynamisk pedagogiks utformning. Genom de båda inriktningarna kan man se
ett tydligt spår av tvärvetenskaplighet genom konst, estetik, psykologi, sociologi och pedagogik.125
Enligt SU och VB-lärarna delar de båda inriktningarna en positiv människosyn, en tro på att alla
har möjligheter och en inneboende drivkraft till att vilja utvecklas, kommunicera, skapa och
samspela. Man ser på människan som en helhet av kropp, själ och intellekt vars identitet konstrueras
i samspel med andra människor. Grundtankarna i Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik vilar på
demokratiska värderingar och alla människors lika värde och betonar vikten av att utveckla
autonoma, ansvarskännande och empatiska samhällsmedborgare säger de.
Eftersom lärarna har en holistisk syn på människan ser de också ett behov av att undervisningen är
holistisk, att man lär med både kropp, tankar och känslor, ett upplevelsebaserat, lustfyllt lärande
kombinerat med medveten reflektion. Lärarna förklarar att denna kunskapssyn förutsätter att det
alltid finns flera möjliga svar på en fråga, inte en ”rätt lösning” som läraren sitter inne med. De säger
att det är mer av ett forskande arbete där deltagare och ledare tillsammans undersöker verkligheten
genom det skapande arbetet i jämlik dialog med varandra. Detta gruppfokuserade arbetssätt
förutsätter ett tillitsfullt gruppklimat för att alla ska våga bidra med sina resurser, varför VB- och SUlärarna talar för en kunskapssyn som är befriad från bedömning, jämförande tävlan, betyg, prov och
tentor.
Båda lärargrupperna uttrycker att de vill att deras kurser ska vara en motvikt till ett stressat,
tävlingsinriktat och individualistiskt samhälle. Ett av de övergripande syftena i inriktningarna är enligt
lärarna att stärka deltagarnas självkänsla och ge dem tid och förutsättningar för att utvecklas till
avspända, öppna och tillitsfulla individer med bättre förmåga till perception, reflektion,
uttrycksförmåga och samspel. Lärarnas förhoppningar är att de studerande ska få insikter om sig
själva, gruppers samspel och ledarskap för att kunna hitta sig själva, ”sitt sanna jag” och finna sitt
eget ledarskap. De säger att det finns en målsättning i båda inriktningarna att påverka deltagarnas
attityder till att bli mer toleranta, lyhörda, ansvarskännande och empatiska, att de genom skapande,
samspel och reflektion ska lära sig se mer medvetet på sig själva, grupper och världen, kunna se ur
andras perspektiv. Lärarna har också som avsikt att de ska få träna sig att kunna och våga uttrycka
sina egna tankar och åsikter både estetiskt och verbalt för att bli en aktiv påverkansfaktor i samhället
i riktning mot en bättre, mer demokratisk och medmänsklig värld.
Det som informanterna ser som den kanske tydligaste likheten mellan inriktningarna är ledarens
förhållningssätt som de säger är nästan identiskt. Enligt informanterna bygger det på att man har
intresse och engagemang för deltagarna och visar dem tillit, respekt och positiva förväntningar. De
beskriver ledaren som en demokratisk medresenär som inte försöker lära deltagarna något utan
bereder marken för att de ska kunna upptäcka och lära själva och lyfta fram de många resurser som
de redan har. Ledarens uppgift blir i deras ögon att kunna formulera tänkvärda frågor, inte svar, att
kunna synliggöra alla deltagare i gruppen, inte sig själv. För att undvika likformighet avslöjar inte
lärarna syftet med en övning på förhand och de undviker också att bedöma deltagarna. Något annat
de tycker är viktigt i ledarens förhållningssätt är medvetenheten om att man aldrig är ”färdig”, att
man som ledare hela tiden får fortsätta att undersöka för att nå nya insikter om sig själv, grupper och
ledarskap. De framhåller att det är en ständig resa för att kunna bli mer av den trygga, öppna och
lyhörda gruppexpert som kan vara närvarande i mötet och våga släppa på kontrollen. De ser också
att ledarens förhållningssätt är dynamiskt i det avseendet att det förändras i takt med att gruppen
mognar och går igenom olika faser. Hur öppna eller begränsade ramar ledaren ger deltagarna i
arbetet beror enligt dem helt på vad de tror gruppen behöver i den aktuella situationen. Men de
betonar att förhållningssättet också måste erbjuda deltagarna friheten att helt kunna avstå från en
övning.
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Även det medvetna arbetet med gruppen och grupprocessen är något som båda lärargrupperna
beskriver som centralt. Att etablera ett tillitsfullt gruppklimat är deras första prioritet. Inom båda
inriktningarna använder de sig av metoden att hela tiden växla deltagarna i arbetsgrupperna och
ändra storleken på grupperna. På så sätt vill de förhindra att fasta roller och mönster uppstår bland
deltagarna men också för att skapa möten, tillit och gemenskap. Lärarna berättar att
Dramapedagogiken och den Dynamiska pedagogiken använder gruppen som resurs i lärandet på
flera olika sätt. Deltagarna får träna sig i att ta och ge plats i samspelet och spegla sig i de andra
gruppmedlemmarna för att bättre förstå hur de själva uppfattas. Lärarna anser att det är viktig att
man delar med sig och på så sätt lär av varandra i gruppen, både om sig själv, gruppdynamik,
kommunikation och ledarskap. Genom stora portioner aktivt lyssnande tror lärarna att deltagarna
utvecklar tolerans för varandras olikheter, liksom inlevelse och perspektivbyte kan utveckla den
empatiska förmågan. Flera av lärarna konstaterar också att det finns något läkande för deltagarna i
att upptäcka hur ofta de liknar varandra i sina upplevelser och mötas i något vi kanske kan kalla ”det
mellanmänskliga”. När ett tillitsfullt gruppklimat väl etablerats ser de även att gruppen bjuder
varandra på energi, lekfullhet och arbetsglädje i övningarna och att de inom gruppen kan peppa och
stötta varandra till att våga mer. Att deltagarna själva gått igenom en grupprocess med dess olika
konflikter och faser ser lärarna som en värdefull erfarenhet för dem som själva ska leda grupper i
framtiden. I båda inriktningarna finns en majoritet av kvinnor bland såväl deltagare som utbildare.
Lärarna beskriver att inriktningarna har likheter i pedagogiskt upplägg och lektionsstruktur. De
startar kurserna med ett tydligt individfokus för att sedan gradvis flytta fokus utåt mot gruppen och
ledarskap och samhället i stort. Dramapedagogiken och den Dynamiska pedagogiken har starka
influenser från Upplevelsens pedagogik126 där man strävar efter närvaro i upplevelsen av skapandet
och samspelet för att sedan ta ett steg tillbaka, distansera sig och reflektera över dessa upplevelser.
Lektionsuppläggen följer mönstret med närhet och distans. I båda inriktningarna talar lärarna om att
man börjar lektionen med en samling, följt av uppvärmning eller förövning som leder fram till en
huvudövning. Efter huvudövningen har man bearbetning och reflektion och slutligen någon form av
avrundning. Enligt principen med Upplevelsens pedagogik varvar lärarna på båda utbildningarna
litteraturstudier med praktiskt arbete för att befästa och fördjupa de teoretiska kunskaperna.
Förutom litteraturstudier, reflektion och inledande eller avslutande rundor127 framhåller lärarna att
det även finns likheter i arbetsmetoder och verktyg. Båda grupperna använder, i större eller mindre
utsträckning improvisation, rollspel och dramatiskt skapande, rörelse och dans, Levande verkstad128
och Bild & Form, musik och ljudimprovisation, att skriva egna texter, Storyline129 och berättande,
samtalsmetodik och konfliktbearbetning. Man använder teaterövningar för träning av fantasi och
spontanitet, bejakande och lekfullhet, kontakt och kroppsmedvetenhet, koncentration och
avspänning, samt sinnenas perception. I båda inriktningarna har man också gruppdynamiska
övningar för träning av samspel, samarbete och kommunikation. Också arbetet med symboler och
metaforer är något som lärarna anser förenar inriktningarna.
Enligt lärarna har de även en del gemensamma svårigheter att kämpa mot på sina respektive
utbildningar. Då de räknas till de estetiska ämnena tycker de att kurserna generellt får lägre status
inom det akademiska fältet och ser behov av mer forskningen inom Dramapedagogik och Dynamisk
pedagogik. Lärarna påtalar att det är svårt att förstå eller kunna förklara inriktningarna för en
utomstående då de i grunden bygger på upplevelser, att man själv har deltagit. Av samma skäl anser
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de att kurserna kräver mycket lärarledd tid som i sin tur leder till höga kostnader. Båda grupperna ser
med viss oro på utbildningarnas fortlevnad i framtiden.

