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Abstract 
En kvalitativ etnografiinspirerad studie med hermeneutisk ansats och med syftet att undersöka 

den dramapedagogiska reflektionens särdrag genom att se hur reflektion kan komma till 

uttryck i dramapedagogisk verksamhet. Studien vill belysa hur begreppet reflektion kan 

förstås i en dramapedagogisk kontext och ställer sig frågan om reflektion kan förstås som 

något annat än en verbal kognitiv process. Uppsatsen behandlar teoretiska perspektiv på 

reflektionsbegreppet och relaterar genom abduktion dessa till ett empiriskt material i första 

hand bestående av två deltagande observationer. I analys och diskussion framkommer att man 

kan se på dramapedagogik som en verksamhet med specifika och unika möjligheter till 

reflektion. Fiktionen, improvisationen, självreflektionen och reflektion i gemenskap är den 

dramapedagogiska reflektionens särskilda styrkor. Författaren efterlyser mer forskning på 

området med ett tydligt deltagarperspektiv. 
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Förord 
	  
Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men till gick det och här är den. C-uppsatsen i 

dramapedagogik som väntat tio år på att bli skriven. 

	  
För det vill jag tacka: 
 
… dig dramapedagog som varit min medforskare. Tack för ditt intresse och din entusiasm för 

mina forskningsfrågor och tack för att du delat med dig av dina erfarenheter och din klokhet. 

Ditt arbete inspirerar mig i min vardag som dramapedagog! 

 

… er dramadeltagare som tog emot mig och lät mig vara med under era dramalektioner.  

 

… dig arbetsgivare som låtit mig skriva på min uppsats vissa timmar i min tjänst. Det har 

varit värdefullt. Tack också för skjuts till flygplats vid tidig morgonkvist. 

 

… dig handledare för givande samtal om reflektion under hela uppsatsprocessen. 

 

… familjen, både den lilla och den stora. För uppmuntran, barnpassning och förståelse.  Ni 

har i alla fall fått ha Tv-soffan ifred! 

 

… mig själv. 
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1. Inledning  
 

När jag började läsa c-kursen i dramapedagogik i höstas gjorde jag det med intentionen att 

skriva min uppsats om något som var konkret kopplat till mitt nuvarande arbete som 

dramapedagog. Jag tänkte att det skulle minska arbetsbördan och vara det mest praktiska. När 

jag var uppe i Gävle första gången sa min blivande handledare något som förändrade den 

intentionen. Hon sa att det viktigaste när man forskar är att göra det om något man verkligen 

är nyfiken på. Att drivkraften är en äkta önskan om kunskap. Det kan tyckas fullständigt 

självklart, men jag hade aldrig hört någon uttrycka det på det sättet. Och ändå har jag skrivit 

flera uppsatser förut.  

 

Jag bestämde mig för att inte vara duktig och praktisk utan att låta min nyfikenhet styra. Jag 

började fundera över vad i mitt arbete som dramapedagog mina tankar oftast kretsar kring, för 

jag tänkte att det måste betyda någonting. Jag fann snabbt att jag hamnade i samtalet och 

dialogen kring övningar och rolltagande. Det var där mitt intresse låg. Och det var där jag 

upplevde att den största utmaningen för mig fanns. Det var här jag ville utvecklas som 

dramapedagog. Ordet reflektion etsade sig fast i mina tankar och har fört mig framåt på den 

lustfyllda resan till en färdig uppsats om dramapedagogiska reflektionsprocesser.  

 

Drama är upplevelsens pedagogik. Kortfattat kan man säga att det man gör är att i främst 

fiktiv form skapa gemensamma upplevelser/erfarenheter som ligger till grund för gemensam 

och individuell reflektion. Reflektionen är alltså en central del i ett dramapedagogiskt arbete. 

Ju längre jag arbetat som dramapedagog desto mer har jag känt att en stor utmaning ligger i 

hur jag som ledare ger reflektionen utrymme och uttryck i grupperna jag möter. Jag har börjat 

fundera på vad reflektion kan sägas vara och hur reflektionen i dramapedagogiskt arbete kan 

se ut. Jag undrar helt enkelt hur man kan förstå reflektion i en dramapedagogisk kontext och 

om det finns särdrag i den dramapedagogiska reflektionen?  

 

Jag har två konkreta ingångar till min undran. Den ena är att jag utifrån hur jag tidigare 

förstått reflektionsbegreppet tyckt att den delen av mitt dramapedagogiska arbete varit svår. 

Jag har tänkt att dramapedagogiskt arbete är tydligt uppdelat i ett handlande som görs först 

och ett reflekterande som görs efteråt oftast i form av ett gemensamt samtal. Ibland har det 
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känts krystat och påklistrat att prata efter det gjorda. Jag har brottats med lusten och 

fallgropen att ställa ledande frågor och känt av deltagarnas vilja att vara mig till lags genom 

att svara så som de tror det förväntas av dem. Ibland har det känts som att reflektionen lika 

mycket handlat om att jag ska känna mig duktig som pedagog som för att det ska fördjupa 

deltagarnas upplevelser. Jag har också funderat över om det finns en skillnad mellan att 

reflektera över och att bearbeta sina erfarenheter och vad den i så fall består av. 

 

Den andra ingången är mina erfarenheter av dramapedagogiskt arbete med kognitivt 

funktionshindrade människor. Jag har utgått från att reflektion är nödvändigt för att lärande 

och utveckling ska ske i dramapedagogiskt arbete. Samtidigt har jag erfarenheten att lärande 

och utveckling kan ske i lika hög grad i grupper där deltagarna har kognitiva funktionshinder 

som i andra grupper och där reflektion i form av samtal inte alltid är möjliga. Detta har fått 

mig att börja fundera på om reflektion kan vara något annat än en verbal kognitiv verksamhet 

som sker efter gjord erfarenhet. Jag ska försöka illustrera var denna undran kommer ifrån med 

ett konkret exempel.  

 

I en av mina grupper som jag regelbundet möter finns en elev som saknar en verbal talande 

förmåga. Denna elev använder sig av ljud och tecken i sin kommunikation. Under många år 

såg jag inte några tecken på att han gick med in i fiktionen när vi arbetade med rollspel och 

improvisationer. En dag arbetar jag och eleven i en parövning där den ene är herre och den 

andre betjänt. Herren ska ge order till betjänten vilken ska utföra dem mimiskt. Eleven är 

herre och ber mig att hämta olika saker till honom, bland annat en kopp kaffe. När jag 

kommer med min mimiska kopp ser han först förvånad ut. Jag har ju ingen kopp. Sedan 

sträcker han sig efter koppen, tar den, rör med teskeden runt i kaffet, för sedan koppen till 

munnen och dricker. Sedan ber han om påtår. I det ögonblicket förstod jag att eleven hade lärt 

sig något. Han hade lärt sig att man kan låtsas att man dricker kaffe ur en imaginär kopp. Han 

gick in i fiktionen och uttryckte den. Kanske fanns kunskapen redan innan utan att jag sett 

den, men min känsla var att han efter många års dramaerfarenhet börjat förstå och tillägna sig 

dramaformen och dramauttrycken fiktion och improvisation. Jag tänker mig att någon form av 

reflektion över både dramaformen och användandet av erfarenheten att dricka kaffe måste ha 

skett, men inte verbalt och kanske inte kognitivt. Jag undrar, finns det tillfällen inom 

dramapedagogiskt arbete där handling och reflektion möts? Kan man då säga att reflektion 

kan ske kroppsligt och/eller sinnligt?  
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1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka den dramapedagogiska reflektionens särdrag och innebörd genom att 

se hur reflektion kan komma till uttryck i dramapedagogisk verksamhet. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur kan begreppet reflektion förstås i en dramapedagogisk kontext? 

• Kan reflektion förstås som något annat än en verbal kognitiv verksamhet? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

I följande kapitel kommer jag att göra en forskningsöversikt samt ta upp tidigare forskning 

inom dramapedagogiken som jag funnit relevant för min studie. Jag kommer också precisera 

vilken förståelse av begreppet kognition som kommer ligga till grund för mina resonemang. 

2.1 Forskningsöversikt 
Jag uppfattar framförallt två huvudspår i aktuell dramaforskning. Det ena spåret handlar om 

att försöka definiera vad dramapedagogik är och vad som kännetecknar dramapedagogiken. 

Vad skiljer den från andra metoder, ämnen, pedagogiska inriktningar och förhållningssätt och 

vad är ett dramapedagogiskt förhållningssätt. Inom vilken/vilka vetenskaper ska vi placera 

dramapedagogiken och är den ett fält, en domän eller isolerade öar i en vidsträckt akademisk 

arkipelag (Österlind, 2009). Ett exempel på forskning inom detta spår är den norske 

professorn i drama, Björn Rasmussen (2010) som i en artikel diskuterar vad som kan läggas i 

begreppet kvalitet i dramaundervisning.  Ett annat välkänt exempel är Mia-Marie F. Sternudds 

(2000) avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran?, där hon formulerar olika 

perspektiv inom dramapedagogiken. 

Det andra spåret, som jag uppfattar som något mer frekvent förekommande är forskning om 

hur dramapedagogik används och kan användas. Vilka effekter kan vi se av att använda 

dramapedagogiken som metod. I de sökningar jag gjort är det tydligt att skola och förskola är 

de dominerande miljöer där denna forskning bedrivs. Ett exempel på forskning inom detta 

spår är Birgitta Silfvers (2011) Karneval i klassrum – kunskap på hjul om hur clownarbete i 

skolan kan ses som en meningsskapande process för eleverna. Ett annat är Ewa Jaquets 

(2011) lic-avhandling Att ta avstamp i gestaltande – Pedagogiskt drama som resurs för 

skrivande med syfte att beskriva hur pedagogiskt drama kan fungera som en 

meningsskapande resurs i lärprocesser för skrivande. Ett tredje är Kirk Robert Dorions (2009) 

forskningsrapport Science through Drama: A Multiple Case Exploration of the 

Characteristics of Drama Activities Used in Secondary Science Lessons om hur drama kan 

användas som metod i kemi, biologi och fysik. 

Jag tänker att de båda spåren är naturliga inom ett så nytt forskningsfält som 

dramapedagogiken är. Vi måste definiera vårt fält. Vi måste veta vad vi ska forska om. Vi 

måste tala om för andra vad dramapedagogik är och vi måste verbalisera det för oss själva. 

För att legitimera det vi gör vill vi också visa att dramapedagogik särskiljer sig och gör 
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skillnad. Detta gäller i dramapedagogens vardagliga yrkesliv och blir synligt vid en 

forskningsöversikt. 

 

I Österns (2000) resonemang om dramaforskning som genre presenterar hon begreppen 

förgrund och bakgrund för att få syn på olika perspektiv i dramaforskning. De känns som 

användbara och symboliskt lättförståeliga begrepp även i en forskningsöversikt. 

Dramapedagogiken är tvärvetenskaplig och holistisk i alla nivåer. På golvet likväl som på 

forskningsnivå och det är svårt att bryta ut delar ur helheten, men vi kan placera något i 

förgrunden för en stund. 

 

Min undersökning kan ses som ett bidrag till det första spåret i aktuell dramaforskning. Det 

spåret som vill synliggöra vad som kännetecknar dramapedagogik och hur man kan förstå det 

som sker i dramapedagogiskt arbete. I denna uppsats vill jag, med Österns begrepp placera 

reflektionen i dramapedagogiskt arbete i förgrunden. Undersökningen kan också ses som ett 

inlägg i en allmän epistemologisk diskussion kring reflektionens betydelse för kunskap. Vad 

innebär det om man kan se reflektionsarbete som något annat än en rent verbal kognitiv 

verksamhet? Vad innebär det för dramapedagogikens ställning i kunskapssammanhang? 

2.2 Dramapedagogik och reflektion 
Anita Grünbaum (2009) gör i sin bok Lika och unika- dramapedagogik om minoriteter en 

teoretisk och historisk genomgång av dramapedagogiken så som den utvecklats i Norden och 

framförallt i Sverige. Grundtanken inom dramapedagogiken kan beskrivas med Sokrates ord 

”Ingen kan lära någon någonting” i meningen att vi lär genom våra upplevelser och 

bearbetning av dessa. Grünbaum säger att ”Hela människan med kropp och själ, känsla, 

fantasi och intellekt behöver aktiveras i kreativa lärandeprocesser” (a.a., s. 24). Grünbaum 

talar också om den treskiktade dialogen med uppdelningen i den inre dialogen, den 

improviserade dialogen i en fiktiv situation och den reflekterande dialogen. Hon menar att 

medan man är involverad i ett fiktivt improviserat spel kan vara ”absorberad av sin roll och 

sina medspelare och samtidigt av sin inre dialog” (a.a., s.32) och att detta är ett sätt att 

reflektera över sig själv i förhållande till rollen. Ibland kallas detta fenomen för estetisk 

fördubbling. Östern (2005) säger ” i drama är den estetiska dubblingen av rum, tid, person 

och intrig av avgörande betydelse för dramats kraft” (s.8). Den reflekterande dialogen sker, 

enligt Grünbaum efter det att man varit i roll, det vill säga efter upplevelsen/erfarenheten när 
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man tillsammans i gruppen reflekterar över det man varit med om. Hon menar också att dessa 

tre skikt av dialog förutsätter varandra och bildar en helhet (Grünbaum, 2009). 

 

I det första kapitlet i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran? går Mia-

Marie F. Sternudd (2000) igenom olika aspekter av reflektionsbegreppet och hur man kan se 

på en del av dessa aspekter ur ett dramapedagogiskt perspektiv.  Bland annat skriver Sternudd 

att det specifika med estetisk reflektion inte är att ” individen verbaliserar sina erfarenheter 

eller handlingar utan att reflexion är relaterad till intuitionen och användandet av den fiktiva 

dimensionen där individen återskapar verksamheten” (a.a., s. 16). Hon menar således att 

reflektion i dramaarbete kan ske med hjälp av agering i stället för med ord.  

