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Abstract 

Denna studie har en fenomenologisk ansats och syftar till att undersöka och beskriva 

arbetsmarknaden för auktoriserade dramapedagoger i Sverige. Studien har genomförts 

genom triangulering med tre insamlingsmetoder: en kvantitativ web-baserad 

enkätundersökning där 113 RAD-medlemmar svarat, en kvalitativ mailintervju av 

utbildare på två dramapedagogutbildningar och ett kvalitativt fokussamtal med fem 

dramapedagoger. Materialet har analyserats fenomenologiskt med inspiration från 

främst Giorgis analysmetod. Resultatet visar att kommunala kulturskolan är den största 

enskilda arbetsgivaren för dramapedagoger och att dramapedagoger utanför 

kulturskolan finns anställda i många områden, dock inte alltid med titeln dramapedagog. 

Studien visar även att få dramapedagogtjänster utannonseras och att den vanligaste 

vägen till en dramapedagogtjänst går via kontakter/nätverk eller att omforma en befintlig 

tjänst alternativt frilansa/starta eget. Studien visar att trots svårigheter att hitta en 

heltidsanställning som dramapedagog upplever dramapedagoger en stor efterfrågan på 

och ett stort behov utav sin kompetens.  

 

 

Nyckelord 

Dramapedagogik, arbetsmarknaden, fokussamtal, enkätstudie, triangulering, Giorgis 

analysmetod, Bourdieus fältteori  
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Förord 
 

Studien tillägnas alla er listiga dramapedagoger som funderar kring vår arbetsmarknad och 

till er som med hungrande magar är på jakt efter nya vägar till anställning som 

dramapedagog. Vi hoppas att denna uppsats kan vara er till hjälp. Vi vill tacka varandra och 

våra närstående.  
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Inledning 
 

”Om du ska få Borka-ätten ur Norrborgen så måste du vara listig som en gammal rävhona”, 

säger Skalle-Per till Mattis i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Uttrycket verkar passa precis 

lika bra då en dramapedagog är på jakt efter anställning. Det har vi, Frida Karlsson och Ingrid 

Sonnerby Ljungestig fått erfara då vi båda har varit på jakt på den dramapedagogiska 

arbetsmarknaden till och från de senaste åren. 

Vi slås av hur få tjänster som utannonseras och när vi diskuterar detta inser vi att vi saknar 

information om vår egen arbetsmarknad. Var finns egentligen dramapedagogtjänsterna? På 

dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola har vi fått höra ”att det 

dramapedagogiska fältet är brett”. Vi undrar om det stämmer och i så fall, på vilket sätt? Det 

är väl känt att dramapedagoger finns anställda på kommunala kulturskolor. Vilka andra typer 

av dramapedagogtjänster finns? Hur ser anställningsformerna ut? 

Vi bestämmer oss för att titta närmare på den dramapedagogiska arbetsmarknaden och inser 

snart att det saknas vetenskaplig uppdaterad information om vår arbetsmarknad. Hur ska vi 

dramapedagoger kunna ge oss ut på jakt efter tjänster om vi inte riktigt känner till hur vår egen 

terräng ser ut? Vi tror att det kan vara viktigt att visa en samlad bild av hur vi uppfattar vår 

arbetsmarknad. Hur gör alla listiga dramapedagoger för att få sätta tänderna i en tjänst? Var 

gömmer sig dessa byten och vilka vägar leder dit? Detta blir vi otroligt nyfikna att ta reda på.  
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Bakgrund 

I denna del av uppsatsen presenteras fyra områden som uppsatsen huvudsakligen 

behandlar, nämligen:  

 

1 Dramapedagogik 

Här kommer vi särskilt att titta på hur vi definierar dramapedagogik och på den 

svenska dramapedagogikens historia. 

  

2 Utbildning inom dramapedagogik 

Här presenteras information om utbildningar inom dramapedagogik. 

  

3 Drama i skolan  

Den här delen behandlar främst om hur drama nämns i läroplanen och 

förändringar för dramaämnet i skolan under 2000-talet. Ett stycke handlar om 

Kulturrådets statsbidrag Skapande skola.  

  

4 Arbetsmarknad 

Här kommer vi att titta på verktyg som arbetsförmedlingen idag använder för 

att nå ut med sin information. Vi kommer även titta på statistik från 

arbetsförmedlingen för att få en bild av hur arbetsmarknaden ser ut idag. 

 

Eftersom detta är en uppsats i dramapedagogik och att det är den dramapedagogiska 

arbetsmarknaden vi är intresserade av, kommer tyngdpunkten i bakgrunden att ligga under 

rubriken Dramapedagogik. Vi vill se om vi där kan hitta historiska förklaringar till varför 

arbetsmarknaden för dramapedagoger ser ut som den gör idag.  

 

Dramapedagogik 

Vad är dramapedagogik? 

Ordet drama kommer från det grekiska ordet dra`o som betyder att handla eller handling.1 

Ordet pedagog härstammar från det antika Grekland och var den slav som följde barnen till 

skolan.2 Man skulle därför kunna tolka pedagogens uppgift till att leda någon till kunskap. Då 

vi kopplar ihop de båda ordens betydelse skulle man kunna tolka innebörden av ordet 

                                                
1 Kent Hägglund och Kristin Fredin, Dramabok, Stockholm: Liber, 2008, s.9. 
2 Nationalencyklopedin, band 9, Höganäs: Bra Böcker, 1992, s.455. 
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dramapedagogik till att handla om att leda till kunskap genom handling. Vi har båda erfarenhet 

av att människor vi möter ofta blandar ihop drama och teater. Brian Way (1923-2006), drama-

pionjär, förklarar i sin bok Utveckling genom drama att teater främst handlar om 

kommunikationen mellan skådespelare och publik, medan drama handlar om 

gruppdeltagarnas upplevelse.3 Lennart Wiechel (1921-2008) som bland annat arbetat som 

lektor vid Lärarhögkolan i Malmö och skrivit forskningsrapporter om drama och lärande, anser 

att målet med dramapedagogiskt arbete är att öka kunskapen om oss själva och fördjupa 

demokratin.4 Margret Lepp, docent vid Göteborgs Universitet, har beskrivit drama både som 

ett praktiskt och ett teoretiskt ämne. Hon säger även att ämnet har en helhetssyn på individen. 

Pedagogiskt ledarskap med pedagogiska mål och en grupp i samspel är olika ingredienser 

som tillsammans utgör själva kärnan för dramapedagogiken. Fokus ligger på utveckling och 

att integrera känsla -tanke och handling i processen.5 Anita Grünbaum, grundare till 

dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola, menar att det är de processinriktade 

undervisningsformerna med sina kreativa metoder som kännetecknar dramapedagogiken.6 I 

boken Dracon i Skolan skriver Grünbaum tillsammans med Lepp att de tidigare nämnda 

ingredienser som utgör dramapedagogikens kärna är utgångspunkt för hur man kan planera 

sitt dramapass, beroende på sammanhang och vari drama ska förekomma.7 I samma bok 

skriver Grünbaum och Lepp om diskussionen kring om drama främst är ett eget ämne eller en 

metod. De anser att denna diskussion är onödig, drama behövs både som ämne och metod.8  

Mia Marie Sternudd skriver i sin avhandling att dramapedagogiken bygger på ett demokratiskt 

förhållningssätt där gruppdeltagarna är delaktiga i processens utformande.9 Kari Mjaaland 

Heggstad, docent vid universitet i Bergen, menar att man i dramaarbete har hög lärpotential 

just för att man aktiverar alla delar i den mänskliga inlärningen, alltså både det affektiva, det 

estetiska, det fysiska, det kognitiva och det sociala inlärningsregistret.10  

 

                                                
3 Brian Way, Utveckling genom drama, Lund: Wahlström & Widstrand, 1978, s.13. 
4 Birgit Öhrn-Baruch, Mera drama i förskolan, Södra Sandby: Liber, 1990, s.10. 
5 Magret Lepp, Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och yrkesmässig växt: en 
studie inom sjuksköterske- och vårdlärarutbildningen, Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International,1998, s.76. 
6  Riksorganisationen auktoriserade dramapedagogers hemsida, refererar till Anita Grünbaum: Lika 
och unika: dramapedagogik om minoriteter, 2009: http://www.dramapedagogen.se/dramapedagogik/ 
(hämtat 2016-12-13). 
7 Antita Grünbaum och Magret Lepp, Dracon i Skolan, Malmö: Studentlitteratur, 2007, s.48. 
8 Grünbaum och Lepp, s.48.  
9 Mia Marie Sternudd, Dramapedagogik som demokratisk fostran?: Fyra dramapedagogiska 
perspektiv - dramapedagogik i fyra läroplaner, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2000, s. 109. 
10 Kari Mjaaland Heggstad, 7 vägar till drama, Lund: Studentlitteratur, 2014, s.18. 

http://www.dramapedagogen.se/dramapedagogik/
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Dramapedagogikens historia 

Vägen till dramapedagogyrkets födelse går långt tillbaka i tiden. Redan under antiken pågick 

dramatisk verksamhet och lek i undervisningen. Filosofer som Platon och Aristoteles lär ha 

ansett att det man lär under lustfyllda former fastnar bättre än det man lär under tvång.11 Under 

renässansen och reformationen ska skolteatern ha fått en viktig plats i undervisningen.12 

Martin Luther (1483-1546) ska ha propagerat för att lärare ska låta sina elever dramatisera 

och agera för att göra det kristna budskapet mer levande.13 

 

Den amerikanska filosofen John Dewey (1859-1952) utvecklade en pedagogik som kom att 

kallas för den progressiva pedagogiken.14 Dewey förknippas ofta till begreppet “learning by 

doing”, vilket fortfarande används i dagens dramapedagogik.15 I Deweys undervisning låg 

tyngdpunkten på de estetiska och praktiska delarna i undervisningen.16 Anders Järleby, 

författare till boken Spela roll – kreativt lärande med teater och drama, skriver att begreppet 

holistisk blev aktuellt i början av 1900-talet genom reformpedagogiken.17  Reformpedagogerna 

såg på människan som en helhet och som en social varelse som formas i kontakt med andra 

människor. Reformpedagogerna menade, enligt Järleby, att ”kunskap först uppstår i egen 

upplevelse och reflektion och inte genom förmedling av lärares färdiga kunskapsmönster”.18 

  

Två av våra viktigaste dramapedagogiska pionjärer, Peter Slade och Brian Way, ska ha haft 

reformpedagogikens helhetstanke som inspirationskälla.19 Pedagogen Peter Slade har 

bidragit med uppfattningen om att barnet utvecklas bäst i en trygg miljö, i sitt eget tempo utan 

att pedagogen forcerar utvecklingen.20 I England utvecklade Dorothy Heathcote interaktiva 

metoder för undervisning, framförallt rollspel där läraren är i roll.21 För Heathcote var inte 

resultatet det viktiga utan processen och vägen till resultatet.22 

 

                                                
11 Hägglund och Fredin, s. 97. 
12 Mjaaland Heggstad, s. 30. 
13 Viveka Rasmusson och Bodil Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama, Malmö: Studentlitteratur, 

2016, s.15. 
14 Rasmusson och Erberth (2016), s.15. 
15 Rasmusson och Erberth (2016), s.15. 
16 Rasmusson och Erberth (2016), s.15. 
17 Anders Järleby, Spela roll – kreativt lärande med teater och drama. Skara: Pegasus förlag & 
teaterproduktion, 2005, s. 23. 
18 Järleby, s.23. 
19  Mjaaland Heggstad, s.30. 
20  Mjaaland Heggstad, s. 201. 
21 Hägglund och Fredin, s. 102 
22 Hägglund och Fredin, s. 102. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Viveka%20Rasmusson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Bodil%20Erberth
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Dramapedagogiken tar form i Sverige 

När den första svenska skolordningen skrevs år 1571 står där att eleverna ska spela pjäser 

på svenska och på latin som en del av undervisningen.23 Under slutet på 1800-talet och början 

av 1900-talet finns flera exempel på att drama används i pedagogiskt syfte. Lärarna på 

Sveriges första folkhögskola, Hvilan (som grundades år 1868), ska ha använt rollspel som 

undervisningsmetod inom samhällskunskapen.24 Rollspel användes även på Whitlockska 

samskolan i Stockholm under ledning av Ellen Key under 1890-talet.25 Ester Boman, som 

ledde Tyringe helpension, en internatskola för flickor år 1909-1936, uttalade flera fördelar med 

att använda dramatiska metoder i undervisningen.26 Det är dock främst under 1940- och 50-

talet vi kan se att man i större utsträckning lade grunden för det, som idag ses som 

dramapedagogik. På 1940- och 50-talet ökade intresset för barns egna skapande verksamhet 

och det blev mycket populärt att låta barnen få leka teater tillsammans med utbildade ledare. 

Barnen uppträdde med egna improvisationer och föreställningar inför publik. Det viktigaste var 

inte själva föreställningarna utan de pedagogiska målen. Genom det kreativa arbetet skulle 

barnen stärkas och utvecklas.27 Det är i denna tid (1940-talet) som Elsa Olenius grundade Vår 

Teater.28  

 

Ordet dramapedagog började användas mer officiellt år 1973, då fackförbundet 

Teaterförbundet startade dramapedagogavdelningen för medlemmar som arbetar 

pedagogiskt med drama och teater. Året efter, 1974, startades de första 

dramapedagogutbildningarna på tre olika folkhögskolor i Sverige. Några år senare, 1977, 

samlades dramapedagoger inom Svenska Teaterförbundet i Storvik för att skapa en 

gemensam definition om vad drama är. De enades då om följande: 

 

DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra 

teaterformer   

DRAMA är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet   

DRAMA är att sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor

  

DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande   

DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen 

och sociala verklighet    

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap    

                                                
23 Hägglund och Fredin, s. 111. 
24 Hägglund och Fredin, s. 111. 
25 Hägglund och Fredin, s. 111. 
26 Hägglund och Fredin. s. 112. 
27 Karin Helander, Från sagospel till barntragedi, Stockholm: Carlsson bokförlag, 1998, s. 81. 
28 Helander s. 83. 
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DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället.29 

                                                                 

 

Under 70-talet avtog intresset för progressiv pedagogik såsom dramapedagogik och man 

ville återigen prioritera läs, - skriv och räkneträning. Det reformpedagogiska utforskande 

arbetssättet kom nu att kallas flum. Detta gjorde att den dramapedagogiska undervisningen i 

skola och förskola minskade.30  

 

Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger (RAD) 

RAD är en medlemsförening vilken har som huvudsaklig uppgift att auktorisera 

dramapedagoger samt att sprida information till bl.a. arbetsgivare om vikten av att anlita en 

auktoriserad dramapedagog. Detta har RAD gjort sedan 1980.31 För att en dramapedagog 

ska bli auktoriserad innebär det att RAD granskar dramapedagogens utbildning och 

arbetserfarenhet och att utbildning och erfarenhet uppfyller auktoriseringskraven.32 RAD 

anordnar även fortbildning, stödjer dramapedagogutbildningar i Sverige, samarbetar med 

andra organisationer och yrkesutövare med drama som metod, stödjer medlemmar i deras 

kontakt med myndigheter, organisationer och institutioner, stimulerar diskussion om drama 

samt främjar och stödjer forskning inom dramaområdet.33 

 

