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Abstract 

This study investigates what value educational drama is given in the current national curricula 

for the compulsory school in Sweden, Lgr 11 and how that relates to a similar study of the 

four previous curricula. The background to the study presents Mia Marie F. Sternudds 

disseratiton Dramapedagogik som demokratisk fostran? and uses the four perspectives on 

educational drama and the analysis of four earlier national curricula, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 

and Lpo 94. The four perspectives are presented along with other definitions of educational 

drama in Sweden to form the base of analysis in this study; the drama-imperative. The 

background also presents different epistemological views as a way to show how educational 

drama relates to a more progressive view on knowledge than traditional education in school. 

Ivan Illich’s Deschooling Society serves as a counter-weight to traditional education in the 

background. The results show that all four perspectives of educational drama can be found in 

Lgr 11, but in varying strength, the discussion suggests that it means that Lgr 11 is open for 

educational drama but does not explicitly suggest so. This also relates to Sternudds findings 

which show a movement towards a more progressive epistemological view in the curricula 

but without necessarily relating this to educational drama. 

 

English title: The Dramatic Curve of the Curricula – an educational drama-reading of the 

curriuclum for Swedish compulsory school  

Key words: educational drama, curricula 

Nyckelord: dramapedagogik, drama, läroplan  
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Inledning 

Direkt efter att ha gått fem år på lärarutbildning började jag studera till dramapedagog. Under 

lärarutbildningen färgades jag av ett visst sätt att tänka och se på kunskap och undervisning 

som när jag började på dramapedagogutbildningen innebar något av en krock med den 

kunskapssyn och de undervisningsformer jag mötte där. Under de två åren på 

dramapedagogutbildningen har dock dammet efter den första krocken lagt sig och chocken 

över olikheterna bytts ut mot insikter om likheter. Dramapedagogiken innebär en annan syn 

på vad kunskap kan vara och hur en kan ta till sig kunskap än vad lärarutbildningen 

förmedlar. Som pedagog som vill verka i skolan och som ämneslärare i svenska och svenska 

som andraspråk tror jag det finns mycket att hämta från den dramapedagogiska grundsynen 

och från dess olika arbetsformer för att skapa en skola som är lustfylld och ger en bred 

kunskap, i ämnesundervisning, men även självreflekterande kunskap och metakunskap om 

hur lärande går till. För att hitta drama i gällande läroplan, Lgr 11, behövs det inte letas länge, 

redan i det inledande kapitlet under rubriken skolans uppdrag står: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 

utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna ska tillägna sig. 

(Lgr 11 s. 10, min kursivering) 

Men det faktum att det omnämns tidigt är ingen garanti för att det omnämns mycket eller 

tillskrivs ett stort värde. Tvärtom talar min egen erfarenhet om att dramapedagogiska 

arbetssätt har en ganska marginaliserad plats i dagens skola, och troligen också därför i 

läroplanen. Eller? Jag vill med den här undersökningen se vad en dramapedagogisk läsning av 

den gällande läroplanen för grundskolan kan ge. För att göra det kommer jag klättra upp på en 

dramapedagogisk gigants axlar, med vilket jag menar att jag utgår från Mia Maria Sternudds 

avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran? (Sternudd, 2000), som bland annat rör 

precis detta och medan jag står där uppe passar jag på att försöka få syn på vad kunskap är 

och hur den uttrycks i dramasammanhang och i skolsammanhang. 
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Bakgrund 

I sin avhandling, Dramapedagogik som demokratisk fostran? (2000) gör Mia Marie Sternudd 

först en analys av dramapedagogiken vilket utmynnar i att hon definierar fyra perspektiv på 

dramapedagogik, dessa fyra perspektiv blir sedan grunden för avhandlingens andra del där 

Sternudd söker efter dramapedagogiska spår i fyra läroplaner. Sternudd menar att eftersom 

läroplanen är en presentation av de politiska intentioner som finns för skolan och genom att 

lyfta fram de dramapedagogiska arbetsformer som finns, eller inte finns, där blir också tydligt 

vilket värde dramapedagogik tillskrivs (Sternudd, 2000, s. 24). Jag planerar att fortsätta 

Sternudds sökande på den senaste läroplanen och kommer därför också ta avstamp i de fyra 

perspektiven (presenteras nedan) samt i Sternudds analys av de tidigare läroplanerna. 

 

Dramapedagogik  

Dramapedagogik går att definiera på flera sätt, då den går att se som en teori, en metod, en 

mängd metoder och/eller ett förhållningssätt. Nedan presenteras några definitioner på vad 

dramapedagogik är på ett övergripande plan, ner till de fyra perspektiv som identifierats av 

Sternudd.  

 

Aud Berggraf Sæbø fokuserar i sin avhandling Drama og elevaktiv læring (2009) sin 

dramadefinition utifrån sin undersökning och lyfter därför fram drama som en elevaktiverande 

metod där metod och innehåll samverkar och förstärks genom samverkan med andra och i 

reflektion. 

 

På 1970-talet gjordes en dramadefiniton som sammanfattar drama i åtta punkter, Grünbaum & 

Lepp återger definitionen i sin bok om konflikthanteringsmetoden Dracon. Definitionen lyfter 

fram vikten av att arbetet sker tillsammans och att det är skapande som sker i kommunikation, 

lärande som sker av upplevelser och bearbetning med ett konstnärligt uttryck (Grünbaum & 

Lepp, Dracon i skolan: Drama, konflikthantering och medling, 2005). 

 

Sternudd har genom att gå igenom dramapedagogisk litteratur under samma årsspann som 

läroplanerna hon undersökt (1962-1994) även identifierat vilka källor som återkommer ofta, 

och därför kan räknas som centrala i svensk dramapedagogik. Från det har Sternudd (2000) 

kommit fram till fyra olika perspektiv i den svenska dramapedagogiken. Hon påpekar dock att 

perspektiven endast är en teoretisk konstruktion och att verkligheten kan vara mer komplex, 
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dvs saker kan passa in i flera perspektiv samtidigt. Nedan presenteras de fyra perspektiven 

utifrån Sternudds avhandling.  