 

Christel Öfverström (2006) slår i sin licentiatavhandling Upplevelse, inlevelse och reflektion 

fast att reflektionen har stor betydelse för dramapedagogikens lärandepotential. Hon säger om 

reflektionens betydelse att: 

Det fiktiva och verkliga blir integrerat genom att dramat använder sig av verkligheten för att i det 

fiktiva pröva och träna olika kunskaper. I diskussionen och reflektionen återknyts det fiktiva till 

det verkliga. Det öppnar nya vägar i kunskapsinlärningen och motiverar individen till att söka nya 

kunskaper. I arbetet med drama sker en djupinlärning, eftersom diskussioner och reflektioner 

bygger på att utveckla erhållna kunskaper och söka nya, metareflektera (a.a., s.125).  

I avhandlingens kapitel om teoretiska perspektiv på drama som en metod i lärandet kommer 

hon in på bland annat Heathcotes och Boltons syn på reflektion och vad det kan vara inom 

dramapedagogiken. Via Öfverström säger Heathcote att reflektionen är det som omvandlar 

känsla till insikt och skapar möjligheter till ett kritiskt tänkande. För Heathcote är en av de 

stora vinsterna med dramaarbete att man i drama kan stanna upp och reflektera vilket kan vara 

svårt i verkliga livet. Vidare säger hon att genom att tillsammans med andra reflektera utifrån 

upplevelser får eleverna möjlighet att reflektera utifrån sig själva men de får också kunskaper 

om andras reflektioner vilket skapar vägar till förändring.  Bolton menar att drama handlar om 

social interaktion och att det kan ses som en form av reflektion. Han säger också att 

reflektionen i fiktionen är en utveckling av upplevelsen (a.a.). 

2.3 Kognition 
En av mina forskningsfrågor handlar om huruvida man kan förstå reflektion som något annat 

än en verbal, kognitiv process. För att undersöka den frågeställningen finns goda skäl att söka 

definiera vad kognition kan sägas vara. Enligt Nationalencyklopedin är kognition de 
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tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras (NE 2012, maj 27). En av 

de mest kärnfulla förklaringarna hittas dock på wikipedia med sökordet kognition och lyder: 
 

Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för de mentala 

processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information. I klassisk 

psykologi talades om kognition, emotion och volition, alltså tänkande, känsla och vilja som de tre 

begrepp som styr psyket. 

Kognition och perception, det vill säga de psykologiska processer som är aktiva då vi tolkar 

sinnesintryck, är inte två helt skilda områden utan överlappar varandra något. Inom området 

kognition ryms studier av hjärnans olika funktioner såsom tänkande, uppmärksamhet, minne, 

inlärning, medvetande, språk samt beslutsfattande och problemlösning. 

Eftersom sinnesuppfattningen och tolkningen av dem beror på kunskaper och erfarenheter, ingår 

en del av dessa i kognitionen (andra i perceptionen som handlar om sinnesintryck). En del andra 

processer, såsom viljestyrd motorik, språk, verklighetsuppfattning, är helt eller delvis inlärda, hör 

också till kognitionen (wikipedia 2012, mars 9). 
 

Det är med andra ord inte så enkelt att man kan dela upp människan i klara och tydligt 

avgränsade delar såsom vilja, känsla och tanke. Inom området kognition ryms stora begrepp 

som inte helt kan skiljas från exempelvis perceptionen.  

2.4 Summering av bakgrunden 
Med hjälp av Grünbaum, Sternudd och Öfverström har jag fått bekräftat att reflektionen är en 

central del i ett dramapedagogiskt arbete och att det i den ligger en stor lärandepotential. Jag 

har fått syn på att reflektion kan sägas vara något som sker i fiktionen genom ett möte mellan 

en improviserad dialog och en inre dialog men att en helhet bildas när denna reflektion 

kompletteras med en reflekterande dialog efter gjord upplevelse/erfarenhet. Jag har också fått 

mig till del att reflektionen i dramapedagogiskt arbete kan ses som en utveckling av 

upplevelsen och att den kan utryckas i agering istället för med ord. Jag har också förstått att 

det inom begreppet kognition ryms så mycket mer än vad jag tidigare haft kunskap om.  
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3 Teoretiska perspektiv på reflektionsbegreppet 
	  
Kommande kapitel kommer behandla de teoretiska ingångar till begreppet reflektion som 

bidragit till min ökade förståelse av begreppet och som jag i analys och diskussion kopplar 

tillbaka till. 

3.1 Dewey och det reflektiva tänkandet 
Det är svårt att tala om reflektion i pedagogiska sammanhang utan nämna John Dewey och 

hans tankar om det reflektiva tänkandet. Deweys reformpedagogiska teorier om lärande och 

undervisning är en stor byggsten i den grund vilken upplevelsens pedagogik och senare 

dramapedagogiken byggts på. Dramapedagogikens tro på ett upplevelsebaserat lärande har en 

direkt referens till Deweys learning by doing. Deweys teorier om lärande och undervisning 

handlar dock inte bara om handlande utan i hög grad om tänkande. Enligt Dewey går handling 

och tanke hand i hand och han menar att verkligt lärande är kopplat till förmågan att handla 

och att reflektera över handlingens konsekvenser för att därefter på nytt ompröva handlingens 

riktning (Sundgren, 2011). I How we think från 1910 och i den reviderade upplagan från 

1933, beskriver Dewey (1997, 2007) bland annat sin syn på vad som kännetecknar det 

reflektiva tänkandet. 

 

Dewey menar att det reflektiva tänkandet har sin början i en upplevelse som får en att stanna 

upp. Upplevelsen innehåller en svårighet eller något som är förvirrande. Om man vid en sådan 

upplevelse väljer att ge sig i kast med situationen, börjar man enligt Dewey (2007) att 

reflektera.  

 

Dewey delar in det reflektiva tänkandet i fem faser. I den första fasen förslag byts människans 

naturliga drivkraft, den direkta handlingen mot en idé, ett förslag i och med det motstånd som 

svårigheten/förvirringen ger.  När det direkta handlandet hämmas skapas den fördröjning som 

enligt Dewey hör till tänkandet. ”Tänkandet är så att säga ett handlande som riktas mot sig 

självt och som granskar sina syften och villkor, resurser, hjälpmedel, svårigheter och hinder” 

(Dewey, 2007, s. 20). Fas nummer två, intellektualisering handlar om att i den förvirrade 

situationen börja definiera problemet. Dewey menar att för att en reflektiv aktivitet ska uppstå 

krävs det en intellektualisering av det som från början endast var en emotionell förvirring. 

Man börjar upptäcka problemets villkor och vad som är orsaken till den direkta handlingens 

avbrott. I hypotesen, den tredje fasen korrigeras och avgränsas det ursprungliga förslaget nu 
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när problemet är definierat. En hypotes framträder. Den fjärde fasen, resonemang handlar om 

att koppla den uppkomna situationen till tidigare kunskaper och erfarenheter genom att föra 

intellektuella resonemang. Resonemanget utvecklar idéer och antaganden som prövas i den 

femte fasen, prövning av hypotesen. I denna fas prövas hypotesen genom faktiska eller 

imaginära handlingar. Dewey menar att antingen verifieras hypotesen i denna fas, eller så gör 

den det inte och idén får förkastas. Om den inte verifieras är det för den reflektive tänkaren 

dock inget misslyckande utan ett bidrag till att klargöra och modifiera det ursprungliga 

problemet. Dewey säger att ” Inget avslöjar en tänkare bättre än det sätt på vilket han drar 

nytta av sina fel och misstag.”(a.a.s.25) Reflektionsprocessen leder den lärande från ett 

förvirrat tillstånd där ojämvikt råder till ett harmoniskt tillstånd av jämvikt. 

 

De fem fasernas ordningsföljd i det reflektiva tänkandet är enligt Dewey (2007) inte given 

utan reflektionen kan kasta sig fram och tillbaka mellan dess olika faser. Omfattningen av de 

olika faserna kan också variera beroende på problemet och på den som reflekterar.  

 

För Dewey (2007) har det reflektiva tänkandet en tydlig hänvisning till det förflutna men 

också till en möjlig framtid. De antaganden man gör i en reflektion är beroende av ens 

tidigare erfarenheter men omfattar också en blick in i framtiden, ett förgripande av tänkbara 

framtida erfarenheter.  

 

Dewey säger om utbildning att "det är den rekonstruktion eller reorganisation av erfarenheten 

som fördjupar och förstärker förmågan att styra följande erfarenheters riktning" (Rodgers, 

2007, s. 54) och där rekonstruktionen eller reorganisationen skulle vara det reflektiva 

tänkandet  

3.2 Kriterier för Deweys reflektionsbegrepp 
Rodgers (2007) hjälper till att klargöra Deweys tankar om det reflektiva tänkandet. Enligt 

Rodgers kan man hitta fyra kriterier som karaktäriserar Deweys reflektionsbegrepp. Dessa 

kriterier är reflektion som en meningsskapande process, reflektion som ett rigoröst sätt att 

tänka, reflektion i gemenskap och reflektion som vissa inställningar. I How we think redogör 

Dewey för sina tankar om reflektion som ett rigoröst sätt att tänka och Rodgers gör inga större 

tillägg till de faser av tänkandet som jag redogjort för i förra avsnittet. Däremot finner jag att 

de tre andra kriterierna som Rodgers anser karaktärisera Deweys reflektionsbegrepp breddar 

min förståelse av begreppet reflektion. Här följer en kort presentation av de kriterierna.  
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3.2.1 Reflektion som en meningsskapande process 
Erfarenheten är enligt Dewey grunden för vårt lärande. Erfarenheter kan skaffas genom 

deltagande i direkta händelser, men också genom fantasin. Det kan vara att diskutera med 

andra eller att läsa en bok. Det viktiga är att det förekommer ett samspel mellan självet och 

omgivningen. Omgivningen kan vara ”alla sorters betingelser som samspelar med personliga 

behov, önskningar, avsikter och förmågor och som skapar erfarenheten i fråga” (Dewey 1938 

se Rodgers 2007, s.55). Det som avgör en erfarenhets lärande värde, enligt Dewey är den 

mening som man uppfattar i och konstruerar ur en erfarenhet. Rodgers tolkar Dewey som att 

akten att skapa mening ur erfarenheten är det som ger oss människor känslan av att vårt liv 

har en mening och ett värde. Mening skapas i reflektionen ”mellan elementen i en erfarenhet, 

mellan denna erfarenhet och andra erfarenheter, mellan erfarenheten i fråga och den kunskap 

individen bär med sig samt mellan denna kunskap och den kunskap som har producerats av 

andra än individen själv” (Rodgers, 2007, s. 57). Enligt Dewey behöver skapandet av 

erfarenheten inte ske kognitivt, men reflektionen kring den är en tänkande process.  

3.2.2 Reflektion i gemenskap 
Att reflektera tillsammans med andra har framförallt två stora vinster. Den första är att vi 

tvingas att formulera våra erfarenheter. För att kunna förmedla våra erfarenheter behöver vi 

nämligen formulera dem. Ett tänkande som innebär att man aldrig uttrycker sina tankar är 

ofullständigt enligt Dewey. När vi formulerar våra tankar för andra avslöjas deras styrkor och 

svagheter. Vi får syn på våra tankekedjor och hur och om de hänger ihop.  

 
För att formulera den (erfarenheten) krävs att man går ut ur den och ser på den så som en annan 

skulle se den, att man överväger vilka kontaktpunkter den har med den andres liv, så att 

erfarenheten kan få en sådan form att han kan uppfatta dess mening. Man måste (…) med fantasins 

hjälp införliva delar av en annans erfarenhet för att på ett förnuftigt sätt kunna berätta för honom 

något om sin egen erfarenhet (Dewey 1999 se Rodgers 2007, s.68). 

 

Den andra stora vinsten är att vi får höra andra formulera sina erfarenheter och får på så sätt 

tillgång till alternativa tolkningar och betydelser av erfarenheter. Vi får förståelse för att saker 

och ting kan ses på många sätt och det ger förutsättningar för att vår förståelse av vår egen 

erfarenhet och av världen fördjupas. På så sätt kan reflektion i gemenskap ta oss längre och 

djupare än den individuella reflektionen (Rodgers, 2007). 
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3.2.3 Reflektion som vissa inställningar 
Rodgers (2007) tar upp några olika attityder eller inställningar som Dewey enligt henne 

menar påverkar individens förmåga till reflektion. Dessa inställningar är hängivenhet, 

rättframhet, vidsynthet och ansvar. Med hängivenhet menas att det krävs en entusiasm och ett 

stort engagemang för det som ska reflekteras kring. Ett bränsle för de reflektiva processerna. 

Rättframhet handlar om att kunna fokusera på uppgiften utan oro eller ångest över det egna 

självet, över om vad andra tycker och tänker. En självkännedom som kan lyfta reflekterandet 

till nivåer över ” mitt ego”. Vidsynthet är inte liktydigt med att blint acceptera alla idéer utan 

handlar om en vilja att pröva olika perspektiv, en generös inställning till andra synsätt och sätt 

att förstå världen. I vidsyntheten finns också lekfullheten. Vi måste våga leka med idéer och 

tankar för att komma vidare och inte stagnera i invanda mönster. Slutligen menar Dewey 

enligt Rodgers att en av inställningarna en reflekterande människa behöver ha är inställningen 

att vara beredd att ta ansvar för sina tankar. Att ta ansvar gör man genom att ställa sig frågan 

om vilka konsekvenserna blir av mitt tänkande vilket också leder till ett ansvarstagande av de 

handlingar som reflektionen eventuellt ger upphov till. 

 

Till dessa av Dewey formulerade inställningarna lägger Rodgers (2007) nyfikenheten och 

önskan att mogna och utvecklas. Hon menar att utan dessa två sistnämnda inställningar kan 

inte det mod som reflektion kräver av individen infinna sig. 

3.3 Reflektion i läraryrket 
Jan Bengtsson är professor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid 

Göteborgs universitet. Bengtsson skriver om reflektion att ”Reflektion tycks idag vara på allas 

läppar, och detta har skapat den paradoxala situationen att ordet används på ett oreflekterat 

sätt” (Bengtsson, 2007, s. 83). Bengtsson behandlar främst reflektion i läraryrke och 

lärarutbildning och menar att reflektion i detta sammanhang kan förstås på många sätt. Den 

kan vara något som, 1. Sker i handlandet. 2. Är skild från handlandet och är av annat slag, och 

3. Är själv ett handlande, men av en annan typ än undervisningshandlande, nämligen ett slags 

självforskning.  