Utbildning inom dramapedagogik 

För den som idag vill utbilda sig till dramapedagog finns två dramapedagogutbildningar, en 

vid Västerbergs folkhögskola i Sandvikens kommun som startade 1974 och en vid Blekinge 

folkhögskola i Bräkne-Hoby som startade hösten 2016. Båda utbildningarna är på heltid under 

två år. Västerbergs folkhögskola har under många år samarbetat med Högskolan i Gävle som 

validerat folkhögskolestudierna till högskolepoäng. På detta sätt har studenter vid Västerbergs 

dramapedagogutbildning erbjudits möjlighet att studera vidare och erhålla en kandidatexamen 

i dramapedagogik. Denna möjlighet försvann år 2015. Båda dramapedagogutbildningarna 

beskriver på sina hemsidor utbildningen på följande sätt; ”Utbildningen leder till kompetens att 

som dramapedagog arbeta inom hela utbildningssystemet, inom folkbildning, studieförbund, 

                                                
29 Bodil Erberth och Vivika Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama, Malmö: Studentlitteratur, 

2008, s.28. 
30 Mjaaland-Heggstad, s. 127-128. 
31 RADs hemsida: http://www.dramapedagogen.se/om-rad/bli-medlem-i-rad/,(hämtad 2016-12-13). 
32 RADs hemsida: http://www.dramapedagogen.se/auktorisation (hämtat 2016-12-13). 
33 RADs hemsida: http://www.dramapedagogen.se/om-rad/ (hämtad 2016-12-13). 

http://www.dramapedagogen.se/om-rad/bli-medlem-i-rad/
http://www.dramapedagogen.se/auktorisation/
http://www.dramapedagogen.se/om-rad/
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kulturskolor, på teatrar med för- och efterarbete, i olika kulturprojekt, inom vårdsektorn, i 

trossamfund34 samt i personalutbildning mm.”35 

 

Hösten 2016 startade Stockholms universitet ett kandidatprogram inom drama och teater.36 

Stockholms universitet ger dessutom ett magisterprogram i drama och tillämpad teater.37 

Fristående kurser i drama finns på flera universitet och högskolor. Det krävs en fullständig 

pedagogisk/socialpedagogisk yrkesutbildning på högskolenivå samt högskolekurser i 

dramapedagogik (pedagogiskt drama, dramakommunikation, äldre yrkesinriktade kurser i 

dramatik eller motsvarande) om minst 60 hp för att efter en yrkeserfarenhet om 300 

studietimmar kunna beviljas auktorisation genom RAD.38 

 

Drama i skolan 

På skolverkets hemsida står det inte så mycket om drama, ändå ingår det i skolans uppdrag, 

enligt Lgr 11, avsnitt Skolans värdegrund och uppdrag, rubrik skolans uppdrag att: “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.”39 Drama är inget eget ämne i den svenska 

grundskolan enligt Lgr11. I ämnet svenska står det att “Eleverna ska även stimuleras till att 

uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”.40 Detta är en öppen formulering som ger 

utrymme för den enskilda läraren att välja vilka estetiska uttrycksformer eleverna ska få 

uttrycka sig igenom. I grundsärskolan ingår dock drama i ämnet estetisk verksamhet.41 Under 

forskning på skolverkets hemsida hittar vi en sammanfattning av forskaren Kristina 

Fredrikssons licentiatavhandling Drama som pedagogisk möjlighet: En intervjustudie med 

                                                
34 Västerbergs folkhögskola använder orden “kyrklig verksamhet” istället för ordet “trossamfund”. 
35 Utbildningsplanen för dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögkola: 
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/folkhogskolorna/vasterberg/kurser/utbildningsplan-
dramapedagog.pdf (hämtad 2016-12-13). 
Utbildningsplanen för dramapedagogutbildningen vid Blekinges folkhögskola: 
http://www.blekingefolkhogskola.se/globalassets/utbildningsplan-dramap.pdf (hämtad 2016-12-13). 
36 Stockholms universitets kanditatsprogram i drama/teater: 
http://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/kandidatprogram-i-drama-teater 
(hämtad 2016-12-13). 
37 Stockholms universitets magisterprogram i Drama och tillämpad teater: 
https://sisu.it.su.se/search/info/HVDT2 (hämtad 2016-12-13). 
38 RADs hemsida: http://www.dramapedagogen.se/auktorisation/ (hämtad 2016-12-13). 
39Skolverkets hemsida, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1 (hämtad 2016-12-18). 
40Skolverkets hemsida, kursplan svenska (grundskola): http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-
och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska (hämtad 2016-12-18). 
41 Skolverkets hemsida, kursplan estetisk verksamhet (grundsärskola): 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/estetisk-
verksamhet (hämtad 2016-12-18). 

http://www.regiongavleborg.se/globalassets/folkhogskolorna/vasterberg/kurser/utbildningsplan-dramapedagog.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/folkhogskolorna/vasterberg/kurser/utbildningsplan-dramapedagog.pdf
http://www.blekingefolkhogskola.se/globalassets/utbildningsplan-dramap.pdf
http://www.blekingefolkhogskola.se/globalassets/utbildningsplan-dramap.pdf
http://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/kandidatprogram-i-drama-teater
https://sisu.it.su.se/search/info/HVDT2
http://www.dramapedagogen.se/auktorisation/
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/estetisk-verksamhet
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/estetisk-verksamhet
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lärare i grundskolan (Linköping universitet, 2013). Vaja Lozic sammanfattar hennes forskning 

så här: 

Dramaarbete saknar en egen kursplan för grundskolan och ämnet får ett 

begränsat utrymme i skolan... Möjligheten att använda drama i undervisningen 

begränsas av det faktum att man i skolan skiljer mellan praktiska och teoretiska 

ämnen och att teoretisk kunskap värderas högre.42 

 

Skolverket (Lozic) skriver vidare att det i Fredrikssons avhandling framgår att drama främst 

används som ett hjälpmedel eller som ett socialt projekt i den ämnesrelaterade 

undervisningen. Drama används alltså som ett medel för att nå andra kunskapsmål. 

Dramaarbete används också i en mycket begränsad omfattning för att utveckla elevers 

teaterfärdigheter.43 

Sternudd nämner i sin avhandling om två stora förändringar under 2000-talet för dramaämnet 

i skolan. Det första var förändringen som gjorde att det inte längre var obligatoriskt för skolorna 

att erbjuda dramatik som tillval på högstadiet. Att erbjuda dramatik eller dramapedagogik som 

tillval blev därmed ett frivilligt åtagande.44 Den andra stora förändringen var kravet på 

lärarlegitimation som infördes i skollagen 2011.45 Legitimeringskravet har påverkat många 

dramapedagoger verksamma i förskola, grundskolan eller på gymnasiet, då 

dramapedagogutbildningen inte räknas som en lärarutbildning. Det finns dock undantag som 

ger möjlighet till anställning på skola. Dessa undantag gäller främst på fritidshemmen och i 

förskolan. Här får, utöver lärare och förskollärare, även personal med annan utbildning eller 

erfarenhet som kan främja elevernas eller barnens utveckling och lärande anställas46.  

Skapande skola 

Vi vill förklara och nämna Skapande skola, då många dramapedagoger har delar av sin tjänst 

genom Skapande skola eller frilansar inom Skapande skola. För att öka elevernas möjligheter 

att möta professionell konst och kultur har Kulturrådet, sedan 2008, årligen fördelat ett 

statsbidrag. Statsbidraget har successivt utökats till att omfatta grundskolans alla årskurser 

                                                
42 Skolverkets hemsida, Skolutveckling, Vanja Lozic, Dramaarbete kräver ökad kompetens och mer 

tid: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/dramaarbete-kraver-okad-

kompetens-och-mer-tid-1.207983 (hämtad 2016-12-18). 
43 Skolverkets hemsida, Skolutveckling, Vanja Lozic, Dramaarbete kräver ökad kompetens och mer 
tid, (hämtad 2016-12-18). 
44 Sternudd, s. 152.  
45 https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/legitimation-1.237043 
(hämtad 2017-06-28). 
46 https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-en-

tillsvidareanstallning-1.237046 (hämtad 2017-06-25). 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/dramaarbete-kraver-okad-kompetens-och-mer-tid-1.207983
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/dramaarbete-kraver-okad-kompetens-och-mer-tid-1.207983
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/legitimation-1.237043
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-en-tillsvidareanstallning-1.237046
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-en-tillsvidareanstallning-1.237046
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samt förskoleklass.47 Skolans huvudmän är de som söker och redovisar Skapande skola-

medel för kulturverksamhet i skolan. Medel söks för specifika kulturprojekt vars innehåll 

beskrivs i ansökan. Exempel på kulturverksamheter som skolor kan söka pengar för är; 

scenkonst, visuell konst, film, arkitektur, design, litteratur, konsthantverk, media, hemslöjd och 

arkiv- och museiverksamhet. Andra godkända som samarbetspartners i Skapande skola är 

aktörer eller institutioner som bedriver professionell kulturverksamhet. Projekten får som 

längst pågå i ett år.48 En av de grundläggande tankarna bakom Skapande skola handlar om 

elevernas delaktighet. ”Skolans elever ska ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att 

planera, genomföra och följa upp insatserna”.49 

Skapande skola ska bidra till att långsiktigt integrera konstnärliga och kulturella uttryck och 

även medverka till att uppfylla skolans mål.50 Utredare på Myndigheten för kulturanalys, Erik 

Peurell,  kritiserar förankringen och menar att insatsen måste vara en del av helheten och tror 

att Skapande skola borde integreras i skolan.51 Reporter för Lärarförbundets tidning Uttryck – 

lärande, estetik och kommunikation, Sebastian G. Danielsson, liknar i en debattartikel 

Skapande skola vid ett tomtebloss, som blossar upp, pågår en stund för att sedan brinna ut.52 

Danielsson hänvisar till Ulla Wiklund, skolutvecklingskonsult med inriktning på estetik och 

kultur, som menar att detta kan användas som svepskäl av engagerade lärare för att inte satsa 

på estetiskt lärande.53 Skapande skola har samtidigt bidragit till att bl.a. dramapedagoger  

ökat sin pedagogiska repertoar och tagit klivet in i skolan genom olika projekt.54 

 

Arbetsmarknad 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen grundades redan 1902 i syfte att hjälpa arbetsgivare att hitta arbetskraft. 

Syftet var att skapa en neutral plats för arbetsgivare och arbetstagare att mötas på. 

                                                
47 Kulturrådets hemsida, Om Skapande skola bidraget: http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-

skola/Information/ (hämtad 2016-12-18). 
48 Sara Grut, Rapport för projektet Skolan och museerna, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, 
En omtolkad kultursatsning- museerna och Skapande skola, Östersund, 2014: http://lnu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:748946/FULLTEXT01.pdf, s.10. 
49 Grut, s.11. 
50 Grut, s. 11. 
51 Jonas Alwall och Balli Lellinge, Stora teaterkursen -effekter och möjligheter, Malmö Stadsteater 

2014, 

   s. 22-23. 
52 Sebastian Danielsson, “Skapande skola får kritik”, Uttryck - Lärande, estetik och kommunikation, nr 

1, 2014, SS6-8. 
53 Danielsson, Skapande skola får kritik. 
54 Danielsson, Skapande skola får kritik. 

http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/Information/
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/Information/
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:748946/FULLTEXT01.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:748946/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:284617
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:284617
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:284617
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:284617
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:284617
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:284617
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Arbetsmarknaden har förändrats mycket sedan 1902 och det har även arbetsförmedlingens 

arbetssätt gjort, även om syftet - en neutral mötesplats för arbetsgivare och arbetstagare - är 

det samma. Sedan 1940 har arbetsförmedlingen drivits i statlig regi och ska, förutom att 

förmedla arbeten, arbeta arbetsmarknadspolitiskt. 1995 var det premiär för 

arbetsförmedlingens hemsida. Här finns platsbanken som är en söktjänst där arbetssökande 

kan se vilka arbeten som finns tillgängliga i hela landet.55 Som arbetssökande kan man söka 

efter arbetsannonser antingen under kommun/stadsdel eller under titel så som 

dramapedagog. På platsbanken har man slagit samman titlarna dramalärare och 

dramapedagog så söker man på det ena visas också tjänster för det andra.  

Arbetsförmedlingens statistik kring förmedlade dramalärare- och 

dramapedagogtjänster 

Statistiken visar det totala antalet dramapedagog- och dramalärartjänster som förmedlats via 

arbetsförmedlingen under perioden januari 2010 till och med augusti 2015.  

Under denna period (67 månader) har det utannonserats 150 lediga platser som 

dramalärare/dramapedagog. Detta innebär att det under perioden i genomsnitt utannonserats 

cirka 2,2 tjänster per månad. 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1/1 - 18/8) 

Förmedlade 

tjänster 

23 38 20 18 33 18 

Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet 2015-08-18 

 

 

Tidigare forskning 

Att hitta tidigare forskning som specifikt berör den dramapedagogiska arbetsmarknaden har 

varit svårt. Det är ju också det som är en av orsakerna till att vi är så angelägna att genomföra 

vår forskning. Vi har sett i flera vetenskapliga texter att många anser att det finns ett stort 

behov av att mer forskning görs i dramapedagogik.  

                                                
55 Arbetsförmedlingens hemsida, historia: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-
Arbetsformedlingen/Historia.html (hämtat 2016-12-13). 

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Historia.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Historia.html
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Dramapedagogikens fyra perspektiv 

Dramapedagogik kan bestå av olika pedagogiska metoder och användas i olika syften. 

Sternudd har i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran kunnat urskilja fyra 

perspektiv inom dramapedagogiken och deras demokratiska fostranspotential.56  

De fyra perspektiven indelas i det konstpedagogiska-, det personlighetsutvecklande-, det 

holistiska-, och det kritiskt frigörande perspektivet. Sternudd beskriver att de fyra perspektiven  

visar på den bredd som dramapedagogiken erbjuder.57 Sternudd menar dock att  

man i Sverige har begränsat dramapedagogiken i läroplanen “som ett arbetssätt i  

andra skolämnens tjänst”.58 Om alla fyra perspektiven tagits tillvara i läroplanen hade  

dramapedagogiken kunnat utvecklas som ämne och blivit känt för sin bredd  

snarare än att stödja andra ämnens innehåll och mål.59 “Dramapedagogik är en  

komplex verksamhet som finns inom samhällets olika sektorer”60 menar Sternudd. 

 

Kartläggning av yrkesgruppen dramapedagoger 

Lepp hävdar i sin avhandling, Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och 

yrkesmässig växt: en studie inom sjuksköterske- och vårdlärarutbildningen, att många 

forskare anser att det finns ett stort behov av forskning i drama för vuxna deltagare, då man 

har haft barn som huvudsaklig målgrupp tidigare.  

 

Flera yrkesgrupper (poliser, präster, lärare, sjuksköterskor, läkare och socialarbetare) 

lyftes fram som viktiga målgrupper för framtida dramaforskning. Det öppnas också nya 

intressanta forskningsmöjligheter, eftersom man ser drama som ett sätt att handleda 

yrkesverksamma personer.61                                                                                                                                                                                                          

Vår forskning handlar i och för sig om arbetsmarknaden för dramapedagoger i alla områden 

och för alla åldrar. Lepps ovanstående citat visar dock att det finns flera yrkesgrupper som 

skulle kunna vara intresserade av forskning i dramapedagogik. 