 

Konstpedagogiskt perspektiv  

Det konstpedagogiska perspektivet har sin grund i creative dramatics-rörelsen och som svensk 

förgrundsfigur anger Sternudd Elsa Olenius. Det konstpedagogiska perspektivet ligger nära 

teatern och arbetar mot en föreställning. Såsom namnet anger är konsten central, det handlar 

om att uttrycka sig konstnärligt och i det skapa mening tillsammans med andra (ensemble) 

och för andra (publik). Det kan ske genom improvisation eller berättande eller ta avstamp från 

existerande texter. I det arbetet tränas, förutom det egna konstnärliga uttrycket också 

samarbete och förmågan att slutföra ett projekt (Sternudd, 2000, ss. 49-64). 

 

Personlighetsutvecklande perspektiv 

I det personlighetsutvecklande perspektivet står personlig utveckling i fokus. Det främsta 

arbetssättet är genom rollspel där ens egna värderingar och attityder synliggörs och kan 

reflekteras kring. Till skillnad från det konstpedagogiska perspektivet så strävas det inte efter 

att skapa en produkt eller möta en publik utan istället så är det viktiga att utveckla sig själv 

genom skapande och i mötet med andra (Sternudd, 2000, ss. 65-81) 

  

Kritiskt frigörande perspektiv 

På 1970-talet kritiserades dramapedagogiken i Sverige för att inte ta sitt ansvar i att skapa 

kritiskt tänkande människor utan istället bara var en metod för att forma människor in i det 

rådande samhället. Ur den kritiken springer det kritiskt frigörande perspektivet. ”Den 

teoretiska utgångspunkten är förankrat i ett kritiskt samhälleligt synsätt med syfte att frigöra 

människan från samhälleligt förtryck.” (Sternudd, 2000, s. 83) skriver Sternudd, och viktiga 

namn är Boal och Magnér med sina respektive metoder forumteater och socio-analytiska 

rollspel. Dessa båda är i sin tur inspirerade av Freire och dennes pedagogik för förtryckta. Så i 

korthet handlar det om att låta deltagarnas egna erfarenheter ligga till grund för att synliggöra 

hur samhället är uppbyggt – och på sätt också ge verktyg att förändra samhället. 

(Sternudd, 2000, ss. 82-96) 
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Holistiskt lärande perspektiv 

Det holistiskt lärande perspektivet strävar efter att uppnå kunskap som grundar sig i känslor. 

Inom perspektivet används estetiska uttryck och former mest som ett medel för att skapa 

känslor och insikter. Kunskapssynen i perspektivet, menar Sternudd, utgår från Cook som 

talar om ”the play way”, där barnen lär sig genom att agera. Undervisning uppdelat i ämnen 

ses inte som ett naturligt sätt att lära sig enligt det holistiskt lärande perspektivet, då ämnet får 

en större roll än barnet. Istället måste eleverna ges möjlighet att leva sig in i situationer och 

känslolägen med fantasi. Genom att lära holistiskt (ha med känslan) så hamnar själva lärandet 

i fokus snarare än kunskaperna och genom att arbeta med sceniska, estetiska uttrycksformer 

och symboler främjas ett abstrakt tänkande som gör kunskaperna överförbara i högre grad (du 

får uppleva känslan av att gå vilse i dimman i Lützen snarare än att plugga in vilken kung som 

dog i dimman vilket år). Dorothy Heathcote och Gavin Boltons arbetsmetod drama in 

education och dess utveckling processdrama är de främsta arbetsmetoderna. (Sternudd, 2000, 

ss. 97-108) 

 

Drama i skolan 

Drama i skolarbetet är inte en ny företeelse, faktum är att den äldsta svenska dramatiska text 

som finns bevarad, Tobie Comedia skriven 1550, är skriven för skolan (Grünbaum & 

Hägglund, Svensk rapport Drama Boreale 3-7 augusti 2015 Silkeborg, Danmark, 2015) 

 

Drama är idag inget eget ämne i svenska skolan och är inte heller ett speciellt beforskat 

område i Sverige. Internationellt, i synnerhet i t ex Storbritannien och Australien, har drama 

ett starkare fäste i skolan och en sökning på engelska i vetenskapliga databaser ger många 

träffar. I Sverige är det ovanligare, men förekommer, Birgitta Silfver (Silfver, 2011) har 

genomfört ett antal clownpass i en högstadieklass och har på så sätt med drama som metod 

vilka presenteras i hennes avhandling Karneval i klassrum. Hennes resultat visar att de 

kunskaper och förmågor som tränas i clown också överförs till övriga skolämnen, samt att 

clownerna öppnar upp för ett mer maktutjämnat klassrum. 

 

Aud Berggraf Sæbø har i sin avhandling Drama og elevaktiv læring (2009) undersökt hur 

drama i undervisningen kan öka elevaktiv inlärning. Berggraf Sæbǿ går igenom hur stora 

namn inom modern skola, såsom Dewey, Vygotsky och Dysthes syn på lärande som ett 

dialogiskt samspel är sammanlänkat med en dramapedagogisk syn på kunskap och lärande 
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(Berggraf Sæbø, 2009, s. 47). Vygotsky, och Dysthes (som i mycket utgår från Vygotsky) 

lägger stor vikt vid att alla är delaktiga i lärandet och lär av varandra, både elever och lärare. I 

sin undersökning finner hon att integrering av drama i undervisningen breddar antalet metoder 

mycket och också engagerar eleverna i sitt eget lärande, men att det också ställer stora krav på 

lärarens didaktiska kunskaper och dramakunskaper (Berggraf Sæbø, 2009, s. 164). 

 

Tidigare läroplaner och dramapedagogik 

Läroplanen är den text på vilken skolans verksamhet ska grunda sig, Sternudd skriver: ”Inom 

det obligatoriska skolväsendet är läroplanen det styrinstrument, där de centrala direktiven för 

hur våra skolor ska arbeta formuleras…Man kan se läroplanen som det officiellt formulerade 

dokument som beskriver de politiska intentionerna med skolan och som förändras över tid.” 

(Sternudd, 2000, s. 24).  