Skillnader mellan Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik
Lärarna kan se en del skillnader gällande ledarrollen. Inom den Dynamiska pedagogiken fokuserar
ledaren i ännu högre grad än dramapedagogen på gruppdynamiken och kan ofta hålla ett mer
distanserat förhållande till gruppen i början av en kurs/utbildning. Ledarskapet de beskriver förefaller
mer stringent på flera sätt. Ledaren använder sig t.ex. medvetet av tystnaden och är ytterst noggrann
med ordval och formuleringar vid presentationer av- och uppföljningsfrågor till övningar. Frågorna är
konsekvent utformade för att väcka reflektioner kring deltagarnas personliga upplevelser av sig
själva, gruppen, ledarskapet och samspelet på ett sätt som inom Dramapedagogiken mest används i
det personlighetsutvecklande perspektivet menar lärarna. Noggrannheten i detaljerna förefaller
generellt kräva mer planeringstid än för ett dramapass. Inom Dramapedagogiken kan
ledaren/pedagogen använda sig av mer av beröm och uppskattning gentemot gruppen och tillåta sig
att vara mer verbal. En annan skillnad som framkom under samtalen är att dramapedagogen arbetar
mer anpassat för barn och ungdomar och ofta kan agera entusiasmerande och motiverande i arbetet
på ett sätt som ledaren i Dynamisk pedagogik inte verkar göra. Enligt SU-lärarna är det få utbildade
ledare i Dynamisk pedagogik som leder ”rena” kurser i Dynamisk pedagogik efter avslutad utbildning
på Stockholms Universitet utan de införlivar vanligen pedagogiken och dess förhållningssätt i sina
befintliga yrken. Informanterna från SU ser även att medelåldern på de sökande ofta är högre i
Dynamisk pedagogikkurserna än på dramapedagogutbildningen och detta bidrar till att grupperna
besitter mer arbetslivs- och livserfarenhet. VB-lärarna talar om att antalet studerande med familj
eller som redan har en yrkesutbildning är färre på dramapedagogikutbildningen än i kurserna i
Dynamisk pedagogik och de sökande är yngre och är mer teaterorienterade. SU-lärarna säger att
Dynamisk pedagogik har en liten spridning utanför Sverige och undervisas mestadels som
vuxenpedagogik men kan anpassas till barn och ungdomar. I litteraturen kan man se att
Dramapedagogiken har en stor spridning i Norden, Europa och världen om än i många varierande
former. VB-lärarna talar om att Dramapedagogiken når ut till ett stort antal olika arbetsområden
inom bland annat Teaterskolor, Kulturskolor, estetiska program på gymnasiet, ledarskapsutveckling,
kriminalvården, polis, muséeverksamhet, vård och omsorg, informationsarbete, teaterinstitutioner
och arbete med funktionshindrade, arbetslösa mm. Dramapedagogiken används som metod för
många olika syften och når därför ut till fler målgrupper. Vidare belyser lärarna att lektionernas
utformning ser olika ut. Skapandet och framför allt bearbetningen får ta mycket längre tid i Dynamisk
pedagogik som generellt håller ett mycket lägre arbetstempo än Dramapedagogiken. I
Kursplanerna130 kan man se att under en kurs/utbildning har deltagarna i Dynamisk pedagogik fler
skriftliga uppgifter och redovisningar än Dramapedagogikstudenterna. De får också betyg efter
avslutad kurs/utbildning. Lärarna berättar att dramatisk improvisation och rolltagandet får en central
plats i Dramapedagogiken och har karaktären av en skyddande generaliserande distans i arbetet med
olika problematiker. Enligt VB-lärarna agerar deltagarna i en dramagrupp ofta publik åt varandra
vilket inte verkar förekomma lika frekvent i Dynamisk pedagogik. Inom det konstpedagogiska
arbetet131 låter VB-lärarna också studenterna skapa föreställningar vilket man inte ägnar sig åt inom
Dynamisk pedagogik. När man tittar på lektionsinnehållet som presenteras i studiebreven132 till
studenterna i Dynamisk pedagogik kan man se att framför allt rörelse, bild och form men även poesi,
eget skrivande och inre bildskapande generellt har mycket större plats än i Dramapedagogiken. De
två lärargrupperna ser tydliga skillnader i fokus inom de två inriktningarna. I Dynamisk pedagogik
lägger de generellt större fokus på den personliga upplevelsen, gruppens samspel och den personliga
utvecklingen, än inom Dramapedagogiken, med undantag inom det personlighetsutvecklande
perspektivet.133 I Dynamisk pedagogik, säger lärarna, är produkten alltid mindre relevant än
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processen. Dramapedagogen, däremot, hamnar oftare i verksamheter som ställer krav på att
producera teaterföreställningar eller förmedla ämneskunskaper vilket lämnar mindre tid över till
fokus på grupprocessen och den personliga utvecklingen. När man jämför litteraturlistorna134 på de
båda utbildningarna kan man se att SU-studenterna läser mer litteratur om psykodynamisk terapi
och om vuxnas samspel medan VB-studenterna läser mer om teaterkonst, utvecklingspsykologi och
barn- och ungdomskultur. SU-lärarna betraktar drama som ett av flera arbetssätt inom Dynamisk
pedagogik medan VB-lärarna ser Dynamisk pedagogik som ett inslag i det personlighetsutvecklande
perspektivet i Dramapedagogiken. Informanterna belyser skillnader kring hur och var de lägger
tyngdpunkten inom inriktningarna. VB-lärarna önskar att studenterna som lämnar utbildningen ska
bli aktiva samhällsmedborgare och att de ska träna sig i att artikulera vad Dramapedagogik är och
varför den behövs. Dramapedagogiken, säger de, ska främja en demokratisk fostran och spegla och
diskutera sin samtid. Därför, anser de, är den mer uppsökande än den Dynamiska pedagogiken och
arbetar mer riktat ut mot samhället med t.ex. interaktiv teater, rollspel och forumspel som medel,
något som SU-lärarna bekräftar. Själva har SU-lärarna en mer ”stillsam” förhoppning om
samhällsförändring genom individernas eget ”inifrånarbete” med att förändra sig själva. Av
utsagorna under fokusgruppsintervjuerna kan man dra slutsatsen att dramapedagogutbildningen
lägger mycket större fokus på att förbereda studenterna för arbetet med att leda egna grupper än
vad man gör på SU, varför man också har mycket mer praktik på VB.
De båda lärargrupperna nämner också skillnader i organisation inom de pedagogiska
inriktningarna. Dynamisk pedagogik läses vid Stockholms Universitet och det innebär att det ställs
högre akademiska krav på kurserna och att lärarna måste ha disputerat för att få undervisa där. SUlärarna upplever att de känner en viss osäkerhet kring Dynamisk pedagogiks fortlevnad inom
Stockholms Universitet. Kurserna i Dynamisk pedagogik finns i dag i flera varianter och därför blir de
mer flexibla att läsa för studenterna. Studenterna på dramapedagogutbildningen vid Västerbergs
Folkhögskola läser två år på heltid och majoriteten bor på internat. VB-lärarna nämner att
utbildningens akademiska status påverkas av att vara förlagd vid en folkhögskola, men ser att
skolformen passar dramapedagogutbildningen och tycker därför att den ska stanna kvar i sin
nuvarande form. Dramapedagogutbildningen saknar också tryggheten genom statligt ekonomiskt
stöd men VB-lärarna ser det som ett stort plus att deras studenter har avsevärt mycket mer lärarledd
undervisningstid och att en stor del av utbildningen består av praktik. Under utbildningen får
studenterna en god insyn och fördjupning kring grupprocesser mycket på grund av den långa
utbildningstiden och att de tillbringar längre och intensivare tidsperioder tillsammans än SUstudenterna och befinner sig lång ifrån familj och vänner. Folkhögskolans miljö ser VB-lärarna som
ytterligare ett plus. Ett minisamhälle där studenterna får konfronteras med alla sorters människor
och egna ev. fördomar. En annan fördelar som VB-lärarna ser med att bo på annan ort är att det finns
tid för reflektion och sidoprojekt. När studenterna går ut från dramapedagogutbildningen får de
yrkestiteln dramapedagog till skillnad från Dynamisk pedagogik-studenterna som inte får någon titel.
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DEL 3 – DISKUSSION
Här följer först en metoddiskussion där valda ansatser och forskningsmetoder granskas och ställs mot
andra möjliga alternativ. Sedan följer en diskussion kring själva forskningsresultatet och de nya
tankar och funderingar som det gett upphov till. Som tidigare står förkortningarna ”VB” och ”SU” för
Västerbergs Folkhögskola, där dramapedagogutbildningen har sin verksamhet, respektive Stockholms
Universitet, som utbildar ledare i Dynamisk pedagogik.

