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Abstract  
Syftet var att beskriva, förstå och kritiskt analysera tre dramapedagogers beskrivna 

upplevelser av att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap. Genom 

fokusgruppsamtal framkom upplevelser av att arbetet som dramapedagog och regissör 

innebär att leda två parallella processer, dels en med fokus på gruppens utveckling och dels 

en som ska mynna ut i en konstnärlig produkt. Att leda arbetet beskrivs som utmanande 

och förvirrande, men också som fritt och kreativt. Kombinationen av ledarskap upplevs 

innebära en balansgång mellan att ”driva och stanna”. 

  

I resultatet framkom olika faktorer som påverkar upplevelserna, såsom förväntningar från 

arbetsplats och gruppdeltagare, en upplevd brist på tillit till dramapedagogernas 

konstnärliga ledarskap och bristande förståelse för vad dramapedagogik är. Andra faktorer 

som påverkar upplevelserna är gruppdeltagares känslor av oro och nervositet under 

föreställningsarbete, tidsramen, samt den utbildning informanterna har.   

  

I analysen kopplas informanternas utsagor till litteratur och tidigare forskning som berör 

relationen mellan drama och teater, samt ledarskap inom de båda områdena. En slutsats 

är att den konflikt som funnits mellan drama och teater, är avklarad på en teoretisk nivå, 

men fortfarande är en realitet i praktiken och påverkar dramapedagoger som arbetar med 

scenkonstnärlig produktion.  
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1. Inledning  
Den här uppsatsen handlar om tre dramapedagogers upplevelser av att leda arbetet mot en 

scenkonstnärlig produkt. Nedan beskrivs en situation som varit ingången till uppsatsen. 

 

En månad återstår på terminen. Arbetsplatsen är en kulturskola där en dramapedagog leder drama- och 

teatergrupper. Dramapedagogen arbetar processinriktat med drama och teaterarbetet i syfte att enskilda 

deltagare och grupper ska få utvecklas, men är också ansvarig för att få ihop en teaterföreställning som 

eleverna ska spela upp i slutet av terminen. Tiden är knapp och dramapedagogen känner sig sliten mellan 

verksamhetens två mål. Frågan är om det går att jobba processinriktat, med utrymme för reflektion, och 

samtidigt hinna färdigställa föreställningen .Vad ska prioriteras och hur ska gruppen ledas? 

  

Den här dramapedagogens situation är inte unik, vi uppfattar att dramapedagoger ofta har 

anställningar där det ingår att leda ett arbete mot föreställning. Anställningar som alltså 

innebär att leda gruppen både i egenskap av dramapedagog och regissör. Dramapedagogens 

ovan beskrivna känsla av att vara sliten mellan olika mål med verksamheten, är något vi 

hört flera dramapedagogkollegor prata om. Detta har gjort oss nyfikna och fått oss att 

fundera över hur det går att kombinera den dramapedagogiska processinriktade 

målsättningen med ett teaterarbete. Och framförallt, hur dramapedagoger upplever att leda 

ett sådant arbete.  

  

1.1 Förförståelse 

Vi som skriver denna uppsats är Elin Callmer och Frida Söderlind, dramapedagoger och 

vänner. Vår ingång till dramapedagogiken har varit genom teatern. Vi har båda spelat teater 

på amatörnivå och därigenom fått våra första möten med dramapedagoger. När vi sedan 

själva utbildade oss till dramapedagoger dök frågor om dramapedagogik kontra teater upp. 

Vår upplevelse är att drama och teater, som ämnen, liknar varandra då båda utgår från 

kroppsligt och verbalt gestaltande och har gruppens samarbete i fokus. Ändå upplever vi 

att det finns  skillnader. Den främsta skillnaden mellan drama och teater har vi uppfattat 

bestå i att dramaverksamhet sker inom gruppen medan teaterarbete istället riktar sig till en 

publik.   

 

Parallellt med det här uppsatsarbetet har vi läst en kurs i teaterproduktion och regi, vilket 

fått oss att ytterligare fundera på förhållandet mellan dramapedagogik och teater. 

Framförallt upplever vi att det ställs olika krav på ledarskapet i arbetet som regissör kontra 

dramapedagog. Således anar vi att kombinationen av ett dramapedagogiskt ledarskap och 

ett regissörskap kan innebära pedagogiska dilemman och svåra avvägningar.  
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1.2 Språkförtydligande 

Vi har valt att benämna både våra informanter och författarna till den litteratur vi refererar 

till, med det könsneutrala pronomet hen. Anledningen är att vi inte ser relevansen av att 

skriva ut deras könsidentitet i sammanhanget. Vi har valt att använda ordet en istället för 

ordet man, i betydelsen av en person i allmänhet. Anledningen är att vi föredrar ett 

könsneutralt ord för person i allmänhet. Vi är medvetna om att detta för vissa kan göra 

texten mer svårläst, men hoppas att det här förtydligandet ska ge förståelse och underlätta 

läsningen. I citat som återges har vi dock valt att inte ändra några ord, då vi vill återge dem 

så korrekt som möjligt 

 

2. Bakgrund 
Denna del ligger till grund för uppsatsens senare resultatdiskussion och är en presentation 

av de områden som uppsatsen rör sig inom. Nedan följer således litteratur och tidigare 

forskning som rör både dramapedagogik och teater, samt ledarskap inom de båda fälten.  

 

2.1 Vad är dramapedagogik?  

Dramapedagogiken grundar sig i reformpedagogiken med dess syn på att varje människa 

har behov och förmåga att vara skapande och kreativ. Den innehåller många olika metoder 

där deltagarna agerar tillsammans, både verbalt och icke-verbalt, samt ger tankar och 

känslor kroppslig form (Grünbaum, 2009). Schüldt (1994) är inne på liknande spår och 

menar att drama når både känsla och intellekt och är en handlingens och upplevelsens 

pedagogik. Dramaarbete engagerar deltagarna att använda sina egna kunskaper och 

erfarenheter, och sätter deras inställning till omvärlden i fokus. Också Erberth och 

Rasmusson (1996) anser att att kärnan i pedagogiskt drama är deltagarna och deras kreativa 

aktivitet. Att drama således utgår från deltagarna gör att deltagandet är viktigt, vilket 

Grünbaum och Lepp (2005) också poängterar när de fastslår att drama är något som bör 

upplevas aktivt för att bäst förstås. De menar vidare att dramapedagogiken är ett ämne med 

anknytning till både pedagogik och konst.  

 

Målsättningen med dramapedagogik är enligt Grünbaum (2009) kunskapsprocesser där 

både gruppen och individen växer, och som växlar mellan ”inlevelse i, gestaltning av och 

reflektion kring”( s. 41). Vidare definierar hen drama som ett "förlopp av fysiska och fiktiva 

gestaltande aktiviteter som tillsammans bildar helheter och sätter igång känslo- och 

tankeprocesser hos deltagarna" (Grünbaum, 2009, s. 40). Det specifika för 

dramapedagogiska processer beskriver Heikkinen (2005), är ”det ofullständiga, varandet på 
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väg mot (...), karaktäristiskt är också fördubbling, den estetiska fördubblingen (av rum, tid 

och figur) dvs. att vara i två världar, fiktionens och verklighetens” (s. 31).  

 

Sternudd (2000) har definierat fyra dramapedagogiska perspektiv: det 

personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande, det holistiskt lärande, och det 

konstpedagogiska. Inom det konstpedagogiska perspektivet, som vår studie berör, finns två 

framträdande mål. Det ena är att individer i samspel med andra ska utveckla sin 

personlighet, sin sociala samarbetsförmåga och förmågan att uttrycka sig kreativt, det andra 

är att deltagare tillsammans ska skapa en gemensam produkt. Grünbaum (2009) beskriver 

på liknande sätt att det dramapedagogiska arbetet kan riktas både inåt, mot gruppen, och 

utåt, mot en publik. 

 

2.2 Vad innebär ett dramapedagogiskt ledarskap? 

Grünbaum (2011) beskriver hur det som dramapedagogisk ledare är viktigt att möta varje 

elev förutsättningslöst, i strävan efter att skapa ett jämlikt och demokratiskt arbetsklimat 

där elevers känslor, tankar och upplevelser respekteras. Också skriver Silfver (2011) att 

”dramapedagogiskt ledarskap handlar djupast sett om att vara närvande i mötet och ge 

ramar inom vilka människor kan växa, både som individer och på scenen” (s. 132).  

 

Idealet för en dramapedagogisk ledare är att vara lyhörd och ha förmåga att anpassa 

ledarskapet efter gruppens behov (Végh Blidlöv, 2011). Hägglund (2011) resonerar på 

liknande sätt och skriver om att som ledare vara medskapande med sina elever. Hen 

hänvisar till Slades (u.å.) devis ”du är där för gruppens skull, inte gruppen för din!” (s. 21). 

Att utgå från grupp och deltagare är något som också Grünbaum (2011) menar är viktigt. 

Vidare skriver hen att dramapedagogens uppgift är att frigöra deltagares kreativitet, vilket 

kräver att ledaren har ett icke-värderande förhållningssätt samt strävar efter ett klimat fritt 

från konkurrens och bedömning. Till exempel bör ledaren inte värdera individers 

skådespelarinsatser utan snarare få gruppers samarbeten att fungera och uppmuntra 

kollektivets gemensamma ansträngningar att gestalta en berättelse. Att gestalta gruppens 

tankar är således överordnat det estetiska uttrycket (Grünbaum, 2011).  

 

Holmgren-Lind (2011) skriver att dramapedagogiskt ledarskap kan innebära att både leda 

skapandet av en estetisk produkt och/eller att leda en kreativ process. Hen menar att 

ledarskapet går ut på att ”göra medvetna val i pendlandet mellan att styra och inte styra” (s. 

87). Den dramapedagogiska ledaren har verktyg att leda arbetet både i dialog med sin grupp 
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och med regi. Därmed menar Holmgren-Lind att det är dags att lösa upp dikotomin mellan 

produkt och process som mål för dramapedagogiskt arbete.  

För att kunna utöva ett dramapedagogiskt ledarskap (…) krävs medvetenhet, närvaro 

och modet att lämna utrymme för gruppen. Dessutom krävs en konstnärlig 

medvetenhet. (...) Dramapedagoger behöver såväl akademisk som konstnärlig kunskap 

för att kunna utöva ett kvalificerat ledarskap där pedagogiken möter den estetiska 

formen. (Holmgren-Lind, 2011, s. 93) 

Också Grünbaum (2011) menar att ett dramapedagogiskt ledarskap bygger på goda 

kunskaper om ”drama och teater som estetiskt uttrycksmedel” (s. 41). Dock, tillägger hen, 

att det är tämligen enkelt att formulera tankar om det goda ledarskapet i teorin, men att 

praktiken ofta innebär ideal som kolliderar med verkligheten. Grünbaum menar att det som 

ledare därför är viktigt att reflektera över sitt ledarskap, sina styrkor och 

tillkortakommanden samt sin samhälls-, människo- och kunskapssyn.   

 

2.3 Vad är teater?  

Vestin (2006) menar att teater är “gestaltning av liv, av aktörer, inför publik, här och nu” (s. 

9). Ett liknande synsätt har Järleby (2005) som anser att teater är ett uppträdande inför en 

publik, och att ”teaterns värld är ögonblicket. Just vid ett speciellt tillfälle, i en speciell 

relation mellan aktör, rum och åskådare föds teatern för att dö och återuppstå igen” (s. 14). 

Hammergren, Helander, Rosenberg och Sauter (2004) definierar den teatrala händelsen 

som något som vid varje tillfälle omfattar “ett sceniskt framförande och de samtidigt 

närvarande åskådarna, sammanhållna genom en ömsesidig, kommunikativ process och 

förenade genom de politiska och samhälleliga kontexter som de tillhör” (s. 7). Men trots att 

teater alltså innebär att åskådare möter skådespelare här och nu, kan handlingen ändå 

utspela sig i en annan tid och på en annan plats, där och då.Vestin (2006) benämner det som 

paradoxen i teaterns väsen: ”Skådespelarnas närvaro i teaterhändelsens här och nu är 

verklig, påtaglig och köttslig. Samtidigt är ju teater ’på låtsas’, det är fiktion” (s. 11). Teater 

innebär alltså att två nivåer samverkar, en reell och en fiktiv.  