 

Kärnan i Sternudds arbete handlar om demokratisk fostran, något hon definierar som: ”Den 

demokratiska fostran handlar om att aktivt delta i en gemensam lärandeprocess, som 

efterfrågar kollektivt beslutsfattande och reflektion av arbetets och processens innehåll.” 

(Sternudd, 2000, s. 177). I resultatet framkommer att demokratisk fostran har förankring i 

Lpo94, men inte kopplat till dramapedagogik (vilket skiljer den från lgr 62, lgr 69 och lgr 80 

där dramapedagogiken har en tydligare roll).  

 

Lgr 62 

I sin genomgång av Lgr 62 utgår Sternudd mycket från ett betänkande 1946 års 

Skolkommission. Betänkandet lyfter fram vikten av att demokratisera skolan och fostra 

demokratiska samhällsmedborgare. Sternudd skriver att kommissionen menar att ett sådant 

arbete måste genomsyra både form och innehåll och att det bland annat ska innebära att öppna 

upp för alternativa arbetsformer och ett steg bort från fråga-svar-undervisning. I Lgr 62 lyfts, 

tvärtemot betänkandet från 1946, traditionell undervisningsform fram som något som bör 

användas, vilket Sternudd menar motsäger ett dramapedagogiskt förhållningssätt, dock lyfts 

olika dramapedagogiska metoder fram inom de olika ämnena, till exempel i form av scenisk 

framställning i svenskämnet. Även i den mening att Lgr 62 förespråkar att eleverna bör tränas 

i att göra rationella moraliska överväganden i ett demokratiskt sammanhang så anser Sternudd 

att dramapedagogik tillskrivs värde i Lgr 62. (Sternudd, 2000, s. 117ff) 
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Lgr 69 

I Lgr 69 finns tillvalsämnet konst som rymmer mycket kritiskt tänkande och konstnärliga 

uttryck, och även öppnar upp för en mängd olika arbetsmetoder, där eleverna själva ska ha 

möjlighet att medverka i utformningen av undervisningen. Att det är ett tillvalsämne gör dock 

att endast ett fåtal får ta del av det, men Sternudd menar att själva förekomsten av 

tillvalsämnen också visar på en demokratisk ansats. Även i Lgr 69 finns i svenskämnet det 

konstpedagogiska perspektivet representerat och då också på ett mer fördjupat plan än i Lgr 

62, menar Sternudd. En annan skillnad var att arbetslag nu organiserades ämnesöverskridande 

istället för att ämneslärare i samma ämne också bildade arbetslag, vilket i sig innebär en 

öppning för nya arbetsmetoder, menar Sternudd (Sternudd, 2000, s. 130ff) 

 

Lgr 80 

Lgr 80 innebär ett brott mot de tidigare läroplanerna då den är startskottet för en mer 

decentraliserad syn på skolan och beslutsfattande kring den. En tydlig markör för detta är, 

menar Sternudd, den språksyn som finns i Lgr 80. Språksynen är dynamisk och lyfter fram 

vikten av att språket används och provas av eleverna och är i förändring. I koppling till en 

sådan syn på språket så lyfts också rollspel och dramatiserade situationer fram som metod. 

Decentraliseringen bidrar också till en större möjlighet för eleverna att påverka sin 

undervisning och för ett bredare urval av arbetsmetoder (Sternudd, 2000, s. 143ff). 

 

Lpo 94 

Lpo 94 är, menar Sternudd, tolkningsbar: ”Å ena sidan kan hela läroplanstexten tolkas som ett 

synsätt för ett dramapedagogiskt demokratiskt synsätt, dock utan att dramapedagogik 

omnämns. Å andra sidan kan texten tolkas så att dramapedagogik är osynliggjord.” (Sternudd, 

2000, s. 158). I direktiven till den grupp som skulle skapa läroplanen ingick att den nya 

läroplanen skulle främja elevernas harmoniska utveckling. I begreppet harmonisk utveckling 

lade gruppen en utveckling som inbegriper kunskap, fostran och personlighetsutveckling, som 

också innefattar konstnärliga fysiska, praktiska och intellektuella element. Kunskapssynen 

som förmedlas är konstruktivistisk, kontextuell och funktionell. Så dramapedagogik omnämns 

inte men samtidigt är ramarna friare än tidigare vilket öppnar för att föra in dramapedagogiskt 

arbete, Sternudd talar om den osynliga dramapedagogiken (Sternudd, 2000, s. 158ff). 
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Skolan och kunskapssyn 

Förutom att vara grund för hur skolan organiseras är också läroplanen ett ideologiskt 

dokument som förmedlar vilken kunskapssyn som förmedlas. Som synligt ovan påverkas hur 

undervisningen organiseras av vilken syn på kunskap som ligger till grund. Nedan presenteras 

dramapedagogiska ingångar till kunskapssyn samt hur den relaterar till skolans kunskapssyn. 

Sternudd skriver om olika sätt att tolka läroplaner beroende på vilken syn på skolan som är 

utgångspunkten, vilket också påverkar lärarens professionella tolkning och beslutsfattande. En 

resultatstyrd tolkning lämnar mindre plats för läraren att själv forma undervisningen utifrån 

sin egen tolkning medan en målstyrd tolkning öppnar mer för läraren själv att använda 

läroplanen (Sternudd, 2000, s. 30). Centralt i Sternudds avhandling är den demokratiska 

fostranspotentialen i dramapedagogik. Sternudd menar att dramapedagogiken vilar på 

demokratiska värden och visar i sin genomgång av de fyra perspektiven hur deltagarna är 

aktiva i lärandets alla faser (inledning, agering, bearbetning). Demokratisk fostran, menar 

Sternudd, sker när deltagaren aktivt får delta och prova olika situationer och reflektera kring 

detta. Precis som Berggraf Sæbøs bild ovan är det tydligt att Sternudd ser praktiskt handlande, 

reflektion och lärande som tätt sammanbundna. 

 

Berggraf Sæbø beskriver hur det i norsk skola pågår en konflikt mellan en mer traditionell 

kunskapstradition och en mer progressiv kunskapssyn, där den traditionella mer fokuserar på 

att förmedla ämneskunskap genom lärarstyrd undervisning (Berggraf benämner det som en 

episteme-tradition) medan den nyare synen mer fokuserar på just det elevaktiva lärandet, 

vilket också breddar för metodval och hur stoffet behandlas, även ämnesövergripande. 