 

Bengtsson (2007) vill belysa några elementära drag hos reflektionen och delar upp 

reflektionen i två huvudkategorier nämligen självreflektion och tänkande. 
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3.3.1Reflektion som självreflektion 
Ordet reflektion härstammar från latinets ”reflectere”, som betyder böja eller vända 

(”flectere”) bakåt, tillbaka eller åter (”re”). Termen användes ursprungligen inom optiken för 

att beskriva ljusets återkastande mot exempelvis en blank vattenyta eller en spegel. Vi säger 

att ljuset reflekteras i vattnet eller i spegeln. Bengtsson (2007) menar att denna betydelse har 

bibehållits när begreppet reflektion används i mänskliga sammanhang. Den grekiska myten 

handlar om ynglingen Narcissus som först avvisar flera nymfers kärlek och sedan blir 

förälskad i sin egen spegelbild, dömd till evig längtan. Denna fysiska återspegling är dock 

bara en del av det Bengtsson menar med reflektion som självreflektion. Främst innebär 

självreflektionen att människan upptäcker sig själv som person, subjekt och sin existentiella 

tillvaro.  

3.3.2 Reflektion som tänkande 
Den dominerande betydelsen av reflektion i mänskliga sammanhang menar Bengtsson (2007) 

är att en företeelse görs till föremål för ingående eftertanke, begrundan eller funderande. En 

intellektuell aktivitet för att få en djupare förståelse av någonting. Bengtsson säger att det man 

reflekterar över kan vara av två slag, den egna verksamheten eller vilket föremål eller 

företeelse som helst. Ytterligare menar Bengtsson att det finns föremålstyper som befinner sig 

mellan det egna och det andra, nämligen reflektion över det egna yrket oavsett om det är 

läraryrket eller någon annan yrkesverksamhet som avses. Här skiljer Bengtsson mellan 

reflektion över den egna yrkesverksamheten och över det egna yrkesområdet. Den egna 

verksamheten är begränsad till det egna individuella yrkesutövandet medan yrkesområdet är 

oändligt mycket större. I det ryms ”överindividuella komponenter som yrkets historiska 

utveckling, vad det för närvarande är, framtida möjligheter osv.” (Bengtsson, 2007, s. 88).  

 

För att något ska vara en reflektion krävs det, enligt Bengtsson (2007) en bakåtriktande 

referens till den som reflekterar. I annat fall handlar det om begrundan över eller tänkande om 

någonting. En äkta reflektion i Bengtssons mening når fram till en självupptäckt hos den som 

reflekterar. 

3.3.3 Självreflektionens distanserande funktion 
För en människa ligger världen och det som omger henne framför ögonen. Vi blickar utåt och 

har en naturlig distans till vår omvärld. Det är svårare att få syn på oss själva, vi har till självet 

inte samma givna distans. ”Det finns därför inget paradoxalt i att det som är närmast, 

nämligen oss själva kan vara det som är mest obekant för oss” (Bengtsson, 2007, s. 90). Med 
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hjälp av reflektionen kan vi skapa den nödvändiga distansen för att få syn på oss själva. De 

flesta människor har en medvetenhet om sig själva. Denna medvetenhet brukar kallas 

appercetion. Även en människa som är helt försjunken i sin praxis är samtidigt medveten om 

sig själv. Detta är enligt Bengtsson inte detsamma som självmedvetande, men en förutsättning 

för reflektion. 

3.4 Reflektion i handling 
Många menar att man kan prata om en slags kunskap som finns i våra handlingar men som vi 

inte alltid kan formulera i ord. Denna kunskap har exempelvis kallats know-how eller tyst 

kunskap och kan handla om keramikerns känsla för hur leran beter sig vid olika temperaturer, 

om fotbollsspelarens sätt att läsa spelet eller pedagogens känsla för stämningar i gruppen. En 

som intresserat sig för denna kunskap är Donald A. Schön (2007). Han menar dessutom att vi 

kan reflektera-i-handling genom att tänka på det vi gör, hur vi gör det medan vi gör det. 

Schön tar jazzmusikern som improviserar ihop med andra som ett exempel. Jazzmusikern och 

de hon/han spelar med har en gemensam kunskap om hur musik skapas, de har kunskap och 

känsla för musikens struktur, harmonier och scheman. I improvisationen varierar, kombinerar 

och fogar de samman en uppsättning teman inom den strukturen. Schön menar att man kan 

säga att de reflekterar-i-handling över ”den musik de kollektivt skapar och över sina 

individuella bidrag till den, tänker på vad de gör och utvecklar- under processens gång- sitt 

sätt att utföra det på” (Schön, 2007, s. 35). Vidare säger Schön att en stor del av reflektion-i-

handling beror på överraskningar. När allt flyter på som vi har förväntat oss tenderar vi att 

inte tänka nämnvärt på det vi gör. Men när vi möter på motstånd, positiva eller negativa 

överraskningar kan vi reagera med att reflektera-i-handling. Vi blir ”forskare i praktiken” 

(a.a., s. 46). 

3.5 Summering av teoretiska utgångspunkter 
Dewey menar att det reflektiva tänkandet har sin start i en förvirrande upplevelse som får 

människan att stanna upp i sitt handlande. Då kan hon vända handlandet inåt och börja 

reflektera. Det reflektiva tänkandet innehåller enligt Dewey fem faser; förslaget, 

intellektualiseringen, hypotesen, resonemanget och prövningen av hypotesen. Reflektionen 

kan kasta sig fram och tillbaka mellan dessa faser men har en tydlig koppling mellan det 

förflutna och en möjlig framtid. Enligt Dewey fördjupar reflektionen erfarenheten och 

förstärker förmågan att styra kommande erfarenheters riktning. I Deweys reflektionsbegrepp 

klargör Rodgers ytterligare några aspekter. Enligt henne är reflektionen för Dewey en 

meningsskapande process som ger människan känslan av att hennes liv har mening och värde. 
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Hon synliggör att i gemensam reflektion finns möjligheter att nå längre och djupare än vid 

individuell reflektion och hon talar om att det finns vissa inställningar som påverkar 

individens möjlighet till reflektion. 

 

I Deweys reflektionsbegrepp måste reflektion förstås som en kognitiv process. Däremot har 

reflektionen sin grund i ett handlande som av någon anledning avbryts. Jag tycker det är 

spännande att fundera över Deweys syn på reflektionen som en koppling mellan det förflutna 

och framtiden. På vilket sätt kan det förstås i dramapedagogiskt arbete? Kan det handla om 

dramapassets uppbyggnad? Eller om forumteater eller en improvisation? Rodgers 

klargöranden kan ses som en bekräftelse på att reflektionen är viktig i dramapedagogikens 

potential som en meningsskapande verksamhet samt att ett gott gruppklimat i drama-

pedagogisk mening är främjande för reflexiva processer.  

 

Jan Bengtsson delar upp reflektionen i två huvudkategorier, självreflektionen och tänkandet 

och menar att en äkta reflektion leder fram till en självupptäckt hos den som reflekterar. 

Bengtsson menar också att självreflektionen har en distanserande effekt som hjälper oss att få 

syn på oss själva. Jag undrar om man kan undvika att i någon mening få syn på sig själv när 

man deltar i dramaundervisning och om man kan säga att dramadeltagande leder till 

självupptäckter och i så fall kan ses som en slags reflektion? 

 

Schön bidrar med sitt begrepp reflektion-i-handling och menar att en musikimprovisation kan 

ses som ett exempel på denna akt. Kan man översätta det till en dramatisk improvisation och 

se improvisationen i sig som en reflektion? 
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4 Ansats och metod 
	  
I följande kapitel redovisas uppsatsens ansats och val av metod. Även författarens 

förförståelse och etiska överväganden diskuteras  

4.1 Positivism och hermeneutik 
Man brukar tala om två huvudsakliga vetenskapsinriktningar, positivismen och 

hermeneutiken. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och eftersträvar ”säker” 

kunskap. Enligt positivismen finns två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen 

och det vi kan räkna ut med vår logik. Kunskap ska stödjas på fakta som kan säkerställas med 

all rimlig sannolikhet (Thurén, 1994). Hermeneutiken är däremot tolkningens vetenskap. 

Ordet hermeneutik betyder tolkning av budskap och kommer från grekiskans Hermes. 

Hermes var den budbärare som framförde gudarnas budskap till folket som dock behövdes 

tolkas för att folket skulle förstå dem (Wolrath Söderberg, 2003). Inom hermeneutiken är 

forskarens egna minnen, upplevelser och förförståelse viktiga i forskningsprocessen och för 

att uppnå vetenskaplig kunskap är personliga erfarenheter ofta en förutsättning. Målet är att 

tyda och förstå. För en hermeneutiker är kunskap beroende av tid och rum vilket gör att det 

finns inskränkta möjligheter till generaliseringar. Människor och mänskliga handlingar är 

komplicerade och komplexa och hermeneutikens olika infallsvinklar, perspektiv och 

tolkningsmodeller kompletterar snarare än utesluter varandra och erbjuder en djupare 

förståelse än vad positivismen kan göra. Hermeneutisk kunskap kan dock sägas vara osäkrare 

än positivistisk, men blir däremot ofta rikare och mer nyanserad (Thurén, 1994). 

4.2 Den hermeneutiska cirkeln 
Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Heidegger som 

myntade begreppet menade att man som forskare alltid har en föreställning om svaret redan 

då frågan ställs (Wolrath Söderberg, 2003). Vår förförståelse och förutfattade meningar styr 

valet av undersökningsmetod. När man som forskare så konfronteras med det man vill 

undersöka upptäcker man att bilden är mer komplex än man trodde, att de förutfattade 

meningarna inte stämmer och att metoden troligen behöver utvecklas. Med hjälp av nya 

erfarenheter och reflektion kring dessa verifieras forskarens förförståelse för att vid nästa 

möte med empirin ge möjlighet till en djupare förståelse för det som ska undersökas.  På så 

sätt rör sig den hermeneutiske forskaren hela tiden mellan del och helhet, in och ut ur 

materialet tills den tolkning framstår som utifrån all insamlad information verkar mest rimlig. 

I den hermeneutiska cirkeln eller spiralen förutsätter förförståelse och erfarenheter varandra i 
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en ständig kretsgång mot en djupare förståelse av det fenomen som forskaren vill veta mer om 

(Thurén, 1994). 

 
I min undersökning har jag låtit mig inspireras av den hermeneutiska forskningstraditionen. 

Det är mina erfarenheter av dramapedagogiskt arbete i allmänhet och med kognitivt 

funktionshindrade människor i synnerhet som har fått mig att vilja förstå den 

dramapedagogiska reflektionen bättre. Jag har haft en aning om att den kan ske på andra sätt 

än rent verbalt och kognitivt. Denna förförståelse har påverkat mitt val av metod. Mina 

erfarenheter kommer både ha stor betydelse för tolkningen av mitt material och också utgöra 

en del av materialet. Min eventuellt ökade förståelse av fenomenet kommer att bygga på 

kvalitativa metoder som kräver mitt tolkande av sammanhang och kontext. Min förförståelse 

för det jag kommer observera kommer att spela stor roll. 

4.3 Abduktion 
Den slutledningskonst som kallas abduktion brukar härledas till Charles Sanders Peirce. Till 

skillnad från deduktion, som handlar om att gå från regel till ett enskilt fall och induktion som 

via en mångfald av empiriska data försöker skapa en regel, utgår abduktionen från flera fall 

till ett nytt fall. Abduktionen är inte linjär såsom deduktion och induktion utan kombinerar 

idéer, metoder och perspektiv. Abduktionen pendlar hela tiden mellan teori och empiri och 

bildar ett nät som kan hålla även om vissa trådar brister. Deduktionen och induktionen är 

linjära och brister en länk håller inte kedjan (Wolrath Söderberg, 2003).  

 

I min undersökning använder jag mig av abduktionen då jag rört mig mellan teori och empiri 

genom forskningsprocessen. Fröet till min forskningsfråga fanns i mina empiriska 

erfarenheter. För att ta reda på vad detta var för frö gick jag till teorin för att få ledtrådar om 

art och skötselråd. I empirin sådde jag fröet och såg vad som började gro. Jag memorerade det 

som börjat växa och gick tillbaka till teorin för att se hur det som vuxit kunde placeras in i 

teorins flora.  

4.4 Etnografiska metoder 
Termen etnografi härstammar från grekiskans etno som betyder folk och graph’ia som 

betyder beskrivning. Etnografi betyder alltså folkbeskrivning. Den etnografiske forskarens 

uppgift är att försöka förstå människors sätt att leva och lära. Vägen till förståelse går genom 

att försöka fånga människors erfarenheter genom deras sätt att uttrycka dessa. Uttryckssätten 

kan vara både i form av handlingar och utsagor. Den etnografiske forskaren måste också 
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försöka se bakom handlingar och det sagda och se hur handlingar och utsagor förändras över 

tid och från situation till situation. Etnografin har sitt ursprung i etnologin och antropologin 

där den blivit ett arbetsredskap och bidrar med metodologiska hjälpmedel för att samla in, 

bearbeta och analysera insamlat material (Kullberg, 1996).  

 

I en etnografisk studie kan datainsamling ske med hjälp av många olika metoder. Det kan vara 

deltagande observationer, formella intervjuer, informella intervjuer och insamling av 

dokument och artefakter. Insamlandet sker systematiskt och ofta använder man exempelvis 

anteckningar, ljudupptagningar, filmupptagningar och stillbilder. Ibland används termen 

triangulering i liknelsen att man ska lokalisera sig på en karta. Har man då bara ett landmärke 

för att bestämma sin position och vilken riktning man ska ta är risken stor att man hamnar fel. 