 

Mellan skådespelare och publik finns en outtalad överenskommelse (Vestin, 2006). Den 

handlar om publikens förväntningar på att det är just gestaltat liv som ska framföras och 

inte riktigt liv. Teaterhändelsen bygger på kommunikation mellan aktör och åskådare och är 

således ett ömsesidigt möte där båda parter är medskapande och förutsätter varandra 

(Sauter, 2004). Enligt Heed (2002) förutsätter teater, i sin enklaste form, endast två 

individers närvaro, en åskådare och en skådespelare. Om någon av dem saknas kan inte 

teaterhändelsen uppstå.  
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Teaterns ämne är människans liv, och det är gestaltat, alltså konstnärligt skildrat (Vestin, 

2006). Gestaltningen utförs av skådespelare som uttrycker sig med kropp och röst, vilket 

gör att teater alltid innebär något fysiskt och kroppsligt. “Det gäller de uppträdande, som 

intar spelplatsen, och åskådarna, som med sina sinnen upplever det som utspelar sig här 

och nu” (Hammergren et al., 2004, s. 7). Ett liknande synsätt har Heed (2002) som menar 

att teatern är en föreställande konst som kommunicerar med tecken, vilka åskådaren tolkar 

och ger betydelse. Vidare beskriver Heed att teatern är en av de mest sammansatta 

konstformer som människan skapat. Den innehåller element från till exempel måleri, 

litteratur, dans, musik, skulptur, och ofta från många konstformer samtidigt.  

 

2.4 Vad innebär ett regissörskap?  

Regissören är en arbetsledare med ett konstnärligt helhetsansvar, som sammanför 

teaterproduktionens olika delar till en helhet (Aare, 2009). Järleby skriver att regissören, 

utifrån sin kreativa vision, ”samordnar allas ansträngningar för att skapa en gemensam 

föreställning” (s. 122). På liknande sätt beskriver Vestin (2006) att regissören under en 

teaterproduktion samarbetar med en rad olika yrkesfunktioner, så som scenografer och 

producenter, men tillägger att arbetet som regissör ändå är ensamt då det är denna som 

måste axla det övergripande helhetsansvaret och även kunna fatta impopulära beslut. 

 

Vestin (2006) menar att det är av största vikt att regissören ”tänder” på det material eller 

den pjäsidé som ska bli till föreställning, eftersom det annars finns en ”oerhört stor risk att 

det inte blir bra” (s. 23). Likaså skriver Ayckbourn (2005) att ”om du tvivlar på ett projekt 

redan från början så kommer den där tunna sprickan i din tillit att växa till en ravin.” (s. 

120). Samtidigt som det är betydelsefullt att regissören själv har en tydlig konstnärlig vision, 

betonar Vestin (2006) att regissören också måste få sina medarbetare att tända på 

materialet. Ayckbourn (2005) skriver på liknande sätt att regissören ska ”skapa en atmosfär 

som gör att andra kan skapa” (s. 113) och anser att det är viktigt att låta skådespelarna 

känna att de har kreativa valmöjligheter. Också Blomqvist (2013) är mån om att ge 

skådespelarna utrymme för spontanitet och menar att det finns en risk att den försvinner 

om regissören så kallat ”överregisserar”. Att regissera handlar således om att ”driva lagom” 

(Vestin, 2006, s. 71). Vestin menar att det visserligen är viktigt att som regissör kunna 

behärska sin egen iver, men att det också är problematiskt med regissörer som driver för 

lite: ”risken är att hela initiativet, även det konstnärliga, glider bort från regissören och det 

slutar med att hon mera får hänga med på färden som någon slags symbol” (s. 73).  
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Vestin (2006) beskriver att regissören arbetar i två faser. Den första är en forskande fas, 

under vilken regissören testar sin hypotes tillsammans med skådespelarna. Den andra är en 

formande fas, under vilken regissören fastslår scenerier och alltmer bestämmer hur pjäsen 

ska kommunicera med den framtida publiken. Också Ayckbourn (2005) beskriver hur 

regissören inleder arbetet på ett utforskande sätt, som syftar till att få ensemblen att förstå 

pjäsen, men också att regissörens arbete är “märkvärdigt obestämt” (s. 113). Varje regissör 

har sitt eget tillvägagångssätt, vilket skiftar beroende på det sammanhang regissören jobbar 

i. Också Blomqvist (2013) skriver att regissörens arbete avgörs av den kontext hen verkar i, 

och att det krävs olika ledarskap på professionell nivå och amatörteaternivå.  

När det gäller amatörteater måste regissören vara ödmjuk och hellre ta vara på de 

chanser som dyker upp, än att ha en egen vision som han/hon envisas med att pracka 

på ensemblen (…) regissören måste vara pedagogen och känna av hur mycket det går 

att pressa fram en viss lösning. (Blomqvist, 2013, s. 113) 

Järleby (2005) är inne på samma linje och menar att regissören inom pedagogisk 

verksamhet inte har samma uppdrag som på en professionell teater:  

En regissör i ett utbildningssammanhang eller inom amatörteater är knappast regissör 

för sin egen skull utan för gruppens bästa där han har en uppgift och ett pedagogiskt 

ansvar att låta var och en av deltagarna blomma i produktionsarbetet utifrån vars och 

ens förutsättningar. (Järleby, 2005, s. 123) 

 

2.5 Sammanfattning  

Som framgår av ovanstående presentation av dramapedagogik och teater finns sådant som 

förenar områdena men också som skiljer dem åt. Drama beskrivs som en kunskapsprocess 

för grupper och individer medan teater beskrivs som en tidsbunden händelse innefattande 

åskådare, aktör och någon form av gestaltning. För att teater ska uppstå förutsätts således 

åskådare och skådespelare, medan utgångspunkten i drama är deltagarna själva. Det som 

förenar områdena är de två samverkande nivåerna, den fiktiva och den verkliga, liksom att 

båda har kroppslig och verbal gestaltning som uttryckssätt.   

  

Ett dramapedagogiskt ledarskap och en regissörs uppgift beskrivs i allmänhet på olika sätt i 

litteraturen. Den dramapedagogiska ledaren beskrivs som någon som arbetar för att möta 

elever på ett demokratiskt och icke-värderande sätt, som är lyhörd för gruppens behov och 

anpassar sin ledarstil därefter. Fokus ligger inte på individers enskilda prestationer utan på 

den kollektiva undersökande processen. Regissören i sin tur beskrivs framförallt som 

ansvarig för en produkt och som en arbetsledare med ett konstnärligt helhetsansvar. Det är 
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avgörande att regissören själv brinner för det material/manus som ska bli till föreställning, 

och sedan får medarbetarna med på den ”tändningen”. Regissörens arbete skiftar dock 

beroende på vilket sammanhang den jobbar i. 

 

2.6 Drama och teater - pedagogik och konst  

Då vi haft svårt att hitta tidigare forskning som specifikt berör kombinationen av ett 

dramapedagogiskt ledarskap och ett regissörskap, har vi valt att bredda vår teoretiska 

utgångspunkt. Därför presenteras här nedan forskning och litteratur som berör relationen 

mellan drama och teater samt relationen mellan pedagogik och konst.   

 

Järleby (2005) skriver att drama och teater har fått skilda innebörder i pedagogiska och 

estetiska sammanhang, men att de hämtar sitt grundmaterial ur samma källa. 

Samhörigheten mellan drama och teater är att deltagarna arbetar med fiktivt material och 

att agerandet är en viktig beståndsdel. Kommunikationen står i centrum inom de båda 

fälten, antingen mellan deltagare och rollgestalter eller mellan aktörer och publik. Järleby 

förklarar vidare att teater som används som i en undervisningsprocess ofta kallas för 

drama. Målet kan då vara att med teatrala medel nå en förståelse för mänskliga beteenden 

och relationer. Järleby förklarar att skillnaden mellan drama och teater ibland framhålls 

bestå i att drama avstår från mötet med en publik medan teater riktar sig mot en publik. 

Hen menar dock att detta är en sanning med modifikation, då det inom dramaarbete ofta 

förekommer uppspel inom den egna gruppen. Enligt Grünbaum (2009) sammanfaller 

drama och teater när en grupp aktörer tillsammans genom idéutveckling och 

improvisationer skapar en föreställning. Vidare beskriver hen att drama liksom teater kan 

ses som en sammanslagning av många konst- och uttrycksformer.   

 

Heikkinen (2005) menar att teater är ett centralt begrepp inom ”dramafostran” och att 

uppfattningen om drama som antingen en konstform eller en pedagogisk metod, länge har 

varit i kris. Hen beskriver vidare att både teater och drama är sätt varigenom världen görs 

intressant; både omvärlden och den inre världen utforskas. Sternudd (2000) anser att 

dramapedagogiken, oavsett ändamål, är nära besläktad med teatern, då agering, teaterns 

språk, används inom alla de fyra dramapedagogiska perspektiv som hen fastställt. Sternudd 

konstaterar vidare att den närhet som finns mellan dramapedagogik och teater gör att det 

gång på gång väcks frågor kring vilken relation de ska ha till varandra. Hen menar att frågan 

om drama som konst eller pedagogik, är ständigt aktuell, och måste hanteras av verksamma 

yrkesutövare. 
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Österlind (2008) slår fast att den konflikt som handlat om drama som konst eller 

pedagogik, nu är över. Hen menar att debatten dog ut i och med att Rasmusson (2000) i sin 

avhandling konstaterar att drama kan vara både och. Avhandlingen handlar i stort om 

dramaämnets framväxt och förändring under en trettioårsperiod, men berör i huvudsak 

frågan om var dramaämnet framförallt hör hemma. Debatten bestod i att företrädare för 

olika pedagogiska och estetiska inriktningar stred om hur ämnet skulle definieras. 

Rasmusson (2000) förklarar den ihållande debatten som en följd av att dramapedagogik då, 

som nytt ämne, hade svag teoretisk grund men konstaterar alltså själv att dramaämnet har 

ett naturligt samband med både teaterkonst och pedagogik. Hen menar att i praktiken har 

dessa synsätt kombinerats, och att motsättningen enbart funnits i teorin. Rasmusson 

refererar till Szatkowski (u.å.) som menar att det är just den positiva växelverkan mellan 

teater och drama som är utmärkande för dramapedagogik. I överensstämmelse med det 

anser Grünbaum (2009) att dramapedagogik, beroende på sammanhang, är värdefullt både 

som konstnärlig verksamhet och pedagogik. Det unika med dramapedagogik är 

gränsöverskridandet, och sammansmältningen mellan estetik och pedagogik. Remfeldt 

(2011), med erfarenhet av att leda teaterarbete i gymnasieskolan, menar dock att det finns 

en balansgång mellan det konstnärliga och det pedagogiska, som inte är helt oproblematisk. 

Ett gott konstnärligt resultat i ett produktionsarbete med eleverna kan gynna 

lärprocessen och öka elevernas medvetenhet om det estetiska uttrycket. Samtidigt kan 

ett alltför snävt fokus på konstnärlig kvalitet försvaga pedagogiska resultat. I bästa fall 

lyckas man uppnå kvalitet både konstnärligt och pedagogiskt. (Remfeldt, 2011, s. 179) 

 

Angående att vara pedagog i ett konstnärligt ämne beskriver Lindgren (2006) en  

“polariserad professionsdiskussion” (s. 30) som handlar om att vara konstnär eller pedagog. 

Lindgren hänvisar till Pembrook och Craig (2002) som, inom den konstnärliga 

professionsforskningen, saknar studier som handlar om lärares egna uppfattningar och 

erfarenheter. De anser att denna typ av studier krävs för att få förståelse för hur kunskap 

utvecklas bland lärare och för att få förståelse kring frågor om yrkesidentitet. Nielsen 

(1994) menar att kunskap behöver artikuleras och att förmågan att reflektera och kritiskt 

analysera sin egen praktik är avgörande för att den ska utvecklas (enligt Lindgren, 2006).  

 

3. Problemformulering  
Inom litteraturen finns beskrivet att målsättningen med dramapedagogiskt arbete kan 

vara både en produkt som riktar sig till en publik och att individer och grupper ska få 

utvecklas. Däremot tycks det dramapedagogiska ledarskapet och regissörskapet ha olika 
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fokus. Dramapedagogen beskrivs som en ledare som anpassar sitt ledarskap efter gruppens 

behov medan regissören beskrivs som någon som leder arbetet utifrån en egen konstnärlig 

vision. Vi har också uppfattat att dramapedagoger känner sig slitna mellan två olika slags 

förhållningssätt när de arbetar som regissörer.  

 

I tidigare dramaforskning framhålls hur dramapedagogik kan vara både konst och 

pedagogik, dock tycks det saknas forskning kring hur verksamma praktiker, 

dramapedagoger som själva jobbar med teater och regi, upplever kombinationen av ett 

dramapedagogiskt ledarskap och ett regissörskap. Då detta verkar vara ett outforskat 

område, ser vi en vetenskaplig relevans att ta del av verksamma dramapedagoger 

erfarenheter, för att försöka beskriva och förstå hur kombinationen av ledarskap kan 

upplevas. Vi tror att en ökad kunskap om hur dramapedagoger själva upplever sitt 

ledarskap, kan bidra till att utveckla synen på vad dramapedagogiskt ledarskap kan innebära 

och synliggöra hur en dramapedagogisk praktik kan se ut. 