I den vetenskapliga artikeln Drama research in Sweden - Mapping the field kartlägger Eva 

Österlind det dramapedagogiska arbetsfältet och hon ger en överblick över den 

                                                
56 Sternudd, s.13. 
57 Sternudd, s.19. 
58 Sternudd, s.181.  
59 Sternudd, s.169. 
60 Sternudd, s. 20. 
61 Magret Lepp, Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och yrkesmässig växt: en 

studie inom sjuksköterske- och vårdlärarutbildningen, Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International,1998, s.60 

http://www.dramaportalen.se/skrifter/osterlinddrswe.php
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dramapedagogiska forskningen i Norden.62 Österlinds skriver om fält i artikeln Dramaforskning 

i Sverige- två steg framåt och ett tillbaka i tidskriften Drama.63 I artikeln beskriver Österlind tio 

doktorsavhandlingar inom området dramapedagogik i huvudsak framlagda 1975-2001. 

Dramaämnet är ingen egen forskningsdisciplin i Sverige utan avhandlingarna har 

huvudsakligen lagts fram inom pedagogik och litteraturvetenskap. Svensk dramaforskning 

domineras av kvalitativa metoder. Österlind anser i artikeln att det dramapedagogiska 

forskningsfältet är så litet att det knappt kan kallas ett fält. Vi tänker då att ju mindre fält vi har 

desto större är vikten av att bidra till att vår grupp syns på kartan. När vi letar efter mer nutida 

forskning inom dramapedagogik finner vi att utvecklingen går framåt igen. Mellan åren 2001 

och 2014 har det, enligt den nordiska intresseorganisationen Drama- og teaterpedagogene 

(DTP), publicerats 4 doktorsavhandlingar och 5 licentiatavhandlingar inom drama- och teater 

på svenska64. 2 av doktorsavhandlingarna har lagts fram vid Åbos universitet, alltså utanför 

Sverige.  

 

Dramapedagogiken - ett ungt område inom forskning 

I boken 7 vägar till drama skriver Kari Mjaaland Heggstad om svårigheterna i att göra 

mätningar i dramaämnet.65 Hon hävdar att dramaämnet har blivit ett ämne som har fått kämpa 

för sitt berättigande.66 Mjaaland Heggstad menar att yrkesmiljön kring ämnet har präglats av 

tron på ämnets betydelse. För folk utanför yrkesgruppen kan den här tron förmodligen anses 

märklig.67 Dramaämnet är en kroppslig uttrycksform där det handlar om vad man känner och 

upplever.68 Att bedöma värdet hos dramaämnet när det handlar om vad man känner och 

upplever anses av många som svårt.69 Dramapedagogiken saknar tyngden som andra 

traditionella ämnesområden har och man hamnar då lätt i vetenskaplig publikation och 

vetenskap som inte bidrar till att utveckla ämnet rent forskningsmässigt.70 Som 

vetenskapsdisciplin är dramapedagogik ett ungt område. Under en lång tid har svaghet 

gällande terminologi, otydlig begreppsanvändning och dålig begreppsuppfattning varit ett 

problem för ämnet.71 Mjaaland Heggstad beskriver att, samtidigt som legitimeringsbehovet har 

                                                
62 Eva Österlind, Drama research in Sweden - Mapping the field, Ingår i: NJ (Drama Australia journal), 

ISSN 1445-2294, Vol. 31, nr 2, 2008, s.95-109. 
63 Eva Österlind, Dramaforskning i Sverige- två steg framåt och ett tillbaka, ingår i tidskriften Drama nr 
03 2009, s.21. 
64 http://dramaogteater.no/forskning/phd-i-norden/ (hämtad 2017-07-11). 
65 Mjaaland Heggstad, s.146. 
66 Mjaaland Heggstad, s.146. 
67 Mjaaland Heggstad, s. 146. 
68 Mjaaland Heggstad, s. 144. 
69 Mjaaland Heggstad s. 146. 
70 Mjaaland Heggstad s. 148. 
71 Mjaaland Heggstad s. 146. 

http://www.dramaportalen.se/skrifter/osterlinddrswe.php
http://dramaogteater.no/forskning/phd-i-norden/
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varit stort, så har svårigheterna i att göra mätningar i ämnets effekter, skapat en del myter 

kring ämnet.72 Lyckligtvis har forskningen utvecklats i en positiv riktning under de senaste 12 

åren. Både nordisk och engelsk forskning och facklitteratur har bidragit till en bättre 

tillförlitlighet och begreppskunskap, enligt Mjaaland Heggstad.73 

I C-uppsatsen För Dramapedagogik – I Tiden, Uppfattningar om dramapedagogikens 

utveckling i Sverige från 1970-talet genom fem kvalitativa intervjuer vill Janya Cambronero 

och Anna-Maria Matala ur ett sociokulturellt perspektiv belysa några dramapedagogers 

uppfattning om den svenska dramapedagogikens utveckling.74 De menar att arbetsfältet för 

dramapedagoger idag innefattar mycket mer än verksamhet i skola och med barn och att det 

idag finns fler fasta tjänster för dramapedagoger än vad det fanns för 30- 40 år sedan. Som 

förslag till vidare forskning skriver de; 

 

Vi har genom vår undersökning märkt att det är i det närmaste omöjligt att hitta statistik 

över dramapedagoger, var de arbetar och i vilka anställningsformer de arbetar i. Det 

finns risk att sådan statistik måste komma från dramapedagogiskt håll, då det är en så 

pass liten arbetsgrupp att SCB inte uppmärksammar den. 75  

 

Detta motiverar oss ytterligare att i vår forskning skapa statistik över dramapedagogers 

anställningsformer, var och hur dramapedagoger arbetar, samt att belysa några 

dramapedagogers och dramapedagogutbildares uppfattning om dess arbetsfält.  

 

 

Problemformulering, syfte och frågeställning 

 

Mellan åren 2005-2007 respektive 2008- 2010, då vi studerat till dramapedagoger på 

Västerbergs Folkhögskola, har vi båda uppfattat att lärarna på dramapedagogutbildningen 

ansett det dramapedagogiska fältet som brett. När vi vill hitta vetenskap som bekräftar detta 

antagande så hittar vi dessvärre väldigt lite. Arbetsmarknaden för dramapedagoger verkar 

vara ett outforskat område. Vi ser därför att det finns en vetenskaplig relevans i att ta del av 

dramapedagogers erfarenheter, för att på så sätt försöka beskriva och förstå det fält som vi 

upplever ligger under en tjock dimma. Vi strävar efter kunskap om vår yrkeskårs 

arbetsmarknad och styrs av vår egen vilja att få klarhet. Vi ser även att alla dramapedagoger 

                                                
72 Mjaaland-Heggstad, s. 145-146.  
73 Mjaaland-Heggstad, s. 144 
74 Janya Cambronero och Anna-Maria Matala, För Dramapedagogik – I Tiden, Uppfattningar om 

dramapedagogikens utveckling i Sverige från 1970-talet genom fem kvalitativa intervjuer, 

kandidatuppsats, Högskolan i Gävle, 2012; http://hig.diva-

portal.org/smash/get/diva2:553066/FULLTEXT03.pdf (hämtad 2016-12-13), s.33. 
75 Cambronero och Matala, s.34. 

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:553066/FULLTEXT03.pdf
http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:553066/FULLTEXT03.pdf
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på fältet kan ha behov av forskning. Vi har valt att se våra utbildares antagande om  

att det dramapedagogiska fältet är brett som den hypotes vi vill utgå ifrån,  

för att undersöka huruvida den stämmer eller inte. Inledningsvis frågade vi oss; 

 - Hur ska vi kunna ge oss ut på jakt om vi inte känner till vår egen terräng? 

Avsikten med denna studie är att undersöka och beskriva arbetsmarknaden för auktoriserade 

dramapedagoger. På så vis vill vi fördjupa och bredda förståelsen för arbetsmarknaden och 

dess villkor. Genom vår studie vill vi ge en överblick över den dramapedagogiska 

arbetsmarknaden, samt ge bild av hur auktoriserade dramapedagoger upplever och resonerar 

kring den. Vi hoppas även att studien kommer att visa på olika vägar för dramapedagoger att 

hitta arbeten. 

Vårt syfte är: 

Att samla in upplysningar om dramapedagogernas arbetsmarknad och dess villkor och att 

skapa förståelse för hur dramapedagoger resonerar kring sin situation på arbetsmarknaden. 

Vi vill även klargöra hur utbildare vid två dramapedagogutbildningar beskriver 

dramapedagogernas arbetsmarknad. 

 

Våra frågeställningar är: 

 

● Var arbetar dramapedagoger och hur ser deras anställningar ut? 

 

● Hur erhålls dramapedagogtjänster utanför kulturskolan? 

 

● Hur beskriver och upplever auktoriserade dramapedagoger arbetsmarknaden? 

 

Teoretisk ram 

 

Fenomenologi som teoretisk utgångspunkt  

Vi har i huvudsak valt att lägga tyngdpunkten i vår undersökning på det empiriska innehållet. 

Enligt Andrzej Szklarski, biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet, passar 

fenomenologi bra istället för en teori då forskaren vill utgå från ett empiriskt material. Fördelen, 

menar Szklarski är att den effektivt får fram de mest väsentliga beståndsdelarna, själva 

essensen av ett fenomen.76   

                                                
76Andrzej Szklarski, ”Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod”, Handbok i kvalitativ 
analys (red. Fejes, Andreas och Thornberg, Robert), Multivista, Indien:Liber , 2012, s.106. 
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Bourdieus teori om fält  

Då vi fördjupar oss i det dramapedagogiska “fältet” har vi valt att titta på Bourdieus teori om 

fält. Pierre Bourdieu skisserade begreppet fält 1966.77 Sociologen Donald Broady definierar 

Bourdieus fältbegrepp såhär; “Ett fält är ett system av relationer mellan positioner besatta av 

människor och institutioner som strider om något gemensamt.”78 Broady menar att striden 

Bourdieu syftar på gäller det som olika utövare inom samma fält definierar som viktigt. 

Bourdieu beskriver fält som ett grundbegrepp som sammanfattar en handlingsfilosofi som 

ibland kallas dispositionell.79 Bourdieu menar att det finns olika typer av fält. Det 

dramapedagogiska fältet kan klassas både som ett produktionsfält och som ett socialt fält. Det 

sociala fältet kan kortfattat beskrivas handla om sociala relationer och om det sociala 

rummet.80 Då vår undersökning handlar om arbetsmarknaden för dramapedagoger kommer 

vi inte fördjupa oss i det sociala fältet.  

 

Om vi ser på arbetsmarknaden som ett fält där Sveriges alla yrken är utövare skulle striden 

Bourdieu beskriver kunna handla om anställningsbarhet och efterfrågan (behov utav yrket) då 

detta är något som kan definieras som viktigt för alla som rör sig på fältet arbetsmarknaden.  

Om det finns system och ekonomi att anställa och om det finns ett behov av yrket har yrket 

ett eget fält på arbetsmarknaden. Ju större anställningsmöjlighet och ju större efterfrågan 

desto större fält.   

 

Vi har inspirerats av Eva Österlinds vetenskapliga artikel Drama research in Sweden - 

Mapping the field.81  I denna artikel kartlägger Österlind svensk forskning inom drama och 

kommer fram till att den inte är ett självständigt fält inom svensk forskning. Vi vill på liknande 

sätt göra en kvantitativ studie som vi önskar ska fungera som en kartläggning över  

var och hur dramapedagoger är anställda i Sverige. Utifrån vår kartläggning vill vi  

undersöka om dramapedagoger har ett eget fält på den svenska arbetsmarknaden. 

 

 

                                                
77 Donald Broady(red.), Kulturens fält, Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB, 1998, s. 11. 
78 Broady(1998), s. 11. 
79 Pierre Bourdieu, Praktiskt förnuft, Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB 1999, s. 7. 
80 Pierre Bourdieu, Konstens Regler, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000, s. 9. 
81 Österlind, 2008, s.95-109. 

http://www.dramaportalen.se/skrifter/osterlinddrswe.php
http://www.dramaportalen.se/skrifter/osterlinddrswe.php
http://www.dramaportalen.se/skrifter/osterlinddrswe.php
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Metod 

En kvantitativ och kvalitativ undersökning med fenomenologisk ansats 

En fenomenologisk ansats visar vilken utgångspunkt studien ska ha, det som ska hålla ihop 

hela studien.82  Vi har under våra utbildningar på Västerbergs folkhögskola fått höra att “det 

dramapedagogiska fältet är brett”. Vi vill utforska om detta antagande stämmer och om det 

överensstämmer med dramapedagogers uppfattningar. 

 

Ett av de grundläggande kriterierna som finns för att använda fenomenologi som 

forskningsmetod är att kunskapsintresset måste gälla ett eller flera fenomen.83 Vårt 

kunskapsintresse eller valda fenomen är arbetsmarknaden för dramapedagoger. Vi vill 

undersöka detta fenomen genom olika metoder. Detta gör vi genom en kvantitativ enkätstudie, 

en kvalitativ mailintervju med dramapedagogutbildare på två folkhögskolor och genom ett 

kvalitativt fokusgruppsamtal. I fokusgruppsamtalet får vi möjlighet att fånga en mindre grupp 

dramapedagogers tankar, känslor och upplevelser av fenomenet arbetsmarknaden för 

dramapedagoger.  

 

Kvantitativ metod  

För att få en ökad förståelse av den dramapedagogiska arbetsmarknaden har vi valt att 

använda oss av en webb-baserad enkätundersökning (vi valde enkätplattformen Survey 

Monkey för att utforma vår enkät). Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp inom 

samhällsvetenskapen för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in det empiriska 

materialet och använder sig av siffror i hanteringen av data.84 Statistik används för att göra en 

analys och ge en bild av verkligheten.85 Vi väljer att göra en riktad enkät, vilket kortfattat 

innebär att vi riktar oss till en specifik grupp.86 I vårt fall är den specifika gruppen vi vill 

undersöka RAD-medlemmar. Hur många arbetar och/eller är anställda som dramapedagoger, 

driver eget, är sjukskrivna etc.?  

 

                                                
82 Mia Maria Rosenqvist och Maria Andén, Uppsatsens mystik -konsten att skriva uppsats och 

examensarbete, Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006, s. 31. 
83 Szklarski (2012), s. 110. 
84 Rosenqvist och Andrén, s.77. 
85 Andreas Fejes och Robert Thornberg, ”Kvalitativ och kvantitativ forskning”, Handbok i Kvalitativ 

analys, (red. Fejes och Thornberg), Multivista, Indien: Liber, 2012, s. 18.  
86 Fejes och Thornberg, s. 18. 
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Kvalitativ metod 

Till skillnad mot den kvantitativa forskningen vars syfte ofta handlar om att förklara, så är det 

vanligt att man i kvalitativa studier vill förstå.87 Kvalitativa metoder används för att studera 

människors uppfattningar och upplevelser i hopp om att se mönster och att få en djupare 

förståelse, än den som ofta framkommer i kvantitativ forskning.88 Den kvalitativa delen syftar 

till att kartlägga dramapedagogers upplevelser och tankar om arbetsmarknaden genom ett 

fokusgruppsamtal och mailintervjuer.  

  

Triangulering 

Vi kommer alltså att studera fenomenet arbetsmarknaden för dramapedagoger med tre olika 

metoder och ur tre olika synvinklar (statistik från dramapedagoger, utbildares erfarenhet och 

dramapedagogers upplevelser). Trost, sociolog och filosofie doktor, hävdar att triangulering 

är då man använder sig av flera metoder för att undersöka samma sak för att på detta sätt 

öka resultatets trovärdighet.89 Att genom triangulering blanda kvantitativa och kvalitativa 

metoder är, förutom ett sätt att kontrollera sina resultat, en möjlighet att synliggöra olika nivåer 

av verkligheten.90  

Vi har alltså använt oss av triangulering på två sätt. Vi har studerat fenomenet 

arbetsmarknaden för dramapedagoger dels med tre olika metoder och dels ur tre olika 

synvinklar. Detta visas nedan i form av två trianglar:  

 

                                                
87 Fejes och Thornberg, s. 18.  
88 Anja Willman, Peter Stoltz och Christel Bahtsevani, Evidensbaserad omvårdnad, en bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet,Lund:Studentlitteratur, 2006, s. 45. 
89 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 34-35. 
90 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Korotan Ljubljana, 
Slovenien: Liber AB, 2005, s. 310. 
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Insamlingsmetod 

Vårt empiriska material består av tre delar: 

● Enkät 

● Mailintervju av dramapedagogutbildare på Västerbergs och Blekinge folkhögskola 

● Fokusgruppsamtal med fem dramapedagoger. 