Har man två eller fler landmärken kan man exakt bestämma sin position genom 

skärningspunkten mellan alla landmärken. Översättningen av denna liknelse är att ju fler sätt 

man samlar in material på ju närmare en trolig tolkning av det man vill beskriva kan man 

komma. För att få en helhetsbild av något kan det vara smart att försöka se på saken ur olika 

perspektiv (Kullberg, 1996). 

 

I min undersökning har jag låtit mig inspireras av etnografin vad gäller insamlandet av 

empiriskt material. 

4.4.1 Deltagande observationer 
Det för etnografin mest karaktäristiska sättet att samla in och producera data på är genom 

deltagande observationer där det viktigaste insamlingsinstrumentet är forskaren själv. Enligt 

Kullberg kan man förstå termen deltagande observation som ett paraplybegrepp för alla 

tekniker för etnografiskt datainsamlande eftersom det handlar om ett pågående, intensivt 

observerande, lyssnande och talande som bör finnas under hela forskningsprocessen. Man kan 

dock också se det som en särskild teknik vid ett särskilt tillfälle (Kullberg, 1996). Som 

deltagande observatör handlar det om att hålla ögon och öron maximalt öppna för att ta in allt 

som händer med alla sinnen. För att upptäcka något nytt måste man dessutom försöka se och 

lyssna på ett nytt sätt, med en ”nyfiken attityd och med höjd uppmärksamhet” (a.a., s. 67). 

Som deltagande observatör kan man gå in i observationen förutsättningslöst, det vill säga att 

man inte har något särskilt fokus utan låter det som händer leda en i vidare frågeställningar 

och tillvägagångssätt. Man kan också bestämma sig för att ha ett fokus och koncentrera sin 

uppmärksamhet till detta (a.a.).  
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4.4.2 Mina observationer 
Jag har gjort två deltagande observationer i arbetet med denna uppsats. Observationerna är 

gjorda på en treårig kultur- och medieutbildning för människor med kognitiva funktions-

hinder. Utbildningen finns på en folkhögskola i södra Sverige. När jag påbörjade arbetet med 

denna uppsats var jag inne på att studera hur dramapedagogisk reflektion kan se ut i grupper 

där deltagarna har kognitiva funktionshinder. Därför kontaktade jag den dramapedagog som 

startat och undervisar på den här utbildningen. Ju längre uppsatsarbetet fortgick gled mitt 

fokus mer och mer över på dramapedagogisk reflektion i sig, som eget fenomen och i 

allmänhet snarare än inriktat på en särskild grupp. Faktumet att de dramapass jag skulle 

observera bedrevs i en grupp där deltagarna hade kognitiva funktionshinder kom att sakna 

betydelse för min undersökning. Av två anledningar valde jag i det skedet att ändå göra mina 

observationer i denna grupp. Det första skälet var att jag ville observera ett dramaarbete som 

leddes av en erfaren, auktoriserad dramapedagog som arbetade inom rimligt avstånd från den 

stad jag bor i och sådana finns inte så många av i min landsände. Det andra och kanske 

viktigaste skälet var att jag såg på mitt val som en jämlikhetsfråga. Har inte människor med 

kognitiva funktionshinder rätt att få vara deltagare i ett dramapass, som vilka som helst eller 

måste de alltid definieras utifrån sina funktionshinder? Mitt svar på den frågan var: - Jo, det är 

klart att de har.  

 

De två dramapass jag observerat genomfördes under två fredagar i mars efter varandra på tid 

som är avsatt för Gruppa. På Gruppa arbetar man med olika saker som har med grupp och 

grupprocess att göra, bland annat drama. Passen varade mellan klockan nio och tolv med en 

rast på cirka en halvtimme. Deltagarna hade i god tid fått veta att jag skulle komma och 

observera. De hade gått igenom med sina lärare vad forskning är och även arbetat med 

forskning som tema i tidigare dramapass. De hade fått ett brev från mig där jag beskrivit 

syftet med min undersökning och med mina observationer. Alla hade också fått och svarat ja 

på frågan om det var okej att jag filmade dramapassen med avsikten att ha materialet som 

minnesanteckningar att gå tillbaka till senare i forskningsprocessen.  

 

Observationerna inleddes med att jag var med vid elevernas samling i klassrummet där de 

gick igenom vilka som var närvarande för dagen och där även min närvaro 

uppmärksammades. Sedan förflyttade vi oss till ett dramarum i vilket jag direkt (efter att jag 

satt på kameran) gick och satte mig på en stol i ett av rummets hörn. I ett annat hörn stod 

filmkameran. Jag upplevde att flera deltagare under första observationstillfället var nyfikna på 



	   24	  

kameran och vinkade till den då och då. Vid andra tillfället såg jag däremot inte någon som 

brydde sig om den. Vid ett tillfälle försökte en av deltagarna aktivt få med mig i processen 

genom att fråga hur jag upplevt ett skeende. I övrigt verkade de obesvärade av min närvaro. 

 

Rummet som rymde drampassen och observationerna var ett stort ljust klassrum med fönster i 

två väderstreck. Känslan var ljusgul. Stolar och de få borden staplade vid ena kortsidan. På 

andra kortsidan en whiteboardtavla. En stor fri golvyta i mitten. 

 

Vid första observationen var det elva deltagare i gruppen. Vid andra tillfället var de tio. 

Deltagarna var både kvinnor och män i åldrarna 18-45. 

4.4.3 Informella och formella intervjuer 
Det finns två typer av intervjuer i etnografiska studier, den informella och den formella. Den 

informella är den vanligaste och är det samtal som spontant växer fram i 

datainsamlingsprocessen. Samtalet formas av situationer och händelser och styrs av de frågor 

som löpande dyker upp under processen. Forskarens utmaning ligger i att försöka fokusera 

samtalen kring essensen i forskningsfrågorna (Kullberg, 1996).  Den formella intervjun är en 

djupintervju som sker då ett behov hos forskaren uppstått. Djupintervjun är planerad till tid 

och plats och kan vara en fortsättning på ett samtal eller uppföljning av en observation. I 

likhet med den informella intervjun präglas den formella av öppna frågor som inte är 

förutbestämda eller specifika. Däremot har forskaren i tankarna, eller nedtecknat några 

områden som ska beröras i intervjun (a.a.). 

 

I min forskningsprocess har jag använt mig av både informella och formella intervjuer 

framförallt med den dramapedagog som ledde den grupp jag observerade men också med 

kollegor och vänner under resans gång.  

4.5 Egen erfarenhet 
Det är tio år sedan jag gick ut dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola. Med 

undantag av korta föräldraledighetsperioder har jag varit verksam som dramapedagog 

oavbrutet sedan dess. Jag har haft förmånen att få arbeta inom ett brett spektra av 

verksamheter och med många olika målgrupper. De erfarenheter och den förförståelse som 

dessa yrkesverksamma år har gett mig är ett oundvikligt material i min undersökning av den 

dramapedagogiska reflektionen. Under forskningsprocessen har jag arbetat som vanligt vid 
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sidan om och fått många möjligheter till kontaktytor mellan mina teoretiska studier om 

reflektion och mitt empiriska arbete.  

 

Dessa erfarenheter kommer jag att använda mig av både som en del i mitt tolkande av mina 

insamlade data, men även som ett material i sig. 

4.6 Etisk diskussion 
I all forskning som handlar om människor behöver etiska aspekter vägas in när det gäller 

metodval och hantering av data. Dessa överväganden blir extra viktiga när det handlar om 

forskning som inbegriper människor med olika intellektuella funktionshinder eller andra 

utsatta grupper i samhället. Med stöd i vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2011) har 

deltagarna i god tid tillfrågats om deltagande i observationerna. De har också godkänt att 

observationerna filmades. De har fått skriftlig information om syftet med min undersökning 

och hur det insamlade materialet skulle hanteras. Filmerna finns endast tillgängliga för mig, 

min handledare och uppsatsens opponenter. Efter uppsatsen blivit godkänd kommer filmerna 

att förstöras.  

 

Jag har försökt att anonymisera så gott jag kunnat i uppsatsen för att inte röja deltagarnas 

identiteter. Den dramapedagog som ledde dramapassen och som jag haft åtskilliga informella 

och formella samtal med kan ses som en medforskare i min uppsats eftersom hon funnits med 

som bollplank under hela processen. Jag har valt att låta henne vara anonym trots hennes roll 

som medforskare i samma deltagarskyddande syfte. 

 

4.7 Summering av ansats och metod 
Denna undersökning har en teoretisk ansats som är hermeneutisk. Genom uppsatsarbetet vill 

jag försöka beskriva och nå en djupare förståelse av fenomenet reflektion i en 

dramapedagogisk kontext. Uppsatsen kommer att bygga på kvalitativa metoder som kräver 

mitt tolkande av sammanhang och kontext. Min förförståelse för det jag har observerat har 

spelat en stor roll likväl som mina tidigare yrkeserfarenheter. 

 

Jag använder mig av abduktion eftersom jag i min undersökning hela tiden rört mig mellan 

teori och empiri för att bygga min förståelse för det fenomen jag valt att studera. I min 

datainsamling använder jag mig av etnografiska metoder såsom deltagande observationer i 
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vid bemärkelse, formella och informella intervjuer. Förfarandena av datainsamlingen samt 

hanteringen av dessa data är etiskt övervägda.  
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5. Resultat och analys 
	  
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat- och analysdel. Först kommer 

observationerna att redovisas genom en beskrivning av passens upplägg och innehåll. Därefter 

följer två exempel på stunder i mitt arbete som dramapedagog som utspelat sig under samma 

tidsperiod som arbetet med denna uppsats pågått och som jag tycker tillför något till min 

förståelse av ställda forskningsfrågor.  

 

Jan Bengtsson (2007) menar att reflektion kan förstås på många sätt. Han säger att reflektion 

kan vara något som, 1. Sker i handlandet. 2. Är skild från handlandet och är av annat slag, och 

3. Är själv ett handlande, men av en annan typ än undervisningshandlande, nämligen ett slags 

självforskning. När jag analyserat mina observationer har jag känt att denna uppdelning 

kunnat hjälpa mig i förståelsen av reflektionsbegreppet i ett dramasammanhang. Därför har 

jag delat in min analys i rubrikerna Drama som reflektion i handlande, Drama som reflektion 

skild från handlande och Drama som självreflektion. Rodgers (2007) menar att vissa 

inställningar och attityder påverkar individens förutsättningar till reflektion. Under rubriken 

Förutsättningar för reflektion redogör jag för förutsättningar som jag sett påverkar 

reflektionsmöjligheterna i dramapedagogiskt arbete. Denna analys grundar sig även på delar 

av de formella och informella intervjuer med dramapedagogen som ledde de observerade 

dramapassen. Dramapedagogen kommer att förkortas till Dp i observationsbeskrivningarna. 

 

     Fredagen den 2 mars 2012 
I det stora ljusa rummet samlas dramapedagogen och alla deltagarna i en ring sittandes på stolar. 

Deltagarna har var sitt foto på sig själva i handen. De lägger fotona på golvet och går bort till ena 

kortsidan där dramapedagogen skrivit på lappar vad de gjort på Gruppa alla fredagar denna termin. För att 

alla ska se ber Dp deltagarna att ställa sig med hänsyn till din längd. Vilka är långa och vilka är korta. Hur 

ska de stå så att alla ser. Det blir lite rotation med placeringarna och under tiden ser jag att en av 

deltagarna vinkar till kameran som han fått i sitt blickfång. Det ser roligt ut men jag hoppas att han snart 

glömmer bort att den står där. 

 

Tillsammans hjälps Dp och gruppen åt att minnas vad de gjorde framförallt förra gången. Deltagarna får 

prata med varandra för att locka fram minnen och om de inte kommer ihåg förser Dp dem med ledtrådar. 

Jag fascineras av dialogen mellan Dp och deltagarna, hur hon fångar upp det de säger, tolkar, för tillbaka 

och leder vidare. Jag får reda på att de jobbade med en övning som heter blind kines och att den går till så 

att en person går ut ur rummet och under tiden skapar de andra och bygger upp en miljö med hjälp av sina 

kroppar och av ljud. När personen kommer in igen får han eller hon blunda och ledas runt i miljön, lyssna 
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på ljuden och försöka gissa vart hen har kommit. Jag får veta att de bland annat var på 

arbetsförmedlingen, och vem som gjorde vad på denna plats? De var också på sjukhuset. 

Dramapedagogen lyfter frågan om hur man vet hur man ska bete sig i en viss miljö. Hur vet man till 

exempel hur man ska bete sig i en kyrka. En kille i tjugoårsåldern säger att man får lyssna och titta hur 

andra gör. – Alla är ju tysta och sitter i rader. Han säger att han kan se reglerna fast de inte finns skrivna. 

Han verkar inte tycka att det är något konstigt med det. 

 

Nu är det dags för dagens första övning. Rummet som de är i idag är nytt för gruppen och Dp ber 

deltagarna att gå runt med fotot av sig själva och prova vad man kan göra i rummet. Kan man öppna 

något. Kan man tända eller släcka något. Kan man dra i något. Deltagarna börjar gå runt, några hittar 

kameran och vinkar till den. En kille undersöker den lite närmre och när han går därifrån funderar jag på 

om jag ska gå fram och titta så han inte råkade stänga av den. Jag bestämmer mig för att chansa på att 

sitta kvar. Jag vill inte störa. Dramapedagogen guidar under övningens gång och uppmanar deltagarna när 

de kommit igång att också prova vilka ljud som finns i rummet. Efter ett tag är det full aktivitet och 

ljuden blir starkare och starkare, fler och fler. Dp varvar mellan att observera det som händer och att gå 

runt och inspirera till nyfikenhet om hon märker att någon fastnat. Hon säger att de gärna får härma 

varandra om de kör fast. Det känns befriande det där på något sätt, att det är okej att härmas. Att inte 

alltid behöva vara originell och unik. Det ska jag ta med mig och fundera vidare på. 