Berggraf menar dock vidare att dessa kanske inte bör polariseras till ett antingen eller, utan 

snarare att (norska) skolans utmaning ligger i att hitta en tredje väg där de båda delarna kan 

mötas (Berggraf Sæbø, 2009, s. 24ff). Berggraf definierar drama som djupt förankrat i den 

progressiva kunskapssynen, och också omöjligt att lyfta den ur den, eftersom det praktiska 

handlandet och reflektionen är så tätt sammanbundet med lärandet (Berggraf Sæbø, 2009, s. 

32). 

 

Silfver (2011) undersökning är inte inriktad på ämneskunskaper utan utgår istället från 

Aristoteles tre kunskapsbegrepp; techne, episteme och fronesis. Techne är färdighetskunskap, 

episteme faktakunskap och fronesis, vilket är aningen mer svårdeifinierat, benämner Silfver 

som klokhet (Silfver, 2011, s. 20), och kopplar det till så kallad tyst kunskap. Silfver tar 
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avstamp i Bachtins karnevalsteori som, menar hon, grundar sig i hur karnevalen var en plats 

där de lägre stånden kunde håna överheten genom lekfullhet och skådespel. I clownandet kan 

det allvarliga bli synligt men genom leken och på så sätt ges en mildare framtoning. Förutom 

Bachtin utgår hon också från Olga Dysthes teorier om flerstämmighet. Genom att flera röster 

än bara lärarens hörs i klassrummet så kommer all kompetens i rummet att utnyttjas och på 

sätt möjliggörs lärande på fler sätt än bara lärare till elev, beskriver Silfver utifrån Dysthe 

(Silfver, 2011). 

 

Deschooling Society  (Illich, 1971) är en essä som kritiserar utbildning i institutionaliserad 

form. Illich huvudpoäng är att det skolan i den form den finns idag främst gör är att 

reproducera ett samhälle där skolan behövs.. Illich menar att skolan inskolar elever i att tro att 

teaching, betyg och examen är samma som learning, kunskap och kompetens (Illich, 1971, s. 

8) och att samhället ger skolan status som ensam plats i samhället där kunskap reproduceras 

vilket ger, i Illich ord ”an antieducational effect on society” (Illich, 1971, s. 12) eftersom det 

gör att andra platser och institutioner i samhället inte ges möjlighet (eller till och med 

förbjuds) att skapa lärsituationer. Inte heller lärare eller undervisning är saker som Illich tror 

på, han menar att det allra mesta lärandet sker casually och att väldigt lite lärande faktiskt sker 

av organiserad undervisning, utan allt oftare i situationer där människor helt enkelt gör saker i 

samhället och då gärna får se människor som behärskar vad än det är personen vill lära sig. 

Den kunskapssyn Illich presenterar grundar sig i övertygelsen om att kunskap inte är något 

som går att lära ut, utan istället måste komma ur ett intresse från den som ska lära sig.  

 

Illich syn på läroplaner är att det främst är en vara (han ser skolan som en del av marknaden), 

vilken sprids av försäljarna – lärarna. Värdet på varan regleras genom att varan görs exklusiv 

genom att den endast kan skapas genom vetenskapliga studier (som då definieras av just 

läroplaner) och sedan skapas efterfrågan genom att lagstadga obligatorisk undervisning. 

(Illich, 1971) 

 

Sammanfattning av bakgrund 

Dramapedagogik är en metod såväl som en teori. Viktigt i dramapedagogik är skapande 

deltagaraktiva processer där reflektion och samarbete möjliggörs. Aud Berggraf Sæbø 

fokuserar i sin avhandling på det elevaktiva lärandet medan Mia Marie Sternudd har 
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identifierat fyra perspektiv inom den svenska dramapedagogiken; det konstpedagogiska, det 

kritiskt frigörande, det holistiskt lärande och det personlighetsutvecklande perspektivet.  

Dramas plats och roll i svenska skolan idag är relativt obeforskat och drama är inte heller 

något eget ämne. Det finns dock studier, bland annat Birgitta Silfvers avhandling om clown i 

klassrummet som visar positiva effekter av drama. 

 

Sternudds genomgång av fyra läroplaner visar genomgående att dramapedagogik har en 

ganska marginaliserad roll men ändå går att belägga. I Lgr 62 och Lgr 69 finns tillvalsämnet 

konst, i vilken drama ingår, där dramapedagogiken är starkt närvarande. I lgr 80 öppnas för en 

mer dynamisk syn på språk och kunskap vilket blir ännu starkare i Lpo 94. I Lpo 94 är 

kunskapssynen och arbetssätten öppnare, vilket öppnar för dramapedagogiskt arbete, 

samtidigt som dramapedagogik inte specifikt omnämns, vilket gör att Sternudd talar om 

osynlig dramapedagogik. 

 

Kunskapssynen har förändrats i läroplanerna över tid. Berggraf Sæbø beskriver hur det i norsk 

skola finns en konflikt mellan traditionell och en progressiv kunskapssyn där den traditionella 

grundar sig mer på lärarstyrd undervisning med ämneskunskap i fokus. Sternudd läser i 

dramapedagogik en kunskapssyn baserad på demokratisk fostran, vilken möjliggörs genom 

demokratiska arbetssätt och reflektionsmöjligheter. Silfvers syn på kunskap, och den kunskap 

hon menar går att träna med clown, grundar sig också i demokrati och maktutjämning. Illich 

menar att skolan försöker monopolisera på kunskap och att lärande och istället bidrar till att 

inskränka lärmöjligheterna på andra platser än i skolan. Han menar att skolan bör avskaffas 

som institution och att lärande istället bör få ske av sig själv ute i samhället. 

 

Analysverktyg – drama-imperativ 

För att underlätta min analys kommer jag nedan sammanfatta vad drama är i form av olika 

imperativ, dvs uppmaningar till handling. Valet av imperativ kommer av ett fokus på drama 

som aktivt, det återkommer hos Berggraf Sæbø som sammankopplar drama och elevaktivitet, 

i definitionen som Grünbaum & Lepp återger och i samtliga av Sternudds perspektiv. 