 

4. Syfte och frågeställning  
Vi vill genom denna undersökning beskriva och försöka förstå det ledarskap som krävs av 

dramapedagoger som arbetar med scenkonstnärliga produktioner. Syftet är, genom att ta 

del av verksamma dramapedagogers upplevelser av att kombinera ett dramapedagogiskt 

ledarskap och ett regissörskap, söka förståelse genom att kritiskt analysera och tolka deras 

utsagor. Vi vill synliggöra en yrkespraktisk företeelse som vi uppfattar att många 

dramapedagoger påverkas av. Uppsatsen riktar sig till blivande och verksamma 

dramapedagoger och förhoppningsvis kan denna studie uppmuntra till samtal inom 

yrkeskåren. Genom att beskriva och kritiskt analysera några dramapedagogers upplevelser 

hoppas vi att fler dramapedagoger börjar reflektera och analysera kring sin yrkespraktik, och 

att fältet på så sätt utvecklas. 

 

4.1 Frågeställningar 

 Hur upplever dramapedagoger att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med 

ett regissörskap?  

 Vilka faktorer påverkar deras upplevelser? 

 

5. Metod 
Vi var intresserade av att ta del av några dramapedagogers tankar, erfarenheter och 

upplevelser kring att arbeta som dramapedagoger och regissörer. Nedan följer avsnitt som 

behandlar metodval, urval, tillvägagångssätt och etik.  



 

10 

 

 

5.1 Fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod 

Det finns olika rekommendationer om hur många deltagare en fokusgrupp bör bestå av.  

Till exempel skriver Kvale och Brinkmann (2009) att sex till tio intervjupersoner är ett 

lämpligt antal, medan Rosenqvist och Andrén (2006) rekommenderar fyra till åtta 

informanter. Fokussamtalet leds av en moderator som presenterar samtalets ämne, och 

målet är att få fram en rik samling synpunkter kring ett gemensamt fokus (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Wibeck (2000) anser att ”ordet fokus indikerar att diskussionen ska röra 

ett på förhand givet ämne. Ämnet initieras av ett stimulusmaterial och/eller av moderatorns 

inledning vid fokusgruppssessionen” (s. 9). Dock menar Wennberg och Hane menar (enligt 

Rosenqvist & Andrén, 2006) att ”fokussamtal inte behöver genomföras på ett visst 

föreskrivet sätt. Hur man planerar sin forskning avgörs från fall till fall och arbetssättet 

utvecklas under arbetets gång” (s. 76). 

 

Rosenqvist och Andrén (2006) beskriver att meningen med ett fokussamtal är att 

informanterna ska påverka varandra. Målet är att nå upplevelser och kunskaper ”på djupet, 

på ett sätt som inte skulle vara möjlig genom andra datainsamlingsmetoder, som till 

exempel enskilda intervjuer. Även Morgan menar (enligt Wibeck, 2010) att en 

fokusgruppssamtal kan vara mer än summan av enskilda intervjuer. Detta för att deltagare 

ges möjlighet att ifrågasätta varandra och förklara för varandra, samt för att åsikter oftare 

både uppkommer och bestäms genom att människor interagerar med varandra, snarare än 

genom att någon tänker på egen hand. Vi tog fasta på att fokussamtal som 

datainsamlingsmetod framför allt passar för “utforskandet av nya områden, i synnerhet när 

det gäller att beskriva yrkeskunnande och sådant som ibland benämns som ’tyst kunskap’” 

(Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 77).  

 

Wibeck (2010) menar att interaktionen kan underlättas om deltagarna har liknande 

bakgrund vad gäller kunskap och utbildning men att det samtidigt finns faror med en alltför 

homogen grupp. Om samhörighetskänslan blir för stor kan det leda till så kallat group-think, 

vilket innebär att konsensus råder och/eller att det finns normer i gruppen för vad som är 

rätt eller fel att tycka och tänka. Wibeck menar att det kan vara svårt att skapa fria 

diskussioner i sådana grupper. På grund av denna undersöknings begränsade omfattning 

var vi dock tvungna att vara flexibla i urvalet av informanter och sökte därför inte aktivt 

efter personer med olika erfarenhet. 
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5.2 Föreställningskarta  

Som dokumentationsmetod, utöver ljudupptagning, använde vi en så kallad 

föreställningskarta. Föreställningskartan kan liknas vid en tankekarta, en visuell, grafisk 

representation av personers föreställningar och tankeprocesser. Metoden syftar till att 

försöka ”fånga den förståelse som individen har byggt upp utifrån sina egna erfarenheter” 

(Scherp, u.å., s. 2). Scherp betonar vidare att föreställningskartan inte handlar om att ta reda 

på informantens förståelse för eller uppfattning om, utan förståelse eller uppfattning av 

något. På samma sätt som en karta är en orientering i ett landskap, ger föreställningskartan 

möjlighet att förstå en persons mentala landskap och tankeprocesser. Vi ville med 

föreställningskartan göra informanternas tankeprocesser tydliga, för dem själva, varandra 

och oss. 

 

Enligt Scherp (u.å.) har intervjuaren som uppgift att med hjälp av fördjupande frågor bidra 

till att den som intervjuas upptäcker och formulerar sina egna föreställningar, och 

tillsammans med informanten tydliggöra dessa föreställningar i form av en 

föreställningskarta. Det är enligt Scherp viktigt att intervjuaren presenterar syftet med 

intervjun, samt avstår från att värdera informantens utsagor. Uppgiften är istället att 

försöka förstå hur informanten tänker. Föreställningskartan skapas kontinuerligt under 

samtalet, och utgår från nyckelord som informanten skriver på lappar och fäster på ett 

papper. Scherp skriver att intervjuaren inte ska ta för givet att hen förstår nyckelordens 

innebörd. Istället är det viktigt att utgå från en icke-vetande position och ställa fördjupande 

frågor. Dessa frågor ska vara i stil med ”du har skrivit ……. – hur tänkte du då?” eller ”kan 

du utveckla det litet mer?”. 

 

Scherp (u.å.) menar att en fördel med föreställningskartan är att en, kontinuerligt under 

intervjuns gång, har möjlighet att orientera sig och stanna upp. Att samtalet blir tydligt 

dokumenterat och att informanten själv är medskapande i dokumentationen såg vi som en 

stor fördel, då vi såg det som ett verktyg för att kontinuerligt under samtalet bekräfta att vi 

förstått informanternas utsagor. Viktigt, enligt Scherp, är att vara medveten om att 

föreställningskartan inte ger en objektiv bild av hur det förhåller sig utan en bild av hur 

informanten uppfattar något, alltså hur någons förståelse för ett visst område ser ut. 

Svårigheter med föreställningskartan är, enligt Scherp, att den ofta genererar en stor 

datamängd, vilket kan göra det svårt att bearbeta materialet. Analysarbetet kräver att en inte 

fastnar i detaljerna utan kan pendla mellan att se delar och helhet.  
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5.3 Urval  

På grund av denna studies begränsade omfattning planerade vi att enbart ha ett fokussamtal. 

Således var det viktigt för oss att alla informanterna skulle bli hörda och få mycket 

utrymme. Därför planerade vi att inte ha för många informanter. I metodlitteraturen finns 

olika bud om hur många deltagare ett fokussamtal bör bestå av. Vi utgick från 

rekommendationen att det är lämpligt att inte vara ”färre än fyra och inte fler än sex” 

(Wibeck, 2000, s. 50). 

 

Via facebooksidor som riktar sig till dramapedagoger sökte vi informanter som arbetar med 

föreställningsarbete (till exempel på kulturskola eller inom annan amatörteaterverksamhet) 

och som ville prata om upplevelsen av att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med 

ett regissörskap. Således gjorde vi ett urval efter fruktbarhetsprincipen (Rosenqvist & Andrén, 

2006), vilket innebär att vi letade efter informanter som vi trodde hade mycket att säga i 

ämnet. Flera personer svarade på vår efterlysning, men slutligen kunde enbart tre 

informanter delta på samma plats, vid samma tidpunkt.  

 

I uppsatsen använder vi fingerade namn och benämner informanterna Esko, Pim och Moby. 

Informanterna kommer från olika verksamheter och kände inte till varandra sedan tidigare.  

Nedan följer en kort presentation av vilken utbildning informanterna har och vart de 

arbetar: 

 

 Esko: Dramapedagog som utbildat sig på folkhögskola. Jobbar som dramapedagog 

med teatergrupper inom kulturskola och frivillig amatörteaterverksamhet. 

 Pim: Dramapedagog och Levande Verkstadspedagog som utbildat sig genom kurser 

i dramapedagogik på högskola/universitet. Jobbar som dramapedagog med frivilliga 

teatergrupper inom församlingsverksamhet och studieförbund. 

 Moby: Dramapedagog som utbildat sig på folkhögskola. Jobbar som dramapedagog 

och fritidsledare på en grundskola där hen jobbar med drama och teater, både i 

undervisning och fritidsgrupper. Jobbar även med teatergrupper på en musikskola. 

 

5.4 Tillvägagångssätt  

Några veckor innan fokussamtalet fick informanterna, via mejl, ett stimulusmaterial i form 

av bilder. Vi bad dem välja en av dem, som på något sätt gestaltade vad dramapedagogiskt 

ledarskap innebär för dem, för att komma i gång i tankeprocessen. Fokussamtalet 

genomfördes sedan i en för informanterna anonym och ostörd miljö, i ett klassrum på en 

skola. På bordet, som samtalet hölls runt, fanns pennor och post it-lappar, samt ett stort 
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papper. Samtalssessionen började med att vi, som moderatorer, presenterade oss och 

fokussamtalets syfte och upplägg. Vi betonade att vi ville ha ett mångfacetterat och 

flödande samtal och att målet inte var att nå konsensus.  

 

Efter en kort presentationsrunda ställde vi en uppvärmningsfråga, för att göra deltagarna 

bekväma med metoden, situationen och varandra. Vi bad dem skriva tre post-it-lappar var, 

med ett ord eller en mening per lapp som besvarade frågan: Vad innebär ett dramapedagogiskt 

ledarskap för dig? Därefter fick en informant i taget presentera den första av sina 

lappar/ord/meningar och placera ut den på pappret. Sedan följde två ytterligare varv då 

lapparna i tur och ordning presenterades och placerades på pappret. När alla nio lappar var 

presenterade uppmuntrades informanterna att koppla ihop lapparna med varandra och 

försöka se samband, likheter och skillnader. Under detta moment kom interaktionen igång 

mellan informanterna, de drog streck mellan de lappar de tyckte hörde ihop, de hakade på 

varandras resonemang samt ställde frågor till varandra. 

 

Efter en kort fikapaus fortsatte samtalet med att vi ställde undersökningens egentliga fråga: 

Hur är det (för dig) att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap? På samma sätt 

som tidigare fick de besvara frågan med ord eller meningar på tre post it-lappar var och 

därefter presentera en lapp i taget. Denna gång fick deltagarna dock möjlighet att mer 

djupgående förklara och resonera kring varför de valt ordet/meningen. Både informanterna 

och vi som moderatorer ställde fördjupande följdfrågor och bad om exempel. Efter nittio 

minuter var alla lappar presenterade och vi avrundade med att sammanfatta vad som sagts. 

Avslutningsvis fick informanterna möjlighet att tillägga övriga tankar eller förtydliganden 

om de ville.  

 

5.5 Etik 

Fokussamtalet innebar att informanterna delade med sig av personliga upplevelser och 

erfarenheter som sedan skulle komma att analyseras. Att samla in data på detta sätt medför 

vissa etiska överväganden. Att deltagarna skulle vara anonyma tydliggjordes för 

informanterna både innan fokussamtalet och vid själva samtalstillfället. För att måna om 

deltagarnas anonymitet har vi valt att inte nämna någon vid namn eller specificera vart i 

Sverige samtalet ägde rum. Informanterna fick också information om att deltagandet var 

frivilligt och gick att avbryta när som helst, samt att det inspelade och dokumenterade 

materialet endast skulle användas av oss och enbart för denna undersökning.  
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I enlighet med det som Rosenqvist och Andrén (2006) rekommenderar skickade vi, innan 

vi genomförde fokussamtalet, skriftlig information om studiens syfte och upplägg samt vår 

undersökningsfråga till informanterna. Likaså påminde vi muntligt om detta vid tillfället för 

fokussamtalet. Vi har varit måna om att påtala, både före och efter genomförandet av 

samtalet, att det är vi som författare till uppsatsen som ansvarar för tolkning och analys av 

den insamlade datan. Vi valde ändå att i slutskedet av arbetsprocessen skicka uppsatsen till 

informanterna för respons. Responsen har vi tagit i beaktning, vilket gjort att vi justerat 

vissa detaljer, inför färdigställandet av uppsatsen.  