 

När övningen pågått en stund stoppar Dp aktiviteten och säger att om en liten stund ska var och en få 

välja ett ljud som är viktigt för honom eller henne just idag. Där det ljudet finns ska de lägga sin bild. Så 

symboliskt att få lägga bilden av sig själv vid ens viktiga ljud. Jag tänker att det säkert gör det blir lättare 

att fokusera på att det handlar om mig, vad jag tycker och inte vilka ljud som tilltalar andra. Ett sätt att 

förstärka jaget helt enkelt. En viktig uppgift för alla pedagoger.  

 

En del verkar väldigt säkra på vilket ljud de ska välja medan en del strosar runt lite mer tveksamt. Några 

provar nya ljud och någon behöver hjälp av Dp. När alla valt får var och en spela sitt ljud. De andra 

blundar och lyssnar. Varje ljud spelas en lång stund och det känns härligt att få höra ljuden ordentligt. Det 

är en seriös stämning i rummet och deltagarna lyssnar uppmärksamt på varandras ljud som alla är olika 

till sin karaktär. Från knarr i golvet till böljande neddragbar karta.  

 

När alla har fått spela sina ljud berättar Dp att de nu ska fortsätta dagens arbete i tre grupper. De är elva 

stycken, - hur många blir det i varje grupp? Deltagarna funderar tyst var för sig och högt tillsammans. 

Några deltagare går och ställer sig på nya ställen i rummet. Dp benämner hela tiden vad som händer i 

gruppen. Efter ett tag går hon ut så att gruppen själva får lösa uppgiften. Utan Dp i rummet blir några av 

deltagarna aktiva problemlösare, särskilt en kvinna som pekar var hon tycker att de andra ska gå. Några 

går dit de blir tillsagda och några står eller sitter kvar. En kille skrattar och verkar tycka att något är 

väldigt roligt. Jag fattar inte vad, men hans skratt är smittande. När Dp kommer in igen berättar hon vad 

hon ser, tre grupper med ojämnt antal i grupperna. Hon frågar deltagarna om de är nöjda med 

gruppindelningen och om de tror att grupperna funkar att jobba i. Det tror de. Vad härligt att Dp låter de 
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vara i dessa ojämna grupper och inte går in och försöker fixa till, vilket hade varit en enkel grop att falla i. 

Detta var deras sätt att lösa uppgiften. 

 

Nu ska gruppen gå tillbaka till alla gruppdeltagares ljud och fantisera kring dessa. – Var kan det låta så 

här?  – Vad tänker ni när ni hör det här ljudet?  Dp säger att när de hört alla ljud ska de skapa en historia 

kring ljuden som de på något sätt ska dela med sig av till varandra. Dp återkopplar till övningen blind 

kines när de fick fantisera över ljud och i vilken miljö de skulle kunna finnas. Under gruppernas arbete 

går Dp runt och hjälper till när det behövs, sammanfattar, inspirerar, ger förslag och uppmuntrar 

grupperna att prova olika idéer. Det är lite skratt och fniss i rummet nu. Två grupper jobbar aktivt med att 

få ihop sina olika ljud, medan en grupp mest verkar köra individuellt, fnissar framför kameran och 

behöver mycket stöd av Dp.  

 

När alla är färdiga är det dags att dela med sig av improvisationerna. Varje grupp bestämmer var de vill 

ha publiken och om de vill att den ska blunda eller ej. De tre gruppernas presentationer blir helt olika. En 

grupp spelar sina ljud i en kedja. En spelar alla samtidigt i en spännande ljudorkester. En har fått ihop en 

hel berättelse om ett piratskepp och Pippi Långstrump. När grupperna spelat sina ljud får de komplettera 

med de ord som de associerat med dem. Publiken får också berätta vad de hörde. Hur associerade och 

tänkte de. Ibland får gruppen börja berätta hur de tänkte och ibland får publiken börja. Himmel, blåst, 

dörr som slår igen, ringklocka, någon som går i takt, spökhus, orkester, inbrott, storm, flipperspel och K-

pist är ord som hörs i rummet. Stämningen under den här stunden är accepterande och koncentrerad. Det 

verkar vara självklart i den här gruppen att man kan uppfatta olika och att det inte finns några rätt eller 

fel. 

 

Nu frågar Dp vad klockan är och jag förstår att lektionen lider mot sitt slut. Tiden har gått fort men jag 

märker att koncentrationen i gruppen börjar tryta. Det är mycket snack och fniss. Så samlas alla stående i 

en ring på golvet. Två stora papper ligger i mitten. Dp repeterar det som de gjort idag. Sedan berättar hon 

att nästa gång ska de jobba vidare med de ord som de samlat på sig idag i improvisationerna kring ljuden. 

Deltagarna får minnas fritt och skriva ner de ord som kommer fram på papperna. Dp försöker få med alla 

deltagare i processen. En del får gå och göra sitt ljud igen för att minnas associationerna.  

 

När orden är nedskrivna och ingen har fler att tillägga hämtar Dp ett stort grytlock och lägger i mitten. Dp 

säger att var och en nu ska tänka på vad de har gjort idag på dramat. Alla står tysta. Sedan får vem som 

helst gå in i ringen, lyfta på locket och säga något som har med deras tankar om dagen att göra. Sedan 

lägger de på locket igen. Ord som sägs är roligt, jätteroligt, sådär, underbart och Jag saknar xx-undrar var 

han tog vägen. Övningen tar lång tid och jag är lite förvånad över att ingen verka otålig. Det är modigt att 

vänta ut gruppen så och jag känner att jag behöver träna på det. Inte heller nu är det någon som 

protesterar eller markerar mot något som läggs under locket. Jag fascineras av gruppens generositet för 

allas olika upplevelser.  
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När ingen har något mer att lägga under locket frågar Dp hur gruppen upplevde att de delade in sig i 

grupper själva idag och inte med hjälp av fotografierna som de brukar. Dp undrar hur de gjorde (hon gick 

ju ut). Deltagarna berättar att de tyckte om det och hur de hade gjort. Dp speglar det som sägs med att 

översätta till sina egna ord och föra tillbaka till den som berättat. Till exempel säger hon – Jag hör att du 

säger att en del blev valda av andra och att en del valde att gå själva till någon. Stämmer det? Det är fint 

det där, att hon sammanfattar det hon uppfattat att personen sagt och kollar om det var vad han eller hon 

menade. 

 

Nu undrar Dp om det är någon mer som vill säga något om idag. En man vill fråga deltagaren som lade 

ner – sådär under locket varför han tyckte så. Han berättar då att han tyckte det var svårt att hitta på, att 

han tycker det är svårt med fantasin. Han som frågat säger att han också kan tycka det är svårt. Dp säger 

att det här med fantasi är som motion. Hjärnan behöver träning i fantasi. Så berättar hon hur hon sett att 

de använt sin fantasi idag, även de som upplevt det som svårt. Hon säger att hon har sett att de hjälpt 

varandra och att det är okej att härmas.  

 

Nu är det dags att avsluta och ta helg. Alla sätter upp sin högra hand i luften och Dp springer runt i mitten 

och gör high five med alla samtidigt som hon önskar dem trevlig helg. 

 

Efteråt pratar jag och Dp en stund om passet. Hon ger uttryck för att hon inte är nöjd med hur 

reflektionsdelen blev. Det verkar som om hon är orolig för att jag inte fått ut det jag ville av 

observationen. Jag tänker på hur dumt det är att vi är så många som granskar oss själva med kritiska 

ögon. För mig har observationen gett mycket att tänka på vad gäller reflektion, kanske mest om hur 

reflektion kan vara något annat än samtal. Dessutom har jag fått massor av inspiration till mitt eget arbete 

och ledarskap. Men kanske känner Dp som jag ofta gör, att måttet på hur reflektivt passet varit mäts i 

efteråtsamtalets kvalitet? Men hur kan vi mäta det? Jag frågar henne om hon vet vad passet kommande 

fredag ska innehålla. Det vet hon inte, mer än att det kommer bygga på det som just varit. Jag ser fram 

emot att komma tillbaka! 

    Fredagen den 9 mars 2012 
Precis som förra fredagen sitter alla på stolar i en ring på golvet i det ljusa rummet. Dp ber deltagarna att 

återberätta vad de gjorde förra gången, särskilt för de två som inte var med sist. Dp undrar om deltagarna 

minns vilka ljud de gjorde, var de gjorde dem och hur och vad de tyckte att de lät som. Många berättar 

om sina ljud och jag känner att det hjälper mig att hitta fokus. Det är som om förra fredagen blir 

närvarande igen samtidigt som här och nukänslan förstärks. Skönt, för jag är ganska trött idag. 

 

Sedan går de fram till tavlan och tidslinjen och går igenom fredagarna så som förra gången. I samtalet om 

vad de gjort kommer det fram ett samband. Jag får veta att de vid ett tillfälle arbetat med olika yrken, 

provat mimiskt olika arbetsuppgifter och att deltagarna också har intervjuat familjemedlemmar om deras 

yrken. De minns att en av deltagarnas morfar började arbeta på sågverk när han var tolv år. En annan 

gång var de på besök på en fabrik. De pratar igen om blind kines och att de i den övningen varit på olika 

arbetsplatser. Jag slås av att Dp är väldigt aktiv i genomgången. Hon ställer frågor och verkar ha en tydlig 
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plan med vad hon vill samtidigt som hon hela tiden fångar upp vad deltagarna säger. Trots att det är Dp 

som pratar mest så ser och hör jag en dialog. Deltagarna minns och fyller i, är fokuserade och verkar 

intresserade. 

 

Nu tar Dp fram pappren med de nedskrivna orden från förra gången. Hon berättar att de ska göra en 

uppvärmning där de ska använda en del av orden. Övningen är en myllerövning och Dp förklarar att den 

går till precis som när de har uppvärmning på teaterträningen på torsdagarna. När de värmer upp rummet 

och sig själva. Uttrycket plöjer nya tankefåror i min hjärna. Jag har aldrig tänkt på att ett rum kan behöva 

värmas upp på det sättet. Spännande.  

 

Nu går alla utom en kvinna runt i rummet, var och en för sig, huller om buller. Kvinnan sitter lugnt kvar 

på sin stol mitt på golvet. Hon ser nöjd ut. Efter en stund går Dp fram till henne och utbyter några ord. 

Sedan reser kvinnan sig upp och börjar myllra med de andra. Dp ställer undan stolen. Jag undrar nyfiket 

varför kvinnan satt kvar och vad hon och Dp pratade om.  

 

Nu säger Dp frys och alla stannar. Dp tar ordet trummor från pappret och plötsligt låtsas alla i rummet att 

de går på ett stort trumskinn. De trummar med sina fötter en stund, sedan stannar de och trummar runt 

omkring sig med sina händer. Nytt myller. Frys. Nytt ord – Himmel. Dp föreslår att de ska gå runt och 

låtsas att de tittar upp på en himmel. Alla tittar uppåt och jag får känslan av att de verkligen ser en 

himmel i taket. Nu ber Dp att de ska försöka visa med kroppen hur deras himlar ser ut. Samtidigt som hon 

gör det sträcker hon ut sina armar och snurrar runt som om hon hade det bra under sin himmel. Flera av 

deltagarna tittar på Dp och gör likadant medan andra verkar vara helt opåverkade av vad de andra gör och 

fullständigt närvarande i sin egen fantasi. Efter en liten stund stannar Dp och frågar hur många som såg 

en blå himmel. Alla utom två räcker upp handen. Hon frågar vilken färg de två som inte räckte upp 

handen hade på sina himlar och vi får veta att den enes var vit medan den andres bestod av ett vitt moln 

och ovanför det fanns rymden. Jag undrar vad som hade hänt om Dp inte hade visat hur hennes himmel 

såg ut. Hade det fortfarande varit så många blå himlar?  

 

Nu kommer himlen att förändras berättar Dp. Hon undrar hur man kan se att en blå himmel förändras. 

Deltagarna kommer med massor av förslag innan de börjar gå omkring igen. När Dp säger att himlen blir 

mörk och att det börjar blåsa, regna och åska agerar alla utifrån denna himmelsförändring. Någon drar 

upp sin huva, någon ser ut att frysa och några tar skydd under ett låtsat träd. Övningen pågår under en 

stund som känns lång men jag tänker att det är bra eftersom en del av deltagarna snabbt kommer in i 

fiktionen medan andra ser ut att komma igång först senare under övningen. Dp säger att plötsligt när de 

går där i regnet och blåsten kommer de fram till en dörr. Hon ber deltagarna att fundera över hur deras 

dörr ser ut. – Vilken färg har den? – Vad är den gjord av? Dp säger att om en liten stund ska de få öppna 

sina dörrar. Var och en bestämmer vad som finns där bakom. Alla utom tre agerar nu samtidigt, öppnar 

sina dörrar mimiskt och går in och tittar. Det är full koncentration i rummet trots att inte alla verkar vara 

med. Två killar står och hänger vid rummets dörr och kvinnan med stolen har gått och satt sig igen. 
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Efter ett tag avbryter Dp och ber deltagarna att berätta två och två för varandra om sina dörrar och vad 

som fanns bakom. Dp frågar kvinnan på stolen och en av killarna vid dörren om de såg några dörrar i sin 

fantasi. Det säger de att de gjorde och de två får nu berätta för varandra. Den andra killen som hängde vid 

dörren får jobba ihop med Dp och jag hör delar av deras samtal och förstår att han tyckt det var en svår 

övning och att han inte såg någon dörr framför sig.  

 

Dags för samling på stolar i en ring igen. Deltagarna får berätta om sina dörrar och vad som fanns 

innanför. – Jag kom till ett fint rum som de rika har, fast det var dammigt. – Jag hade en vit dörr med 

silvrigt handtag och när jag öppnade den kom jag in i en skog. – Jag öppnade min dörr och såg ett starkt 

ljus. Där var fullt med speglar där man såg sig själv. Jag visste inte hur jag skulle komma ut. – Dörren är i 

svart och gult och guld. Handtaget är gjort av en pärla. Jag kommer in i en hall med en telefon. – Jag hade 

en röd dörr. Min pappa var bonde och körde traktor. Jag rymde hemifrån och mamma blev ledsen. – När 

jag öppnade min dörr kom jag ut på en strand. På stranden fanns ett blått hus och där inne fanns en säng. 

