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Abstract 
 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ungdomar som är aktiva inom drama och teater ser 

på sin egen eventuella personlighetsutveckling genom denna verksamhet. Undersökningen 

utgår från en fenomenografisk ansats med kvalitativ intervju som metod. Resultatet består 

av fyra beskrivningskategorier; självkännedom, självkänsla, att hitta sin plats i det sociala 

sammanhanget och den personliga drivkraften. Kategorierna bygger på citat av informant-

erna, citat som analyserats enligt en existentialistisk modell inom personlighetspsykologin. 

Genom denna analys framkommer att drama- och teaterverksamhet har förutsättningar för 

att främja individens personliga utveckling genom att till exempel fantasin får spelrum och 

genom att deltagaren får undersöka sig själv i relation till en grupp eller en situation. Men 

undersökningen visar också att den viktigaste faktorn för utveckling genom drama och 

teater är deltagarens förmåga och framför allt vilja till att reflektera över sig själv, gruppen 

och verksamheten.   
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INLEDNING 
Som fjortonåring år sökte jag mig till amatörteaterföreningen i Kiruna efter att min klass-

föreståndare under skoltid mer eller mindre tvingat mig att ringa dit för att anmäla intresse. 

Om jag minns rätt hade jag pratat om att det vore roligt men att jag inte vågade. Det är 

ingen överdrift att påstå att den föreningen format mig till den människa jag är idag. Min 

numera mångåriga drama- och teateraktivitet har påverkat både mitt yrkesval och mig själv 

som person. Detta innebär inte nödvändigtvis att min personlighet förändrades från grund-

en, men genom pjäsarbete och dramaövningar släppte jag ut den jag alltid känt att jag 

egentligen var men som jag kanske aldrig visat. Jag lärde mig att våga ta plats. Jag lärde mig 

att våga höras och att våga synas. Mycket snart befann jag mig själv i ledarrollen för att 

försöka få andra att släppa fram sig själva. 

 

Jag är genom mina egna erfarenheter övertygad om att drama och teater kan ha en enorm 

påverkan på individens personliga utveckling. För mig finns det dock en problematik i att 

denna utveckling ibland tas för given, som om den kommer automatiskt med de övningar 

eller uppsättningar man genomför och att reflektion över arbetet från deltagarnas sida inte 

är nödvändig. Därför kommer resultatet av denna undersökning att ställas mot en person-

lighetsteori inom existentialismen, i detta fall den modell Rollo May förespråkar och som 

handlar om människans möjligheter att se och förstå sig själv. 

 

Redan i idéstadiet inför denna uppsats visste jag att jag på något sätt ville låta de unga 

drama- och teaterutövarnas röster höras i ett försök att ta reda på vad verksamheten kan ha 

för betydelse för ungdomar idag. Att flytta fokus från ledargestalten till deltagaren är vikt-

igt. Hur deltagaren relaterar till sin egen drama- och teateraktivitet skulle kunna innebära en 

utveckling för drama och teater både som ämne och metod. Inför denna undersökning har 

jag försökt se förbi min egen förförståelse och min egen övertygelse om möjligheterna till 

personlig utveckling genom drama och teater. En utgångspunkt i detta har varit att inte 

förutsätta att en utveckling är generell på något sätt.  

 

Syfte 

Syftet med undersökningen som presenteras i denna uppsats är att undersöka hur ung-

domar som är aktiva inom drama och teater ser på sin egen eventuella personlighets-

utveckling genom denna verksamhet. 
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Frågeställningar 

1. Vilka varierande uppfattningar finns hos ungdomar som reflekterar kring hur 

drama och teater påverkat deras personliga utveckling?  

2. Vilka likheter och skillnader framträder då utsagorna jämförs med en existential-

istisk personlighetsteori?  

3. Vilka faktorer är viktiga för att en personlighetsutveckling ska ske? 

 

Avgränsningar 

Den personliga utvecklingen med allt vad det innebär är högst individuell från person till 

person. När jag bygger undersökningen och dess resultat på intervjuer med en liten grupp 

ungdomar kan det därför inte, och är heller inte menat att, ge en generell bild av hur ung-

domar eller människor överhuvudtaget kan utvecklas på det personliga planet genom 

drama. Syftet för uppsatsen begränsas därmed till att tolka informanternas egna upplevels-

er av det fenomen som står i fokus: personlighetsutveckling. Däremot tror jag inte det är 

omöjligt att andra ungdomar kan känna igen sig i utsagorna. 