Enkät 

Trost menar att relationen mellan forskaren och de som ska svara på enkäterna är av största 

vikt.91 Trost skriver också att det är studiens syfte som avgör om man ska välja kvalitativa eller 

kvantitativa enkäter.92 Då vårt syfte är att hitta en bredd behöver vår enkät vara kvantitativ. 

Vår undersökningsgrupp är medlemmar i RAD - riksorganisationen auktoriserade 

dramapedagoger. Vid tidpunkten för undersökningen, 4 september till och med 22 december 

2015, hade organisationens 287 medlemmar. Vi har valt att använda oss av en web-baserad 

                                                
91 Jan Trost, Enkätboken, Lund: Studentlitteratur, 2007, s.46. 
92 Trost (2007) s. 23. 
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enkät eftersom vi inte får tillträde till RADs medlemsregister på grund av personuppgiftslagen 

(PUL).93   

Länken till enkäten sprider vi tillsammans med en presentation av vår studie med ett av RADs 

medlemsbrev/mailutskick samt på Facebook-sidor där vi vet att många RAD-medlemmar är 

aktiva (Dramaportalen, RADs facebooksida, RAD-cell Stockholm, RAD-cell Göteborg, RAD-

cell dalarna, RAD-cell Gävleborg.). Det här förfarandet gör det möjligt för oss att nå ut till 

dramapedagoger i Sverige. Nackdelen är att vi missar de som inte har tillgång till internet, de 

som missat eller inte läst RAD-utskicket och de som inte har Facebook. Det innebär också att 

vi inte kan vara 100 % säkra på att det verkligen är RAD-medlemmar som svarat på vår enkät. 

Vi bedömer ändå risken som liten att någon, som är utanför enkätens målgrupp, har tagit sig 

tid att svara på enkäten. Vi har valt att hålla vår enkät så kort som möjligt för att inte trötta ut 

de svarande. Ejvegård skriver att i allmänhet gäller regeln att ju fler frågor man ställer desto 

färre svaranden.94  

Urval enkät  

Christer Stensmo skriver i Vetenskapsteori och metod för lärare att när man studerar en stor 

population måste man välja ut ett representativt urval av populationen som man specifikt 

studerar.95 Är populationen under 100 personer bör man göra en totalundersökning. Består 

populationen man vill undersöka av 400 personer räcker ett urval på 50 % och är populationen 

på 3500 personer räcker det att 10 % ingår i samplet för att få ett representativt urval.96 Vår 

population/undersökningsgrupp består utav 287 individer (RAD-medlemmar). Då vi inte har 

tillgång till dessa individers kontaktinformation försöker vi nå så många som möjligt genom 

RADs mailutskick och Facebook. Vi har ingen möjlighet att kontrollera vilka som svarar och 

inte heller vilka som har missat att vi gör en undersökning. Det vi vet är hur många procent av 

totalgruppen som har svarat. Vi fick in totalt 113 svar, vilket motsvarar 39 % av alla medlemmar 

i RAD under undersökningsperioden september-december 2015. Resultatet av vår enkät ger 

oss intressant information men är, enligt Stensmos teori, statistiskt svag. Då det är en stor 

brist på kvantitativa data när det kommer till dramapedagoger väljer vi ändå att publicera, men 

tar beslutet att vår kvantitativa studie behöver kompletteras med en kvalitativ metod.  

                                                
93 ”Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 

behandling av personuppgifter” - http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204 (hämtad 2016-12-29) 
94 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 1996, s.51. 
95Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget, 2002, s. 29. 
96 Stensmo, s. 29. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
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Fokusgruppsamtal 

För att få en djupare förståelse och då vi är nyfikna på dramapedagogers egna upplevelser, 

tankar och erfarenheter av arbetsmarknaden väljer vi alltså att komplettera 

enkätundersökningen med att utföra ett fokusgruppsamtal. Syftet med att kombinera en 

kvantitativ enkät med fokusgruppsamtal är att få både en bred och en fördjupad bild av var 

dramapedagoger arbetar, deras bild av hur dramapedagoger hittar sina tjänster/uppdrag och 

hur de upplever arbetsmarknaden för dramapedagoger i stort. Enligt Andrén och Rosenkvist 

passar fokusgruppsamtal särskilt bra då det handlar om att beskriva yrkeskunnande och 

sådant som ibland kallas tyst kunskap.97 Viktoria Wibeck, författare till boken Fokusgrupper -

Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, förespråkar kombinationen 

enkätstudier och fokusgrupper och skriver att de kan ”ge nya infallsvinklar åt analysen”.98 

Genom att höra dramapedagogerna resonera i ämnet vill vi försöka se nyanser som inte 

kommer fram i enkätundersökningen. Möjligheten till att kunna ställa följdfrågor och att få flera  

dramapedagogers uppfattningar gör också att vi ser fokusgruppsamtal som en bra metod för 

att nå vårt syfte. Här följer de frågor som ställts till våra deltagare i fokusgruppen: 

 

• Resonera kring hur det är att hitta arbete som dramapedagog, vilka för- och 

nackdelar kan det finnas? 

• Vilka vägar finns det? Vilken tror ni är den vanligaste vägen för att hitta arbete 

idag?  

• Vad talar för och emot att vara anställd och att frilansa? Nästan 25 % av de 

som svarat på vår enkät säger att de frilansar. Vad beror det på? 

• Hur viktigt är det att det står ”dramapedagog” i anställningskontraktet? 

• Vilka är era tankar kring hur dramapedagoger kommer att arbeta i framtiden? 

Urval fokusgruppsamtal 

De viktigaste kriterierna i vårt urval av deltagare i fokusgruppsamtalet har varit att hitta 

personer som har en pedagogisk utbildning och är eller har varit anställd som dramapedagog. 

För att få en bred bild av arbetsmarknaden har vi önskat att hitta pedagoger med olika 

yrkeserfarenheter. Vi vill ha med både anställda och frilansande dramapedagoger. Vi har 

också önskat att hitta deltagare som har en uppdaterad bild av den dramapedagogiska 

arbetsmarknaden. Detta kan de ha t.ex. genom att de antingen har sökt arbete som 

dramapedagog nyligen eller att de är uppdaterade om arbetsmarknaden för dramapedagoger 

                                                
97Andrén och Rosenqvist, s. 77. 
98 Victoria Wibeck, Fokusgrupper -Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s. 71. 
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genom kontakter eller nätverk. Vi har strävat efter att, i enlighet med Wibeck, hitta en grupp 

bestående av fyra till sex personer.99 Vi bjöd in dramapedagoger med blandad erfarenhet, 

personer som vi känner, känner till, fått tips om eller som vi kan hitta på Internet och som bor 

i samma stad som vi (Stockholm). Vi fick napp på sex dramapedagoger, varav en fick förhinder 

dagen före fokusgruppsamtalet. Av de fem deltagare som deltar i samtalet är fyra deltagare 

utbildade dramapedagoger från Västerbergs folkhögskola och en deltagare är utbildad 

musiklärare men har gått kurser inom musikdramatik och teater. Alla deltagare har erfarenhet 

av att arbeta som dramapedagoger. Tre av deltagarna gick i samma klass (2008-2010) på 

dramapedagogutbildningen, tillsammans med Frida. De känner således varandra. Frida 

känner även de övriga två deltagarna från projekt och vänner. Även Ingrid känner några av 

deltagarna sedan tidigare. Att deltagarna känner varandra och/eller oss forskare tror vi hjälper 

deltagarna att slappna av och samtalet att flyta bättre. Att tre av fem informanter har samma 

utbildningsår kan betyda att de har en mer liknande syn på arbetsmarknaden än någon som 

arbetat längre eller kortare som dramapedagog. Informanten med lärarutbildning har arbetat 

som dramapedagog på deltid sedan 2012, vilket gör att vi endast har en informant med längre 

erfarenhet (sedan 2002). Vi hade önskat en större spridning, men tycker också det är 

intressant att deltagarna har samma tid på arbetsmarknaden att prata om och jämföra. Detta 

gör att vårt fokusgruppsamtal ännu mer speglar den nutida arbetsmarknaden.  

Mail intervjuer 

I Sverige finns, när den här uppsatsen skrivs, två dramapedagogutbildningar varav en är helt 

nystartad (Västerbergs folkhögskola och Blekinge folkhögskola).  

Vilken syn dramapedagogutbildarna har av arbetsmarknaden för dramapedagoger kan 

påverka undervisningen och vilka arbetsplatser studenterna rustas för. Vi som forskare är 

nyfikna på om den arbetsmarknad studenterna rustas för överensstämmer med det resultat 

vår studie kommer att visa.  Vi väljer även att intervjua dramapedagogutbildarna då de genom 

sina kontakter och sin erfarenhet bör ha god kännedom om var och hur dramapedagoger 

arbetar. Eftersom vi bor långt ifrån utbildarna är det praktiskt svårt att mötas. Vi väljer därför 

att använda oss av mailintervjuer.  Att få svara skriftligt, i lugn och ro ger de vi intervjuar en 

möjlighet att reflektera kring sina svar. Den utbildare vi kontaktat vid Blekinge folkhögskola 

önskade svara gemensamt med en kollega, vilket vi ansåg gå bra. Från Västerbergs 

folkhögskola är det en utbildare som svarar. 

 

                                                
99 Victoria Wibeck, Fokusgrupper -Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund: 
Studentlitteratur, 2010, s. 62.  
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Analysmetod 

För att nå största möjliga tillförlitlighet i vårt genomförande av analysen använder vi oss av 

Bahtsevani, Ttoltz och Willman, författare till boken Evidensbaserad omvårdnad, en bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet, råd att använda triangulering.100 Vi undersöker 

svaren från vårt empiriska materials alla tre delar för att hitta svar på våra forskningsfrågor. 

Mailintervjuerna har analyserats genom en jämförande analys. Vår målsättning med 

bearbetningen av materialet är att hitta mönster och urskilja skillnader och likheter. I analysen 

av fokusgruppsamtalet har vi inspirerats av Andrzej Szklarskis, biträdande professor i 

pedagogik vid Linköpings universitet, beskrivning utav Giorgis analysmetod. Denna metod är 

den oftast använda och mest kända inom fenomenologiska studier.101 Proceduren går ut på 

att pressa samman de meningsbärande enheterna till kategorier för att utgöra ett resultat. 

Analysmetoden har sex huvudsakliga steg, vars huvudsyfte är att hitta essensen av 

materialet.102 Kortfattat kan vi beskriva denna procedur med att vi först tittar på helheten och 

därefter väljer ut vilka teman eller ämnen som helheten kan delas in i. Dessa blir så kallade 

meningsbärande enheter. Vi tittar nu närmare på vad informanterna säger om varje enhet. 

Dessa sammanställningar tolkar vi sedan för att kunna skapa en sammanhängande bild av 

fenomenets essens, dvs. i detta fall, essensen av våra informanters upplevelse av 

arbetsmarknaden.103  

Med fenomenets essens menar vi i vårt fall det som vi uppfattar som centralt i det som våra 

informanter säger gemensamt. 

Etiska överväganden  

Vårt främsta etiska val handlar om att informanterna kommer vara anonyma i uppsatsen samt 

att vi inte kommer att redovisa vem som sagt vad. När det gäller utbildarna på Blekinge och 

Västerbergs folkhögskolor så har de meddelat att de inte behöver vara anonyma och att vi 

                                                
100Anja Willman, Peter Stoltz och Christel  Bahtsevani, Evidensbaserad omvårdnad, en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet, Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 94. 
101 Andrzej Szklarski, ”Fenomenologisk analys av empiriska data”, Handbok i kvalitativ analys (Red. 
Andreas Fejes och Robert Thornberg), Sahara Printing, Egypten: Liber AB, 2015, s. 137. 
102 Szklarski (2012), s.113. 
103 Vår sammanfattning av analysprocessens sex steg enligt Szklarski (2015), s.138-143. 
1. För att forskaren ska få en uppfattning av helheten så läses allt transkriberat material igenom minst 
två gånger för att hitta betydelsen i helheten. 2. Här börjar den mer detaljerade läsningen där det 
gäller att främst försöka hitta fraser, citat eller meningar/meningsutbyten som kan beskriva olika 
innebörder. All text blir inte meningsbärande enheter. Texten bryts ned till mindre delar så kallade 
meningsbärande enheter. Varje enhet skiljer sig från de andra och ska säga något nytt om själva 
fenomenet. 3. Forskaren reflekterar över och tolkar varje enskild meningsbärande enhet och 
sammanför (transformerar) dem till komprimerade, kortare och mer precisa påståenden. 4. Nu läggs 
de transformerade meningsenheterna ihop igen för att bilda en enhetlig beskrivning av de 
meningsbärande enheternas gemensamma essens. 5. Här börjar analysen då beskrivningarna 
noggrant studeras. Fenomenets essens beskrivs. 6. Forskningsresultatet verifieras av informanterna.  
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kan nämna dem vid namn. Vi väljer ändå att nämna dem vid deras lärosäte istället för vid 

deras privata namn. Vi vill vara helt säkra på att våra informanter inte behöver svara för sitt 

deltagande i denna studie. Alla informanter har förstås deltagit helt frivilligt och erbjudits att 

läsa den färdiga texten och åter godkänna sitt deltagande innan uppsatsen publiceras. Detta 

gäller inte våra enkätdeltagare, då vi på grund av webenkät-programmets utformning inte kan 

spåra vilka som deltagit i studien. Att web-enkätprogrammet erbjöd den här typen av 

anonymitet var avgörande i vårt val av program/plattform.  

Då vi i den här studien ställer frågor till dramapedagoger som homogen grupp har vi valt att 

inte ställa frågor om andra faktorer såsom ålder och kön. När vi presenterar 

fokusgruppsamtalet använder vi det genusneutrala pronomenet hen. Ibland benämner vi 

deltagarna som fokusgruppdeltagare.  

 

Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultatet av; 

a) Enkätstudien.  

Denna presenteras i form av sammanställning av enkätresultatet. 

 

b) Mailintervjuerna av utbildarna.  

Intervjuerna har analyserats med jämförande analys. 

 

c) Analysen av fokusgruppsamtalet  

Analysen resulterade i sju kategorier, så kallade meningsbärande enheter, om den 

dramapedagogiska arbetsmarknaden.  

 

d) Resultatanalys  

Här har vi kopplat sammanfattningen av enkätstudien och mailintervjuerna med analysen av 

de meningsbärande enheterna från fokusgruppsamtalet.  
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Enkätstudien 

Vi fick in svar från totalt 113 auktoriserade dramapedagoger under perioden september -

december 2015. Antalet betalande RAD-medlemmar under perioden var 287 st. (varav 13 

pensionärer), vilket ger en svarsfrekvens på 39 %. Vi har valt att avrunda procentsatserna till 

närmsta heltal, dels för att underlätta läsning och tolkning, men också för att vi inte anser att 

en exakthet på tiondelar är relevant i denna undersökning. Vi valde att ställa följande frågor i 

enkäten: 

 

1. Vad har du för sysselsättning (anställd, sjukskriven, egen företagare, pensionär, arbetslös, 

annat)? Det går att välja flera alternativ.   