Berggraf Sæbø menar att det inte går att separera metod och teori i drama eftersom de är så 

tätt sammankopplade, på så sätt är det i själva handlandet som drama kommer fram. 
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De imperativ jag menar, utifrån bakgrundsgenomgången ovan, definierar drama är: Skapa! 

Reflektera! Interagera! Upplev! Känn! Demokratisera! Lek! Gestalta! 

 

Det konstpedagogiska perspektivets specifika imperativ: Agera! Möt publik! Berätta! 

Det personlighetsutvecklande perspektivets specifika imperativ: Självreflektera! Utvecklas! 

Det kritiskt frigörande perspektivets specifika imperativ: Kritisera! Ta ställning! Förändra! 

Det holistiskt lärande perspektivets specifika imperativ: Kunskapa! Processa! Gå i roll! 

Syfte  

”Min avsikt är att detta arbete ska vidga kunskapen om konstens värde i skolan.” (Silfver, 

2011, s. 26) så skriver Birgitta Silfver i sin undersökning. Jag tycker det är en fantastisk 

utgångspunkt och ett syfte som fångar in, tror jag, en mycket stor mängd av alla vetenskapliga 

arbeten i dramapedagogik. I den här uppsatsen vill jag också påstå att det delvis är ett av 

syftena, men att det ska ske genom att se vilket värde skolan redan har, eller kan anses ha, 

tillskrivit konsten. 

Syftet med denna undersökning är att följa upp Sternudds arbete och se hur den kurva som 

framträder i granskningen av fyra kursplaner fortsätter med en femte. Har dramapedagogiken 

samma marginaliserade eller oklara plats som i Lpo 94? Samtidigt är syftet att göra en 

dramapedagogisk läsning av Lgr 11 och få syn på både tydliga och möjliga vägar för drama 

att användas inom ramen för Lgr 11, och i förlängningen i skolan. 

Frågeställning 

1. Vilka dramapedagogiska uppmaningar – drama-imperativ – framträder i Lgr 11? 

2. Vilket värde tillskrivs dramapedagogiken i lgr 11 och hur relaterar det till Sternudds 

undersökningar av tidigare läroplaner? 

Metod  

Metoden kommer att bli en textanalys utav Lgr 11, där drama-imperativen kommer att vara ett 

analysverktyg. I metodhandboken Textens makt och mening benämner Bergström & Boréus 

(2005) textanalys som ett sätt att tolka texter och på så sätt belysa någon eller några aspekter 

av texterna. Eftersom det är ett tolkande arbete, skriver Bergström & Boréus, är det viktigt att 

vara medveten om sin egen förförståelse i relation till texten. Nedan presenteras vilken ingång 

jag kommer ha i läroplanstexten. 
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Olika ingångar för läroplansforskning beskriver Ann-Christin Torpsten i sin licentiatuppsats 

Ett monokulturellt erbjudande (Torpsten, 2006). I sin undersökning redogör hon, utifrån 

Goodland, för fem olika plan att närma sig läroplaner på; ideological, formal, perceived, 

operational och experienced curricula (Torpsten, 2006). De olika planen beskriver vad i 

förhållande till läroplanen som undersöks, från de tankegångar som ligger bakom läroplanen 

(ideological) till hur undervisningen baserad på en lärares tolkning uppfattas av eleverna 

(experienced). Jag vill hävda att Sternudds undersökning delvis spänner över planen 

ideological, formal och perceived, då hon verkligen undersöker de fyra perspektivens 

ideologiska grunder och sedan försöker hitta spår av dem i den faktiska (formal) 

läroplanstexten, vilka hon då också tolkar (percieved). Den undersökning jag genomför har 

ansatsen att röra formal curricula eftersom jag har den faktiska texten som material, men 

kommer också att beröra percieved, eftersom det rör sig om en tolkning, mer om detta under 

metoddiskussion (Torpsten, 2006). 

 

Torpsten själv analyserar, likt Sternudd, gamla läroplaner men ur ett 

andraspråkstalarperspektiv. Torpsten skapar med hjälp av sin teoretiska bakgrund prismor 

genom vilka hon sedan undersöker läroplanstexterna, precis som Sternudd identifierar de fyra 

perspektiven. I den här undersökningen kommer jag utgå från den dramadefinition som 

återfinns i bakgrundsdelen av denna uppsats och Sternudds fyra perspektiv omformulerade till 

handlingsimperativ. 

Resultat  

Resultatet presenteras nedan efter graden av hur tydligt drama-imperativen framträder, detta i 

tre underrubriker från tydliga imperativ till möjliga imperativ. Under respektive rubrik är 

resultatet ordnat efter ordningen kapitlen/kursplanerna ligger i Lgr 11, dvs de inledande 

kapitlen med skolans övergripande värdegrund och uppdrag först följt av läroplanerna i 

bokstavsordning (med de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena samlade). 

 

Tydligt drama-imperativ 

I Lgr 11s inledande kapitel går det att läsa: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden … Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
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människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla 

(Skolverket, 2011, s. 7) (min kursivering) 

I samband med det nämns också vikten av att eleverna inte bara lär sig värdena utan också 

med inlevelse förstår dem.  

Några sidor längre fram lyfts skapande arbete och lek fram som viktiga delar för ett aktivt 

lärande, dock med tillägget att det är särskilt viktigt i tidigare åldrar (Skolverket, 2011, s. 9). 

 I samband med tal om elevers harmoniska utveckling förekommer också drama uttalat (se 

citat under inledning), vilket också finns med under vad varje skola ska ansvara för. Där står 

att elever ska få uppleva och kunna använda flera olika uttrycksformer, däribland drama 

(Skolverket, 2011, s. 13).  

I kursplanen för ämnet Engelska ingår att skapa dramatiseringar i det centrala innehållet för 

årskurs 1-3, men det försvinner sedan i äldre åldrar. Dock lyfts i alla åldrar att eleverna ska 

lära sig att förstå dramatiseringar och att kunna skapa dialoger. Dessutom ingår det att 

använda språket i olika situationer och för skilda syften samt att utveckla en ”allsidig 

kommunikativ förmåga” (Skolverket, 2011, s. 26).  