Metoddiskussion
Var det rätt angreppssätt med fokusgruppintervjuer i kombination med litteraturstudier? Troligtvis
hade inte en ren teoristudie gett samma fördjupade empiriska material, möjligtvis hade man kunnat
genomföra intervjuerna utan teorigrunden men det hade kanske gett färre och smalare ingångar till
studien. Hur tillförlitliga är de data som framkommer i en gruppintervjusituation? Hur mycket
påverkar deltagarna varandra under samtalet? När någon av deltagarna i fokusgruppen talade kunde
vi se att de övriga bejakade henne/honom genom nickande, hummande och kommentarer som ”Ja,
jag håller med”, ”precis” osv. Valet att använda fokusgruppsintervjuer som metod innebar att
gruppmedlemmarna fick möjlighet att diskutera och samtala kring sina respektive pedagogiska
inriktningar för att komma fram till gemensamma svar vilket underlättar i sökandet efter en kärna.
Kan hända att deltagarna i lärargrupperna skulle ha svarat annorlunda om vi genomfört enskilda
intervjuer och kommit med fler infallsvinklar. Skulle slutresultatet ändå ha blivit det vi kom fram till i
undersökningen? Det vet vi inte men vi upplevde att lärarna talade fritt och öppenhjärtigt om sina
erfarenheter och åsikter under samtalet.
Metoder vi sett som möjliga men reducerat bort är Observation och Diskursanalys. Med
observationer hade man kunnat göra mer objektiva iakttagelser av skillnader och likheter mellan
inriktningarna men med tanke på den begränsade tiden vi hade att genomföra vår studie ansåg vi det
lämpligare att intervjua ledarutbildarna. Diskursanalytiker intresserar sig för hur språket och
diskursiva praktiker konstruerar de sociala världar som människor lever i. I en diskursanalys skulle vi
titta på vad som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas kopplat till vår
forskningsfråga. En annan aspekt av diskursanalys är frågan om vem som talar, och vem som får tala.
Detta var vi inte ute efter att ta reda på i vår undersökning. Två ansatser som vi övervägde att
använda var Etnografi och Fenomenografi. Men att i en etnografisk studie använda oss av deltagande
observationer skulle som sagt kräva väldigt mycket mer tid än vad en C-uppsats tillåter, så det fick
anstå till senare forskning. Kanske skulle det inte heller tillföra så mycket nytt då vi båda genomgått
dramapedagogutbildningen och en av oss gått Dynamisk pedagogik och alltså redan känner till
kulturen väl trots att vi inte genomfört en medveten etnografisk studie under utbildningstiden.
Fenomenografin intresserar sig precis som fenomenologin för människans livsvärld. Med
fenomenografin som utgångspunkt för vår forskningsfråga skulle den kunna lyda så här: Vilka olika
uppfattningar om - och vilken relation till skillnaderna och likheterna inom Dynamisk pedagogik och
Dramapedagogik, har ledarutbildarna? Hur mycket och på vilket sätt skiljer de sig från varandra? Inte
heller detta var det vi ville belysa i vår forskningsfråga utan vi sökte mer en gemensam kärna i
informanternas utsago.
Den egna förförståelsen är relevant i hermeneutiska undersökningar och stundvis har vi upplevt
att våra förkunskaper inom forskningsområdet försvårat för oss. Ibland tog vi saker så för givet att vi
höll på att missa att tydliggöra dem för läsaren. T.ex. att förklara begrepp som ”Upplevelsens
pedagogik” eller ”processinriktning”. Eller att ta upp sådana saker som att man inte gör
föreställningar i Dynamisk pedagogik eller att Dramapedagogiken har ett så brett
användningsområde, det känns så självklart att vi nästan bortsåg från att nämna det.
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Man kan också fundera kring valet av fenomenologi som vi inspirerats av i vår undersökning. Vi
utredde fenomenen inom Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik genom fokusgruppsintervjuer.
Var karaktären på samtalen tillräckligt utforskande? Ja, det upplever vi att samtalen var och att de
inte enbart handlade om beskrivningar av vad det var lärargrupperna gjorde. Det som ska utforskas i
en fenomenologisk fokusgruppsintervju är sådant som hör till de medverkandes "livsvärld" och som
måste stötas och blötas i gemenskap med andra för att bli synligt. Poängen med
fokusgruppsintervjuer är att man tillsammans utforskar något och att man genom detta hjälper
varandra att få det oklara och diffusa mer tydligt, vilket vi upplevde hände under intervjuerna. Vi
skulle också ha kunnat välja att inte använda fenomenologin och hålla oss enbart till hermeneutiken
och på så sätt sluppit snärja in oss i de mer epistemologiska135 och ontologiska 136problemen. Vi
(uppsatsförfattarna) har gjort vissa tolkningar resultatdelen i återgivandet av våra informanters
utsagor när vi valde att presentera dem i åtta respektive fem underrubriker och plocka ihop
uttalanden från olika delar av samtalet istället för återge hela samtalet ord för ord i kronologisk
ordning. Vi tolkar också i den bemärkelsen att vi drar slutsatser om likheter och skillnader genom att
jämföra informanternas beskrivningar av sin inriktning och hur de tänker kring viktiga frågor. Men
om vi enbart använt oss av hermeneutiken hade vi fått begränsa vår forskningsfråga till att
undersöka hur verksamheterna ”är” och inte hur de "ter sig" för de medverkande eller vilken
inneboende "tyst kunskap" 137som finns inom dessa båda riktningar. En sådan undersökning får lite
mer "journalistisk" karaktär och blir kanske inte så vetenskapligt intressant och vi tror inte vi skulle ha
fått fram lika mycket spännande data i en sådan undersökning. Nu blev förhoppningsvis samtalen ett
gemensamt utforskande av ”livsvärldsfenomen” något flera informanter även kommenterade som
spännande och intressant.
Problem vi brottats med under processen kring uppsatsen var att undvika en normativ ton i
återberättandet. Vi har försökt lösa detta genom att tydligt skriva ut vem eller vilka som talar och att
lyfta in citat för att inte få det att låta som att vi vill deklarera hur saker ÄR, verkligen förhåller sig.