2. Var är du anställd? Ange om det är kommunalt, statligt eller privat (t.ex. kommunal 

kulturskola, statligt museum). Vänligen ange samtliga anställningar. Är du egen företagare 

skriv ”egen företagare” och bolagsform.   

3. Vilken/vilka yrkestitel/yrkestitlar står angivna i ditt/dina anställningsavtal? 

4. Arbetar du (totalt sett) hel- eller deltid? Svara i procent. 

5. Vilken typ av anställningsform har du (tillsvidare, visstid, projektanställning, vikariat)? 

6. Hur stor del av din arbetstid upplever du att du arbetar med dramapedagogik (inkl. 

planeringstid för dramapedagogisk verksamhet)? Svara med en uppskattning i procent. 

 

Vi redovisar här en något sammanfattad version av enkätresultatet. En mer omfattande finns 

som bilaga. 

 

Fråga 1: Vad har du för sysselsättning? Det går att välja flera alternativ. 

På den här frågan svarade samtliga 113 informanter.  

Svarsval Antal svarande Procent svarande 

Anställd 99 88% 

Egen företagare 28 25% 

Sjukskriven 4 4% 

Pensionär 1 1% 

Arbetslös 3 3% 

Annat 13 12% 

Totalt 148 131% 

 

Vi ser att ca 31 % av våra svarande har fler än en sysselsättning. Några av dessa har både 

anställning och är egen företagare. I rubriken annat finns en del studenter.  
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Fråga 2: Var är du anställd? Vänligen ange om du jobbar kommunalt, statligt eller 

privat. 

På den här frågan svarade 107 personer och 6 personer hoppade över frågan. Så här 

svarade våra informanter: 

Arbetsgivare Antal  

svarande 

Procent 

svarande 

Övriga arbetsgivare (1-5 svaranden per arbetsgivare) 40 35% 

Kommunal kulturskola/ kommunalt kulturpedagogiskt centrum 30 27% 

Egen företagare/del av ekonomisk förening/frilans 20 18% 

Kommunal grundskola 13 12% 

Teatrar (länsteater, regionteater, övriga teatrar) 9 8% 

Kommunalt gymnasium (inkl. gymnasiesärskola 1 person) 7 6% 

Högskola/universitet/statligt lärosäte 7 6% 

Anställd direkt av kommun eller endast angett ”kommunalt” 7 6% 

Hoppat över frågan/ ej svarat 6 5% 

Totalt 139 123% 

Svaranden med fler än en arbetsgivare 26 23% 

 

Gruppen övriga arbetsgivare redovisas i detalj i bilaga. Här ser vi en ganska stor variation av 

arbetsgivare, allt från privatägda skolor till bibliotek och sjukhus. Kommunala  

kulturskolan är den största enskilda arbetsgivaren för dramapedagoger. 18 % säger att de är  

egna företagare, frilans eller del av en ekonomisk förening. 23 % har flera arbetsgivare.  

 

Fråga 3: Vilken eller vilka yrkestitlar står angivna i ditt/dina anställningskontrakt? 

På den här frågan svarade 99 informanter (motsvarar 88 %) och 14 valde att hoppa över 

frågan (motsvarar 12 %). I tabellen nedan redovisar vi hur informanterna svarat. 

 

Titel i anställningskontrakt Antal svarande Procent svarande 

Dramapedagog 56 50% 

Övriga titlar (1- 5 svaranden per titel) 40 35% 

Lärare (av alla slag) 20 18% 

Fritidspedagog/fritidsledare/fritidsansvar 7 6% 

Adjunkt/univeristetsadjunkt 7 6% 

Hoppat över frågan/ej svarat 14 12% 

Totalt 144 127% 

Antal svaranden med flera titlar 31 27% 

 

Vi bestämde oss för att titta närmare på gruppen svarande som angett fler titlar än en. Vi fann 

att 28 av dessa 31 svaranden angett dramapedagog som en av sina titlar. Det betyder att 28 

av 56 (50 %) som angett dramapedagog som titel i tabellen ovan också har en annan 

anställning. Vi kan också konstatera att de vanligaste titlarna utöver dramapedagog är 

yrkestitlar hemmahörande i utbildningsvärlden, såsom lärare och fritidspedagoger. Att så stor 
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del som 6 % av våra svaranden är adjunkter tror vi speglar att denna grupp varit extra benägna 

att svara, mer än att det speglar den totala gruppen dramapedagoger i Sverige. Gruppen 

övriga titlar redovisas i detalj i bilaga. Vi ser här en stor variation av titlar och ganska få 

svaranden per titel. Här hittar vi allt från projekt- och verksamhetsledare till barnskötare och 

församlingspedagoger. Vi tror att vi här hittar några av de arbeten dramapedagoger har vid 

sidan av, men också några av de titlar dramapedagoger tilldelas på arbetsplatser som saknar 

möjligheten att anställa en dramapedagog eller där yrkestiteln dramapedagog saknas. Vi 

tänker att det också kan förekomma att man som dramapedagog har en dubbel titel i sitt 

anställningskontrakt. Ett sådant exempel kan vara fritidspedagog/dramapedagog. Det här 

tänker vi när vi jämför statistiken i fråga två med den i fråga tre. Vi ser då att det är fler personer 

som har flera titlar än antalet personer som har flera arbetsgivare.  

 

Fråga 4: I vilken omfattning arbetar du totalt sett (samtliga arbeten)?  

Uppskatta i procent (100%=40 timmar i veckan). 

Antal Svarande: 105. Antal som hoppade över: 8 

På den här frågan svarade 105 av våra informanter (93 %) och 8 valde att hoppa över frågan  

(7 %). Vi har här räknat på vad anställningskontrakten säger i de fall informanten angett både 

kontrakt och ev. föräldraledig eller sjukskrivning. Där informanten har angett att hen  

arbetar 50 % och är sjukskriven/tjänstledig/föräldraledig 50 % har vi räknat det som att 

informanten arbetar 100 %, vilket är det som står angivet i hens anställningskontrakt. 

Arbetstid i procent Antal 

svarande 

Procent 

svarande 

Varierande 4 4 % 

Mer än 100 % 3 3 % 

100 % 62 55 % 

80-99 % 15 13 % 

60-79 % 11 10 % 

50 % 6 5 % 

Mindre än 50% 4 4 % 

Hoppat över/ ej svarat 8 7 % 

Totalt: 113 100 % 

 

Två av de som arbetar under 50 % förtydligade att de är studenter, vilket också kan vara en 

anledning till att 7 % valt att hoppa över frågan. Som student arbetar man kanske inget alls 

men är ändå fullt sysselsatt. En annan anledning till bortfallet är att de som är 

sjukskrivna/studerande/tjänstlediga inte har vetat hur de ska svara.  
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Fråga 5: Vilken typ av anställning har du? Det går att välja flera alternativ. 

På den här frågan svarade 105 av våra enkätdeltagare (93 %) och 8 valde att hoppa över 
frågan (7 %). 
 

Svarsval Antal svarande Procent svarande 

Tillsvidare/ Fast anställd 77 73 % 

Projektanställd 7 7 % 

Visstidsanställd 11 10 % 

Vikariat (ej timanställning) 10 10 % 

Timanställning 11 10 % 

Eget företag 23 22 % 

Saknar anställning 3 3 % 

Annat 3 3 % 

Hoppat över/ej svar 8 7 % 

 
Även på den här frågan ser vi att flera personer har fler än en sorts anställning. I fråga 1 

svarade 28 personer att eget företag var en av deras sysselsättningar. I den här frågan svarar 

endast 23 av dessa att eget företagande är en av deras anställningsformer. 77 personer har 

fast anställning vilket innebär att 22 personer av de 99 som i fråga 1 svarat att de har 

anställning inte har en fast anställning. 

Fråga 6: Hur stor del av din arbetstid upplever du att du arbetar med 

dramapedagogik/som dramapedagog (inkl. planeringstid och andra uppgifter direkt 

kopplade till dramapedagogisk verksamhet)? Uppskatta i procent. 

På den här frågan svarade 105 personer och 8 valde att hoppa över frågan. En mer 

detaljerad redovisning av svaren finns i bilaga.  

Svar Antal svarande Procent svarande 

100 % 10 9 % 

80-99% 21 19 % 

60-79% 14 12 % 

40-59% 23 20 % 

20-39% 21 19 % 

1-19% 10 9 % 

0 % 3 3 % 

Svårt att svara 2 2 % 

Svårtolkat svar 1 1 % 

Ej svarat 8 7 % 

 

Här ser vi att det vanligaste är att dramapedagoger anser sig lägga mellan 40-59% av sin 

arbetstid på dramapedagogiska sysslor. 45 % av informanterna upplever att de arbetar med 

dramapedagogisk verksamhet 60 % eller mer av sin arbetstid. 34 % anser sig arbeta med 
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dramapedagogik mindre än 40 % av sin arbetstid. 

 

Mailintervjuer av dramapedagogutbildare 

Då vi ska analysera utbildarnas svar på våra mailintervjuer behöver vi självklart ta hänsyn till 

att deras svar kommer att skiljas åt just för att utbildningen på Västerbergs folkhögskola har 

funnits sedan 1974 medan utbildningen på Blekinge folkhögskola just har startat. Då vi frågar 

om hur de håller sig uppdaterade om arbetsmarknaden för dramapedagoger svarade t.ex. 

utbildaren på Västerbergs folkhögskola att det dels var genom att deras studerande är ute på 

praktik i hela landet, vilket innebär att utbildarna får kontakt med arbetsplatser och får ta del 

av deras nätverk. Dramapedagogutbildarna på Blekinge folkhögskola, har ju förstås inte varit 

ute på elevernas praktik ännu, men säger sig ändå ha kontakt med dramapedagoger och 

utbildare i hela landet och att de håller sig uppdaterade om vad som är på gång. 

Här under redovisar vi informanternas svar. Vi har valt att skriva ”Västerberg” för utbildaren 

från Västerbergs folkhögskola och ”Blekinge” för utbildarna från Blekinges folkhögskola, för 

att förenkla läsningen. 

- Hur håller ni på din arbetsplats (dramapedagogutbildningen) koll på arbetsmarknaden 

för dramapedagoger? 

I våra mailintervjuer framkommer det att utbildarna ser till att hålla sig uppdaterade på 

arbetsmarknaden genom sina nätverk, RAD, i kontakt med andra utbildningar, sociala medier 

och, i Västerbergs fall, även genom studenternas praktikplatser som är spridda över hela 

landet. 

- Var finns det, enligt din vetskap, anställningar för dramapedagoger? 

Kulturskolor ses som en stor arbetsgivare. Även studieförbund, skolor, SFI, folkhögskolor och 

förskolor är exempel på arbetsplatser där dramapedagoger får arbete efter utbildningen, enligt 

Västerberg. Blekinge skriver att när det kommer till utannonserade arbeten så är de oftast i 

kulturskolan. Blekinge skriver vidare att många dramapedagoger går vidare med att arbeta 

med något specifikt inom ett område och att tjänster då kan skapas inom detta område.  

- Hur hittar, enligt din vetskap, dramapedagoger sina jobb? 

Västerberg svarar att annonser, kontakter och tidigare praktikplatser är vägar som 

dramapedagoger hittar jobb på. Västerberg berättar även att det händer att arbetsgivare ringer 

till skolan. Blekinge skriver att dramapedagoger måste vara bra på att berätta vad de kan och 

knyta nätverk, att det är så många uppdrag kommer till. De tror att även om det förekommer 
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utannonserade jobb så är det vanligaste är att dramapedagoger får sina tjänster via kontakter 

och nätverk.  

- Vilka arbetsplatser tänker du att studenterna som börjar 

på dramapedagogutbildningen hösten 2016 kommer rustas för? 

Västerberg svarar att det är samma arbetsplatser som nämnts i frågan om var 

dramapedagoger får anställning. Västerberg tillägger att studenterna också rustas för att 

arbeta med eget företag. Blekinge skriver att då studenterna får utveckla ett personligt 

ledarskap, får goda kunskaper om grupprocesser och ges en stor verktygslåda med 

dramapedagogiska metoder är de rustade att arbeta inom alla de områden där 

dramapedagoger brukar röra sig. Det säger vidare att de vill att deras studenter ska utveckla 

entreprenörskap och nytänkande så dramapedagogiken kan få fotfäste inom nya områden.  

 

- Hur tror du generellt att anställnings- och arbetsförhållandena ser ut för 

dramapedagoger i Sverige? 

Västerberg skriver att hens uppfattning är att de flesta får arbete som dramapedagog efter 

utbildningen. Blekinge skriver att de första åren som dramapedagog kan vara tuffa, men har 

man väl kommit igång brukar arbetstillfällena fortsätta trilla in. De tror dock att det är svårt att 

få en fast anställning på heltid som dramapedagog. De skriver även att sådana tjänster kan 

vara svåra att orka med, om man får en. Detta menar de kan bero på att tjänsterna ofta 

innefattar många grupper, relationer och arbetsplatser. De tror att deltidstjänster, många 

arbetsplatser och undermåliga lokaler är många dramapedagogers vardag. Blekinge säger 

därför att nätverken är så viktiga, så vi kan stötta varandra, både fackligt och när det gäller att 

stärka dramapedagogiken.  

Fokusgruppsamtalet 

Vi inleder sammankomsten med en välkomstfika. I fokusgruppsamtalet deltar fem personer. 

Vi välkomnar deltagarna, bjuder på fika och låter deltagarna mingla och hälsa på varandra en 

stund. Deltagarna får också fylla i ett papper där de får ange sina utbildningar och sin 

arbetslivserfarenhet. Efter samtalet får deltagarna även skriva hur de upplevt själva 

fokusgruppsamtalet och om de har något de vill tillägga som inte blev sagt under samtalet. 

När det är dags att börja samtalet välkomnar vi alla att sätta sig på stolar som står i en ring i 

en angränsande repetitionslokal. Vi berättar att vi kommer ha ljudupptagning och att 

informanterna kommer vara anonyma i uppsatsen samt att vi inte kommer redovisa vem som 

sagt vad. Vi öppnar samtalet med en runda kring frågan om hur det är att hitta arbete som 

dramapedagog. Vi ber dem berätta sina tankar om hur man går tillväga för att hitta en 

dramapedagogtjänst? Vi bestämmer oss för att inte låta oss styras för mycket av våra 
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bestämda frågor utan låta samtalet flyta mellan deltagarna. Vi formulerar frågor och 

kommentarer i diskussionerna när det passar naturligt i samtalsflödet. Vi begränsar samtalets 

längd till cirka en timme för att öka chansen att informanterna ska ha tid att delta och för att 

hålla ihop samtalet. Efter samtalet får deltagarna en stund att enskilt reflektera över samtalet. 

De får fylla i blanketten med frågor om hur de upplevt samtalet och om de vill tillägga något 

till samtalet som de inte fick sagt. 

Bearbetning av materialet till meningsbärande enheter 

Efter vårt gruppsamtal med informanterna sammanställde och transkriberade vi materialet. 