 

6. Resultat 
Nedan redogörs hur materialet från fokussamtalet bearbetats, varefter resultatet presenteras 

under två huvudrubriker. Under respektive rubrik återfinns underrubriker vilka syftar till att 

underlätta läsningen. Vi återger inte hur fokussamtalet framskred i kronologisk följd, utan 

presenterar de utdrag ur samtalet vilka vi anser besvarar våra undersökningsfrågor.  

 

6.1 Bearbetning  

För att få överblick började vi bearbetning av datan med att lyssna igenom ljudinspelningen 

av fokussamtalet och transkribera det. Utöver transkriberingen använde vi också den 

föreställningskarta med post it-lappar, med ord och meningar, som informanterna skrivit 

under fokusgruppsamtalet. Både transkriberingen och föreställningskartan låg till grund för 

den resultatanalys som sedan genomfördes. Utifrån den insamlade datan sökte vi teman, 

vilka vi slutligen kunde kategorisera under två övergripande rubriker: Upplevelser av att 

kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap och Faktorer som 

påverkar upplevelserna.  

 

6.2 Upplevelser av att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med 

ett regissörskap 

Två parallella processer 

I fokussamtalet framkommer det att informanterna upplever det som att två processer 

pågår parallellt när de som dramapedagoger arbetar mot en föreställning. Det beskrivs som 

att en dramapedagogisk process ska förenas med en konstnärlig, vilket innebär att två 

ledarroller kombineras, pedagogens och regissörens. Moby upplever arbetet som 

mångfacetterat och att hen som dramapedagog i kombination med regissör har många 

saker att ta hänsyn till. Hen beskriver arbetet som lustfyllt och intressant, men menar att 

det inte finns några enkla svar på hur en ska gå till väga, utan att det hela tiden handlar om 

att söka sig fram. Ett annat ord som Moby också använder för att beskriva arbetet som 
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dramapedagog och regissör är ”utmanande”. Hen menar att det dramapedagogiska 

ledarskapet i sig kräver stor närvaro och när det dramapedagogiska, grupputvecklande 

arbetet dessutom ska kombineras med ett produktionsinriktat teaterarbete krävs desto mer 

av pedagogen.  

Vi har så mycket att se på, eftersom vi inte bara sätter oss som en regissör och tänker 

“vi ska dit, jag har visionen”. Utan vi stannar ju hela tiden upp i visionen och 

omvärderar den och liksom är upplevande och närvarande.  

Moby menar att dramapedagoger generellt har en ödmjuk inställning till sin grupp, att de 

värnar om gruppens utveckling, men att det är utmanande att ha den inställningen när hen 

jobbar mot en scenkonstnärlig produkt. “Ja, men… då krävs det ju mer. Mer jobb av mig 

(...) jag behöver vara mer vidöppen liksom och mer tålmodig eftersom jag handhar en 

levande process (...) som också ska bli någonting”.  

 

En ständig motsättning  

Moby upplever en ständig motsättning i arbetet som dramapedagog och regissör, att det 

finns ett motsatsförhållande som existerar “i varje minut”. Esko håller med om att det finns 

ett motsatsförhållande och upplever att produktionsarbete hämmar möjligheten till 

skapandet av ett prestationsfritt klimat. “Konstnärlig vision versus prestationslöst, alltså jag 

ställer det lite emot varandra därför att jag tycker att alltid när man jobbar mot en 

produktion eller jobbar med någonting som man ska visa upp, så blir det en prestation”.  

 

Balansgång mellan att driva och stanna 

Pim upplever att det som dramapedagog och regissör hela tiden är en balansgång mellan att 

”driva och stanna” i arbetet. Det handlar om att dels utmana deltagare att hitta konstnärliga 

uttryck under formandet av den scenkonstnärliga produkten, och dels att avvakta, vara 

lyhörd för gruppens behov och skydda deltagare från press. Pim menar att det är viktigt att 

hen som ledare har ett lugn och är inlyssnande, att hen inte “går igång” bara för att hen 

själv ser möjligheter. Risken kan finnas att driva på en deltagare för mycket och locka fram 

något som deltagaren själv eller gruppen inte är redo för.  

 

Gruppens utveckling eller produkten? 

Esko har en upplevelse av att det är förvirrat att kombinera de olika ledarrollerna, att det kan 

vara svårt att veta vilket mål som ska prioriteras, gruppens utveckling eller produkten. 

Informanterna enas dock om att oavsett om en dramapedagog jobbar mot en 

teaterföreställning eller inte, är huvudfokuset alltid gruppens utveckling. 
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Föreställningsarbetet beskrivs som en ram, men grupp- och individutvecklingen som det 

egentliga målet.  

Eftersom jag jobbar med (…) dramapedagogik, pedagogiken finns ju med i ordet 

liksom (...) Då är ju min uppgift att även arbeta pedagogiskt, än om jag jobbar i 

regissörskapet utan ordet pedagogik, så tänker jag. Då är det ju ändå min uppgift att de 

som deltar här ska ju faktiskt också få en utveckling (...) mer än glädjen av att stå på 

scen. (Pim) 

 

Samtliga informanter menar att dramapedagogens uppgift är att skapa ett prestationsfritt, 

tryggt och demokratiskt klimat och att deltagare ska få utvecklas, både enskilt och i grupp. 

De menar att ledaren har ett enormt ansvar för att ta hand om sin grupp och bör vara 

lyhörd för gruppens behov, och göra pedagogiska val därefter. Moby tydliggör att arbetet 

med gruppens utveckling handlar om att alla deltagare ska bli sedda och få lika stor plats, 

samt att alla deltagare ska få möjlighet att använda sin fantasi och uttrycka sig konstnärligt. 

Deltagarna ska också få möjlighet till samspel och interaktion med varandra.  

Det är ju att de ska kunna samspela i den här processen, att det inte är en (…) 

egocentrerad människa som träder fram i en grupp, utan en människa som kan bli 

mogen nog att kunna ta plats, men som ändå fungerar som en demokratisk bärare i ett 

demokratiskt sammanhang.  

 

Fritt och kreativt 

Utöver att det är en balansgång mellan att “driva och stanna”, upplever Pim att det är fritt 

och kreativt att arbeta som dramapedagog och regissör. Hen menar att det finns många 

olika metoder och arbetssätt inom dramapedagogiken som är värdefulla att använda i ett 

produktionsarbete.  

Där är vi ju ganska fria som dramapedagoger för att det finns så mycket bra övningar 

som man kan använda sceniskt (...) Och det tycker ju jag, det är det som är lysande med 

att ha ett dramapedagogiskt ledarskap eftersom vi oftast har så många olika redskap 

med oss.  

Pim upplever att det finns en stor frihet i vad som kan visas upp för en publik. Möjligheten 

finns att framföra de delar som är färdiga, alltså utgå från var i arbetsprocessen gruppen 

befinner sig och till exempel framföra uppspelet som ett collage. Pim poängterar vikten av 

mötet mellan åskådare och aktör, att detta möte kan äga rum även utan en färdigarbetad 
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scenisk produkt. Pim anser att mötet med en publik tillför en extra dimension av 

kommunikation, som inte kan nås genom annat dramapedagogiskt arbete. 

 

Kollektivt undersökande arbete 

Både Esko och Pim uttrycker att de som dramapedagoger och regissörer är måna om att 

arbeta i en kollektiv process med sina gruppdeltagare. Esko menar att hen tillsammans med 

gruppen skapar den konstnärliga visionen för det som ska berättas, och Pim uttrycker att 

hen och gruppen äger produkten gemensamt, att de genom ett kollektivt undersökande 

arbete kommer fram till vad berättelsen handlar om och hur den ska gestaltas. Ett exempel 

på detta är när Pim tillsammans med gruppen utforskar ett manus, där Pim genom att ställa 

frågor till gruppen försöker reda ut vad orden i texten betyder, varför de sägs och vilken 

sorts historia som berättas. Hen kallar detta ett “ett bakvänt manusarbete” och beskriver 

det som att hen, tillsammans med gruppen, försöker “hitta fantasin i texten”.  

Det är ju ett mer undersökande, och det är det jag tycker kan vara kreativt för mig, att 

ha den ingången i en pjäs till exempel, istället för att jag suttit på min kammare och 

tänkt “att det här betyder det här och det här betyder det här”. Då är det ju roligare att 

langa ut och “okej, vad gör vi med det här nu då?  

Det finns dock svårigheter i detta gemensamma arbete menar Pim, som upplever att det är 

svårt att låta alla i gruppen vara med och bestämma i varje steg av produktionsarbetet.  

Sen självklart blir det så att om nån inte vill, “jag vill inte säga det här till dig” och “jag 

har den här rollen” (...) då är det ju verkligen en för alla - alla för en. Till slut, 

någonstans, så blir ju pjäsen viktigare än varje enskild individ, nånstans sker ju det.  

 

Att arbeta utifrån manus eller inte? 

Både Esko och Pim arbetar utifrån färdiga manus, Pim beskriver hur hen använder 

manuset som en ram inom vilken det finns möjlighet att motivera deltagarna till lek och 

improvisation, alltså till ett dramapedagogiskt arbete. Pims erfarenhet är att elever vill jobba 

med manus och att de hungrar efter att få göra något ”på riktigt”. Hen säger: “Ah men på 

riktigt är det, då tar vi Shakespeare. Och då börjar vi på riktigt, ni är skådespelare liksom. 

Och då kan man många gånger säga att det är skådespelarträning”. Pim beskriver att hen 

själv kan tycka att ett manus av Shakespeare är en ”stiff” ingång till produktionsarbete, men 

att det kan vara ett verktyg att öppna upp för improvisation. Esko håller med om att 

deltagare kan motiveras genom att hen som pedagog säger ”så här gör riktiga 

skådespelare”. Hens upplevelse är att deltagare får större självförtroende när de arbetar 

utifrån ett manus. “Det blir en seriositet i det, och det är kanske då man också börjar få 
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drömmar, man har kanske drömmar, man kanske går på teater för att man vill bli 

skådespelare”. 

 

Moby har aktivt valt bort att arbeta utifrån färdiga manus. Hen utgår istället till exempel 

från sagor eller låter deltagarna improvisera fram idéer vilka hen samlar i hop och 

sammanfogar till ett spelbart förlopp. Hen säger att hen valt bort att jobba med manus 

delvis på grund av brist på planeringstid och för att hen jobbar med elever på lågstadiet 

som har begränsade förutsättningar att läsa in repliker. Moby beskriver att arbetsättet med 

att låta deltagarna improvisera fram idéer, kräver stor närvaro av hen som ledare.  

Det positiva med det är ju att jag har blivit väldigt trygg i att jag behöver vara 

närvarande och att jag inte kan sitta och planera i tre timmar, utan jag får ta någonting 

jag kommer på och skriva ner på mobilen eller anteckningsboken, och sen kör jag på 

det och ser vart är gruppen. 

 

6.3 Faktorer som påverkar upplevelserna 

Förväntningar från arbetsplatser och gruppdeltagare 

Det finns olika anledningar till varför informanterna väljer att arbeta med just 

teaterproduktion. Moby säger att det i vissa verksamheter är ett “mer eller mindre uttalat 

krav” att det ska bli en färdig föreställning, medan det i andra verksamheter kan vara mer 

öppet. Esko menar att det finns en cementerad tradition på hens arbetsplats som innebär 

att det ska bli ett uppspel sista gången och att detta inte går att ändra på. Esko uttrycker att 

hen känner sig bunden till upplägget och upplever att hen inte kan ha ett fritt 

förhållningssätt. Således är arbetsplatsens förväntan något som påverkar huruvida det blir 

föreställningsarbete eller inte, och dessa förväntningar påverkar informanternas inställning 

till arbetet. Moby upplever också att deltagares förväntan på att få spela teater påverkar hen 

som ledare: 

Jag upplever att de ofta sitter där med tindrande ögon och de brinner av tusen saker 

som de vill, som de vill gestalta. De är ofta, liksom om de vet att det är teaterinriktat, 

väldigt inne i att det ska hända någonting, att det ska bli teater. Ibland upplever jag som 

att det är det första de säger: när blir det teater? 