 

I kursplanen för Modersmål ska berättande, rim och ramsor samt andra kulturuttryck från 

hemkulturen ingå, vilket då också bör syfta på hemkulturens dramatradition. (Skolverket, 

2011, s. 72) 

I kursplanen för Musik lyfts de gestaltande delarna av musicerande fram samt hur det är ett 

kulturellt uttryck som påverkar både tanke och känslor och att musik är ett sätt att 

kommunicera, på så sätt framträder ett dramapedagogiskt synsätt på musik (Skolverket, 2011, 

s. 141). 

I kursplanen för Samhällsvetenskap är en viktig del elevernas plats som samhällsmedborgare, 

att de blir medvetna om sina rättigheter och de demokratiska principer som finns, men också 

får uppleva dessa och prova att uttrycka och försvara egna åsikter. Också här nämns vikten av 

att kunskapen om dessa måste hänga samman med inlevelse (Skolverket, 2011, s. 207ff) 

I kursplanerna Svenska och Svenska som andraspråk står det ”I mötet med olika typer av 

texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
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sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Skolverket, 2011, s. 223). 

Detta citat visar dels på att scenkonst och estetiskt berättande är viktiga delar, men också på 

den dynamiska språksyn som Sternudd menar grundades redan i Lgr 80. Berättande text är 

också en viktig genre i de båda ämnena, vilket i sig är ett slags gestaltande.  

Relativt tydligt drama-imperativ 

Det finns i de inledande kapitlen en mängd olika citat som visar på viljan att möjliggöra för 

olika arbetsmetoder, detta blir intressant i relation till att drama (som anges ovan) uttrycks 

som ett exempel på en alternativ arbetsmetod. Här följer några exempel på sådana meningar: 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett 

personligt ansvar.” (Skolverket, 2011, s. 8)   

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Skolverket, 

2011, s. 9) (min kursivering) 

”Skolan ska ansvara för att varje elev … kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett 

kreativt sätt” (Skolverket, 2011, s. 12) 

”Läraren ska … ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel” (Skolverket, 2011, s. 14) 

”Läraren ska … svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll … svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” 

(Skolverket, 2011, s. 15) 

”Skolans mål är att varje elev … har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin 

förmåga att arbeta i demokratiska former.” (Skolverket, 2011, s. 15) 

 

En dynamisk kunskapssyn framträder också i de inledande kapitlen i och med att det inte 

endast är faktakunskaper (episteme) eller praktiskt kunnande (techne) som lyfts fram som 

viktiga att utveckla utan också inlevelse, förmåga att ta ställning och dra slutsatser, medverka 

till att hjälpa andra och möta förttryck, förstå andra människors situation. Ett sådant exempel 

är: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket, 2011, s. 7)  
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I kursplanen för ämnet Bild står att undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas 

kreativitet och sitt intresse för att skapa. Huvudfokus är såklart bildframställning men i det 

nämns också att eleverna ska ges möjlighet att använda olika sorters metoder och 

uttrycksformer (Skolverket, 2011, s. 20). Att arbeta kreativt och skapa med olika medier 

samverkande är precis i mångt och mycket vad drama handlar om. 

 

I kursplanen för ämnet Hem- och konsumentkunskap uttrycks att ”en process där tanke, 

sinnesupplevelse och handling samverkar” (Skolverket, 2011, s. 34) ska bidra till att utveckla 

elevernas kunnande om mat och måltider, något som indikerar en dynamisk kunskapssyn. 

Samverkan av tanke, sinnesupplevelse och handling återfinns också i kursplanen för ämnet 

Slöjd (Skolverket, 2011, s. 217). 

 

I kursplanen för Idrott och hälsa ingår lekar i det centrala innehållet (Skolverket, 2011, s. 41), 

något som också är en viktig del i dramapedagogik. 

 

I kursplanen för Matematik står det ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, 

reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala 

och tekniska utvecklingen.” (Skolverket, 2011, s. 47), vilket dels lyfter fram den kreativa 

aspekten, dels visar vikten av en förståelse för ämnet i ett bredare perspektiv. 

 

I kursplanen för Moderna språk talas det mycket om att utveckla strategier för att göra sig 

förstådd där språket inte räcker till (exempelvis nämns gester som en väg) samt att språket 

skall användas och kunna anpassas (Skolverket, 2011, s. 57). Strategier för att överkomma 

språkbrister återfinns också i ämnet Svenska som andraspråk (Skolverket, 2011, s. 234). 

 

I kursplanen för Modersmål står det att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin 

identitet och förståelse för omvärlden.” (Skolverket, 2011, s. 71), vilket indikerar en dynamisk 

syn på kunskap, identitet och samhället. 

 

I kursplanerna för de Naturorienterande ämnena (biologi, kemi och fysik) finns 

formuleringarma ”Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 

estetiska valsituationer [inom ämnet]” (Skolverket, 2011, s. 148), och ”Vidare ska 

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa 
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texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.” (Skolverket, 2011, s. 148) 

vilka båda visar på en sammankoppling mellan naturorienterande ämnen och estetiskt 

skapande 

I de Samhällsorienterande ämnena (historia, samhällskunskap, geografi, religionskunskap) 

lyfts förmågan att ta ställning till och leva sig in i olika personers livssituationer samt bli 

medveten om sin egen. Undervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar beredskap att 

handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning … reflektera över livsfrågor 

och sin egen och andras identitet” (Skolverket, 2011, s. 198) 

 

I kursplanerna för Svenska och Svenska som andraspråk ingår att kunna anpassa sitt språk för 

olika sammanhang samt att kunna kombinera olika uttrycksformer såsom bild och text för att 

få fram sitt budskap.  

 

I kursplanen för ämnet Teknik står det att eleverna ska kunna bedöma tekniska lösningar 

utifrån frågor om bland annat estetik, etik och könsroller (Skolverket, 2011, s. 253).  

 

Möjliga drama-imperativ 

I de inledande kapitlen nämns att skolan ska ge eleverna möjligheter att komma med 

personliga ställningstaganden (bland annat om sin egen skolgång) och får utveckla sina 

förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet, det står även att ”Skolans uppgift är att 

låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket, 2011, s. 7). Detta uttrycker också 

implicit att eleverna måste ges möjlighet att prova att uttrycka ställningstaganden och prova 

sig fram för att upptäcka intressen och egenart.  