Vår process
Att vara två personer och tillsammans skriva en gemensam uppsats är vanskligt. Vi har haft turen att
ha mycket samsyn i hur vi tänker, vill arbeta och vilken ambitionsnivå vi vill ha, varför det blivit ett
mycket berikande och inspirerande samarbete. Under hela processen har vi stött och blött tankar
och idéer och fört en kontinuerlig dialog kring uppsatsämnet. Ibland har vi arbetat självständigt för
att inte påverka varandras tankebanor och få fler perspektiv, vid andra tillfällen har vi resonerat
tillsammans för att hitta det som känns rimligast och mest korrekt. När vi närmade oss skrivfasen i
uppsatsarbetet delade vi upp de olika delarna mellan oss och lämnade sedan över texterna till
varandra för att kritiskt granska dem och ge feed back. Att visa varandra denna tillit öppnar för
kreativ frihet och skrivarlust samtidigt som det är spännande att läsa vad den andre författat och
mycket lättare att upptäcka oklarheter i den andres text än i sin egen. Det har också varit ett bra sätt
att ta vara på varandras olika förkunskaper. Genom detta arbetssätt hoppas vi även ha besparat vår
handledare onödigt jobb och kunnat använda tiden till att ta upp sådant vi båda känt oss osäkra på.
Även om arbetet tagit längre tid än det förmodligen skulle ha gjort om vi valt att skriva själständigt så
är vi i slutändan nöjda med valet att skriva tillsammans. Vi upplever att vi fått större kunskap och
förståelse för vårt forskningsämne genom våra gemensamma diskussioner. Att ha en medarbetare
har både sporrat och disciplinerat oss i arbetet. Vi har övat oss på att lita på och lämna över ansvar
till varandra och det har varit en process som vi båda lärt oss mycket av, att våga släppa ”lite” på
kontrollen. Framför allt har det varit mycket roligare!
135