 

Om förväntan och viljan att få spela teater finns, tycker Moby att det är hens uppgift, som 

dramapedagog, att ta deltagarnas önskemål på allvar. Moby beskriver det som att det är 

viktigt att “inte döda deltagarnas lust”. Också Esko menar att anledningen till att hen 

arbetar med teaterproduktion främst beror på förväntningar från deltagare och arbetsplats. 
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Esko som leder både teaterkurser och ”teaterlek”, menar att det under teaterkurserna är 

”självklart” att det ska bli en föreställning och att deltagarna är inställda på det. När hen 

däremot leder “teaterlek” finns inte alls samma krav på att arbetet ska mynna ut i en 

föreställning, och hen beskriver att det gör att hen känner sig friare och att hen då kan vara 

”mer i sin roll som dramapedagog”. Esko upplever också att deltagare har krav på att den 

sceniska produkten ska hålla hög kvalité, vilket påverkar hen som ledare. Hen upplever att 

prestationskrav inom och från gruppen försvårar hens strävan efter att skapa ett 

prestationsfritt klimat. ”Det (...) finns en förväntan från gruppen när man jobbar med en 

produktion (…) Som jag också upplever lite begränsar det här (…) att skapa en plattform 

där man inte behöver känna prestationskrav liksom”. Pim håller med om att förväntningar 

från arbetsplats och gruppdeltagare påverkar upplevelsen av arbetet, men säger också att 

det som pedagog är viktigt att vara snäll mot sig själv, att försöka se vilka förutsättningar en 

har och arbeta realistiskt utifrån dessa. Pim är den enda informant som påtalar en egen lust 

att arbeta med produktionsarbete: “regissörskapet står ju ändå på något sätt för att man 

själv vill skapa någonting här, att man själv vill ha en kreativ process i det tror jag”. Vidare 

menar Pim att det faktum att det ska bli en produkt på en viss tid, också kan ”tagga” eller 

motivera hen som ledare.  

Jag tycker den där prestationen kan vara en hjälp istället (…) att utmana deltagarna (...) 

den där prestation, alltså den är ju lite taggande också, för mig, att hitta liksom vad som 

kan jag tagga dig att prestera, hitta redskap för att uttrycka det du vill. 

 

Bristande tillit och förståelse från kollegor  

Något som påverkar Pims upplevelse av att arbeta som dramapedagog och regissör under 

föreställningsarbete är samarbetet med kollegor. Hen beskriver hur det kan bli 

”jättegnissligt”. När samtalet äger rum jobbar Pim med en musiker och hen säger att de 

kolliderar i olika syn på hur arbetsprocessen ska gå till. Pim beskriver hur musikern har sina 

partitur och fokuserar på att eleverna ska lära sig text och musik utantill, men hen menar att 

drama inte är ett övningsämne på samma sätt. Pims upplevelse är att kollegan tycker att det 

dramapedagogiska arbetet är “löst och flyktigt”. Hen upplever att kollegan blir frustrerad 

på hens arbetssätt och ifrågasätter hens dramapedagogiska regissörskap. Detta tror Pim 

grundar sig i att kollegan är orolig över att föreställningen/produkten inte kommer att bli 

klar. För Pim är det viktigt att produktionsarbetet inte forceras utan att eleverna känner sig 

trygga och redo innan de ställer sig på scen och förväntas leverera repliker. Pim upplever 

att hen stundtals måste försvara sina elever och ”agera grindvakt”, att hen måste bromsa in 

sina kollegor: ”Då får man vara så här ’vänta vänta, nu är inte läget att se, nu måste ni lita 

till mig som pedagog i det här’”. Pim uttrycker frustration över bristande tillit och säger 
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“men har jag regissörskapet, då måste de ju lita på mig!”. Pim menar också att det tar tid att 

få till ett bra samarbete med kollegor. Hens upplevelse är dock att kollegor efter hand litar 

på hens regissörskap och förmåga att ”ro produktionen i hamn”. Hen beskriver att kollegor 

förvånat utbrustit “Wow! Du är inte alls som så där jag trodde en dramapedagog var!”.  

 

Upplevelser av bristande förståelse för dramapedagogiken 

Moby fortsätter utifrån Pims resonemang angående samarbeten med kollegor och menar 

att personer som själva inte upplevt dramapedagogik inte förstår vad det är. Hens 

upplevelse är att det är först när människor kommer “nära” dramapedagogiken som de får 

förståelse för vad dramapedagogiska arbetsprocesser innebär, och att de då ofta tycker det 

verkar spännande. Moby beskriver vidare hur hen upplever att det finns bristande respekt 

för det dramapedagogiska arbetet.  

Det kan hända att en dörr rycks upp (…) och en förälder kommer in, och jag måste 

bromsa och säga “kan ni göra upp om tiden” eller “nu är vi inne i det här” eller “nej jag 

kan inte svara på den frågan just nu, jag jobbar här”. 

Å andra sidan menar hen att det kan vara bra att någon kommer in i det “heliga spacet”, då 

det ger möjlighet till självdistans och reflektion. Hen frågar sig om det utrymmet verkligen 

är så heligt: ”Att en dörr rycks upp, det tillhör verkligheten (...) Det finns en verklighet och 

vi är bara liksom resande i den verkligheten. I livet”. 

 

Bristande tillit till dramapedagogen som konstnärlig ledare 

Samtliga informanter har teaterbakgrund och uttrycker sig i positiva ordalag kring teater 

som uttrycks- och konstform, men i samtalet framkommer också upplevelser av att de som 

dramapedagoger inte räknas som scenkonstnärliga ledare. Pim menar att hen som regissör 

och dramapedagog arbetar med värdefulla metoder utöver själva repeterandet av 

föreställningen, såsom improvisation runt tematiken. Pim menar dock att om en “vanlig 

regissör” jobbar på detta sätt så hyllas hen, medan motsvarande arbete lett av en 

dramapedagog inte värderas lika högt. Pim upplever att det finns en fördomsfull syn på 

dramapedagogiskt arbete som ”skol-aktigt”, drama som ett “hjälpämne” till andra ämnen. 

Hen menar att det är orättvist att drama inte räknas som ett konstnärligt ämne och att 

dramapedagogen inte räknas som konstnärlig ledare. Pim menar vidare att dramapedagoger 

i Sverige är “flacka” och inte tar dramapedagogikens konstnärliga potential på allvar. Hen 

menar att drama i engelskspråkiga länder har en helt annan status. Pim får medhåll av 

Moby, som också tycker det är orättvist. Moby betonar att det konstpedagogiska faktiskt är 

en del av dramapedagogiken och hänvisar till Sternudds avhandling. Pim menar att det är 

viktigt att som dramapedagog och regissör stå upp för att ens arbete är konstnärligt och att 
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dramapedagogiken i sig har konstnärliga värden, vilket de andra informanterna håller med 

om.  

 

Att titulera sig som regissör eller inte 

Återkommande under fokusgruppsamtalet positionerar sig flera av informanterna mot 

begreppet regissör. Esko anser att regissör är ett laddat ord och att det inte är vem som 

helst som får titulera sig som det. Esko säger att hen känner sig lite “rädd” för begreppet 

och att det inte är något hen själv skulle kalla sig. Esko beskriver sin bild av regissören som 

en ledare som sätter sin egen vision främst, inte skådespelarnas/gruppens, vilket skiljer sig 

från hens ”dramapedagogiska” strävan efter att skapa en gemensam vision tillsammans 

med gruppen. Moby menar att en regissör har en mycket tydligare ledarroll och 

konstnärligt uppdrag än en dramapedagog, hen menar att en arbetsprocess ledd av en 

regissör ofta är stark hierarkisk och således skiljer sig från en dramapedagogisk 

arbetsprocess.  

Jag skulle inte säga att jag är regissör därför att för mig är att vara regissör att vara det 

professionellt och ha skådespelare som man regisserar. Om jag hade en väl inövad 

amatörgrupp eller professionella skådespelare som jag fick i mina händer som 

dramapedagog/regissör, då skulle jag kalla mig för det. Men i dagens läge kallar jag mig 

för dramapedagog, men jag tar på mig regissörsrollen när jag jobbar så, men jag skulle 

inte renodlat kalla mig för regissör.  

 

Pim är den enda som kallar sig regissör. Hen menar att när hen leder en grupp mot 

föreställning så är det ju hen som har det yttersta ansvaret för de som står på scen och det 

som visas upp. Hen ansvarar för regin och är således en regissör. 

                                                        

Tidsbegränsningen, en försvårande omständighet eller en möjlighet? 

Återkommande under fokusgruppsamtalet lyfter informanterna tiden som något som 

påverkar deras arbete. När det måste bli en färdig produkt på en viss tid uttrycker de alla att 

det inte finns samma utrymme för process som i annan dramaverksamhet. Moby berättar 

om ett jobberbjudande hen fått, där föreställningsarbetet skulle få löpa över ett helt år. 

Detta menar hen är ett sympatiskt förhållningssätt som överensstämmer med en 

”dramapedagogisk” syn på teaterarbete. Hen menar att dramapedagogiskt arbete mot 

föreställning är processinriktat, och säger att om den tillgängliga tiden för detta arbete bara 

är en termin är det inte tillräckligt. 
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Så tycker inte jag att jag liksom på en termin, speciellt inte om jag träffar deltagarna en 

gång i veckan, inte mer, når till det kvalitativa djup som jag skulle vilja nå till, och vet att 

jag skulle kunna nå till, om processen fick fortgå. För jag tycker om att jobba både med 

lust och liksom kombinera det med djupet och att det kan få vara båda delarna. Det kan 

få vara lite ytligt och glättigt men det kan också få vara gravallvarligt och djupt. 

Pim håller med om att tiden spelar roll. Just nu jobbar hen ganska ”fritt med tid”, vilket är 

något hen kämpat sig till, och menar att alla borde ha möjlighet till. Pim påtalar dock att det 

som dramapedagog och regissör alltid går att vara flexibel med tiden eftersom möjlighet 

finns att bjuda in en publik till “det som man har”. Att resultatet kan få vara ofärdigt eller 

collage-aktigt. Det viktiga är mötet med publiken och inte produkten i sig. 

 

Att prestera på scen vållar oro och nervositet hos deltagarna 

En annan faktor som påverkar upplevelsen av att arbeta som dramapedagog och regissör är 

den oro och nervositet som uppkommer hos deltagare i samband med föreställningsarbetet 

och förväntan att prestera på scen. Pim menar att dessa känslor kan leda till att gruppen 

ifrågasätter både ledaren och arbetet. Om gruppen upplever att de inte litar på ledarskapet 

eller till att produkten kommer att bli tillräckligt bra, menar hen att gruppen kan bli ”nästan 

anarkistisk” och ta över ledarskapet. I sådana lägen, där det uppstår konflikt, upplever hen 

att det är svårt att vara en lyhörd demokratisk ledare. Pim beskriver det som en balansgång, 

att arbeta på ett ”platt” demokratiskt sätt, i strävan efter att allas åsikter ska bli hörda, och 

samtidigt se till att gruppen inte tar över ledarskapet.  

 

Utbildningen - inte förberedande nog  

Esko upplever att hen under sin dramapedagogutbildning inte förberetts tillräckligt på att 

leda föreställningsarbete, vilket påverkar upplevelsen av att jobba som dramapedagog och 

regissör. 

Alltså jag tänker på det, att på vår utbildning så pratade vi inte så mycket om regi alls, jo 

lite grann (…) så jag känner mig osäker på rollen som regissör då, eftersom det då var 

en roll jag var, eller är, tvungen att ta på mig nu liksom. 

Moby, som gått samma utbildning som Esko, håller med. 

En sak som vi pratade väldigt mycket om i min klass var att vi inte förbereddes för att 

leda teater på något vis, utan att det krävdes i så fall antingen att man själv hade hållit på 

med det väldigt mycket innan för att veta vad den biten var, eftersom utbildningen bara 

tangerade det väldigt lite (…) Jag anser fortfarande att jag inte skulle kunna leda det om 

jag själv inte hållit på med teater så mycket. 
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Moby tycker att regibiten borde tas på större allvar och få mer utrymme på 

dramapedagogutbildningen. Hen säger att teater med självklarhet ska vara en del av 

dramapedagogiken. Pim har inte utbildat sig på samma skola som Moby och Esko, men 

säger angående dramapedagogik och teaterarbete: ”Jag tror man måste koppla ihop det 

mycket mer och se att dramapedagogen många gånger är en ledare i en teaterprocess, tror 

jag är jätteviktigt”.  