Havet var stilla. När en person berättat om sitt rum får de andra ställa frågor om hur det såg ut. Tjejen 

som berättat att hon kom in i en skog får många frågor om vad hon sett för djur i skogen. Hon säger att 

hon såg ett rådjur, men inga andra djur. Frågorna fortsätter och till slut blir hon irriterad. – Det var bara 

ett rådjur! Alla tar övningen på stort allvar och jag kan se rummen framför mig när deltagarna berättar. 

Det är en fin stund. Jag blir alldeles varm av deras berättelser. Det är det här som är så stort med drama. 

De gick egentligen bara runt i ett alldeles vanligt rum, men här sitter de och berättar om nya världar för 

varandra. Eller minnen, för via frågor kommer det fram att kvinnan som berättat att hon rymde hemifrån 

berättar om en verklig händelse. Och jag får vara med, som en liten fluga på väggen. 

 

Nästa moment är ett rollspel. Med hjälp av deltagarnas fotografier av sig själva bildas tre grupper. 

Bilderna läggs med baksidan uppåt i mitten, blandas runt och sedan vänder Dp på bilderna slumpmässigt 

och lägger de i tre högar. Uppgiften till grupperna är att de ska välja en av dörrarna och fantisera kring 

vilka personer som kan bo bakom den. En av deltagarna undrar om det kan vara en familj. Dp säger – Det 

var en bra ide´. Vi bestämmer att det ska vara en familj. Det blir mer sammanhållet då!  

 

Det bildas en rik familj bestående av en mamma, en pappa och en tonårsson, en fattig familj med två 

gamlingar och en vuxen son som jobbar som simmare samt en familj som består av musikkompisar som 

bor ihop. Dp går runt och hälsar på i varje familj och intervjuar medlemmarna. När alla vet vem de är och 

hur familjerna ser ut börjar rollspelet med att det är natt och alla sover. Snart blir det morgon och dagen 

börjar. Så fortgår spelet under denna fantasidag. Ibland fryser Dp spelet och går och hälsar på i familjerna 

för att se vad som händer. I den rika familjen har sonen problem i skolan. Han är mobbad. Föräldrarna 

blir arga och ringer rektorn. De byter skola. Deltagarna i denna grupp är väldigt inne i spelet. Det är 

häftigt att se hur de går in i sina roller och driver historien framåt. Särskilt tjejen som spelar mamman i 

familjen verkar helt uppslukad av rollen som hon gestaltar ganska traditionellt. Hon städar och fixar 

medan mannen går till jobbet. Hon ringer en väninna för att prata om sonens problem i skolan.  
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I två andra grupperna går det lite trögare. I kompisgänget får Dp ganska aktivt hjälpa till och komma med 

förslag för att improvisationen ska komma igång. Med hennes hjälp börjar de laga mat och repa för en 

spelning. En kvinna i gänget sitter och spelar trummor under största delen av spelet. Sonen i den fattiga 

familjen simmar och simmar och verkar vara inne i sin fantasi. Gamlingarna bara sover. Det är inte 

mycket interaktion mellan familjemedlemmarna. Dp iakttar allt som händer. Ibland när hon fryser spelet 

säger hon vad som kommer att hända när det startar igen. En gång berättar hon att sonen i den rika 

familjen kommer att gå ut och gå och hamna vid havet där han kommer att träffa sonen i den fattiga 

familjen. Några i kompisgänget ska gå till de rika föräldrarna och fråga om de får göra en film om dem. 

Det får de inte. Familjen tror att filmarna kommer klippa ihop filmen så det blir alldeles tokigt när det 

visas sen i teve. Dp lämnar också ett brev till den fattiga familjen om att det ska bli dans. Familjen 

bestämmer att sonen ska gå på dansen men att de gamla ska stanna hemma. I den rika familjen kommer 

det fram att det väntas tillökning.  

 

Rollspelet avslutas med att kompisgänget spelar på dansen som alla familjerna går till. Alla är där, utom 

gamlingarna i den fattiga familjen. När Dp sätter på en släpig balkaninspirerad instrumentalmusik och 

mannen i den rika familjen bjuder upp sin gravida hustru känner jag att jag blir rörd. Det finns en sådan 

närvaro i rummet. När mannen avslutar dansen för att leda hustrun bort till sonen som står ensam vid 

scenkanten så att han får dansa med sin mamma känner jag att jag får vara med om ”a moment”. 

 

Efter rollspelet samlas alla i en ring på stolar. Alla får berätta om sin rollkaraktär. När den rike mannen 

berättar om sin dag frågar Dp om det är sant som det bland sägs att rika människor inte har några 

bekymmer, de berättar då om mobbingen och att sonen blivit kallad för missfoster. Deltagaren som 

spelade sonen i den rika familjen säger – jag spelade lite som jag kände mig på riktigt. Jag var ledsen. Jag 

känner mig ofta så nu för tiden. Dp säger – så du kan förstå hur sonen kände sig för du kan också känna 

dig så? – Finns det något vi här i gruppen kan göra för dig när du känner dig så? Han tror inte det och 

rollberättelserna fortsätter. Jag tänker att han är modig som berättar om sin ledsenhet, och att han måste 

känna sig trygg med Dp och med gruppen för att öppna sig så. Deltagaren som spelade simmaren berättar 

att rollfiguren simmade för att känna sig lugn. Exempel på frågor som Dp ställde till deltagarna var – om 

du fick ge din rollkaraktär ett råd, vad skulle det vara? – Hade din rollkaraktär några drömmar?  

 

Nu är Gruppa slut för idag. Det är jag också. Men glad över det jag fått ta del av.  

     Tisdagen den 20 mars 
Jag och Dp träffas på biblioteket i staden där jag bor. Vi sätter oss vid ett bord på barnavdelningen. Dumt 

val kanske om man vill ha lugn och ro, men därifrån kan jag se min olåsta cykel genom ett fönster. Nåja, 

det är inte så många barn där så det känns okej. Vi hjälps åt att minnas dramapassen och pratar om hur 

man kan se på dem ur ett reflektionsperspektiv. Dp har läst en av de böcker om reflektion som jag 

använder mig av i uppsatsen. Det är spännande att höra vad som intresserar henne i boken för det är 

delvis annat än det jag fastnat för. När vi pratar om rollspelet lyfter Dp skillnaden mellan att reflektera-i-

handling och att fastna i improvisationen utan att komma vidare. Hon nämner kvinnan med trumspelet 

som ett exempel på att fasta och sonen i den fattiga familjen som ett exempel på reflektion-i-handling. 
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Båda spelade sina roller mest för sig själva, men som hon känner deltagarna och uppfattade det när hon 

gick runt under spelets gång såg hon här en tydlig skillnad. Från mitt utifrånperspektiv hade jag inte 

uppfattat den nyansen. 

    Onsdagen den 7 mars 2012 
Jag är på ett fritidshem och har drama med tjugosju barn i åldrarna 6-8 år. Två fritidspedagoger är med. 

Vi är i ett stort ljust atrium med stora glaskupoler i taket och fönster in till närliggande rum. Längst 

väggarna står halvhöga bokhyllor och framför dem några stolar och bord. I rummet finns en scen. Jag har 

med en djembetrumma och berättar för barnen att när jag spelar på den får de röra sig och dansa runt. När 

jag slutar spela ska de stanna och då berättar jag vilket land vi kommit till. När de vet vart vi kommit ska 

de mimiskt göra det de tror att man gör i det landet. Exempel på länder som vi hamnar i är hopplandet, 

mystiska landet, godislandet, vuxenlandet, skrattlandet och barnlandet När vi stannar i vuxenlandet blir 

det några sekunders tystnad och stillhet innan sorlet och aktiviteten startar. Några barn går runt och 

skäller och säger fy. Några skriver på datorer och pratar i telefon. Två barn sitter på scenkanten och halsar 

ur en flaska. Ingen verkar ha roligt. 

    Tisdagen den 20 mars 2012 
Mina kollegor spelar ett forumspel för en åttondeklass. Jag agerar joker. Spelet handlar om Filip och 

Camilla som är ett par. Under sommaren har Camilla varit bortrest och Sofie har flyttat in i ett hus på 

samma gata där Filip bor. Filip och Sofie, som ska börja i samma klass som de två andra till hösten blir 

kompisar och umgås som vänner hela sommaren. När Camilla kommer hem uppstår svartsjuka och 

komplikationer.  

 

I klassen som vi spelar för finns mycket attityd. När vi gör en publikuppvärmning är det mycket suck, 

stön och kommentarer. Jag får kämpa för att samla gruppen så pass mycket att jag kan instruera 

övningarna. Särskilt tre tjejer utmärker sig. De himlar med ögonen och verkar tycka att det vi har att 

bjuda på är bland det töntigaste de upplevt. De ifrågasätter varför de ska behöva värma upp, det är ju vi 

som ska spela teater för dem. Plötsligt går de bara iväg, fram på scenen och lägger sig i soffan som står 

där som scenografi.  

 

Vi spelar spelet och när det är dags för publiken att göra inhopp ropar en av de kaxiga tjejerna stopp. Hon 

byter ut Sofie i scenen när Camilla går på henne och säger att hon ska låta Filip vara och att han bara 

umgåtts med henne därför att ingen annan var hemma. Tjejen kaxar tillbaka och det blir en maktkamp 

mellan Camilla och elevens Sofie. Camilla ger sig inte och tjejen blir frustrerad och säger – Men, ge dig 

då. Vilket Camilla inte gör. När jag frågar eleven om hon är nöjd med sitt inhopp säger hon nej.  

 

Vi spelar om scenen. Samma tjej ropar stopp och säger när hon är på väg upp för att göra sitt inhopp – Ja, 

de här blir inte lika roligt, men jag provar nåt annat. Nu säger istället hennes Sofie att Filip pratat om 

Camilla hela sommaren och att hon förstår att han är så kär i henne. Hon är mycket lågmäld och 

pedagogisk. Camilla blir totalt avväpnad och scenen slutar i en öppning för vänskap mellan Camilla och 
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Sofie. Efteråt pratar vi om vilken skillnad det blev på scenen beroende på hur Sofie bemöter Camillas 

påhopp.  

 

5.1 De observerade passens struktur 
I de dramapass som jag observerat finns ett upplägg och en struktur som är vanlig i 

dramapedagogiskt arbete och som jag själv oftast använder mig av när jag planerar lektioner. 

Strukturen kan kort beskrivas som följer. Ofta börjar man med att sitta i en cirkel, på stolar 

eller på golvet. På dramaspråk pratar man om Rundan när alla får bli synliga genom att en i 

taget exempelvis berätta vad man heter, hur man mår, ens favoritsyssla eller något annat som 

passar grupp och sammanhang. Efter rundan övergår man till att göra någon dramaövning, 

sittandes kvar i ringen eller uppe på golvet. Eller både och. Sedan följer någon form av 

rolltagande i en improvisation, med eller utan förberedelsetid och ofta i mindre grupper.  

Improvisationerna delges varandra antingen genom att dramapedagogen stoppar ett rollspel 

för att se vad som händer i respektive grupp eller genom att visa upp förberedda 

improvisationer för varandra. Ofta avslutar man i ring igen. Samtalet kring det man gör löper 

som en röd tråd genom dramapasset och kan uppstå spontant eller vara noga planerat. Det kan 

ske efter varje moment eller bara efter vissa. Hur samtalen utformas är beroende på grupp, 

dramapedagog, timing och sammanhang. Jag menar att man kan dela upp ett dramapass i ett 

handlande såsom rundan, dramaövningar, improvisationer och delgivandet till varandra och i 

ett samtal som är skilt från handlandet, men har handlandet som utgångspunkt. Både 

handlandet i sig och samtalet kring det kan ses som reflektionsprocesser. 

5.2 Drama som reflektion i handlande 

5.2.1 Rundan, tillbakablicken och framtiden 
Man kan se Rundan som ett handlande i sig. Som en ritual och ett avstamp. Detta är våra 

förutsättningar här, just, nu, idag. Det är vi som är här och idag är vi på det här sättet. Men 

man kan också se den som ett tillfälle för självreflektion och därför kommer jag att 

återkomma till den lite senare i analysen. I de observerade passen gick dramapedagogen efter 

rundan över till att gå igenom med deltagarna vad som gjorts på Gruppa vid tidigare tillfällen. 

På så sätt lyftes den gemensamma erfarenheten i gruppen fram. Genomgången blev en länk 

tillbaka till dessa erfarenheter. Vid ett tillfälle diskuterade gruppen utifrån övningen blind 

kines hur man kan veta hur man ska bete sig i vissa miljöer, exempelvis i en kyrka. Här 

användes de gjorda erfarenheterna av övningen till att pröva tankehypoteser i en möjlig 

framtid, i verkliga livet. Dewey (2007) menar att de antaganden man gör i en reflektion är 
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beroende av ens tidigare erfarenheter men också omfattar en blick in i framtiden, ett 

förgripande av tänkbara framtida erfarenheter. Kyrkdiskussionen kan ses som ett exempel på 

detta. Öfverström (2006) säger att reflektion handlar om att återkoppla fiktionen till det 

verkliga vilket jag också tycker att fallet med kyrkan är ett exempel på. Vid den andra 

observationen användes erfarenheterna från gången innan, i form av nedskrivna ord till det 

fortsatta arbetet, till skapandet av nya erfarenheter i gruppen. 

 

Genom Rundan tar man i dramaarbete avstamp i - Det här är vi, NU. Genom en genomgång 

av vad som gjorts tidigare, vilka de gemensamma erfarenheterna är klargörs referensen 

bakåt - Det här gjorde vi, den här erfarenheten fick vi, DÅ-. Genom att generalisera och titta 

framåt på tänkbara situationer eller använda tidigare erfarenheter i nya övningar riktas 

blicken framåt – Med hjälp av våra erfarenheter kan vi tänka att man kan göra så här, SEN. 

Man kan se drama som en pendel som rör sig mellan DÅ-NU-SEN och att vi i denna pendel 

kan känna igen Deweys (2007) krav på reflektionen som en verksamhet med tydlig referens 

bakåt och med en hänvisning framåt. 