Därefter sorterade vi textmaterialet genom att söka efter och hitta gemensamma kategorier, 

de så kallade meningsbärande enheterna.  De meningsbärande enheterna visade sig vara; 

 

1 Hur får dramapedagoger arbete? 

2  Titeln dramapedagog 

3  Vilka styrkor har dramapedagoger? 

4  Vilka svårigheter har dramapedagoger på arbetsmarknaden? 

5  Förändringar inom kulturskolan/flera arbetsgivare 

6  Att vara anställd eller frilansa 

7  Framtiden 

 

Genom att samla de meningsbärande enheterna försöker vi hitta vår fokusgrupps samlade 

syn på fenomenet - essensen. 

Sammanställning/resultat av fokusgruppsamtalet 

Essensen som kommer fram av analysen visar att det ser ut att finnas relativt gott om 

arbetstillfällen för dramapedagoger, men inte alltid i formen av en färdig dramapedagogtjänst. 

En av informanterna säger ”Vi behövs ju - överallt. Det är sådan brist. Man får jobb! Frågan är 

om man får heta auktoriserad dramapedagog och om man får heltid”. 
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Vägen till dramapedagogtjänsten 

I samtalet kring dramapedagogens väg till en tjänst beskrivs vikten av kontakter och nätverk 

i första hand. Facebook och Dramaportalen nämns som exempel på nätverk. Att ta sig till en 

arbetsplats och omforma sin tjänst så den innehåller mer dramapedagogik är en möjlig väg 

till en dramapedagogtjänst. Skapande skola visar sig också vara en väg till uppdrag. Att 

marknadsföra sig själv och sin kompetens anses vara mycket viktigt liksom att sätta sig in i 

den verksamhet man vill komma till. ”Man får utbilda dom som har pengar i att kompetensen 

behövs och vad vi heter så de kan pytsa in pengar”, sa en av informanterna. 

 

Den dramapedagogiska kompetensen eftersöks inom skola och fritidshem 

Deltagarna tror att införandet av lärarlegitimation kan ha försvårat det för dramapedagoger 

(utan lärarutbildning), att ta sig in i skolan. Ändå säger sig samtliga deltagare ha upplevt att 

det finns ett stort behov av utbildade pedagoger med dramapedagogisk kompetens inom 

skolans värld. ”Kommer man som pedagog och vill jobba på fritidshem säger de ”Wow! Vi tar 

dig”. Jag har aldrig varit arbetslös en dag” säger en av informanterna som arbetar just på en 

skola. För den som är villig att kombinera sin tjänst som dramapedagog med att även vara 

pedagog inom förskola eller fritidshem, finns det stora möjligheter att få arbete, enligt våra 

informanter. När vi diskuterar dramapedagogers styrkor säger den av informanterna som har 

lärarutbildning: ”Det känns som att lärare verkligen suktar efter kunskaper som 

dramapedagoger har.” Informanten som arbetar i ett kooperativ säger att de får in uppdrag 

från skolor som vet exakt vad dramapedagoger kan bidra med. Det är just auktoriserade 

dramapedagoger de söker. Hen menar att kunskapen om dramapedagoger och 

dramapedagogik finns, men kanske inte tjänsterna. 

 

Titeln dramapedagog är strukturellt bortglömt på arbetsmarknaden 

Att det för anställda dramapedagoger faktiskt står dramapedagog i anställningskontraktet visar 

sig inte vara självklart. Vissa kommuner saknar anställningskod för dramapedagog och titeln 

måste därför bli något annat. En deltagare berättar om sin erfarenhet av att vara anställd som 

något annat än dramapedagog. Informanten var tidigare anställd som ”handledare i drama” 

när hen arbetade som dramapedagog i en kommun som saknade anställningskod för 

dramapedagog. Handledare och vägledare var de titlar som fanns i kommunen, vilka mest 

liknade titeln dramapedagog. Informanten fick senare veta att det var lägre lön som 

handledare. Det kan vara viktigt vad man är anställd som av fler anledningar än lön. Hur viktigt 

det är att det står dramapedagog i kontraktet eller inte kan skilja sig från dramapedagog till 

dramapedagog. En deltagare i fokusgruppsamtalet säger “jag skulle INTE gå med på något 

annat!” En annan tycker att det är viktigare vad tjänsten innehåller än vad som står i kontraktet. 
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En deltagare berättar att hen vill läsa vidare till specialpedagog och därför vill hen att det ska 

stå obehörig lärare i hens anställningskontrakt. Deltagarna tar upp detta som ett utav 

dramapedagogyrkets svårigheter på arbetsmarknaden, att yrket är strukturellt bortglömt.  

 

Styrkor och svårigheter på arbetsmarknaden 

Under samtalet kring frågan om vilka svårigheter dramapedagoger kan uppleva på 

arbetsmarknaden framkommer det att det finns en ospecifik bild av vad dramapedagogisk 

kompetens innefattar och att de finns få tjänster som utannonseras på platsbanken. Att det 

finns en ospecifik bild nämns också som en styrka. Det innebär att vi inte är fast på en arena, 

till skillnad från till exempel lärare och fritidspedagoger som är ”fast i skolans värld”. Detta 

innebär också en fördel i jakten på arbete och anställning. Dramapedagoger har fler vägar att 

välja och kan passa in på många arbetsplatser och ”säga det arbetsgivaren vill höra”. Även 

om informanterna tror att det kan vara svårt att komma in på arbetsmarknaden innan man har 

yrkeserfarenhet och ett nätverk, anser de att nyutbildade dramapedagoger (från 

dramapedagogutbildning) är väl rustade att börja arbeta på en gång, då utbildningen är mer 

praktisk än teoretisk. Dramapedagogers konkreta verktyg, ledarskap, förhållningssätt och inte 

minst dramapedagogers förmåga att leda grupper och processer, lyfts fram som deras stora 

styrkor. En av informanterna som arbetar på skola berättar att hen aktivt valt att vara med i 

facket. Att det känns viktigt att kunna nätverka i en större helhet då hen är del av en liten 

yrkeskår. Hen ser det också som marknadsföring av dramapedagogyrket och berättar att hen 

möts av förvåning från andra yrkesgrupper att dramapedagoger kan vara med i lärarförbundet.  

 

Kulturskolan och Skapande skola 

En av deltagarna lyfte att kulturskolan, precis som resten av arbetsmarknaden, förändrats 

sedan hen gick ut dramapedagogutbildningen 2002. Vi frågar vidare om hur kulturskolan 

förändrats och får till svar att det är få tjänster som utannonseras och att tjänsterna på 

kulturskolan numera verkar bestå av nästan uteslutande teaterundervisning. Informanten 

berättade vidare att nästan alla hens klasskamrater fick arbete inom kulturskolan efter 

utbildningen och att det då, i större utsträckning än idag, ingick i tjänsten att arbeta i projekt 

ute på skolorna. Idag kan man ha 18 teatergrupper i veckan och det upplevs som mer som en 

”fabrik” än tidigare. Att kulturskolan gör färre uppdrag ute på skolorna är något informanten 

med kooperativ tycker sig se i de Skapande skola- ansökningar hen möter. Skapande skola 

ses som en möjlighet då frilansande dramapedagoger söker arbete. Informanten med 

kooperativ tycker sig ändå se en trend i att det är allt fler Skapande skola-ansökningar där de 

söker efter just auktoriserade dramapedagoger. 
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Att vara anställd eller att frilansa 

Vi berättar för informanterna att ca 25 % av de som svarat på vår enkät säger att de frilansar 

på hel- eller deltid. Vi frågar vilka för- och nackdelar det finns för dramapedagoger att vara 

anställda respektive att frilansa. Vår kooperatör-informant svarar att de oavlönade loven är en 

stor nackdel som frilansare/egenföretagare om man inte lyckats spara pengar eller sätta en 

tillräckligt hög timpenning. Den stora fördelen är att man är fri och att man kan välja vilka tider 

man vill arbeta och när man behöver spara på sig. Informanten berättar att hen funderade på 

att sluta som dramapedagog efter en anställning på skola där ”grupperna matades på i 40 

minuters-lektioner”. Hens arbetsgivare förstod inte vad det innebar att leda grupprocesser och 

drama. Det finns få tjänster, och de som finns har inte alltid bra arbetsförhållanden. Detta kan 

vara en stor motivator till att skippa anställning och ”köra sin grej”. Deltagarna i samtalet säger 

att även om det finns få tjänster att söka så finns det en efterfrågan på auktoriserade 

dramapedagoger. Det lyfts fram att det är betydligt lättare att ta steget till frilans i ett 

sammanhang där man redan har kontakter. Att känna sina kunder och deras behov tror våra 

informanter är viktigt. Att börja frilansa direkt efter utbildningen tror de kan vara svårt, om man 

inte sedan tidigare har kontakter och erfarenhet till hjälp.  

 

Framtiden 

Våra informanter tror att den stora lärarbristen i skolan kan leda till nya reformer som 

strukturellt välkomnar eller gör det lättare för dramapedagoger att få anställning i skolan. 

Informanterna tror även att de enorma behoven i skolan kommer göra att vår kompetens 

kommer efterfrågas på ett annat sätt än tidigare. Kontakter och nätverk kommer att vara viktiga 

även i framtiden. Informanterna tror att arbetsmarknaden generellt kommer att handla mer om 

att marknadsföra sig själv och sina kunskaper än att visa vilken utbildning man har. Det 

uppstår en diskussion om huruvida förmågan att vara sin egen ledare är något man i framtiden 

bör få undervisning i redan under gymnasiet. På dramapedagogutbildningen tror 

informanterna att det måste in ännu mer undervisning i hur man driver företag, skriver kontrakt 

och marknadsför sina kunskaper. Att det har öppnat en till dramapedagogutbildning ser 

informanterna ljust på. ”Ju fler vi blir desto mer märks vi.” 
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Resultatanalys och tolkning 

Här kommer vi att presentera de centrala teman som vi har funnit. Vi kommer också 

presentera de kopplingar vi kan göra mellan resultaten från våra enkätsvar, mailintervjuer 

och fokussamtalet.  

Arbetsplatser för dramapedagoger 

När vi tittar på våra resultat kan vi inte annat än att hålla med Sternudd om att dramapedagogik 

är en komplex verksamhet som finns inom samhällets olika sektorer.104 Kommunala 

kulturskolan är den största enskilda arbetsgivaren för dramapedagoger. Därefter kan vi se att 

dramapedagogtjänster finns hos många olika arbetsgivare som vi nu kommer att presentera 

här utan rangordning. - Kommunala och privatägda skolor, förskolor, fritidshem och 

gymnasium inklusive gymnasiet för särskolan, högskolor, folkhögskolor, studieförbund, SFI, 

vården, kommunalt kulturpedagogiskt centrum, teatrar, muséum och inom övrig kultursektor. 

Många är egna företagare, frilans eller del av en ekonomisk förening. Många har flera 

arbetsgivare.  

 

Yrkestiteln dramapedagog får ofta vika undan för andra yrkestitlar. 

Vi ser när vi tittar under fråga 3 i enkätundersökningen, som handlar om vilken eller vilka 

yrkestitlar som står i RAD-medlemmarnas anställningskontrakt, att det finns en stor variation 

av titlar. Det är dock ganska få svaranden per titel. Här hittar vi allt från projekt- och 

verksamhetsledare till barnskötare och församlingspedagoger. Vi tror att vi här hittar några av 

de arbeten dramapedagoger har vid sidan av en eventuell dramapedagogtjänst. Vi ser också 

några av de titlar dramapedagoger eventuellt tilldelas på arbetsplatser som saknar 

möjligheten att anställa en dramapedagog eller där yrkestiteln dramapedagog saknas. Vi 

tänker att det också kan förekomma att man som dramapedagog har en dubbel titel i sitt 

anställningskontrakt, t.ex. fritidspedagog/dramapedagog. Det här tänker vi när vi jämför 

statistiken i fråga två som handlar om var RAD-medlemmarna är anställda med den i fråga tre 

om anställningskontrakten. Vi ser då att det är fler personer som har flera titlar än antalet 

personer som har flera arbetsgivare. Dramapedagogutbildarna från Blekinges folkhögskola 

svarar i mailintervjun att deras erfarenhet säger att det kan vara svårt att få en tillsvidaretjänst 

på heltid som dramapedagog. De tjänster som finns kan ofta vara svåra att orka med, eftersom 

det är ett krävande arbete som ofta innebär många olika grupper, relationer och 

                                                
104 Sternudd, s.169.  



39 

 

arbetsplatser.105 En annan förklaring som beskrivs under fokusgruppsamtalet är att “yrket är 

strukturellt bortglömt”. Anställningskoder för dramapedagog saknas i vissa kommuner och 

titeln måste bli något annat. Om det är viktigt eller inte, vad man är anställd som, kan som 

fokusgruppssamtalets resultat visar, skilja sig från dramapedagog till dramapedagog. Men 

som dramapedagogutbildarna i Blekinge säger;106 “Det är viktigt att stärka dramapedagogiken 

på många sätt i samhället.” Utbildarna beskriver vidare att de hoppas på ett uppsving och ett 

nytt intresse för vårt område i och med nya utbildningar. Vikten av att synliggöra och att 

marknadsföra yrket tas upp under fokusgruppsamtalet. En informant menar att det är viktigt 

att ”känna en större helhet än den lilla yrkeskåren”, varpå de övriga informanterna instämmer. 

 

Dramakompetens eftersöks  

Deltagarna i fokusgruppsamtalet säger att även om det finns få tjänster att söka så finns det 

en efterfrågan på kompetensen som auktoriserade dramapedagoger har. En av deltagarna 

säger att ”Vi behövs ju - överallt. Det är sådan brist. Man får jobb! Frågan är om man får heta 

auktoriserad dramapedagog och om man får heltid”. Utbildare från Blekinge menar att 

anställningarna och arbetsförhållandena kan se väldigt olika ut. De säger; ”Det finns dock ett 

stort behov av dramapedagogisk kompetens och vi upplever att har man väl kommit igång så 

brukar arbetstillfällena fortsätta att ramla in. Men de första åren kan vara tuffa.”107 

 

Kulturskolan 

En av informanterna i fokusgruppsamtalet beskrev att man idag ofta bara arbetar  

med teatergrupper i kulturskolan och att man då kan ha “18 teatergrupper per vecka”.  

Om man har möjlighet att kunna välja att arbeta deltid på kulturskolan och  

kombinera det med en annan tjänst så förstår vi om man väljer det.  

Kulturskolan är enligt enkätundersökningen den enskilt största arbetsgivaren för  

dramapedagoger där 27 % av våra svaranden säger sig ha anställning. Då tjänster  

utannonseras på t.ex. arbetsförmedlingen, så är de ofta från arbetsgivaren kulturskolan.  

 

Nya vägar till dramapedagogtjänster 

Svaren vi fått in från samtliga insamlingsmetoder visar att ingen talade om Arbetsförmedlingen 

och platsbanken i första hand då det gäller att hitta arbete. Kontakter visar sig vara det som 

                                                
105 Fråga 5 i mailintervju, hur tror du generellt att anställnings- och arbetsförhållandena ser ut för 
dramapedagoger i Sverige?.   
106 Fråga 5 i mailintervju, hur tror du generellt att anställnings- och arbetsförhållandena ser ut för 

dramapedagoger i Sverige?. 
107 Fråga 5 i mailintervju, hur tror du generellt att anställnings- och arbetsförhållandena ser ut för 
dramapedagoger i Sverige? 



40 

 

nämns främst. Dels nämner båda folkhögskolornas utbildare kontakter, men även deltagarna 

i fokusgruppsamtalet är eniga här. Vikten av att knyta nätverk och att marknadsföra sig själv 

och sin kompetens är tydlig. Att ta sig till en arbetsplats och omforma sin tjänst så den 

innehåller mer dramapedagogik är en möjlig väg. Skapande skola ses som en stor möjlighet 

för nya arbetstillfällen. Det gäller att sätta sig in i den verksamhet eller det område man vill till 

för som utbildare på Blekinge folkhögskola säger “sedan brukar det ena ge det andra.” 