 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

Informanterna upplever att två parallella processer pågår samtidigt i arbetet som 

dramapedagog och regissör. Den ena handlar om det grupputvecklande arbetet och den 

andra om arbetet mot en scenkonstnärlig produkt. Informanterna upplever att arbetet 

innebär att två ledarskap förenas, vilket delvis upplevs som en ständig motsättning. Det  

krävs också mer jobb av pedagogen när ett dramaarbete med fokus på grupputveckling 

kombineras med ett produktionsinriktat arbete. Ledarskapet beskrivs som utmanande, 

förvirrat och mångfacetterat, med många saker att ta hänsyn till, men också som kreativt 

och fritt. Arbetet innebär en balansgång mellan att driva gruppen mot en konstnärlig 

produkt och att stanna upp för att skydda gruppen mot press. Föreställningsarbetet 

beskrivs som en ram, och individ- och grupputvecklingen som det egentliga målet. Men 

produkten upplevs också vara av stor vikt, då mötet med en publik tillför en extra 

dimension av kommunikation. 

 

Det som påverkar informanternas upplevelser av att arbeta som dramapedagog och 

regissör är förväntningar från arbetsplats och gruppdeltagare, bristande förståelse (från till 

exempel kollegor) för vad dramapedagogik innebär, samt bristande tillit till 

dramapedagogen som konstnärlig ledare. Det som ytterligare påverkar är tidsramen för 

föreställningsarbetet liksom deltagares känslor av oro och nervositet som uppkommer i 

samband med detta. Också den utbildning informanterna har, anges som något som 

påverkar upplevelserna av att arbeta som dramapedagog och regissör.  

 

7. Diskussion och tolkning  
Nedan presenteras diskussion och kritisk analys av resultat och metodval. Med kritisk 

analys av resultatet menar vi att vi vänt och vridit, omprövat och undersökt informanternas 

utsagor för att nå en djupare förståelse för dem. Rosenqvist och Andréns (2006) menar att 

den sortens kritiska tänkande inte går ut på att värdera, utan snarare på att ”utveckla, 

nyskapa eller frigöra” (s. 17).  
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7.1 Resultatdiskussion 

Nedan följer resultatdiskussionen, vilken stöder sig på den forskning och litteratur som 

presenterats i bakgrunden. Diskussionen presenteras under ett antal rubriker, vilka syftar till 

att underlätta läsningen.  

 

En ständig motsättning  

Informanterna beskriver hur de som dramapedagoger och regissörer leder två parallella 

processer, vilket upplevs som en motsättning som existerar ”i varje minut”. Informanterna 

upplever alltså ständigt en stridighet som är högst påtaglig och som påverkar deras 

ledarskap. Att de i praktiken påverkas av dikotomin pedagogik kontra konst/drama kontra 

teater, tycker vi är intressant då Österlind (2008), på en vetenskaplig teoretisk nivå, 

konstaterar att konflikten mellan ämnena är över och att definitionen av drama också 

inkluderar teater. Informanternas upplevese står således i kontrast till det Österlind menar 

och även till det som Rasmusson (2000) skriver, nämligen att konflikten mellan drama och 

teater enbart funnits i teorin, och att områdena i praktiken kombinerats. Vi tolkar det som 

att konflikten mellan drama och teater således är avklarad på en teoretisk nivå, men 

fortfarande är en realitet i praktiken, och ständigt påverkar dramapedagogers ledarskap.  

 

Teaterformen ger tyngd och dignitet åt det dramapedagogiska arbetet 

Även om arbetet som dramapedagog och regissör beskrivs innebära två parallella processer 

är det tydligt att det grupputvecklande arbetet är viktigast och det egentliga målet med 

teaterarbetet. Detta överensstämmer med Grünbaums (2011) resonemang om att 

gestaltandet av gruppens tankar är överordnat det estetiska uttrycket. Informanterna 

beskriver hur de använder föreställningsarbetet som en ”ram” inom vilken de genomför ett 

dramapedagogiskt arbete. De beskriver också hur de genom att definiera arbetet som 

teaterarbete, och till exempel kallar en övning för ”skådespelarträning”, upplever att 

deltagarna blir motiverade. Således verkar det finnas något i begreppet ”teater” som 

innebär en dignitet eller en status som ”drama” inte har. Varför motiverar teaterarbetet mer 

än ”vanligt” dramaarbete? 

 

Går det att jämföra regissörens roll med dramapedagogens? 

I resultatet framkommer att ledarens egen konstnärliga vision är underordnad gruppers 

behov och önskemål. Detta skiljer sig radikalt från det som Vestin (2006) och Ayckbourn 

(2005) menar, det vill säga att regissören måste tända på föreställningsidén och veta vad 

hen vill berätta. För oss blir det tydligt att regissören och dramapedagogen har olika 

funktioner. I litteraturen definieras regissören som en konstnärlig arbetsledare, kanske 
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anställd vid en teater, som har en idé som hen sedan förverkligar. Hela det scenkonstnärliga 

arbetet tar således avstamp i den enskilda regissörens idé och ”tändning”. 

Dramapedagogerna som regisserar beskriver istället hur de är präglade av att vara just 

pedagoger, vilket innebär att de har andra, pedagogiska mål med verksamheten. Det viktiga 

är inte produkten i sig, utan arbetsprocessen mot den. Målet med denna process är att 

deltagarna ska utvecklas och få ut något ”mer” än glädjen av att stå på scen. 

Dramapedagogernas utsagor liknar den i litteraturen beskrivna målsättningen med drama, 

nämligen att möjliggöra kunskapsprocesser där både grupper och individer växer, och där 

deltagare i samspel med andra ska få möjlighet att utveckla sin personlighet, sin 

samarbetsförmåga samt förmåga att uttrycka sig kreativt (Grünbaum, 2009; Sternudd, 

2000).  

 

För oss blir det tydligt att det krävs olika slags ledarskap beroende på vilka målen med 

arbetet är. Om detta skriver även Blomqvist (2013) och Järleby (2005), vilka menar att 

regissören har olika uppdrag beroende på verksamhetens karaktär, om den sker på en 

professionell teater eller inom pedagogisk verksamhet. Vi tänker att det således kanske inte 

ens går att jämföra dramapedagogernas föreställningsarbete med det regissörskap som 

behandlas i litteraturen, då det senare berör ett konstnärligt ledarskap på en teater? 

 

”Till slut, någonstans, så blir ju pjäsen viktigare än varje enskild individ”  

Både i dramalitteraturen och i resultatet betonas att det dramapedagogiska ledarskapet 

innebär att vara lyhörd, göra val utifrån gruppens behov och att arbetet syftar till att 

deltagarna ska få utvecklas både enskilt och i grupp (Végh Blidlöv, 2011). En informant 

beskriver det som att teaterarbetet syftar till att alla deltagare ska bli sedda, få plats och ha 

möjlighet att uttrycka sin fantasi. Vi frågar oss om detta är möjligt? En annan informant 

menar å andra sidan att ”till slut, någonstans, blir ju pjäsen viktigare än varje enskild 

individ”. Kan alla deltagare få lika stor plats i teaterarbete? En iakttagelse vi gjorde under 

analyserandet av materialet är att informanterna inte alls pratar om vilka avvägningar de gör 

till exempel gällande rollbesättning. Är det möjligt att alla deltagare får en lika 

stor/betydelsefull roll i en pjäs? Detta skulle vara intressant att utforska vidare, då vi här 

anar ett specifikt pedagogiskt dilemma som kräver medvetna avvägningar.  

 

”Driva och stanna” eller ”driva lagom”?  

Att leda arbetet i de två parallella processerna beskrivs i resultatet som en balansgång 

mellan att driva mot en konstnärlig produkt och att stanna upp för att se till att gruppen 

”hinner med”. Det framkommer att det finns en risk att ledaren driver på deltagarna allt för 
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mycket om fokuset är inriktat på föreställningen/produkten. Vestin (2006) menar att 

regissören bör driva lagom medan informanterna pratar om att driva och stanna. Begreppen är 

snarlika men skiljer sig på sådant sätt att dramapedagogernas stanna handlar om att lyssna in 

gruppens behov och skydda deltagarna från press, medan Vestins driva lagom syftar till att ge 

utrymme för egna kreativa initiativ från skådespelarna. Det är intressant att Vestin menar 

att det är riskfyllt att som ledare driva för litet, då detta kan resultera i att gruppen tar över 

ledarskapet, medan informanterna snarare beskriver att det är riskfyllt med en ledare som 

driver på för mycket. Vi tolkar det som att dramapedagogerna månar om att inte köra över 

sin grupp och att de är starkt påverkade av sin yrkesidentitet som dramapedagoger med 

huvudfokus på gruppen. 

 

Resultatet visar att dramapedagogerna som regisserar tar stor hänsyn till gruppen och 

deltagarnas behov, på ett sätt som inte alls beskrivs i regi- och teaterlitteraturen. Detta 

överensstämmer med vad Erberth och Rasmusson (1996) anser vara kärnan i pedagogiskt 

drama, nämligen deltagarna. Relationen mellan en dramapedagog och dess grupp tycks 

betydligt mer avgörande än relationen mellan en regissör och dess ensemble.  

 

Att äga produkten tillsammans 

Resultatet visar en vilja och strävan att som ledare vara i en demokratisk arbetsprocess 

tillsammans med sina deltagare, ett exempel är hur föreställningsarbete kan ta avstamp i att 

gruppen och ledaren tillsammans gör ett undersökande, ”bakvänt manusarbete”. Detta 

liknar i viss mån det som Vestin (2006) skriver, att den inledande fasen i arbetet mot en 

föreställning kan innebära att regissören arbetar undersökande tillsammans med 

skådespelarna. Vestin menar dock att den undersökande, forskande fasen, sedan övergår i 

ett arbete där regissören tydligt formar produkten. Hur informanterna praktiskt går till väga 

efter att ha gjort ett ”bakvänt manusarbete” framkommer inte i resultatet, men var heller 

inget vi frågade om. Detta skulle vara intressant att undersöka vidare. Kan deltagarna vara 

medskapande/medbestämmande hela vägen fram till föreställning? En informant uttrycker 

ju som tidigare sagts att ”någonstans blir produkten viktigare än varje enskild individ”, 

vilket talar emot att deltagare skulle vara medbestämmande hela vägen. Citatet antyder att 

dramapedagogen, trots det beskrivna huvudfokuset på gruppens utveckling och det 

gemensamma ägandet av arbetet, ändå månar om att produkten ska bli bra. Här uttrycks till 

och med att pjäsen blir viktigare än varje individ. Helheten, produkten, blir alltså viktigast till 

slut, vilket hade varit intressant att vidare utforska. När, i vilket skede, blir produkten 

viktigast?  
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Endast vid ett tillfälle under fokusgruppsamtalet problematiseras möjligheten att vara en 

demokratisk ledare, som skapar tillsammans med sina deltagare. Detta i samband med att 

informanterna beskriver hur känslor av oro och nervositet kan uppstå hos deltagarna i 

arbete mot föreställning. Det beskrivs hur oro och nervositet bidrar till att gruppen blir 

”nästan anarkistisk” och tar över ledarskapet, och att det då blir svårt att vara den lyhörda 

demokratisk ledare en vill vara. Vi undrar om det verkligen bara är gruppens känslor av oro 

och nervositet som påverkar, eller om det skulle kunna vara såsom Vestin (2006) skriver, 

att ledarskapet tas över av gruppen för att regissören driver för litet? 

 

Prestationskrav påverkar   

I resultatet framkommer upplevelser av att deltagares känslor av oro och nervositet är 

något som specifikt uppkommer i samband med föreställningsarbete, att dessa känslor 

utlöses av förväntan att prestera på scen. Prestationskrav är ett återkommande tema under 

fokusgruppsamtalet, och något som informanterna tycks uppleva som obekvämt och svårt 

att förhålla sig till. En av informanterna menar att föreställningsarbete alltid innebär att 

prestera. I litteraturen beskrivs hur det är viktigt att som dramapedagogisk ledare sträva 

efter att skapa ett prestationsfritt klimat, bland annat genom att ha ett icke-värderande 

förhållningssätt (Grünbaum, 2011). Samtidigt vittnar resultatet om att det i praktiken inte är 

helt lätt att ha det förhållningssättet, speciellt då prestationskrav och viljan att produkten 

ska bli ”bra” kommer från deltagarna själva. Kan det vara så att arbete mot föreställning, 

med ett uppspel på scen som slutmål, således underminerar något av det viktigaste i 

dramapedagogiken; det prestationslösa och icke-värderande klimatet? Vi undrar om det är 

möjligt att arbeta mot teaterföreställning på ett prestationsfritt sätt? I sådant fall, hur? 

 

Mötet med publik 

Järleby (2005) menar att dramaarbete inte förutsätter en publik utan sker inom gruppen. 