5.2.2 Dramaövningar - ett sätt att fördjupa erfarenheter och skaffa sig nya 
I de observationer och exempel som jag beskrivit ovan hittar jag många tillfällen då 

deltagarna både ges möjlighet att fördjupa tidigare erfarenheter och skaffa sig nya. När 

deltagarna på Gruppa myllrar och undersöker ordet himmel använder de sig av sina tidigare 

erfarenheter av himlar de sett och hur de påverkat dem. Med fantasins hjälp undersöker de 

vad som händer när himlen blir svart, hur man rör sig i regn och åska, var kan man söka 

skydd. De hade kunnat berätta för varandra med ord om sina tidigare erfarenheter, men 

genom att agera visar de sina erfarenheter samtidigt som de också skaffar sig en ny, här och 

nu, i fantasin och tillsammans. Rodgers (2007) säger att för Dewey är erfarenheten grunden 

för reflektion. Hon säger också att erfarenheter kan skaffas i fantasin, i fiktionen. Det viktiga 

är att det finns en koppling mellan självet och på det sätt erfarenheten skaffas. 

 

När barnen på fritidshemmet dansar till trumman, stannar när den tystnar och får reda på att 

de har kommit till vuxenlandet uppstår en stunds tvekan innan aktiviteten i rummet tar fart. 

Jag vill mena att de i sin tvekan ger uttryck för det som Dewey (2007) menar med att det 

reflektiva tänkandet har sitt ursprung i ett handlande som av någon anledning avbryts och får 

oss att stanna upp. Barnen blir för ett ögonblick förvirrade, vänder sitt handlande inåt för att 

hämta erfarenheter av vad det kan vara att vara vuxen. När de sedan sätter igång använder de 
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sig av sina erfarenheter och kan sägas fördjupa dem genom att agera ut dem. Samtidigt som 

de skaffar sig en ny erfarenhet genom sitt handlande.. Det kan tänkas att vissa barn mer tittar 

på hur kompisarna gör för att hämta inspiration och om det kan man tänka att de i så fall 

kanske väljer att bli inspirerade av ett handlande som knyter an till deras egen erfarenhet 

och/eller att fokus förskjuts på skaffandet av en ny erfarenhet från fördjupandet av gamla? Jag 

minns Dp´s uppmaning att härmas om deltagarna inte kunde komma på och tycker att man 

kan se det som ett uttryck för den reflektion i gemenskap som både Dewey (Rodgers 2007) 

och Heathcote (Öfverström 2006) resonerar kring. Barnen ges genom varandra möjlighet till 

nya perspektiv på vad det kan vara att vara vuxen som de direkt kan pröva i övningen. 

 

I drama ges deltagarna möjlighet att fördjupa sina erfarenheter genom att i fiktiva situationer 

använda sig av tidigare erfarenheter för att skaffa sig nya. Genom att använda sig av både 

tanke och känsla i en fysisk handling ges förutsättningar för djupa erfarenheter eftersom hela 

människan aktiveras. I fiktiva övningar ges möjlighet att direkt prova alternativa handlingar. 

Enligt Dewey (2007) handlar reflektion om att fördjupa sina erfarenheter och öka förmågan 

att styra kommande erfarenheters riktning.  

5.2.3 Fiktion och improvisation som reflektion 
Det specifika med dramapedagogiken är att man använder sig av fiktionen för att skapa sig 

nya erfarenheter och för att undersöka världen. I rollspelet som utspelade sig under min andra 

observation befann sig deltagarna under en lång stund i det fiktiva. I den rika familjen 

utspelade sig under denna fiktion tre stora händelser. Föräldrarna fick veta att sonen blev 

mobbad i skolan. De ringde rektorn och skällde på denne och beslutade sig för att byta skola. 

De blev erbjudna att vara med i en dokumentärfilm och tackade nej. De fick reda på att de 

skulle få barn. Inget av detta var förutbestämt utan hände i stunden, i samspel mellan 

deltagarna och i fiktionen. Under hela rollspelet hände det saker som deltagarna måste 

förhålla sig till utan att gå ur fiktionen och prata sig samman. När Tv-teamet kommer för att 

fråga om de vill vara med i en dokumentärserie kan man säga att de ställs inför en 

överraskning som de måste reflektera över för att kunna spela vidare. Detta gör de inom 

ramen för fiktionen och kan sägas reflektera-i-handling över fortsättningen av spelet. De 

måste sammanfoga sina enskilda idéer i ett kollektiv skapande under tiden de spelar vidare. I 

Schöns (2007) mening, reflekterar de i handling genom att tänka på det de gör, hur de gör det 

medan de gör det. Som jag förstår det är det också det här som Grünbaum (2009) och Östern 

(2005) menar med estetisk fördubbling, att reflektera över sig själv i förhållande till rollen. 
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Schön (2007) menar att när allt flyter på som vi har förväntat oss tenderar vi att inte tänka 

nämnvärt på det vi gör, men när vi möter motstånd, positiva eller negativa överraskningar kan 

vi reagera med att reflektera-i-handling. Jag tänker att detta kan gälla för improvisationer likt 

det rollspel som deltagarna på Gruppa gjorde. När roller och situation väl var etablerade flöt 

spelet på. När Dramapedagogen kom med impulser såsom förslaget att några i kompisgänget 

skulle gå och fråga om de fick göra en dokumentärfilm om den rika familjen eller när hon gav 

den fattiga familjen brev om dansen blev det ett slags motstånd i spelet. En överraskning som 

tvingade deltagarna till reflektion-i-handling.  

 

I samtalet med dramapedagogen kom det fram att hon upplevt att en av deltagarna mer fastnat 

i en rörelse än att hon var inne i spelet. Hennes upplevelse var att reflektionen-i handlingen 

inte riktigt kom igång för deltagaren. Förmågan att reflektera-i-handling säkert kan vara mer 

eller mindre utvecklad och också bero på dagsform. Jag tror att den hos de flesta människor 

kan övas upp och tänker på pojken med kaffekoppen i mitt inledande exempel. På ett sätt för 

dock även detta repetitiva handlande i trumfallet berättelsen framåt. Åtminstone måste de 

andra i spelet förhålla sig till att deltagaren i detta fall bara ägnar sig åt att trumma. Likväl 

som sonen i den fattiga familjen måste förhålla sig till att gamlingarna bara sover och sover.  

 

Ett av dramapedagogikens kännetecken är användandet av fiktionen. I direkta 

improvisationer försätts deltagarna i en fiktiv situation där handlingen inte är förutbestämd. 

Improvisationen utvecklas i fiktionen och kräver att deltagarna reflekterar-i-handling. Ibland 

får deltagarna tid på sig att förbereda en improvisation. Då hämtas stoff i deltagarnas 

tidigare erfarenheter för att skapa något nytt. En referens till det förflutna med en hänvisning 

till framtiden. En ojämvikt som när idéerna fogats samman leder till jämvikt enligt Dewey 

(2007). 

5.3 Drama som reflektion skild från handlande 
Om man ser dramapedagogik som bestående av de två delarna handlande och samtalet kring 

detta blir det samtalet som rymmer möjligheten till reflektion skild från handlande. Grünbaum 

(2009) skriver om den reflekterande dialogen och jag ser den som något som kan uppstå 

genom hela drampasset. Från rundan till avslut. Den är kopplad till upplevelser och 

erfarenheter och är en reflektion efter handlandet, men kan även vara en metareflektion, det 

vill säga en reflektion över reflektionerna. Den synliga delen av denna reflektion är det i 
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mångt och mycket dramapedagogen som styr över eftersom det är han eller hon som har 

rollen som samtalsledare. Det är ofta den som dramapedagogen kan planera i förhand var i 

passet den ska ligga och hur vilken form den ska ha. Till skillnad från reflektion i handlande 

som kan uppstå mer spontant eller som en bieffekt av andra syften dramapedagogen kan ha 

med olika övningar och improvisationer.  

 

I mina observationer har jag sett att dramapedagogen vid flera tillfällen i samtalet lockat till 

reflektion. Hon frågade utifrån erfarenheterna i gruppen efter övningen blind kines hur man 

kan veta hur man ska bete sig i en kyrka. Hon lägger grytlocket på golvet för att alla ska gå in 

och lägga sina tankar om passet under det. Hon ber de berätta över hur gruppindelningen gick 

till när hon gick ut ur rummet. Hon hjälpte med sina frågor deltagaren som spelade den ledsne 

sonen att återföra det fiktiva till det verkliga, vilket reflektionen i drama handlar om enligt 

Öfverström (2006). 

5.3.1 Drama som individuell och gemensam reflektion 
I passen jag observerat finns flera tillfällen då deltagarna efter övningar, enskilt eller i grupp 

pratar om, berättar eller visar upp för varandra. Ett exempel är när deltagarna efter att ha 

arbetat i grupper med sina ljud och vävt ihop dem till en berättelse låter de andra deltagarna 

lyssna. I denna process får åhörarna berätta vad de fick för associationer när de hörde ljuden. 

Detta kan man se som ytterligare ett exempel på den reflektion i gemenskap som Dewey 

(Rodgers 2007) och Heathcote (Öfverström 2006) talar om. Deltagarna får berätta vad de 

hörde och får sig också till dels att andra uppfattade annorlunda. Detta är en arbetsform som 

ofta används i dramaarbete och som ger deltagarna möjlighet att få flera perspektiv på möjliga 

tolkningar av det upplevda.  

 

Under mina observationer blev det tydligt för mig hur man i arbete med drama hela tiden rör 

sig mellan kollektiv och individuell reflektion. I exemplet med ljuden fick deltagarna först gå 

runt i rummet och leta efter ljud som var viktiga för just dem. När de spelade upp sina ljud 

gavs möjligheten för var och en att göra egna associationer för att i en gemensam reflektion få 

höra olika tolkningar av ljuden. Man kan även se denna pendling mellan det individuella och 

det gemensamma när dramapedagogen går igenom vad de gjort tidigare dramapass. Genom 

att minnas vad var och en gjort under olika övningar ges möjlighet till en tillbakablick både 

till individuella och kollektiva erfarenheter som finns i gruppen. 
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I dramaarbete finns hela tiden en pendling mellan det individuella och det gemensamma i 

övningar och i reflektionsprocesser. Man arbetar enskilt och i olika gruppkonstellationer. En 

del i arbetet är att visa för varandra och prata om det man ser. I denna process finns 

möjlighet till gemensam reflektion där man som deltagare kan få syn på många olika 

perspektiv kring ett ljud, ett problem eller en tolkning.  

5.4 Drama som självreflektion 
Det är svårt att göra sig osynlig när man deltar i drama. Att sitta i en cirkel är en symbolisk 

handling som säger mycket om vad man i dramaarbete eftersträvar. Att alla ska bli sedda och 

respekterade som sina unika jag, att alla tankar och åsikter tas på allvar, att alla bidrar till det 

gemensamma arbetet och att drama är en jämlik arbetsform där ingen är viktigare än någon 

annan eller har patent på tolkningar och svar. Jag tror att det näst intill är omöjligt att delta i 

dramaverksamhet utan att samtidigt på något sätt få syn på sig själv. Även om man väljer att 

inte säga något, att inte bidra blir det också synligt i en aktivitet som bygger på allas 

deltagande i någon form. Att bli synlig för sig själv innebär en möjlighet till självreflektion. 

Bengtsson (2007) talar om appercetionen, det vill säga medvetenhet om självet som en 

förutsättning för reflektion. Jag ser detta som en ledtråd till varför en del människor kan 

uppleva drama som så hotfullt. Det är inte alltid man gillar det man ser i den spegel som 

dramaarbete är.  

 

När dramapedagogen ber deltagarna att ställa sig så att alla ser när de ska gå igenom vad som 

gjorts på Gruppa tidigare gånger ger det deltagarna möjligheten att reflektera över sitt fysiska 

jag och hur det förhåller sig till andras. När de får gå runt med ett foto av sig själva och 

undersöka rummet för att sedan lägga fotot vid ett ljud som upplevs som viktigt just denna 

dag finns förutsättningar för självreflektion som dessutom förstärks genom att de får dela med 

sig av sina ljud för de andra i en reflektion i gemenskap. 

 

Eleven som gör de två inhoppen i forumspelet får chans att först reflektera över sin attityd 

som hon använder sig av i verkliga livet och vilka konsekvenser det får. I det andra inhoppet 

får hon dessutom chans att reflektera framåt över vad en annan attityd kan innebära i 

relationen med andra människor. Hon ges möjlighet att i Deweys (2007) mening reflektera 

över hur hon kan styra kommande erfarenheter genom att bete sig annorlunda än vad hon 

brukar. Hon säger också att – det här blir inte lika roligt, och ger med det oss övriga en 

förståelse till varför hon har den attityd hon har.  
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I rollspelet med familjerna finns sonen som blir mobbad i skolan. I samtalet efter spelet 

berättar eleven som spelade sonen att han själv kan känna sig ledsen precis som sonen i 

spelet. Han fick möjlighet att genom spelet bearbeta sin egen känsla och i samtalet om 

rollfiguren koppla tillbaka till den och höra att andra kan känna likadant. Här får vi ett konkret 

exempel på den treskiktade dialogen som Grünbaum (2009) redogör för. I den reflekterande 

dialogen synliggör deltagaren frukten av mötet mellan hans inre dialog och den 

improviserade dialogen i en fiktiv situation.  

 

I dramaarbete eftersträvas att deltagarna görs synliga både för sig själva och för varandra. 

Detta ger möjlighet till självreflektion. Eftersom man använder sig av sina erfarenheter i 

övningar och improvisationer som man sedan samtalar kring finns även förutsättningar för 

en djupare självreflektion som sätts i perspektiv i mötet med andras upplevelser och 

tolkningar.  

5.5 Förutsättningar för reflektion 
Man kan säga att det i dramaformen finns inbyggda möjligheter till reflektion. Jag har i 

resonemangen ovan försökt visa hur man kan se på moment som Rundan, improvisationer, 

fiktionen, och pendlingen mellan det individuella och det gemensamma som möjligheter till 

reflektion. Under mina observationer har jag dock sett att vissa förutsättningar är av största 

betydelse för att reflektionerna ska kunna djupna. Dessa förutsättningar handlar om 

gruppklimat och om dramapedagogens roll.  