 

Bakgrund 

Drama och teater – men ur vems perspektiv? 

Tidigare undersökningar om ungdomars personliga utveckling genom drama och teater har 

genomförts, även om det tycks vara sällsynt att de utgår från ett deltagarperspektiv. Ett 

exempel på motsatsen är pedagogikforskaren Christina Chaib (1996) som undersöker sam-

bandet mellan teater och personlig utveckling i en avhandling från mitten av nittiotalet. 

Hon har följt tre olika teaterverksamheter i tre städer i södra Sverige. Genom observation-

er, intervjuer och enkäter låter Chaib både ungdomarna och ledarna komma till tals, med 

tyngdpunkten på de förstnämnda. Avhandlingen, som utgår ifrån en fenomenologisk 

ansats och etnografisk metod, presenterar resultatet i fem kategorier: ”Självförtroendet blir 

större”, ”frihetskänslan växer”, ”identiteten förstärks”, ”den kommunikativa kompetensen 

berikas” och ”empati utvecklas” (Chaib 1996). Resonemangen i nämnda kategorier styrks 

både med citat ur intervjuerna såväl som med återkoppling till forskning för att visa på 

utvecklingsmöjligheter genom drama och teater då det gäller ungdomars personligheter. 

Problematiken enligt mig med Chaibs undersökning är just forskarens egen teoretiska 

förförståelse. Jag upplever det som att undersökningen till slut ändrar karaktär vilket leder 

till att de många citaten styrker forskarens hypotes. Det behöver inte betyda att nämnda 
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forskning inte är relevant utan snarare att liknande undersökningar ur ett 

deltagarperspektiv, där informanternas utsagor får stå på egna ben, är nödvändig.  

 

Ett annat exempel på tidigare forskning om drama och dess syfte är dramapedagogik-

forskaren och läraren Viveka Rasmusson (2000) som redogör för hur den dramapedagog-

iska debatten sett ut under trettio år genom tidskriften Drama. Denna debatt tycks utgå 

helt och hållet från ledarna samt deras syn på drama/teater som konst eller pedagogik. 

Intrycket jag fick av Rasmussons avhandling var att man i debatten enbart pratat om istället 

för med deltagarna i de olika dramaverksamheterna. 

 

Pedagogikforskarna tillika lärarna Maureen Innes, Tim Moss och Heather Smigiel (2001) 

har forskat om utvecklingsmöjligheter med estetiska metoder för kursplaner i andra ämnen 

och presenterar en liknande undersökning som den som redogörs i denna uppsats, även 

om författarna redan från start verkar utgå från att en utveckling faktiskt skett hos de 

drama- och teateraktiva ungdomarna. Liksom Chaib har man följt tre olika grupper och 

intervjuat deltagarna, men till skillnad från den förstnämnda låter Innes, Moss och Smigiel 

informanternas utsagor stå mer för sig själva än att sätta in deras svar i ett sammanhang 

som bevisar en eventuell teori. Trion sammanfattar vikten av att en debatt om dramats 

möjligheter sker också ur deltagarperspektiv på följande sätt: 

 

To ensure that this conversation remains relevant and genuine, we must 
certainly continue to listen to the voices of  researches, teachers, and workshop 
leaders. However, we must also listen to the questions – and answers – posed 
by those who are perhaps most directly affected by our claims. That is, we 
must listen to the voices of  our students. (Innes, Moss & Smigiel 2005, sid 
213) 

 

Detta konstaterande är, vilket redan påpekats, en viktig utgångspunkt för denna under-

sökning. Jag har dock inte förutsatt att en personlighetsutveckling sker.  

 

Drama och teater – finns det en skillnad? 