Resultatet visar dock att det är just mötet mellan aktörer och åskådare som är en viktig 

aspekt i informanternas föreställningsarbete. Det beskrivs hur detta möte tillför en extra 

kommunikativ dimension som inte kan nås genom annan dramaverksamhet. Intressant är 

att den litteratur som berör själva definitionen av teater också betonar mötet. Ett exempel 

är Sauter (2004) som beskriver teater som ett ömsesidigt möte och kommunikation mellan 

aktör och åskådare.  

 

Eftersom informanterna framhåller själva mötet som det viktiga behöver det inte finnas en 

färdig produkt att visa upp för en publik; som dramapedagog och regissör finns alltid 

möjligheten att bjuda in en publik till ”det man har”. Detta resonemang går att koppla till 
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Heikkinen (2005), som menar att det finns ett värde i det ”ofullständiga”, och att det 

ofullständiga är karaktäristiskt för dramapedagogiken. Uppenbarligen anser informanterna 

att de i egenskap av just dramapedagoger och regissörer har en möjlighet som ”vanliga” 

regissörer inte har. Ett exempel är hur en kan använda dramaövningar sceniskt, och att det 

är detta som är ”lysande” med ett dramapedagogiskt ledarskap. Möjlighet att visa upp det 

ofärdiga tycks vara en starkt bidragande faktor till upplevelsen av att det är fritt och kreativt 

att jobba som dramapedagog och regissör.  

 

Förväntningar påverkar 

Intressant är att förväntningar från arbetsplatser anges som en av de främsta anledningarna 

till att informanterna arbetar med teaterproduktion. Arbetsplatsers ”cementerade 

traditioner” och idéer om hur det ”brukar vara” gör att informanterna upplever sig 

begränsande i sitt arbete. Att en av informanterna beskriver att hen kan vara mer ”i sin roll 

som dramapedagog” när det inte finns krav på att det ska bli föreställning, tolkar vi som att 

föreställningskrav från en arbetsplats gör att hen inte riktigt kan vara i sin yrkesidentitet. 

Här anar att vi att informanten menar att hen ofrivilligt blir regissör och måste leda arbete 

mot föreställning.  

 

En annan bidragande faktor som framkommer är förväntningar från gruppdeltagare. En av 

informanterna beskriver hur deltagarna ofta redan från början är inställda på att det ska ”bli 

teater”. Intressant är att dessa förväntningar från deltagare inte verkar vålla samma känslor 

av ofrihet som förväntningar från arbetsplatser. Gällande deltagares förväntningar betonas 

istället hur ledaren bör ta dessa på allvar. Det beskrivs som att dramapedagogens plikt är att 

vara lyhörd för sina deltagares behov och att inte ”döda deltagarnas lust”. Denna syn 

samstämmer med Slades devis om att du som ledare är där för gruppens skull och inte 

tvärtom (Hägglund, 2011), och med Végh Blidlöv (2011), som menar att idealet för en 

dramapedagogisk ledare är att vara lyhörd och ha förmåga att anpassa ledarskapet efter 

gruppens behov.  

 

Vi anser att det är intressant att informanterna uttrycker att de anpassar sig till yttre 

förväntningar, trots att dessa vållar känslor av ofrihet och begränsar deras möjligheter att 

vara dramapedagogiska ledare. Detta står i kontrast till det som skrivs i litteraturen 

angående regi, där till exempel Vestin (2006) framhåller att regissören måste ha en egen 

tändning på materialet och att det är hens egna driv som ligger till grund för 

föreställningsarbetet. Informanterna pratar nästintill aldrig om sin egen tändning för en pjäs 
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som ingång i teaterarbetet. Detta får oss att undra om informanterna ens vill jobba som 

regissörer?  

 

Vidare undrar vi om det kan vara så att arbetsgivare saknar kunskap kring vad 

dramapedagoger ”egentligen” kan, och därför efterfrågar något som de tror att 

dramapedagoger kan. Drama och teater liknar som sagt varandra, och därför anar vi att det 

för någon som själv inte upplevt drama (Grünbaum & Lepp, 2005) lätt kan tolkas som att 

drama är det detsamma som teater. Vidare undrar vi om det kan vara så att 

dramapedagoger generellt är otydliga med vad deras kompetens är?  

 

Viktigt att betona är att förväntningarna från till exempel arbetsplats och deltagare inte 

enbart beskrivs som något negativt och begränsande. En av informanterna menar att 

förväntningarna kan vara något positivt som ”taggar” hen som ledare att få deltagarna att 

prestera. Således tolkar vi det som att teaterformen inte bara ger deltagarna en seriositet i 

arbetet, vilket tidigare påtalats, utan också ger en seriositet för ledaren. 

 

Positionerar sig mot regissören  

Vid flera tillfällen under samtalet berörs regissörsbegreppet, och vi upplever att 

informanterna i hög utsträckning positionerar sig mot det begreppet. Bara en av 

informanterna titulerar sig regissör, då med avseendet att beskriva en arbetsledande 

funktion under föreställningsarbete. I övrigt förmedlas under samtalet en syn på regissören 

som någon som sätter sin egen konstnärliga vision främst, vilket står i motsats till 

dramapedagogens ambition att i kollektiv process skapa tillsammans med gruppen. Vi 

tolkar det som att informanterna positionerar sig mot en stereotyp föreställning av hur en 

regissör är, och vi frågar oss: Stämmer den? 

 

Informanterna tycks ha en syn på sitt dramapedagogiska regiuppdrag som något större än 

att praktiskt leda processen mot produkt, att de som dramapedagoger och regissörer gör 

mer än ”vanliga” regissörer:  

Vi har så mycket att se på, eftersom vi inte bara sätter oss som en regissör och tänker 

“vi ska dit, jag har visionen”. Utan vi stannar ju hela tiden upp i visionen och 

omvärderar den och liksom är upplevande och närvarande.  

Vi tycker det är intressant är att två av de tre informanterna inte vill kalla sig regissörer men 

ändå valt att delta i denna studie, vilken behandlar just dramapedagogiskt ledarskap och 

regissörskap. Kan det vara så att regissörskapet är något de upplever att de ”tar på sig” 

medan dramapedagoger är något de ”är”? 
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Bristande tillit till dramapedagogens konstnärliga förmåga och dramapedagogikens 

konstnärliga potential 

Trots att flertalet författare i litteraturen om dramapedagogik (Grünbaum & Lepp, 2005; 

Grünbaum, 2009; Rasmusson, 2000; Sternudd, 2000) konstaterat att drama har anknytning 

till både konst och pedagogik, upplever informanterna ändå att de som dramapedagoger 

som regisserar, inte riktigt räknas som konstnärliga ledare. De uttrycker att det är orättvist 

att en dramapedagogs undersökande arbete mot föreställning inte värderas lika högt som 

en regissörs. De upplever att motsvarande arbete värderas olika beroende på vilken titel 

den som leder arbetet har.  

 

Vi tolkar det som att informanterna upplever sig vara förfördelade och missförstådda. 

Intressant vore att ytterligare undersöka huruvida detta är en upplevelse som är specifik för 

dramapedagoger som jobbar mot föreställning, eller om dramapedagoger känner sig 

underskattade och missförstådda även i andra sammanhang? Intressant är också att 

informanterna vill positionera sig mot regissörsbegreppet och betona att de inte är 

regissörer i ”vanlig” bemärkelse, men att de samtidigt uttrycker missnöje över att inte 

räknas som scenkonstnärliga ledare. De vill bli värderade som regissörer men samtidigt 

definiera sig som dramapedagoger.  

 

Vidare framkommer i resultatet upplevelser av bristande förståelse för dramapedagogik och 

dramapedagogiska metoder hos omgivningen. En av informanterna lyfter till exempel hur 

samarbete med kollegor kan ”gnissla”, då hen och kollegor har olika syn på 

arbetsprocessen och vad som är viktigt i den. Delvis tycks upplevelsen av 

samarbetssvårigheter bero på att kollegorna har en syn på drama som något ”löst och 

flyktigt” samt bristande tilltro till att dramapedagogen kan ”ro produktionen i hamn”. En 

förklaring som anges är att utomstående inte förstår dramapedagogernas arbetsprocess eller 

vad dramapedagogik är, vilket liknar det som Grünbaum och Lepp (2005) menar: att drama 

bör upplevas aktivt för att bäst förstås.  

 

En informant beskriver hur hen, då hen blir ifrågasatt av kollegor, upplever att hen måste 

försvara och skydda sina deltagare. Det är intressant att hen inte anser det lika viktigt att 

försvara sig själv, sitt ledarskap eller de dramapedagogiska metoderna. Det är således tydligt 

hur informanterna primärt värderar gruppens välmående och månar om att ständigt 

beskydda sina deltagare. Ledaren är där för gruppens skull, inte tvärtom (Slade, u.å., enligt 

Hägglund, 2011). 
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Tiden påverkar 

En faktor som påverkar upplevelsen av att vara dramapedagog och regissör är tid. En 

informant menar att ha mycket tid för arbetet hör ihop med ett dramapedagogiskt 

”synsätt”, att tiden avgör om det grupputvecklande arbetet hinner nå ett djup eller ej. När 

det är brist på tid ”finns inte samma tid för process”. Vi tolkar det som att tiden påverkar 

huruvida informanterna “hinner” ha ett dramapedagogiskt förhållningssätt. Detta är inget 

som det resoneras kring i litteraturen, men onekligen verkar vara en omständighet som 

påverkar informanterna i praktiken. 

 

Utbildningen förbereder inte för regiarbete 

De två informanter som gått på samma dramapedagogutbildning menar att de inte lärt sig 

tillräckligt om regiarbete. En av informanterna uttrycker att hen känner sig otrygg i 

regissörsrollen och en annan menar att hen aldrig hade kunnat leda teaterarbete om hen 

själv inte haft ett eget intresse, och utanför utbildningen varit aktiv i teaterverksamhet. 

Holmgren-Lind (2011) skriver att det krävs både akademisk och konstnärlig kunskap och 

kompetens, för att kunna utöva ett dramapedagogiskt ledarskap, och Grünbaum (2011) 

skriver att dramapedagogiskt ledarskap bygger på goda kunskaper om både drama och 

teater som estetiska uttrycksmedel. Därmed är det anmärkningsvärt att de informanter som 

gått dramapedagogutbildningen inte upplever att de fått tillräckligt goda grunder i att leda 

teater. Varför har dramapedagogutbildningen inte större fokus på regi när dramapedagoger 

arbetar på detta sätt? 

 

Informanterna menar att drama och teater borde kopplas ihop mycket mer. En uttrycker 

det som ”jätteviktigt”, eftersom ”dramapedagogen många gånger är en ledare i en 

teaterprocess”. Att dramapedagoger förväntas påta sig regissörskap, utan att de upplever sig 

ha beredskap för detta från sin utbildning, menar vi gör vår studie relevant, då den 

synliggör ett problem inom fältet. 

 

Konst eller pedagogik? 

Rasmusson kom år 2000 fram till att dramaämnet har ett naturligt samband med både 

teaterkonst och pedagogik. Trots det menar Holmgren-Lind (2011), elva år senare, att det 

fortfarande är dags att lösa upp dikotomin mellan produkt och process. Är detta kanske 

lättare sagt än gjort? Våra informanter är trots allt fortfarande påverkade av dikotomin 

konst kontra pedagogik/teater kontra drama, eller säger sig åtminstone vara det. Kan det 

vara så att diskursen ligger efter praktiken och är en spegling av hur teorin tidigare sett ut? 

Eller är konflikten fortfarande en realitet? Sternudd (2000) menar att den närhet som finns 
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mellan dramapedagogik och teater gör att det gång på gång väcks frågor kring vilken 

relation de ska ha till varandra. Kanske gör närheten mellan områdena att det ständigt 

kommer att pågå en diskussion kring vad som utmärker drama gentemot teater? Men om 

praktiken ska utvecklas (om den behöver det), krävs nog fler tillfällen för pedagoger att 

reflektera och kritiskt analysera sin praktik (Grünbaum, 2011; Nielsen 1994, enligt 

Lindgren, 2006). 

 

7.2 Metoddiskussion 

Nedan följer metoddiskussionen, vilken består av reflektioner kring hur studien 

genomförts. Våra upplevelser och tankar kopplas till metodlitteratur som delvis är ny och 

inte presenterats i metodavsnittet. Diskussionen presenteras under rubriker för att 

underlätta läsningen. 

 

Antalet informanter 

Då vi valde att enbart ha ett fokusgruppssamtal, var vi måna om att de informanter som 

deltog skulle få utrymme och hinna komma till tals under de nittio minuter vi hade till 

förfogande, därför valde vi att ha ett mindre antal informanter. Vi utgick från 

rekommendationen fyra till sex stycken (Wibeck, 2000), men slutligen träffade vi endast tre 

stycken. Vi är medvetna om att antalet informanter i ett fokussamtal påverkat resultatet, vi 

tänker i efterhand att tre stycken kanske är för få, för att kalla det ett gruppsamtal. Kanske 

hade fyra eller fem informanter varit bättre, för att få fler infallsvinklar? 