 

I ett gott gruppklimat som det som fanns mellan deltagarna på Gruppa kan man prata om de 

Deweyska inställningar som Rodgers (2007) lyfter fram. Enligt Rodgers krävs det entusiasm 

och engagemang för det som det reflekteras kring. Jag tror att denna inställning underlättas 

om reflektionen bottnar i en lustfylld upplevelse som jag upplevde att deltagarna hade i 

exempelvis rollspelen. Ett gott gruppklimat ger också möjlighet att fokusera på uppgiften utan 

oro över det egna självet eller ångest över vad andra tycker och tänker i det Rodger kallar 

rättframhet. I ett gynnsamt gruppklimat finns också en vidsynthet, en generös inställning till 

att man kan tolka världen på olika sätt.  

 

Dramapedagogens roll är att medvetet ge förutsättningar för ett bra och öppet gruppklimat. I 

mina observationer har jag också sett att hennes eller hans roll är att ta ansvar för att 
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förutsättningar för reflektion ges. Dramapedagogen på Gruppa tydliggör det som händer i 

rummet genom att benämna det. Hon ställer frågor som uppmanar till både individuell och 

gemensam reflektion. Hon generaliserar, sammanfattar och tolkar och för sedan tillbaka sina 

tankar för att kolla om gruppen håller med. Under observationerna slogs jag av att 

dramapedagogen ofta lät övningarna ta lång tid och att hon genom att göra det också gav 

deltagarna förutsättningen att låta erfarenheten fördjupas än mer. 

 

I dramaarbete ligger stort fokus vid att skapa ett gott gruppklimat vilket är en av 

förutsättningarna för djupare reflexiva processer. Dramapedagogens ansvar är att ge 

förutsättningar för ett gott gruppklimat och möjlighet till djupare reflektioner.  

5.6 Summering av resultat och analys 
Det finns vissa moment som oftast ingår i ett dramaupplägg och som finns beskrivna i mina 

observationer och exempel. Många av dessa innehåller möjligheter till reflektion. Rundan 

symboliserar ett avstamp- HÄR. Genom en tillbakablick på gruppens tidigare erfarenheter ges 

tillgång till – DÅ. Genom att generalisera och bygga vidare på gemensamma erfarenheter 

riktas blicken framåt mot – SEN. Genom olika dramaövningar finns förutsättningar för 

deltagarna att fördjupa sina erfarenheter och skaffa sig nya, vilket kan ses om en reflektion i 

sig och som en växtkraftig grogrund för djupare reflektion eftersom hela människan aktiveras 

i övningarna. Improvisationer och rollspel kan ses som en reflektion- i- handling. Att delta i 

dramapedagogiskt arbete ger också rika möjligheter till självreflektion. Jag har också sett att 

ett gott gruppklimat är gynnsamt för reflektionsprocesser och att dramapedagogens roll är att 

ge förutsättningar för en djupare reflektion genom att sammanfatta, tolka, generalisera och 

ställa frågor.  

 

Jag tänker att man kan skilja på reflektionsmöjligheter i dramaarbete som finns inbyggt i 

själva arbetsformen, det vill säga reflektion i handlandet och på den medvetna 

reflektionsprocess som dramapedagogen handleder i form av en dialog, reflektion skild från 

handlandet. Drama ger deltagarna möjligheter till ordlös reflektion genom övningar, fiktion 

och improvisation.  De reflektioner som uppstår i arbetet kan dock fördjupas, synlig- och 

tydliggöras för individen och för gruppen genom verbalisering. 
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Med den vida definitionen av kognition som rymmer både minne, uppmärksamhet, 

verklighetsuppfattning, inlärning, beslutsfattande och problemlösning och som jag utgått från 

i denna uppsats anser jag inte att man kan se reflektion som en icke-kognitiv process.  
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6. Diskussion 
	  
I arbetet med den här uppsatsen har det blivit tydligt att det inte finns en klar definition av 

begreppet reflektion. Däremot många olika sätt att förstå begreppet på. En sak är dock klar. 

Reflektion handlar om lärande och erfarenheter. I förordet till boken Reflektion och praktik i 

läraryrket skriver redaktörerna att ”... reflektion handlar om att lära av erfarenhet, i 

praktiken…” (Brusling & Strömqvist, 2007, s. 7).  

 

Det här med att använda sig av människors erfarenheter i ett lärande sammanhang kan ju inte 

sägas vara något unikt för dramapedagogiken. Det tror jag att de flesta pedagoger skulle 

hävda att de gör. Men som jag ser det finns det vissa specifika drag inom dramapedagogiken 

som gör att man kan hävda att det här finns ovanligt goda förutsättningar för reflektion. 

 

Om vi börjar med erfarenheterna så handlar en betydande del av dramapedagogiskt arbete om 

att skapa erfarenheter enskilt och tillsammans. Med hjälp av fiktionen finns få gränser för 

vilka erfarenheter vi kan skaffa oss. I ett av samtalen med dramapedagogen som ledde 

gruppen jag observerat pratade vi just om fiktionens kraft i dramat. Hon berättade om hur rörd 

hon blivit efter rollspelslektionen när hon tänkte på deltagaren som spelade mannen i den rika 

familjen. Hon tänkte att i verkliga livet är det inte så troligt att han kommer få uppleva att 

vara en familjefar, men i spelet fick han erfarenheten på något sätt ändå. Han fick nosa på hur 

det skulle kunna vara att ha en son att hjälpa och en fru att dela problem och glädje med. 

Under rollspelet och i samtalet efter förstod man att han investerat mycket känslor i sitt 

rolltagande. I skapandet av erfarenheter i drama får man använda alla sina delar som 

människa, tanke, känsla och kroppslighet. Jag menar att det i dramapedagogiskt arbete ges 

möjlighet till djupa erfarenheter och att det är en växtkraftig grogrund för reflektion. 

 

Dewey säger om utbildning att "det är den rekonstruktion eller reorganisation av erfarenheten 

som fördjupar och förstärker förmågan att styra följande erfarenheters riktning" (Rodgers, 

2007, s. 54) och där rekonstruktionen eller reorganisationen skulle vara det reflektiva 

tänkandet.  I resonemanget ovan försökte jag visa att man i drama skapar djupa erfarenheter. 

Jag tänker att man även fördjupar de man redan har eftersom det är på dem man bygger sina 

nya i fiktionen. Kan man även säga att man i drama förstärker förmågan att styra kommande 

erfarenheters riktning? Ja, eftersom det är erfarenheterna från dramaövningar och 

improvisationer som oftast är stoffet till samtalet under arbetet så finns ju här möjligheter till 
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reflektion kring kommande erfarenheter. Diskussionen kring kyrkomiljön är ett exempel. Det 

unika med dramapedagogiken tycker jag dock är att man kan prova hur man kan göra i 

framtiden i fiktionen, här och nu. Flickan i forumspelet är det mest tydliga exemplet i mitt 

material, men även barnen på fritidshemmet har ju faktiskt möjlighet att prova en vuxenroll 

inför framtiden i dramaövningen. Hade jag och barnen efter övningen pratat om de 

vuxenbilder de visat, om jag hade frågat dem hurdana vuxna de vill bli och om vi gjort 

övningen igen för att gestalta dessa bilder hade möjligheten för dem varit tydligare.   

 

Så om vi köper att reflektion omfattar också en blick in i framtiden, och eftersom vi vet att vi 

inget vet om framtiden eftersom den inte existerat ännu så måste ju fantasin och 

föreställningsförmågan vara av avgörande betydelse för förmågan att kunna reflektera. Man 

kan också fundera på relationen mellan reflektion och improvisation. I analysen har jag 

försökt visa hur man kan se på improvisation som en slags reflektion-i-handling, men gäller 

det omvända? Att man behöver kunna improvisera för att kunna reflektera. Är reflektion och 

improvisation synonymt med varandra? En filosofisk fråga som inte får något svar här, men 

vi kan konstatera att i dramapedagogiskt arbete tränas och används fantasin och 

improvisationen som två av de viktigaste redskapen.       

 

För mig räcker det dock inte med beskrivningen av reflektion som ett sätt att lära av 

erfarenheten. Om man är krass skulle ju det betyda att råttor kan reflektera eftersom de kan 

lära sig att undvika en fälla om andra råttor gått i den förut. Nej det behövs något mer och jag 

menar att detta mer är självreflektionen. För att något ska vara en reflektion krävs det, enligt 

Bengtsson (2007) en bakåtriktande referens till den som reflekterar vilket jag inte tror är 

möjligt om man är en råtta. En äkta reflektion i Bengtssons mening når fram till en 

självupptäckt hos den som reflekterar. Jag menar att dramapedagogiken genom sitt fokus på 

relationen mellan grupp och individ rymmer unika möjligheter för människor att bli synliga 

för sig själva. Med dramapedagogikens icke-värderande förhållningssätt och självklara arbete 

för ett gott gruppklimat finns det goda förutsättningar för att denna ökande självmedvetenhet 

leder till fördjupade reflektionsprocesser.  

 

Utöver fiktionen och möjligheten till självreflektion menar jag att dramapedagogiken 

möjliggör reflektion i gemenskap.  I dramaarbete och kanske mest specifikt i processdrama 

vill man belysa problem, händelser och situationer ur olika perspektiv. Ofta vill man ge 
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deltagarna möjlighet att utifrån rolltagande se på en sak från olika håll. Detta menar jag är ett 

sätt att reflektera i gemenskap. Att sedan i samtalet prata om de erfarenheter man samlat på 

sig i rolltagandet och höra andra deltagares tankar och berättelser är ytterligare en dimension 

på reflektion i gemenskap.  

 

Kan man då hävda att dramapedagogik bidrar till att skapa reflektiva människor?  Utifrån min 

studie tycker jag att man kan säga att dramapedagogik rymmer rika och unika möjligheter till 

reflektion. För att svara på om möjligheterna verkligen leder till reflektioner hos deltagarna 

krävs ett inifrånperspektiv. Det är omöjligt att utifrån säga att en reflektion verkligen har 

skett. Man skulle behöva försöka fånga deltagares upplevelser av reflektion. Kanske något att 

forska vidare på? Denna uppsats handlar om hur man utifrån kan se på de reflektions-

möjligheter som dramapedagogiken bjuder. 

 

Jan Bengtssons (2007) diskussion om reflektion behandlar främst reflektion i förhållande till 

läraryrket. Jag tycker det är spännande att applicera hans tankar på människan istället för 

läraren. Om Bengtssons differentiering mellan yrkesverksamhet och yrkesområde kan gälla 

för min egen ”verksamhet” som människa och människan i allmänhet. Kan man säga att en 

reflekterande människa kan sätta sitt eget liv i relation till andra människors liv i historien, i 

nutid och i en möjlig framtid?  Och kan man säga att det är detta vi i drama arbetar med? 

       

Arbetet med denna uppsats har i hög grad ökat min förståelse för hur man kan se på begreppet 

reflektion i en dramapedagogisk kontext och jag tycker att jag fått svar på mina 

forskningsfrågor. Man kan definitivt förstå reflektion som en icke-verbal process, men 

knappast som en icke-kognitiv. Har min uppsats då något att tillföra i ett vidare sammanhang?  

Eftersom det inte finns så mycket skrivet om den specifika relationen mellan reflektion och 

dramapedagogik så tror jag att uppsatsen kan vidga dramapedagogers syn på de processer vi 

jobbar med i vårt yrke. Det jag hittat om dramapedagogisk reflektion i tidigare forskning 

handlar framförallt om reflektion i förhållande till rolltagande medan min studie tar ett 

helhetsgrepp på reflektionsbegreppet.  

 

Den empiriska delen av min uppsats bygger framförallt på två observationer. Man kan 

fundera över om detta var den bästa metoden och om jag hade kunnat göra på något annat 

sätt.? Man kan säkert mena att jag hade kunnat fokusera på andra saker i observationerna, att 
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jag hade kunnat tolka och analysera på andra och möjligen mer givande sätt. En kvalitativ 

forskningsprocess innebär en oändlig massa val. Valen måste göras och det innebär att man 

alltid hade kunnat välja annorlunda och slutprodukten hade kunnat se ut på många olika sätt. 

Jag har försökt redovisa mina val så gott jag kunnat, det vill säga de valmöjligheter jag själv 

sett. Det finns säkert åtskilliga fler valmöjligheter som jag inte ens uppfattat, utan sett som 

självklarheter.   

 

Ett annat sätt att söka svar på mina frågor hade varit att ha fokussamtal eller intervjuer med ett 

antal dramapedagoger och/eller dramadeltagare. Då hade fokus hamnat på hur 

dramapedagoger och deltagare upplever drama som en reflektionsprocess och inte på den 

dialog mellan teori och empiri som jag tycker är kärnan i min uppsats. Det bästa hade kanske 

varit att komplettera denna studie med dramapedagogers och dramadeltagares upplevelser, 

men det var inte syftet denna gång. Här finns utrymme till vidare forskning. 

 

Man kan också ställa sig frågan hur det faktum att deltagarna hade kognitiva funktionshinder 

påverkade resultatet. Under och efter mina observationer har jag återkommande ställt mig 

frågan om det jag observerade i passen, om de moment och processer jag såg inte skulle 

kunnat uppstå i en grupp där deltagarna inte hade funktionshinder. Jag har inte sett något 

sådant. Den händelse att deltagarna i den grupp jag observerat har kognitiva funktionshinder 

spelar för min undersökning inte någon roll, möjligtvis har det underlättat på så sätt att tempot 

varit något lägre än vad det kan vara i andra dramapass vilket hjälpt till att synliggöra det som 

skedde. 

  

Denna uppsats handlar inte om dramadeltagare med kognitiva funktionshinder. Däremot är 

det ett område som jag gärna hade sett mer forskning om. Jag slås ofta av hur sällan 

funktionshinder har betydelse i dramaarbete, men hur mycket det kan betyda i annan 

undervisning. Vad beror det på? Är vi alla lika inför dramapedagogiken? 
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