Kunskapsteori eller epistemologi är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme "kunskap", "lärande" o ch
logia "lära", av logos "ord".
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Ontologi (av grekiskans on, genitiv ontos "varande" och logia "lära", av logos "ord") är inom filosofin, och även inom antropologin och
inom andra besläktade vetenskaper, namnet på läran om det varande gällande hur världen eller tingen är beskaffade, vilka dera s
väsensbetingade drag är.
137
Tyst kunskap, engelska tacit knowledge, term först använd av Michael Polanyi för de uppfattningar, sociala regler och värderingar som
tas för givna i mänskligt handlande. Begreppet har ibland också förknippats med Wittgensteins språkfilosofi.
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Resultatdiskussion
Fick vi svar på vår forskningsfråga om vad som förenar och skiljer Dynamisk pedagogik och
Dramapedagogik? Det beror på hur man väljer att se på kunskap. De intervjuade lärarna har påvisat
en mängd likheter och skillnader mellan inriktningarna och deras svar stämmer väl överens med de
svar vi kunnat finna i litteraturen, trots att en del härstammar ända från 1960-talet. Betyder det då
att vi har fått fram ”sanningen” om inriktningarnas skillnader och likheter? Vi kan kanske hålla svaren
för ”sannolika” då de stämmer så väl överens och utbildarna rimligtvis borde veta vad de pratar om
men det är ändå deras subjektiva upplevelse, deras livsvärld vi får ta del av, färgat av deras
lärarperspektiv. Vi tror det är svårt att fånga några objektiva sanningar, de kan nog se väldigt olika ut
beroende av vem man frågar, var, när och hur. Vi kunde ha fått andra svar om vi frågat någon annan
ledare i Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik. Det kunde ha varit intressant att höra med f.d.
studenter på de båda utbildningarna eller ännu hellre det fåtal som genomgått båda utbildningarna,
vad de anser om skillnader och likheter. Skulle vi fråga deltagare i en dramagrupp och/eller Dynamisk
pedagogikgrupp utanför utbildningarna vad de ser för förhållningssätt hos ledaren och viktiga
grunddrag i pedagogiken skulle det säkert också ge andra svar. Man kan ju fråga sig hur lätt det är för
studenterna att leva upp till den ledarbild som målas upp under fokusgruppsintervjuerna när de
sedan ska praktisera sitt arbetssätt i ute i verklighetens olika verksamheter med alla deras respektive
krav och förväntningar. Hur demokratisk och allseende klarar dramapedagogen av att vara? Och hur
stringent och medveten hinner man egentligen bli i sitt dynamiska ledarskap under 6 terminer på
halvfart med ytterst begränsad praktik? Men det är ändå intressant att båda lärargrupperna svarar så
liktydigt i många frågor och vi hoppas att de data som framkommit i arbetet ändå kan kasta lite ljus
över två pedagogiska inriktningar som ligger så nära varandra och där båda lärargrupperna ser på
den andra inriktningen som ett inslag eller ett verktyg i den egna. Hur det har blivit så har vi inte
riktigt fått klarhet i. Något som förvånade oss lite i samband med intervjuerna var att de båda
lärargrupperna inte hade så stor inblick i varandras områden som vi föreställt oss. Flera informanter
sa att de inte kände till så mycket och andra hade erfarenheter och kunskaper som var från 19701980-talet. Därför kändes det bra att vi även låtit frågorna handla om att beskriva upplevelserna av
den egna pedagogiken så vi själva kunde dra slutsatser där informanterna saknade kunskap. De stora
skillnaderna som framträder i undersökningen är den Dynamiska pedagogikens huvudfokus med att
arbeta fördjupande personlighetsutvecklande medan Dramapedagogiken har många fler syften och
användningsområden vilket kan förklara varför verksamheten också har en mycket större spridning
nationellt och internationellt. Samtidigt skulle den Dynamiska pedagogiken säkert kunna ha större
utbredning. Det finns många områden där praktiska arbetssätt för personligutveckling kan tillämpas.
Varför har det inte blivit så? Har det med namnet att göra? Att man inte riktigt kan utläsa vad det är?
Eller är det närheten till Dynamisk psykoterapi som skrämmer många från användandet i rädsla att
bli stämplade som ”70-tals-flum-pedagoger”? Eller blir en inriktning mer sårbar när den har en ensam
förgrundsfigur så som Dan Lipschütz? När han gick bort lades Kordainstitutet ner och fortsättningen
inom Stockholms Universitet ser osäker ut. På frågan om vad de har för framtidsvision för den
Dynamiska pedagogiken svarar våra informanter vid Stockholms Universitet att:
Det är en sorgsen stämning här. Visionen, om vi nu använder det ordet, är att hitta ledare som är genuint
dynamiskt pedagogiska. Och där har vi verkligen väderkvarnar att kämpa emot eftersom vi inte får anställa
någon som inte är disputerad. På nåder kan man få ta in timlärare. /…/ Jag är lite tveksam till framtiden, så
som det ser ut nu i den nya lärarutbildningen, för oss alla. Och då kanske det gäller att hitta en ledargrupp
som inte kommer att verka här (på Stockholms Universitet) utan någon annanstans och föra den
Dynamiska pedagogiken vidare. – SU

De betonar att mer forskning är viktig för Dynamisk pedagogiks överlevnad. En av våra informanter,
Eva Borseman, skrev 2007 en CD-uppsats om Dynamisk pedagogiks tillkomst och teoribildning
tecknad utifrån Dan Lipschütz livsberättelse och den utgör viktig dokumentation men fortfarande
saknas forskning på högre nivå inom ämnet. Sen hösten 2009 har lärarna infört möjligheten att skriva
en C-uppsats i Dynamisk pedagogik och de hoppas att detta i förlängningen kan leda till ökad
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forskning även på en mer avancerad nivå. Genom fokusgruppsintervjuerna138, litteraturstudier och
kompletterande mailintervjuer139 framkom beskrivningar av hur de bägge inriktningarna både
bevarats och förändrats över tid140 vilket väcker tankar om vad dessa förändringar kan innebära för
utbildningarna idag. Det måste rimligtvis påverka intensiteten och fördjupningen i grupprocessen att
man på SU numera vanligen träffas två dagar åt gången med en månads mellanrum för Dynamisk
pedagogik, i jämförelse med kurser på 1970-1980-talet vid Kordainstitutet som kunde erbjuda en
kväll i veckan eller sammanhållna sommarkurser under 5-10 dagar på internat. Det faktum att man
nu bara kan studera 90 högskolepoäng och inte, som före föreningen med högskolan 1994, kan
fortsätta i Dynamisk pedagogikgrupp så länge man har lust och behov, påverkar säkert också
fördjupningen i pedagogiken. Kanske disputationskrav från Universitetet inte utgör det enda hindret
för att få fram nya kompetenta ledare till kurserna i Dynamisk pedagogik? Att skriva C-uppsats i
ämnet kan säkert vara ett första steg närmare disputerade lärare men frågan är om det bara är den
teoretiska delen av kursen som måste fördjupas för att få fram de nya ledare som kan föra Dynamisk
pedagogik vidare? Man kan också fråga sig vad som händer med bredden och utbudet av
uttrycksformer när dagens ledarteam på Universitetet är en sådan liten skara? Är det enbart positivt
att ledarna arbetar i större utsträckning med de estetiska uttryck de känner sig mest hemma med
eller finns det en risk att pedagogiken smalnar och blir repetitiv i sin uttrycksform?
Också utbildarna på dramapedagogutbildningen ser behov av mer forskning inom sitt fält, för att
”få ner bevisen på pränt”, bli synliggjorda och ge Dramapedagogiken mer respekt. Något som
förvånade oss under samtalet med VB-lärarna var att det så kraftigt tog avstånd från
teaterproduktion. ”Det är inte vår bag” sa en av lärarna och en annan förtydligade att den sortens
kunskaper får studenterna tillägna sig på egen hand före eller efter avslutad utbildning. I
dramapedagogutbildningen ingår visserligen 30 högskolepoäng Teater med bl.a. Scenisk produktion
men lärarna betonar att de numera bara benämner det ”projekt”, inte produktion. Denna aversion
förfaller lite märklig när de beskriver hur utbildningen anpassats till arbetsmarknadens efterfråga på
Dramapedagoger inom gymnasiets estetiska program och kommunernas Kulturskolor141 där just
förmågan att leda skådespelarträning och teaterproduktion från ide till färdig föreställning med barn
och unga har huvudprioritet. Med tanke på det som VB-lärarna nämner under samtalet, att
majoriteten av de sökande har både intresse för och erfarenhet av eget skådespeleri så kanske
ämnet Scenisk produktion inte behöver mer utrymme inom dramapedagogutbildningen men om
dess fokus riktades mot träning i att leda produktionsarbete med barn och ungdomar istället för
studenternas egna framställningar så skulle säkert fler känna sig bättre rustade för arbete inom
gymnasiet och Kulturskolan, där för övrigt cirka hälften av alla arbetstillfällena för dramapedagoger
återfinns enligt VB-lärarnas egen beskrivning av arbetsmarknaden142. På frågan om framtidsvisioner
säger VB-lärarna att de att vill få tillbaks de kurser som var kopplade till Västerbergs Folkhögskola
tidigare143 genom samarbetet med Gävle högskola men drömmer större än så.
Min vision sedan lång till tillbaka är staten ska gå in med pengar så här ska avknoppas en
Dramahögskola som kan ha koppling till folkhögskola, t.ex. på samma sätt som på Ingesund där
Musikhögskolan har knoppats av folkhögskolan och de finns intill varandra. Och studenterna ska
självklart kunna fortsätta att välja de kurser som funnits men även kunna vidareutveckla sig, man
ska kunna specialisera sig inom något ämne. Jag har länge tyckt att en dockteaterpedagogisk
påbyggnad skulle bli möjlig, en hälsopedagogikspåbyggnads och en psykodramapåbyggnad osv.
Allt skulle finnas inom en gemensam ram med olika möjliga vägar efter grundutbildningen. – VB