 

I kursplanen Idrott och hälsa står det ”eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och 

intresse för att vara fysiskt aktiva … samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig 

till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (Skolverket, 2011, s. 40), en indikation på att intresse, 

kunskap samt psykiskt och fysiskt välbefinnande hör ihop. Det står också att eleverna ska ges 

förutsättningar för att ta ställning i frågor som rör idrott och hälsa. Att kunna ta ställning, och 

ofta då också kunna samtala, argumentera och diskutera, kring frågor som rör ämnet 

återkommer även ibland annat Matematik, Fysik och Geografi. 
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I ämnet Biologi (del i de naturorienterande ämnena) så ingår frågor kring jämställdhet, 

identitet, relationer, kärlek och ansvar (Skolverket, 2011, s. 150). 

 

I ämnet Historia (del i de samhällsorienterande ämnena) så är levandegörande av och 

förståelse för historiska situationer och personer viktig (Skolverket, 2011, s. 188). 

 

I ämnet Religion (del i de samhällsorienterande ämnena) ingår etik och moral samt hur 

religiösa livsåskådningar påverkar samhällen (Skolverket, 2011, s. 198). 

Diskussion  

Diskussionen presenteras i två underrubriker vilka kopplar till undersökningens 

frågeställningar, rubriken drama-imperativ i Lgr 11 till den första frågeställningen och 

läroplanerna, dramapedagogiken och kunskapssynen till den andra frågeställningen. 

 

Drama-imperativ i Lgr 11 

Det konstpedagogiska perspektivet är det som tydligast syns, i de inledande kapitlen nämns 

drama explicit som en uttrycksform och flera ämnens kursplaner innehåller skapande med 

estetiska uttryck, och precis som Sternudd ser är det i svenskämnet som drama har den 

tydligaste platsen. Drama-imperativ så som skapa, upplev, agera, berätta blir synliga i till 

exempel i kursplanen för ämnet engelska där eleverna ska skapa dramatiseringar.  

 

Det finns mycket belägg för att aktivt ställningstagande och kritiskt tänkande – imperativen 

för det kritiskt frigörande är kritisera, ta ställning, och förändra – är förmågor som anses 

viktiga i Lgr 11, men de är sällan eller aldrig kopplade till drama. I ett citat som presenteras 

under Relativt tydliga drama-imperativ står det ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer”, vilket tydligt kopplar till drama-imperativen demokratisera, förändra och 

interagera .Sternudd och Berggraf Sæbø definierar båda drama som nära förbundet med 

reflektion och aktivt handlande, Sternudd menar också att demokratisk fostran och 

dramapedagogik går hand i hand. Med ett sådant synsätt går dramapedagogik som helhet, och 

kanske just det kritiskt frigörande perspektivet, att belägga i den kunskapssyn som går att 

utläsa i Lgr 1. 
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Att skapa dramatiseringar som en del i kursplanen för ett ämne, som i exemplet från engelska, 

kopplar till det holistiskt lärande perspektivet, genom skapandet och gestaltandet träder också 

kunskapa och gå i roll fram som imperativ. Det är också en mycket möjlig väg att använda 

gestaltande och rolltagande som en väg för att skapa förståelse för andra människors 

livsvillkor, något som är återkommande i de samhällsorienterande ämnenas kursplaner. 

 

Att skolan ska följa varje elevs harmoniska utveckling samt att ”Skolans uppgift är att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 

att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket, 2011, s. 7) menar jag kopplar till drama-

imperativen inom det personlighetsutvecklande perspektivet. Jag menar att det indikerar en 

skola som handlar om mer än bara att ta in kunskap, utan också att utvecklas som människa. 

 

Läroplanerna, dramapedagogiken och kunskapssynen 

Varje ämnes kursplan finns representerat under resultatet. Detta kan förstås tolkas som att 

läsningen är väldigt vinklad, men det kan också vara en indikation på att dramapedagogiken 

har tagit ett steg fram sedan Lpo 94. Det är visserligen så att flera av utdragen ovan inte 

explicit nämner dramapedagogik och därför faller under det som Sternudd benämner som den 

osynliga dramapedagogiken, men samtidigt finns också många exempel på där drama eller 

dess metoder finns uttryckligen nämnda. 

Sternudds genomgång visar att möjligheten för att välja olika arbetsmetoder är något som 

förändrats över tid, i Lgr 62 är friheten för respektive lärare och skola relativt liten då 

arbetsformerna fortfarande är relativt styrda centralt och fråga-svar-metodik fortfarande lyfts 

fram som en central del av undervisningen (Sternudd, 2000, s. 121), något som sen luckras 

upp mer och mer till den dynamiska kunskapssyn som representeras i Lpo 94. Jag menar att 

det finns många öppningar för alternativa arbetsmetoder i Lgr 11, vilket möjliggör för att 

arbeta med drama. Att drama på flera ställen nämns som exempel på arbetsform blir intressant 

i relation till andra exempel där det mer svävande talas om olika arbetsformer och varierade 

redovisningar eftersom Lgr 11 då öppnat upp för och förespråkat att drama bör vara en sådan 

arbetsform.  

 

Berggraf Sæbø talar om traditionell kunskapssyn mot progressiv kunskapssyn som något som 

polariserar debatten i Norge, där den traditionella kunskapssynen handlar om att förmedla 

ämneskunskap och den progressiva fokuserar mer på det elevaktiva lärandet. Sternudds 
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undersökning av läroplanerna tolkar jag som en rörelse från en mer traditionell kunskapssyn 

mot en alltmer progressiv kunskapssyn. På så sätt tycker jag, för att koppla till min 

frågeställning, att Lgr 11 relaterar till de tidigare läroplanerna genom att Lgr 11 på många sätt 

skriver fram en progressiv syn på kunskap, där olika arbetssätt är möjliga och eleven är aktiv i 

sitt deltagande. Dramapedagogiken är, som nämns tidigare, väldigt progressiv och en rörelse 

mot ett progressivt lärande blir på så vis också ett uppvärderande av dramapedagogiken, om 

än på ett, ännu en gång, osynligt sätt. 