 

Samma dag som fokussamtalet ägde rum, sjukskrev sig en av informanterna. För att ändå 

kunna genomföra samtalet som planerat, hörde vi av oss till en annan dramapedagog som 

vi visste arbetade som dramapedagog och regissör, samt bodde i närheten av den lokal där 

fokussamtalet skulle äga rum. Som tur var ville och kunde hen delta, trots kort varsel. 

Således bestod fokusgruppsamtalet av två som tackat ja till att delta, via vår förfrågan på 

internet, och en som specifikt blivit tillfrågad av oss. Den som tackade ja samma dag som 

fokussamtalet genomfördes, fick inte samma förberedelsetid som de andra, vilket troligtvis 

påverkade fokusgruppsamtalet. Vi tyckte oss ana en tendens av att den informant som fått 

mindre förberedelsetid inte pratade lika mycket som de andra. Det är dock svårt att uttala 

sig om vilka faktorer som påverkar vad. 

 

Fokussamtal med föreställningskarta 

Att samtalet utgick från att informanterna fick besvara frågan genom att skriva tre post it-

lappar, upplever vi var ett bra sätt att inleda interaktionen. Att sedan i tur och ordning 
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placera ut post it-lapparna på pappret hjälpte informanterna att bli delaktiga, alla fick både 

verbal och icke-verbal plats i samtalet. Vår ambition med föreställningskartan var att den 

skulle användas aktivt under hela samtalet för att tydliggöra tankeprocesser för både 

deltagarna och oss. Vi uppmuntrade informanterna att ordna, prioritera och koppla ihop 

sina lappar med varandras genom att dra streck mellan dem, för att få syn på hur olika 

ord/meningar/lappar förhöll sig till varandra och således få fram kategorier och mönster. 

Dock upplevde vi att föreställningskartan inte användes i den omfattning vi förväntat oss. 

Informanterna associerade visserligen utifrån varandras ord/lappar, men kopplade inte 

ihop lapparna genom att dra streck på pappret, vilket vi förväntat oss. Kanske kändes det 

svårt? Kanske var det mer ”naturligt” att samtala fritt än att använda kartan? Med tanke på 

att förställningskartan inte användes så aktivt som vi hoppats, menar vi att det var en stor 

fördel att vi också spelade in samtalet. Under bearbetningen har vi framförallt utgått från 

transkriptionen, men föreställningskartan har också varit en hjälp för oss som vi kunnat 

återkomma till, och utgå ifrån, när vi har kört fast under bearbetning och analys. 

 

Enligt Rosenqvist och Andrén (2006) flödar ofta ett fokussamtal åt olika håll, varför det är 

viktigt att den ursprungliga frågan inte tappas bort. Som moderatorer var det utmanande att 

i stunden avgöra när informanternas samtal berörde vår undersökningsfråga eller inte. 

Under analysen visade det sig att vissa av utsagorna, som vi under fokussamtalet inte ansåg 

besvara vår frågeställning, ändå var relevanta. Föreställningskartan var ett verktyg som 

hjälpte oss att hålla fokuset på ämnet. När vi som moderatorer märkte att samtalet började 

glida i väg, kunde vi med hjälp av föreställningskartan och dess lappar, återgå till 

informanternas ursprungliga svar. 

 

En fördel med att just använda fokussamtalet som datainsamlingsmetod var möjligheten 

för den informant som “hoppade in” att komma igång med tankeprocessen genom att 

lyssna till och samtala med de andra informanterna. Formen underlättade genomförandet 

av samtalet och därmed utförandet av studien i sin helhet. Dessutom tolkade vi det som att 

informanterna själva hade glädje av samtalet och tillsammans med andra fick möjlighet att 

reflektera kring sin egen yrkespraktik.  

 

Då vårt undersökningsområde är relativt outforskat menar vi att det hade varit svårt för oss 

att konstruera värdefulla frågor att ställa till informanter under till exempel enskilda 

intervjuer. Genom att ha fokussamtal där vi utgick från en relativt öppen fråga och lät 

informanternas meningsutbyte leda samtalet framåt, framkom det aspekter och 

infallsvinklar som vi som moderatorer inte hade kunnat förutse. Vi tyckte också att det 
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kändes sympatiskt att vi som moderatorer kunde hålla en lägre profil än vid till exempel 

intervju, och låta informanternas interaktion vara i fokus, eftersom det var deras 

upplevelser som vi var intresserade att ta del av. 

 

I vilken utsträckning påverkade informanterna varandra? 

Vi upplever att uppvärmningsfrågan gjorde informanterna bekväma med metoden och 

förberedde dem inför den egentliga undersökningsfrågan. Informanterna kom snabbt i 

gång med att skriva ord/meningar på lappar och vi upplever att de hade mycket att säga i 

ämnet. De utbytte tankar, fortsatte på varandras resonemang och jämförde upplevelser och 

erfarenheter. Det blev för oss tydligt att informanterna hade både olika och lika erfarenheter 

och upplevelser, vilket berikade samtalet. Något som dock förvånade oss, när vi i efterhand 

läste igenom transkriberingen av samtalet, var hur informanterna, trots interaktionen med 

varandra, ändå mest pratade utifrån orden på sina egna lappar. Dock kanske detta inte är så 

konstigt, med tanke på hur vi betonade att samtalet skulle utgå från deras egna upplevelser 

och inte syftade till att samtala generellt om ledarskap eller att nå konsensus. Att de tyckte 

olika och höll fast vid sina egna åsikter kan vara ett tecken på att de sluppit undan ett så 

kallat “group think”. De strävade inte efter konsensus, utan hade olika tankar och 

erfarenheter, vilket vi menar var positivt för fokusgruppsamtalets dynamik och gjorde att vi 

fick in värdefull data. 

 

Frågeställningen 

Vi har i efterhand funderat kring den fråga vi lät fokussamtalet ta avstamp i, då sättet vi 

formulerade frågan förmodligen har påverkat det resultat vi fått. Att vi valde att använda 

ordet kombinera (Hur upplever du att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett 

regissörskap?) menar vi i sig kan ha bidragit till att informanterna i stor utsträckning pratade 

om två parallella processer. Kanske ledde ordet kombination i frågeformuleringen till att 

informanterna fick tankar om att två delar skulle bli till en? Kanske hade vi öppnat upp för 

en friare tolkning om vi istället ställt frågan: Hur upplever ni som dramapedagoger att arbeta med 

regi? Men å andra sidan undrar vi om det är möjligt att överhuvudtaget utforma en helt 

öppen, fri fråga som inte styr informanterna på något sätt?  Och om det är något 

eftersträvansvärt? Vår undersökningsfråga utformades utifrån vår förförståelse, och den 

situation som beskrivs i inledningen av uppsatsen, om att vara sliten mellan två mål och att 

vara verksam i skärningspunkten mellan två olika verksamheter. Det var alltså upplevelser 

av kombinationen som vi specifikt var nyfikna på. 
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Vi har också i efterhand reflekterat över huruvida det går att ta reda på informanternas 

upplevelser genom att fråga efter dem, eller om vi snarare tagit reda på hur de beskriver sina 

upplevelser, alltså hur diskursen ser ut. I analys och tolkning har vi vid ett flertal tillfällen 

fastnat för hur informanterna resonerar, på vilket sätt de uttrycker sig, och har således 

upplevt ett diskursanalytiskt intresse som skulle vara spännande att utforska vidare.  

 

Att vara två författare 

Att vi varit två under genomförandet av studien upplever vi har varit en stor fördel. Under 

fokussamtalet var det tacksamt att en av oss kunde moderera samtalet medan den andra 

kunde anteckna och ställa förtydligande frågor. Vid halvtid kunde vi byta roller vilket 

gjorde att det var lättare att behålla fokus på frågan och uppgiften.  

 

Wibeck (2010) anser att det är lätt att missuppfatta informanternas utsagor och att 

övervärdera sin egen tolkningsförmåga. Då vi varit två under alla moment under 

arbetsprocessen har vi hjälpts åt. Vi formulerade vår frågeställning tillsammans och vi har 

under hela arbetsprocessen läst och gett synpunkter på varandras textavsnitt, vilket Krueger 

(1993) också menar är en strategi för att förbättra en undersöknings kvalité (enligt Wibeck, 

2010). Arbetet har inneburit att vi måste komma överens och självklart har vi ibland varit 

oense gällande tolkningar. Detta har gjort att vi ofta behövt återvända till transkriptionen 

och ljudinspelningen, vilket vi tror ökat trovärdigheten i våra genomförda tolkningar. Vi 

har ställt frågor och gett synpunkter till varandra under hela arbetsprocessen och hoppas att 

den dialogen lett till väl övervägda beslut. Vi upplever att vi arbetat systematiskt och 

noggrant och vi hoppas att våra olika synvinklar och granskande blickar har höjt kvalitén på 

uppsatsen.   

 

Hur djupt kan informanternas uttalanden analyseras? 

Kvale och Brinkmann menar att en etisk svårighet är hur djupt intervjupersoners 

uttalanden kan analyseras (enligt Alvesson, 2011). Vår upplevelse är att det stundtals varit 

svårt att bearbeta det insamlade materialet. Fokussamtalet böljade fram och tillbaka, varpå 

informanterna samtalade om mycket som inte direkt svarade på vår undersökningsfråga. 

För oss har det varit en utmaning att uppfatta vilka delar av samtalet som varit relevanta. 

De delar vi plockat ut, kategoriserat och analyserat är de delar som vi tycker berör och 

besvarar våra frågeställningar. Någon annan hade kanske valt ut andra delar, självklart är 

urvalet subjektivt. Vi har varit måna om att meddela informanterna att det är vi som 

ansvarar för analys och tolkning av deras utsagor, och att det viktiga inte är vad varje 

enskild informant uttryckt, utan vad samtalet i sin helhet genererade.  
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Då vårt resultat är baserat på enbart tre individers utsagor, under ett avgränsat tillfälle 

ställer vi oss frågan om det överhuvudtaget går att dra några generella slutsatser utifrån 

detta. Dock menar Wibeck (2010) att syftet med fokusgruppsstudier inte är att dra generella 

slutsatser för ett flertal människor. Fokussamtal är istället en metod som kan användas för 

att nå en djupare förståelse för några människors upplevelser och tolkning av ett 

problemområde. Vi ser informanternas utsagor som en tillfällig beskrivning av deras egna 

upplevelser, formulerade i just den kontext de befann sig i under fokussamtalet. Det blir 

såldes ett etiskt övervägande hur djupt dessa uttalanden går att analysera. Vi vet att vi gjort 

tolkningar baserat på ett ytterst begränsat material. Vi har inte haft möjlighet att efter 

genomförandet av fokussamtalets ställa följdfrågor till informanterna eller låta dem 

utveckla sina resonemang. Dock fick de, i slutskedet av arbetsprocessen, möjlighet att ge 

respons på det vi skrivit. 

 

Fokussamtal - en konstlad situation 

Alvesson (2011) menar att intervjuer är komplexa och svårtolkade situationer. Vi upplever 

att också fokussamtal är det. Vad som sägs är beroende på den sociala relation som skapas 

mellan intervjupersoner och forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Således kan 

fokussamtalet ses som en konstlad situation och att det är många faktorer som påverkar 

hur samtalet blir, till exempel sammansättningen av personer och tidsramen. Vi är 

medvetna om att materialet bör tolkas kritiskt utifrån vetskapen om att det är en speciell 

situation och att det är en svår uppgift för informanterna att på begränsad tid uttrycka 

upplevelser och erfarenheter. Kreuger (1998) menar angående trovärdigheten i 

fokusgruppsstudier, att det finns en fara om deltagare inte vågar säga vad de egentligen 

tycker. Moderatorn bör därför fråga sig huruvida atmosfären i gruppen varit öppen och 

avslappnad, och om informanterna fått möjlighet att säga det de ville (enligt Wibeck, 2010). 

Vi försökte, genom att till exempel ha en uppvärmningsfråga och genom att vara tydliga 

kring upplägget, innan och under samtalet, göra informanterna trygga i situationen och 

möjliggöra en avslappnad stämning. Det är svårt att uttala sig huruvida informanterna 

kände sig avslappnade eller inte och om de vågade säga vad de tyckte. Men vi, som 

moderatorer, upplevde ändå att stämningen var avslappnad och att alla informanter 

uttryckte sig, lyssnade på varandra och både höll med och inte höll med varandra.  

 

8. Avslut 
Tack och hej! 
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Rekonstruktion av föreställningskartan 
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