138

Se vidare på s. 19-41
Se vidare på s. 3
Se vidare på s. 3-4
141
Västerbergs Folkhögskola: http://www.lg.se/templates/page.aspx?id=3170
142
Västerbergs Folkhögskola: http://www.lg.se/templates/page.aspx?id=3170
143
Regilinjen, Dramapedagogik B och C, samt att yrkesutbildningen till Dramapedagog var en del i ett treårigt högskoleprogram.
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140
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VB-lärarna skulle gärna se en utökning av det internationella samarbetet144 och nämner även
en önskan om att det ska tillkomma fler dramapedagogutbildningar i Sverige. Också lärarna i
Dynamisk pedagogik vill att deras ämne etableras på fler högskolor och universitet men tror
inte själva att det finns tillräckliga förutsättningar för det. Det är inte svårt att förstå VBlärarnas önskan att bli synligare, tagna på allvar och få både den ekonomiska trygghet och den
status som det skulle innebära att bli en statlig högskola. Kanske skulle den visionen komma
ett litet steg närmare om inte bara gästpedagogerna i vetenskapsmetodik var akademiker från
högskolan, utan om även handledarna till studenternas uppsatser hade samma akademiska
kompetens. Men det kommer nog krävas mycket mer än så. Spelet om ämnenas status i den
akademiska världen bedrivs på en hög nivå och där frågan om vilka som har majoritet i de
styrande organen, naturvetarna eller humanister och samhällsvetare, män eller kvinnor spelar
en stor roll.
Våra intervjuade lärare beskriver två pedagogiska inriktningar som lägger stort fokus och stort
ansvar på ledarens pedagogiska förhållningssätt och kunskaper om gruppdynamik för resultatet av
undervisningen. Deras tankar om människosyn, kunskapssyn och hur en god ledare bör vara är
säkerligen inte unika för vare sig Dramapedagogiken eller den Dynamiska pedagogiken utan något de
flesta av dagens upplysta pedagoger kan ställa sig bakom. Men arbetssättet med upplevelsebaserad
inlärning är kanske inte lika frekvent förekommande på alla ledarutbildningar, särskilt inte inom
ramen för Universitet och Högskola. Att läsa om, eller att på ett seminarium höra om, hur en god
ledare bör vara får antagligen inte samma effekt som att arbeta medvetet och aktivt med detsamma
under varje lektionstillfälle i interaktion med andra. Något som man inte kan undgå att fråga sig är,
om nu båda dessa inriktningar har den värdefulla styrkan av påverkanspotential på individers
personliga utveckling, varför behöver lärarna då ständigt känna att deras lära är i riskzonen för att
försvinna? Handlar det om svårigheter att marknadsföra sig? Är den här sortens pedagoger mer
intresserade av mötet med människor än forskning och karriär? Saknar de vokabulär, uttrycker sig för
”flummigt”, för att bli tagna på allvar? Skulle utbildningarnas status påverkas om majoriteten av
deras företrädare och deltagare var män och inte kvinnor? Hur kommer det sig att så kraftfulla, som
det verkar på informanternas beskrivningar, verktyg för personlig utveckling inte får mer utrymme
inom en ledarskapsutbildning som t.ex. lärarprogrammet?
Att vara lärare i dagens skola ställer andra krav än vad gårdagens skola gjorde. En förändring är
att lärarens befattning ofta inte ger legitimitet och beredskap till att vara elevernas ledare i
klassrummet, utan läraren måste finna sitt eget sätt att leda. Som en möjlig konsekvens av
ovanstående förändring uttrycker flera lärarstudenter svårigheter med att forma sin ledarroll.
(Palm, 2006 s.2)
Förhållandet mellan pedagogik och terapi diskuteras idag med anledning av den nya lärarrollen.
Hur mycket skall en lärare klara av? Handledarrollen och mentorsrollen förutsätter en närmare
och personligare kontakt med eleven än den traditionella förmedlingspedagogen och
undervisaren hade. Var går då gränsen mellan läraren och kuratorn? (Rasmusson, 2000 s. 266)

Det är minst sagt krävande att vara lärare i dagens skola. Hjärnforskaren, författaren och
föreläsaren Matti Bergström efterlyser ”kaoskurser” för blivande lärare för att lära sig
kanalisera kaos till ordning. Han vill avskaffa skolan som ”kunskapsfabrik” och ser det som
mycket viktigare att barn lär sig värdera kunskap och använda den rätt. Bergström menar att
”om vi inte lär oss att hantera kaos så kan kaosets destruktiva sidor komma att dominera,
istället för den konstruktiva skaparkraft som hämtar sin näring ur samma kaos.” Han säger att
de estetiska ämnena bygger på värderingar och ställningstaganden varför de fungerar utmärkt
för att strukturera dessa kaotiska krafter. (Rasmusson, 2000 s. 246) Palm (2006) har i sin ovan