 

Illich tolkar jag som än mer progressiv i sin kunskapssyn, då han vill försöka skapa en 

obunden syn på kunskap som något som sker i samspel i samhället snarare än något som går 

att lära ut. 

 

Flera gånger ges utrymme för att använda olika arbetsformer och reflektion och förmågan att 

ta ställning och argumentera lyfts i flera olika ämnen. Jag menar att det här går att koppla till 

Illich tankar om utbildning då det blir tydligt genom Sternudds läroplansgenomgång samt 

denna undersökning att det Berggraf Sæbø benämner som proggressiv kunskapssyn får allt 

mer plats. Illich vänder sig mot en monopolisering av inlärning och genom att bredda 

kunskapssynen och förankra den i demokratisk fostran, aktiv handling och reflektion så ges 

också medlen för att analysera och kritisera även utbildningsinstitutionen skolan. Illich vill 

avskaffa skolan helt och skulle kanske hävda att detta skulle vara ett sätt att försöka 

monopolisera även det fria, kritiska tänkandet men kanske skulle han se detta som ett steg i 

rätt riktning.  

 

 

Metoddiskussion 

De nivåer Torpsten beskriver (se metod) har varit en hjälp i val av metod, eftersom jag vill 

komma åt dramapedagogiska spår i läroplanen känns en textanalys som en rimlig metod. Min 
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ansats är som sagt att undersöka den faktiska läroplanstexten, men jag är samtidigt medveten 

om att min egen ingång ger en färgning av läsningen vilket också gör att jag anser mig glida 

över i percieved curricula, då jag tolkar den. En intervju eller observation av en lärare med 

dramapedagogiskt arbetssätt hade gett ett resultat som var än mer nära percieved curricula, 

med inslag av operational curricula, medan intervjuer med deltagare hade kunnat få syn på 

experienced curricula. Det hade säkerligen alla varit intressanta undersökningar, men hade 

också krävt viss modifiering av syfte och frågeställningar.  

 

I inledningen och även i diskussionen försöker jag i mesta möjliga mån synliggöra mina egna 

ingångar för att på så sätt skapa en transparens med vilka glasögon jag burit under läsningen. 

Att utgå från en offentlig och tillgänglig text ger också större transparens, hade jag till 

exempel gjort en intervju hade det varit svårare för en läsare att granska källmaterialet och på 

så vis dra egna slutsatser. En vilja att skapa tillgänglighet är också anledningen till att det i 

resultatredovisningen förekommer ett flertal citat. Att vara medveten om, och öppen med, sin 

förförståelse är viktigt och ökar undersökningens validitet och reabilitet skriver Bergström & 

Boréus (2005). 

 

Valet att införa imperativ som beskrivning av dramapedagogiken och dess fyra perspektiv 

uppkom under bearbetningen av materialet som ett sätt att synliggöra för mig själv vad jag 

sökte efter i läroplanen, alltså vilka aspekter av texten jag ville belysa (se ovan under metod). 

Imperativen skapades genom att försöka koka ner dramapedagogiken såsom den presenterats i 

bakgrunden till vilka aktiviteter de uppmanar till. Drama-imperativen blir på så sätt både ett 

verktyg för min analys och ännu ett förtydligande av vilken ingång jag har i läsningen, genom 

att konkretisera det till ett analysverktyg ökar också reabiliteten eftersom det öppnar för andra 

att använda samma verktyg i en annan undersökning. 

 

En anledning till valet att analysera text är att det är ett tillgängligt material där jag som 

forskare själv kan styra omfattningen och också få chans till en bredare bild vilket jag anser 

ger fler möjligheter inom den ganska snäva ramen en uppsats i den här storleken erbjuder. Att 

skaffa ett motsvarande underlag genom observationer, intervjuer eller fokussamtal hade 

behövt innebära ett arbete som jag bedömer inte fanns tid eller utrymme för. 
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Att välja att bara använda en text, och inte likt Sternudd också undersöka 

kommentarsmaterialet (vilket då öppnar för ideological curricula) är också ett metodval som 

främst grundar sig i tids/utrymmes-skäl.  

Vidare forskning samt avslutande reflektion 

Angående min forskningsfråga känns det till viss del ganska sorgligt att behöva försöka pressa 

in dramapedagogiken i den ganska snäva ramen som lgr 11 innebär, och med ett ben i 

läroplanen och ett ben i dramapedagogiken föredrar jag personligen dramapedagogikens syn 

på inlärning och kunskap och skulle därför gärna se en undersökning som vänder på min 

forskningsfråga: Vilket värde kan lgr 11 tillskrivas av dramapedagogiken? Min hypotes är att 

det skulle uppstå en kejsarens nya kläder-situation där dramapedagogiken är den lilla pojken 

som utbrister att läroplanen är ju faktiskt naken. Men så är ju också maktsordningen idag att 

lgr 11 är kunskapens kejsare och dramapedagogiken bara ett barn i riket, apropå Illich och 

kunskapsmonopol. I sin rapport från den nordiska drama konferensen Drama Borale, som 

hölls 2015 i Silkeborg i Danmark, målar Günbaum och Hägglund (Grünbaum & Hägglund, 

Svensk rapport Drama Boreale 3-7 augusti 2015 Silkeborg, Danmark, 2015) upp en ganska 

dyster nulägesbild för drama i skolan i Sverige. De menar att formuleringarna kring drama i 

undervisningen är svagare än någonsin, och de kallar kultursynen i svensk skola för modest. I 

ljuset av denna undersökning vill jag både hålla med och inte hålla med, just för jag vill hävda 

att ett par dramapedagogiska glasögon ger flera möjligheter att implementera drama. 

Grünbaum och Hägglund skriver vidare att den svaga ställning som drama har i dagens 

läroplan gör att barn riskerar att gå igenom hela grundskolan utan att någonsin möta 

dramatiskt skapande. En intressant fråga är förstås då i vilken utsträckning det är så? En 

undersökning av i vilken utsträckning dramatiskt skapande förekommer i skolan idag skulle 

vara ett intressant komplement till denna undersökning. 
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