 

Diskussion av resultatet 

Hur kan vi då tolka det resultat som vi har fått fram av tidigare forskning, enkätresultat, 

fokussamtal och intervjusvar? Kan vi dra några slutsatser av resultatet? Ser vi några samband 

eller några mönster?  

- Är den dramapedagogiska arbetsmarknaden bred och har vi lyckats svara på våra 

forskningsfrågor? 

Jo, nog får vi lov att hålla med utbildarna på Västerbergs folkhögskola om att arbetsmarknaden 

är bred. Med så mycket dramapedagogisk verksamhet inom samhällets olika områden som 

har nämnts här, vore det väl nästintill konstigt om vi svarade annat.  

Det som skaver lite kring vår arbetsmarknad är den andra bilden som visar sig i vår 

undersökning. Det vi talar om är att dramapedagoger i stor omfattning behöver vara så listiga. 

Informanterna hävdar att behovet av dramapedagogik är stort, men att få en tjänst med titeln 

dramapedagog är svårt.  

Vår forskningsfråga handlar inte om hur dramapedagoger arbetar utan mer om var. Vi kommer 

därför inte att presentera något vidare kring hur man använder drama som metod på 

arbetsplatser. Att dramapedagogik är en metod som kan användas i olika situationer och 

syften, gör att mycket kunskap om det dramapedagogiska fältet gömmer sig inom ett flertal 

andra yrken. Denna lite dolda bild av arbetsmarknaden har gjort vår forskning något 

komplicerad. Under fokusgruppsamtalet nämns denna ospecifika bild av dramapedagogiken 

som en styrka då vi inte är fast på en arena, till skillnad från till exempel lärare och 

fritidspedagoger som är ”fast” i skolan värld. Det innebär också en fördel i jakten på arbeten, 

att vi har fler vägar att välja. Grünbaum och Lepp anser att drama behövs både som ett ämne 

och en metod108. Vi tänker att drama som metod innebär ökande chanser till arbete för 

dramapedagoger som lyckas hitta de platser där dramametoden behövs och påvisa behovet 

                                                
108 Grünbaum och Lepp, s.48. 
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så mycket att arbetsgivaren vill anställa. En av informanterna i fokusgruppsamtalet sa att ”man 

får utbilda dem som har pengar i att kompetensen behövs och vad vi heter så de kan pytsa in 

pengar“. Det här ser vi som ett förslag på hur vi kan använda på list. Dramapedagoger kan 

utgå ifrån var pengarna finns och påvisa behoven av dramapedagogik i dessa områden istället 

tvärtom. Risken med att bli alltför ”listig” på det här sättet är såklart att dramapedagoger 

kommer att finnas där pengarna finns snarare än där behoven är som störst. 

 

Det dramapedagogiska fältet på arbetsmarknaden  

 
I den här uppsatsen har ett av våra mål varit att undersöka om dramapedagoger har ett eget 

fält på den svenska arbetsmarknaden. Vi har tidigare beskrivit att vi valt att titta på 

arbetsmarknadens olika fält utifrån variablerna anställningsbarhet/ekonomi och 

behov/efterfrågan. Våra resultat pekar på att många dramapedagoger upplever ett behov av 

dramapedagogisk kompetens från olika arbetsgivare, men att det finns få 

dramapedagogtjänster att söka. Att vi är färre än 300 RAD-medlemmar säger ju en del om 

storleken på vår yrkesgrupp och antalet tjänster som utannonseras är få i jämförelse med 

större yrkesgrupper. I vårt fokusgruppsamtal framkommer att våra informanter anser att 

dramapedagogyrket är ”strukturellt bortglömt.” Informanterna menar att det inte finns en 

självklar arbetsplats för oss, om man bortser från Kulturskolan.  

 

Möjlighet att anställa/ekonomi 

 

  

            

 

 

                          * 
Behov av tjänsten/efterfrågan 

 

Bild på hur det dramapedagogiska fältet på arbetsmarknaden skulle kunna beskrivas. 

Behovet/efterfrågan på våra tjänster verkar större än möjligheten att anställa.   

 

Informanterna i vårt fokusgruppsamtal ansåg att svårigheterna som dramapedagoger kan 

uppleva på arbetsmarknaden, beror på att det finns en ospecifik bild av vad dramapedagogisk 

kompetens innefattar och att yrket är strukturellt bortglömt. Vi tänker att detta kan bero på att 

dramapedagogiken är komplex och finns inom flera av samhällets sektorer, precis som 
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Sternudd skriver.109 Drama är både ett ämne och en metod, vilket kan bidra till 

dramapedagogikens komplexitet. Vi håller med Grünbaum och Lepp om att drama behövs 

som både som ämne och metod.110 Österlind hävdar att det dramapedagogiska 

forskningsfältet är så litet att det knappt kan kallas ett fält, vilket vi tror är en bidragande faktor 

till att bilden av dramapedagogisk kompetens är ospecifik.111 Utifrån de variabler vi valt för att 

undersöka arbetsmarknaden, anser vi att dramapedagoger ändå har ett eget fält på 

arbetsmarknaden, även om det är väldigt litet. Enligt statistiken från arbetsförmedlingen 

utannonseras det i genomsnitt 2,2 dramapedagog- eller dramalärartjänster per månad i 

landet, vilket ändå visar på viss anställningsbarhet. Att våra informanter i 

enkätundersökningen har arbete, om än ofta med andra eller fler yrkestitlar, tyder på att vår 

kompetens efterfrågas. Ett annat bevis på att dramapedagogyrket har ett eget fält på 

arbetsmarknaden är våra yrkesutbildningar. Bourdieu anser att det krävs specialiserade 

agenter som strider om något för dem gemensamt för att ett fält ska finnas.112 Han menar 

vidare att ett bevis på att det finns ett fält är att dess agenter måste vara villiga att investera 

(tid/pengar/arbete) för att bli del utav det.113 De som kan ses som del av det 

dramapedagogiska fältet på arbetsmarknaden har investerat både tid, pengar och arbete för 

att skaffa sig den erfarenhet och utbildning som krävs för att bli anställd. Österlind skriver att 

ett fält kan vara del av ett annat fält.114 I våra resultat framkommer det att dramapedagoger 

inte bara är anställda som dramapedagoger, utan återfinns inom flera andra yrkesroller. Det 

dramapedagogiska fältet på arbetsmarknaden är litet, men det kan även vara en del av större 

fält, till exempel ”pedagogiska yrken” och ”sociala yrken”. Dramapedagoger verkar röra sig 

inom sitt egna fält och inom andra fält på arbetsmarknaden. För att kunna uttala sig 

med säkerhet om hur vårt/våra fält ser ut på arbetsmarknaden behövs en större förståelse 

för arbetsmarknaden som helhet än vad vi har kunnat införskaffa oss inom ramen för denna 

uppsats. Vi kan däremot dra slutsatsen, utifrån från vårt resultat, att för att få mer struktur för 

dramapedagoger på arbetsmarknaden så behövs en mer specifik bild av vad dramapedagogik 

och dramapedagogisk kompetens är. Vi tror att det är viktigt att dramapedagogiken får den 

forskningsmässiga ”tyngden” som Mjaaland Heggstad beskriver att andra traditionella 

ämnesområden har.115 Mer forskning i ämnet skulle kunna bidra till en klarare bild av ämnet 

men även utveckla ämnet rent forskningsmässigt.116 

                                                
109 Sternudd, s. 20. 
110 Grünbaum och Lepp, s.48. 
111 Österlind, 2008, s.95-109. 
112 Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin, Stockholm: HLS förlag, 1991, s. 266. 
113 Broady (1991), s. 266. 
114 Österlind, 2008, s. 98. 
115 Mjaaland Heggstad s. 148. 
116 Mjaaland Heggstad s. 148. 
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Arbetsmarknaden för dramapedagoger historiskt och i framtiden.  

Då vi har tittat på den svenska dramapedagogikens historia, har vi sökt efter orsaker till varför 

arbetsmarknaden för dramapedagoger ser ut som den gör idag. Vi har funnit att 

dramapedagoger, traditionellt sett, har arbetat främst inom skola och teater. Resultatet av vår 

enkätstudie visar att det är just inom skola och teater de flesta dramapedagoger arbetar även 

idag. Mjaaland Heggstad anser att man i dramaarbete har hög lärpotential för att man aktiverar 

alla delar i den mänskliga inlärningen (det affektiva, det estetiska, det fysiska, det kognitiva 

och det sociala inlärningsregistret) vilket gör det föga förvånande att dramapedagoger 

återfinns i skolan.117 Det får oss dock att ifrågasätta varför drama inte är mer förekommande 

inom utbildningssektorn och varför det verkar svårt att anställa under titeln ”dramapedagog”. 

Sternudd menar att man i Sverige har begränsat dramapedagogiken i läroplanen till olika 

arbetssätt i andra skolämnens tjänst.118 Att inte drama är ett eget ämne i skolan påverkar 

därför både ämnets status i samhället och dess arbetsmarknad. Trots att Mjaaland Heggstad 

menar att dramapedagogiken som vetenskapsdisciplin är ett ungt område, så ser vi att 

forskningen utvecklats i en positiv riktning.119 Den nordiska intresseorganisationen Drama- og 

teaterpedagogenes kartläggning visar att 4 doktorsavhandlingar och 5 licentiatavhandlingar 

inom drama- och teater har lagts fram på svenska mellan åren 2001 och 2014.120 Stockholms 

universitet erbjuder nu både ett kandidatprogram inom drama och teater och ett 

magisterprogram i Drama och tillämpad teater. Sverige har nu två dramapedagogutbildningar, 

tack vare den nystartade dramapedagog-utbildningen på Blekinge folkhögskola. Där vill man 

med dramapedagogutbildningen lägga tyngd på att utveckla dramapedagogiken inom 

områden där den ännu inte fått fotfäste. De vill därför att deras studenter utvecklar 

nytänkande, nyfikenhet och entreprenörskap. Enligt dramapedagog-utbildaren på 

Västerbergs folkhögskola så har majoriteten av eleverna som gick ut 2016 fått tjänster eller 

vikariat med titeln dramapedagog eller annan titel där tjänsten har innehållit 

dramapedagogiskt arbete. Vi har genom våra resultat fått uppfattningen av att framtiden för 

de dramapedagoger som vill starta eget eller frilansa ser relativt ljus ut. Skapande skola ser 

vi som en möjlighet för frilansuppdrag men också som en väg att sprida vår kompetens. Även 

om ett tomtebloss, som Danielsson liknar Skapande skola- projektet med, snabbt brinner ut, 

så kan minnet av det vara länge121. En av våra informanter i fokusgruppsamtalet berättade om 

en arbetsplats där ”grupperna matades på i 40-minuters-lektioner”. Hens arbetsgivare förstod 

                                                
117 Mjaaland Heggstad, s.18. 
118 Sternudd, s.181. 
119 Mjaaland Heggstad, s.146. 
120 http://dramaogteater.no/forskning/phd-i-norden/ (hämtad 2017-07-11) 
121 Danielsson, Skapande skola får kritik. 

http://dramaogteater.no/forskning/phd-i-norden/
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inte vad det innebar att leda grupprocesser och drama. Dramapedagogutbildarna från 

Blekinges folkhögskola säger att det kan vara svårt att orka med de heltidstjänster som finns, 

då dessa ofta innefattar många grupper, relationer och arbetsplatser. Vi vill lyfta fram det som 

problematiskt om dramapedagoger tvingas ut i frilanslivet genom att det finns för få tjänster 

att söka eller att de tjänster som finns har stora brister. Det är därför positivt, anser vi, att 

forskningen går framåt. Desto fler som vet vilka vi är och vad vi kan desto större är chansen 

att nya, och bra, arbeten skapas.  

 

Allt detta tillsammans med de enorma behoven i skolan gör att marknaden troligen kommer 

att efterfråga vår kompetens även i framtiden. 

 

Kulturskolan 

Kulturskolan är fortfarande den enskilt största arbetsgivaren för dramapedagoger i Sverige 

enligt våra enkätresultat. Vi upplever att arbetsmarknaden har ändrats på bara 10-15 år. 2002, 

då en av informanterna i fokusgruppsamtalet tog examen från dramapedagogutbildningen, 

upplevde hen att det annonserades ut många tjänster på platsbanken. De allra flesta från 

samma klass fick tjänster direkt efter avslutad utbildning, främst på kulturskolan. Många 

tjänster utannonseras och det var kulturskolan som var den främsta arbetsgivaren. Vi får 

uppfattningen, utifrån detta, att tjänsterna som utannonseras idag ser ut att vara färre än då. 

Även om kulturskolan enligt vår enkätundersökning fortfarande ser ut att vara den vanligaste  

arbetsplatsen för dramapedagoger, framkommer det i fokusgruppsamtalet att tjänsternas 

innehåll begränsats till främst teaterundervisning. ”Man kan ha 18 grupper i veckan och  

det upplevs som mer fabrik än tidigare” säger en av fokusgruppsdeltagarna.  

En del av de pedagogiska projekt som tidigare drevs av kulturskolan verkar numera  

genomföras som Skapande skola-projekt, enligt fokusgruppsdeltagaren med kooperativ.   

 

Metoddiskussion 

Vad motiverade oss då till att kombinera dessa tre metoder? Vilka risker har vi kunnat se? Vi 

har haft med oss en tanke under hela arbetets gång, nämligen att det funnits en klar risk för 

att det empiriska materialet i vår studie skulle kunna bli för stort. Vår vilja har dock varit att få 

en bredd och en tillförlitlighet i forskningen. När vi såg att vår enkätundersökning blev 

statistiskt svag tog vi beslutet att undersökningen behövde kompletteras. Av denna anledning 

gjorde vi valet att ha tre insamlingsmetoder trots att detta skulle kunna leda till att uppsatsen 

kunde bli spretig. En viktig aspekt som vi har tänkt på är vår egen förförståelse i ämnet som 

vi studerar. För att minska risken för att söka bekräftelse på vår egen bild, så har vi 

inledningsvis samtalat mycket kring våra personliga uppfattningar. På detta sätt har vi hoppats 
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på att kunna vara extra observanta och undvika ledande frågor under fokusgruppsamtalet. 

Genom att vi har studerat fenomenet arbetsmarknaden för dramapedagoger med tre olika 

metoder önskade vi, i enlighet med Trosts beskrivning av triangulering, öka trovärdigheten i 

vårt resultat.122 Valet att spela in fokusgruppsamtalet har varit väldigt bra i det avseendet att 

vi hela tiden har kunnat gå tillbaka och lyssna efter nyanser och liknande som annars, till stor 

del, hade gått förlorat om vi endast hade fört anteckningar. Om vi inte hade spelat in samtalet 

tror vi däremot att det hade upplevts som mer avslappnat. Då skulle samtalet eventuellt kunnat 

få ett annat resultat än det vi fick. Vi bedömde ändå att fördelarna med att spela in var fler än 

nackdelarna. 