144

Förutom den årliga internationella studieresan som alla avgångsklasser genomför så förekommer även internationella gästpedagoger,
från England inte minst, och många dramapedagogstudenter har genom åren även fått resestipendier för utbyte med bl.a. Sydafrika.
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citerade magisteruppsats om pedagogiskt drama kopplat till konstruktionen av lärarledarskap
kommit fram till att:
Deltagandet i pedagogiskt drama har skapat möjligheter att konstruera ett individuellt
lärarledarskap genom att arbeta med individernas inneboende resurser. Det är resurser som
funnits men som kanske blir mer synliga i det dramapedagogiska arbetet. Ledarskapet upplevs
kanske därigenom som mer genuint och tryggt för läraren. Det har skapats en möjlighet att
internalisera kunskap om sig själv och därigenom har chansen ökat att skapa äkta möten mellan
sig själv och eleverna i klassrummet. Lärarna verkar även känna sig tryggare genom sina ökade
kunskaper i konflikthantering. Detta kan innebära att konfrontationer mellan lärare och elever
inte behöver leda till konflikter, utan lärarna hittar andra sätt att lösa situationerna på. (Palm,
2006 s. 89)

Det finns flera svenska avhandlingar som berör Dramapedagogikens potential i arbetet med
människors personliga utveckling145. Redan 1978 framfördes krav från det Nordiska
forskningsseminariet på att metodisk undervisning i Dramapedagogik skulle bli obligatorisk i all
lärarutbildning men utan resultat. (Rasmusson 2000) Frågan är om det är mer forskning som är
inträdesbiljetten till lärarutbildningen och högre status för ämnena inom det akademiska
fältet? Det var länge sedan solidaritet var ett politiskt slagord och man kan fråga sig om ämnen
som Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik är utdöende dinosaurier nu när ord som
disciplin, krav, straff, mätning och kontroll förekommer allt oftare i skolpolitiken?
Samtliga informanter i denna undersökning är dock, som tidigare nämnts, angelägna om att det
forskas mer inom Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik. Ett uppsatsämne som SU-lärarna gärna
ser att någon fördjupar sig i är hur studenterna i Dynamisk pedagogik använder sina kunskaper efter
avslutad kurs. Men de skulle vilja se en större flexibilitet från Universitetet i hur ett uppsatsarbete
kan se ut.
Jag skulle önska är att man kunde skriva om Dynamisk pedagogik på ett dynamiskt sätt och att de
som handleder är införstådda med det. Det är viktigt att ”det sanna jaget” får vara med där
också, att jag inte skriver för någon annans skull. – SU

De hänvisar till kurser på DI146, Södertörns högskola och de konstnärliga högskolorna som de
upplever har större frihet i gestaltandet av sina uppsatser, t.ex. genom att skriva i essäform.
Annan forskning som vi själva (uppsatsförfattarna) skulle tycka vara spännande att gå vidare med
kunde vara hur de omtalade pedagogiska förhållningssätten ter sig i praktiken genom
observationer, vad tidigare studenter har att säga om Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik
eller kanske en underökning om just ämnenas status inom det akademiska fältet. Men med den
här uppsatsen hoppas vi ha tydliggjort likheter och skillnader mellan två pedagogiska inriktningar
som ligger så nära varandra att deras egna företrädare stundvis har svårt att hålla isär dem.

145
146

Chaib 1996, F. Sternudd 2000, Lepp 1998, Gralvik 1975, Lindqvist 1995.
Dramatiska Institutet i Stockholm.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjuguide till fokusgruppsintervjuer med lärarutbildarna i Dramapedagogik och Dynamisk
pedagogik.

Möjliga öppningsfrågor
Hur länge har det funnits dyn.ped/d.p.på denna skola?
Hur länge har du undervisat i drama/dynamisk pedagogik på denna institution?
Vad har ni för olika utbildningsbakgrund?
Har ni personliga erfarenheter av den andra pedagogiken? Hur ser de ut i så fall?
(De första tre frågorna fick informanterna svara på i kompletterande mailintervju i efterhand eftersom de inte
krävde någon diskussion och vi prioriterade att hinna andra frågor. Stämningen i rummet var ändå så avspänd
att någon ”mjuk-start” inte kändes nödvändig. Den fjärde frågan kom in senare under fokusgruppsintervjun.)

Fyra huvudfrågor och möjliga följdfrågor:
Vad är dramapedagogik/dynamisk pedagogik? Hur vill ni beskriva essensen/kärnan?
Har utbildningen förändrats under de senaste åren? Om ja, i så fall på vilket sätt?
Hur tänker ni kring folkbildning? (VB)
Vad vill ni förmedla till studenterna under deras utbildning? Vad är viktigast att de får med
sig?
Vilka är de viktigaste ledarskapskompetenser ni vill att studenterna ska utveckla under
utbildningen?
Hur gör ni för att hjälpa studenterna att utveckla ovan nämnda kompetenser? Arbetssätt,
metoder, tekniker eller förhållningssätt mm? Viktiga komponenter?
Hur tänker ni kring drama/dynamisk pedagogik inom utbildningen? Vad ser ni att det bidrar
med?
Vad krävs det för förutsättningar för att kunna erbjuda studenterna en sådan utbildning som
ni beskriver? Praktiskt (tid, rum, resurser mm.)? Organisationsmässigt (ledning, skolform
mm.)? Kompetensmässigt (utbildarna, läroplan mm.)? Annat?
Vad innebär det för er och för studenterna, av möjligheter och begränsningar, att
utbildningen ligger under universitet/folkhögskola?
Vad anser ni förenar dramapedagogiken och den dynamiska pedagogiken? Vad har de
gemensamt?
Likheter i metod, målsättning, förhållningssätt och verktyg etc.
Gemensamma rötter? Teoribakgrund?
Pedagoger som förenat dem?
Utbildningarnas framväxt?
Samarbete och inspiration förr och idag?
Svårigheter av olika slag (status för ämnet, nedläggningshot, trovärdighet, forskning t.ex.)?
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Vad skiljer dynamisk pedagogik och dramapedagogik i teori och praktik?
Mål och metod?
Tempo?
Utbildningens upplägg (studieform, studietakt, institution, litteratur etc.)?
Antal sökanden, vem som söker och framtida arbetsområden?
Andra frågor som inte faller under huvudkategorierna:
Hur upplever ni ert inflytande inom Universitetet/Folkhögskolan?
Vad ser ni att det behövs forskas vidare kring inom ämnet? Vad vore intressant att forska
kring?
Hur ser studenternas arbetsvillkor ut när de lämnar utbildningen?
Vad har ni för framtidsvisioner för utbildningen? Farhågor?
Något viktigt som vi glömt som ni vill tillägga?
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Bilaga 2
(samma brev men med annan tid och plats skickades till informanterna på Västerbergs
Folkhögskola.)

Hej och tack!

2010-01-27

Vi är väldigt glada för att du har möjlighet att delta i fokusgruppsamtalet fredagen den 12 februari
kl 16.30 och bidra med dina tankar inför vårt kommande uppsatsarbete. Vi kommer att befinna
oss i dramasalen, U511 på Campus Konradsberg, U-huset och beräknar att samtalet tar ca 90 min. De
som kommer att delta är: Olle Österberg, Monica Findahl och Eva Borseman Vi som leder
Fokusgruppssamtalet är Malin Stintzing och Petronella Borseman.
Vi bjuder på lite fika under samtalet. Om ni vill ”prata av” er en stund innan vi börjar
fokusgruppssamtalet så är vi på plats från ca kl 16.00 i dramasalen.
Vi kommer att ställa följande fyra huvudfrågor till er att samtala kring:
1. Vad är dramapedagogik/dynamisk pedagogik? Hur vill ni beskriva essensen/kärnan?
2. Vad vill ni förmedla till studenterna under deras utbildning? Vad är viktigast att de får med
sig?
3. Vad anser ni förenar dramapedagogiken och den dynamiska pedagogiken? Vad har de
gemensamt?
4. Vad skiljer dynamisk pedagogik och dramapedagogik i teori och praktik?
Fundera gärna lite över frågorna på förhand och om du vill kan du ta med stödord till diskussionen
men undvik att prata ihop er inom gruppen innan intervjun. Detta för att vi ska kunna få fram så
många olika tankar som möjligt under själva fokussamtalet. Vi är alltså inte ute efter det rätta/sanna
svaret, utan vill snarare samla ihop många olika perspektiv.
Vi vill gärna spela in samtalet med er på video för att kunna gå tillbaka till vad ni sagt för att
underlätta analysarbetet. Ni kommer få ta del av den färdiga analysen för att korrigera saker som vi
kan ha missförstått eller tolkat fel. Det inspelade materialet kommer bara att ses av oss två som
genomför studien och ev. vår handledare.
Vi hoppas att du inte har något emot att bli filmad men om det skulle vara så vill vi be dig att
snarast meddela oss detta. Likadant om du vill vara anonym i undersökningen och inte vill bli
citerad med namn i uppsatsen.
Under själva fokussamtalet kommer en av oss att fungera som moderator medan de andre
huvudsakligen kommer att sköta kameran och göra kompletterande stödanteckningar. Tanken med
fokussamtalet är att ni som deltar i första hand ska prata med varandra kring de olika frågorna och
inte så mycket till moderatorn. Hon kan komma in med följdfrågor om något behöver klargöras eller
om samtalet stannar av eller hamnar för långt bort från huvudfrågan.
Vi ser fram emot ett spännande samtal!
Vänliga hälsningar
Malin Stintzing och Petronella Borseman
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Bilaga 3
Mailintervju med Anita Grünbaum
Kort beskrivning av dramapedagogutbildningens tillkomst och utveckling
Efter fem år som folkhögskollärare fick jag våren 1972 en kombinerad tjänst som teaterkonsulent
inom Länsbildningsförbundet i Gävleborg och lärare på Västerbergs folkhögskola. Jag ägnade
vårterminen åt att utreda utbildningsbehov i länet och planlägga en 1-årig teaterledarutbildning som
startade ht.72. Den var ganska traditionellt organiserad och liknade andra teaterutbildningar på
folkhögskola. Den genomfördes under två läsår.
Under läsåret 72-73 deltog jag i den nordiska utbildningen i Kungälv för drama- och
teaterutbildare. Kursen gav mig många nya idéer och tankar om hur en utbildning skulle kunna
processinriktas i stället för att vara tim- och ämnesstrukturerad.
Vid den här tiden hade Teaterförbundet tillsatt en utredningsgrupp bestående av Maud Backéus,
Barbro Frambäck och Siv Nilsson. De föreslog en i förhållande till Vår Teaters ledarutbildning
utvidgad 1-årig utbildning av barnteaterledare. Yrkestiteln ändrades ungefär samtidigt till
dramapedagog. De föreslog också att utbildningen skulle förläggas till folkhögskolor som den friaste
skolformen med bäst ekonomiska förutsättningar för en estetisk utbildning. För Västerberg var det
naturligt att haka på, vilket vi gjorde tillsammans med Kalix och Ljungskile folkhögskolor.
Ht 74 startade en 1-årig dramapedagogutbildning. Samarbetet mellan de tre utbildningarna var de
följande två åren mycket intensivt dels med utbildningsrådsmöten i Stockholm med representanter för
elever och lärare, dels med årliga stormöten där samtliga möttes på någon av folkhögskolorna.
Utvärderingarna visade redan efter första året att deltagarna ansåg att ett år var otillräckligt för att
lägga grunden för en yrkeskompetens.
Under läsåret 1975-76 pågick förhandlingar med Skolöverstyrelsen om förlängning. Redan ht
1976 kunde utbildningen av dramapedagoger fördubblas i tid. Det andra året innebar att praktiken
kunde omfatta 2 x 7 veckor under tredje terminen, ett undersökande moment infördes (en slags
förstadium till dagens uppsatser oftast organiserat så att alla ”forskade” inom en gemensam ram, t.ex.
olika kommuners satsning på barn- och ungdomskultur), en längre teaterproduktion från idé till
föreställning tillkom liksom många gästlärare inom skilda specialområden eller med
specialistkompetens, en obligatorisk studieresa utomlands med för- och efterarbete tillkom samt
fördjupning av kurslitteraturen.
Utbildningen har givetvis förändrats avsevärt genom årens lopp. Varje ny lärare på
dramapedagogutbildningen har tillfört egna idéer och påverkat uppläggningen. Men det har förvisso
också de studerande gjort. Deras inflytande var mycket stort under uppbyggnadsskedet, d.v.s. de första
tio åren, och har nog minskat något efterhand som utbildningen fått en fastare form byggd på många
människors erfarenheter av vad som behövs och vad som fungerar samt på utveckling och forskning i
Sverige och internationellt.
Samspelet med arbetslivet har hela tiden varit viktigt för att hålla utbildningen i takt med tiden.
Erfarenheter från praktikplatser och från uppföljningar av vad som har hänt efter utbildningen har
också påverkat både innehåll och struktur. Efterhand som kulturskolorna har utvecklats och
gymnasieskolornas estetiska program anställt dramapedagoger har det medfört behov av särskild
förberedelse.
Ansträngningarna att få utbildningen legitimerad i högskolevärlden har också påverkat
uppläggningen ända sedan den första utbildningsplanen gjordes i början av 1980-talet. Det har blivit
särskilt märkbart när det gäller utvecklingen av undervisningen i vetenskapsteori och
forskningsmetodik. Däremot kan man säga att grundkonceptet finns kvar och ambitionen att ge en
ledarutbildning i dramapedagogik med djup och bredd, där egna upplevelser och reflektioner är
grunden för kunskapsutvecklingen.
Anita Grünbaum