Innan vi genomförde fokusgruppsamtalet diskuterade vi om vi skulle följa Rosenqvists och 

Andréns råd om att använda tratt-tekniken, vilket innebär att man börjar samtalet med några 

generella frågor före de mer specifika frågorna.123 Vi ville dock att frågorna skulle komma i en 

naturlig följd och vi ville inte riskera att missa några av de frågor, som vi noggrant valt ut, som 

följd av för många uppvärmningsfrågor. Vi ersatte därför uppvärmningsfrågor med mingel och 

presentation under vårt inledande välkomstfika. I efterhand kan vi tycka att samtalet startade 

lite plötsligt. Detta kan ha gjort att deltagarna inte hade hunnit komma in i tankarna kring ämnet 

inför den inledande frågan: “-Hur går man tillväga för att hitta en dramapedagog-tjänst?” Detta 

var ju den frågan som vi var särskilt intresserade av att få svar på.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Var döljer sig dramapedagogiken? I denna forskning ligger det ett mörker över 

dramapedagogiken som metod. Var behövs de dramapedagogiska metoderna och 

verktygen? En av informanterna i fokusgruppsamtalet sa, som vi tidigare nämnt, att ”Man får 

utbilda dem som har pengar i att kompetensen behövs och vad vi heter så de kan pytsa in 

pengar“. Som hjälp för att kunna utbilda “dem som har pengar” så vore det till stor nytta att 

veta var och i vilka sammanhang vi använder drama som metod idag. Mycket av det snuddar 

vi vid i den här forskningen. Vi skulle själva önska att det fanns färskare forskning kring drama 

som metod där man specifikt letar efter nya uppdrag för dramapedagoger och/eller platser där 

man ha nytta av dramapedagogisk kompetens. Vi ser också att tydligare och statistiskt säkra 

kvantitativa mätningar kring dramapedagogik och dramapedagoger skulle kunna hjälpa vår 

yrkeskår. 

 

 

                                                
122 Trost (2010), s. 34-35. 
123 Andrén och Rosenqvist, s.75.  
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Summering och slutord 

Avslutningsvis vill vi kortfattat sammanfatta de svar vi funnit på våra valda forskningsfrågor: 

 

• Var arbetar dramapedagoger och hur ser deras anställningar ut? 

Dramapedagogik är en verksamhet som finns inom samhällets olika sektorer.  

Kommunala kulturskolan är den största enskilda arbetsgivaren för dramapedagoger.  

Utöver det kan vi se att dramapedagoger finns anställda i många områden. Titeln är 

inte alltid dramapedagog och det är vanligt att dramapedagoger har fler än en 

anställning. 

 

• Hur erhålls dramapedagogtjänster utanför kulturskolan? 

Främst genom kontakter och nätverk. Att ”omforma” sin tjänst så den innehåller mer 

dramapedagogik är en möjlig väg. Skapande Skola och att vara egenföretagare eller 

att frilansa en annan. 

 

• Hur beskriver och upplever auktoriserade dramapedagoger arbetsmarknaden? 

Att det finns ett stort behov utav och en efterfrågan av dramapedagogisk kompetens. 

Även om behovet av dramapedagoger finns, kan det vara svårt att hitta en 

heltidstjänst. Det är inte heller självklart att det står dramapedagog i kontraktet. 

 

Vår känsla av att behöva ”vara listiga som gamla rävar” har bekräftats. Även om det finns få 

utannonserade tjänster att söka så finns det en efterfrågan på auktoriserade 

dramapedagoger. I fokusgruppsamtalet var samtliga deltagare eniga beträffande några 

problem dramapedagoger möter i jakten på arbete. Själva problemet är att få komma till en 

intervju, att bli anställd som dramapedagog i kontraktet och att få en heltidstjänst som 

dramapedagog (om man önskar det). Något som även framkom i fokusgruppsamtalet var att 

det är viktigt att den arbetssökande dramapedagogen sätter sig in i den verksamhet eller det 

område hen vill till. Dramapedagoger behöver vara bra på att ta plats, marknadsföra sig själva 

och dess kompetens. Vikten av att ha kontakter har nämnts om och om igen. Att hitta vägen 

till en dramapedagogtjänst kräver alltså sin list.  

Vår forskning visar också vikten av att stärka dramapedagogiken på många sätt i samhället. 

Ett sätt för att stärka dramapedagogiken är förstås vidare forskning i ämnet. Vi tror att 

samhällets bild av dramapedagogik påverkar den dramapedagogiska arbetsmarknaden. Vi 

behöver alla hjälpa till med att marknadsföra yrket och hitta fler vägar till att nätverka så att vi 

kan känna oss som en större helhet än ”den lilla yrkeskåren”. Detta kan i alla fall vara en väg 
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till att göra vår yrkesgrupp mer synlig i samhället och förhoppningsvis på anställningsavtalen. 

Vi behöver gå samman och skapa nätverk om vi ska kunna mätta våra hungrande magar i 

jakten på nya vägar till anställningar som dramapedagoger. 
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Bilagor 

 

Enkäten 

Enkätfrågor:  

1. Vad har du för sysselsättning (anställd, sjukskriven, egen företagare, pensionär, 

arbetslös,annat)? Det går att välja flera alternativ.   

2. Var är du anställd? Ange om det är kommunalt, statligt eller privat (t.ex. 

kommunal kulturskola, statligt museum). Vänligen ange samtliga anställningar. Är 

du egen företagare skriv ”egen företagare” och bolagsform.   

3. Vilken/vilka yrkestitel/yrkestitlar står angivna i ditt/dina anställningsavtal? 

4. Arbetar du (totalt sett) hel- eller deltid? Svara i procent. 

5. Vilken typ av anställningsform har du (tillsvidare, visstid, projektanställning, 

vikariat)? 

6. Hur stor del av din arbetstid upplever du att du arbetar med dramapedagogik 

(inkl. planeringstid för dramapedagogisk verksamhet)? Svara med en 

uppskattning i procent. 

7. Är det något du vill kommentera eller förtydliga kan du göra det här. 

8. Vi vill gärna komma i kontakt med några av er som svarat på vår enkät för att få 

en fördjupad bild av dramapedagogers arbetssituation. Om du är intresserad av 

att medverka i en sådan intervju vänligen ange din e-postadress och/eller 

telefonnummer så att vi kan kontakta dig. 

 

https://sisu.it.su.se/search/info/HVDT2
https://sisu.it.su.se/search/info/HVDT2
https://sisu.it.su.se/search/info/HVDT2
http://www.blekingefolkhogskola.se/globalassets/utbildningsplan-dramap.pdf
http://www.blekingefolkhogskola.se/globalassets/utbildningsplan-dramap.pdf
http://www.blekingefolkhogskola.se/globalassets/utbildningsplan-dramap.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/folkhogskolorna/vasterberg/kurser/utbildningsplan-dramapedagog.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/folkhogskolorna/vasterberg/kurser/utbildningsplan-dramapedagog.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/folkhogskolorna/vasterberg/kurser/utbildningsplan-dramapedagog.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/folkhogskolorna/vasterberg/kurser/utbildningsplan-dramapedagog.pdf
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Enkätsvar/statistik 

 

Fråga 1: Vad har du för sysselsättning. Det går att välja flera alternativ. 

Svarade: 113, Hoppade över: 0 

 

Svarsval Antal svarande Procent svarande  

Anställd 99 87,61%  

Egen företagare 28 24,78%  

Sjukskriven 4 3,54%  

Pensionär 1 0,88%  

Arbetslös 3 2,65%  

Annat 13 11,50%  
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Fråga 2: Var är du anställd? Vänligen ange om du jobbar kommunalt, statligt eller privat 

(t.ex. kommunal kulturskola, privat grundskola, statligt museum). Ange samtliga 

anställningar, även sådana som ej har med dramapedagogik att göra. Är du egenföretagare 

skriv “egen företagare” och bolagsform.  

Svarande: 107 st, Hoppade över: 6 st. 

Arbetsgivare 
Antal 
arbetstagare 

Procent 
svarande 

Kommunal kulturskola/  
kommunalt kulturpedagogiskt centrum (inkl timvik) 30 26,54% 

Egen företagare/del av ekonomisk förening/frilans 20 17,69% 

Kommunal grundskola 13 11,50% 

Teater (länsteater, regionteater, övriga teatrar) 9 7,96% 

Kommunalt gymnasium (inkl gymnasiesärskola 1 pers) 7 6,19% 

Högskola/universitet/statligt lärosäte 7 6,19% 

Anställd direkt av en kommun eller endast angett ”kommunalt” 7 6,19% 

Privat grundskola 5 4,42% 

Anställd av förening/idéburen organisation 5 4,42% 

Folkhögskola (landstingsägda och privata) 4 3,53% 

Privat personlig assistans-företag, privat daglig verksamhet 3 2,65% 

Kommunal förskola 3 2,65% 

Landsting (endast angett landsting) / region 3 2,65% 

Studieförbund 2 1,76% 

Privat gymnasium 2 1,76% 

HVB-hem (privat) 2 1,76% 

Svenska kyrkan 2 1,76% 

Kommunalt bibliotek 2 1,76% 

Privat förskola 1 0,88% 

Kommunal vuxenutbildning 1 0,88% 

Volontär utomlands 1 0,88% 

Universitetssjukhus 1 0,88% 

Privat teaterskola 1 0,88% 

Kommunal stödassistans habilitering 1 0,88% 

Endast angett ”privat” 1 0,88% 

Hoppat över frågan / ej svarat 6 5,30% 

Summa antal anställningar 133  
Antal personer som angett flera arbetsgivare 26 23,00% 
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Fråga 3: Vilken eller vilka yrkestitlar står angivet i ditt/dina anställningskontrakt? Om du ej 

har anställningskontrakt, vänligen hoppa över den här frågan. 

Antal svarande: 99, Hoppade över: 14 

Titel i anställningskontrakt 
Antal 
svarande 

Procent 
svarande 

Dramapedagog 56 49,50% 

Teaterlärare/Lärare i teater/Gymnasielärare teater/drama teacher 9 7,90% 

Adjunkt/universitetsadjunkt 7 6,20% 

Fritidspedagog/Fritidsledare/Fritidsansvar 7 6,20% 

Lärare (inkl grundskolelärare, slöjd och musik, folkhögskolelärare) 6 5,30% 

Förskollärare 5 4,40% 

Teaterpedagog 5 4,40% 

Verksamhetsledare/verksamhetsutvecklare 4 3,50% 

Projektledare/projektsamordnare/samordnare 3 2,60% 

Pedagog/Pedagog för barnverksamhet 3 2,60% 

Personlig assistent/stödassistent 3 2,60% 

Bitr. Enhetschef/Bitr. Föreståndare 2 1,70% 

Speciallärare/specialpedagog 2 1,70% 

Barnskötare 2 1,70% 

Kulturpedagog 2 1,70% 

Skådespelare 1 0,80% 

Producent 1 0,80% 

Jämställdhetsstrateg 1 0,80% 

Fotopedagog 1 0,80% 

Teaterledare 1 0,80% 

Församlingspedagog 1 0,80% 

Enhetsassistent 1 0,80% 

Levande verkstadspedagog 1 0,80% 

Teamledare 1 0,80% 

Danshandledare 1 0,80% 

Behandlingsassistent 1 0,80% 

Kursledare 1 0,80% 

Receptionist 1 0,80% 

Timvikarie/saknar anställningskontrakt 1 0,80% 

Hoppade över frågan 14 12,30% 

   

Personer med flera titlar, totalt 31 27,40% 

Personer med olika titlar, varav en är dramapedagog 28 24,70% 
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Fråga 4: I vilken omfattning arbetar du totalt sett (samtliga arbeten)? Uppskatta i 

procent (100%=40 timmar i veckan). 

Svarade: 105. Hoppade över: 8 

Vi har här räknat på vad anställningskontrakten säger i de fall informanten har angivit både 

kontrakt och ev. föräldraledig eller sjukskrivning. Om informanten har angett att hen arbetar 

50% och är sjukskriven/tjänstledig/föräldraledig 50% har vi räknat det som att informanten 

arbetar 100%.   

Anställd/arbetar i % Antal svarande Procent svarande 

Varierande 80-120% 1 0,9% 

Varierande 80-100% 1 0,9% 

Varierande 50-120% 1 0,9% 

Varierande 1 0,9% 

150% 2 1,8% 

110% 1 0,9% 

100% 62 54,9% 

90-99% 3 2,7% 

80-89% 12 10,6% 

70-79% 8 7,0% 

60-69% 3 2,7% 

50% 6 5,3% 

Mindre än 50% 4 3,5% 

Hoppade över frågan 8 7,0% 

Summa 113 100% 
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Fråga 5: Vilken typ av anställning har du? Det går att välja flera alternativ. 

Svarade: 105, Hoppade över: 8 

Svarsval Antal svarande Procent svarande 

Tillsvidare/ Fast anställd 77 73,33% 

Projektanställd 7 6,67% 

Visstidsanställd 11 10,48% 

Vikariat (ej timanst.) 10 9,52% 

Timanställning 11 10,48% 

Eget företag 23 21,90% 

Saknar anställning 3 2,86% 

Annat 3 2,86% 

Hoppat över/ej svar 8 7,07% 

 

 

Fråga 6: Hur stor del av din arbetstid upplever du att du arbetar med dramapedagogik 

(inkl. planeringstid för dramapedagogisk verksamhet)? Svara med en uppskattning i 

procent. 

Svarade: 105. Hoppade över: 8. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaren i procent är avrundade till närmaste heltal. 

 

 
 

Svar Antal svarande Procent svarande 

100% 10 9% 

90-99% 8 7% 

80-89% 13 12% 

70-79% 8 7% 

60-69% 6 5% 

50-59% 16 14% 

40-49% 7 6% 

30-39% 8 7% 

20-29% 13 12% 

10-19% 7 6% 

1-9% 3 3% 

0% 3 3% 

Svårt att svara 2 2% 

Svårtolkat svar 1 1% 

Ej svarat 8 7% 
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Inbjudan till mailintervju  

 
Frågor till utbildare vid Västerbergs folkhögskola och Blekinge folkhögskola 

 
Hej! 
Vi heter Ingrid Sonnerby Ljungestig och Frida Karlsson. Just nu arbetar vi med vår C-uppsats i 
dramapedagogik där vi undersöker arbetsmarknaden för dramapedagoger och hur 
dramapedagoger upplever arbetsmarknaden. 
Då du är en av få dramapedagogutbildare i Sverige skulle vi bli jätteglada om du ville svara 
på några frågor om utbildningen och arbetsmarknaden. Svara så kort eller långt du vill och 
har tid med på frågorna och återkom gärna om du vill att vi förtydligar någonting. Det är 
ingen brådska med svar. Vi förstår att det är mycket såhär i slutet av en termin. Hinner du 
inte nu, men ändå vill vara med, säg gärna när du tror att du hinner. Vi arbetar med 
uppsatsen under sommaren också.  

Här är frågorna:  
- Hur håller ni på din utbildning koll på arbetsmarknaden för dramapedagoger?  
- Var finns det, enligt din vetskap, anställningar för dramapedagoger? 
- Hur hittar, enligt din vetskap, dramapedagoger sina jobb? 
- Vilka arbetsplatser rustas eleverna på dramapedagogutbildningen för? 
- Hur tror ni generellt att anställning- och arbetsförhållandena ser ut för dramapedagoger i 
Sverige? 

Fundera på om du vill delta med ditt namn och/eller arbetsplats i vår uppsats eller om du 
föredrar att vara anonym. Om du önskar vara anonym kommer vi skriva 
“dramapedagogutbildare” istället för ditt namn och “dramapedagogutbildning” i stället för 
“Blekinge folkhögskola” eller “Västerbergs folkhögskola”. Uppsatsen kommer, när den är 
färdig, att publiceras online och vara sökbar på bland annat “uppsats.se”.  

Tusen tack för din hjälp och tveka inte att återkomma med frågor!  

Med vänliga hälsningar  

Ingrid och Frida  
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