Redan i inledningen skiljer jag på begreppen drama (eller dramapedagogik) och teater. An-

ledningen till detta är att jag tror att det finns olika syften med drama som metod och då 

det gäller teater. Det kan även vara relevant att skilja på och definiera begreppen inför 

analys av data och diskussionen i den senare delen av denna uppsats. Erberth och 

Rasmusson (1996) menar att själva ordet drama härstammar från grekiskan och ordet 
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handling medan Hägglund och Fredin (1993) skriver att översättningen har den mer aktiva 

betydelsen ”att handla”. Olika teorier finns om hur drama och teater bör definieras och vad 

de egentligen innebär. Way (1974) skiljer på begreppen genom att ge dem följande inne-

börd: 

 

”Teater” handlar i stort om kommunikation mellan skådespelare och en publik; 
”drama” handlar i stort om deltagarnas upplevelse, oberoende av varje krav att 
samtidigt kommunicera med en publik. (Way 1974, sid 13) 

 

Min egen definition av drama är att det handlar om en aktivitet främst för gruppen och 

individen medan teater mer syftar till en process där en färdig föreställning för en publik är 

slutmålet. Därmed inte sagt att inte både drama och teater enligt min definition kan verka 

utvecklande för individen. Informanterna i denna undersökning visade sig ha en egen de-

finition som jag återkommer till inför beskrivningskategorierna i resultatdelen. 

 

Personlighetsteori – Rollo Mays personlighetsmodell 

När jag skriver om personlighetsutveckling i samband med denna undersökning syftar jag 

på de inslag inom dramapedagogiken och teaterverksamheten som kan ha psykologisk 

betydelse för individen. Preben Bertelsen, universitetslektor i psykologi, har sammanställt 

olika personlighetsteorier (2007) och han definierar en människas personlighet på följande 

sätt: 

 

Personligheten berör hela vårt sätt att vara: vårt sätt att uppleva världen, 
varandra och oss själva – vårt sätt att förhålla oss till och vad vi gör gentemot 
världen, varandra och oss själva. Alla kulturer behöver ett sådant begrepp. Med 
personlighetsbegreppet kan man nämligen beskriva vad det vill säga att vara 
människa, hurdana människor är och hur vi kan och inte kan vara och utveckla 
oss till följd av vår natur och de kulturella ramarna. Dessutom kan man med 
personlighetsbegreppet säga något om hur människor bör vara – inte minst 
sinsemellan. (Bertelsen 2007, sid 6) 

 

Dessa sidor av en människas personlighet bör alltså enligt Bertelsens definition vara ut-

vecklingsbara på olika sätt då individen enligt citatet ovan kan påverkas av yttre faktorer, 

exempelvis kulturen man lever i eller en grupp man verkar inom. Hur människor bör 

(notera ordvalet) vara sinsemellan tror jag verkligen är bundet till just den kultur man lever 

i, vilka normer och värderingar en människa förväntas ha inom den kulturen.  
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Den personlighetsteori som resultatet ställs mot i denna undersökning återfinns inom 

existentialismen och Rollo Mays personlighetsmodell. En av Mays drivkrafter när det gäller 

att tolka människans insikt om sig själv handlar om att vi distraheras av informationsflöden 

av olika slag (May 2005). Detta anser jag är ytterst aktuellt idag då olika medier som till 

exempel datorer/internet, mobiltelefoner och TV påverkar våra liv i stor grad vilket kan 

innebära att vi alltmer tappar intresset för att reflektera kring vem vi egentligen är. I drama 

och teater är individen själv det viktigaste (men inte det enda) redskapet. Därför tycker jag 

det är intressant att ställa en resultatet av en sådan här undersökning mot en personlighets-

teori inom existentialismen. 

 

I Rollo Mays modell har människans fria vilja en stor betydelse, det vill säga vad man vill 

med sig själv och med sitt liv, det så kallade ”självet” (Bertelsen 2007) eller ”varat” i oss 

själva (May 2005). Samtidigt som existentialismen enligt Bertelsen handlar om att ”finna ett 

engagemang som är sant och meningsfullt för en själv” (sid 116) har omgivningen 

betydelse i Mays personlighetsmodell eftersom människor enligt honom inte existerar utan 

relation till den. När det gäller just självet nämner Bertelsen begreppet intentionalitet (vår 

avsikt med vår egen personlighet): 

 
Vi är förenade med omvärlden i form av de fysiska betingelserna (gravitation, 
syre etc.), de biologiska betingelserna (näring, värme, hormoner etc.) och de 
sociokulturella betingelserna (lärande, utveckling av oss själva i kraft av det 
sociala livet; ansvar för varandra etc.). Hela detta grundskikt utgör vår 
fundamentala inriktning eller intentionalitet. Vi är inriktade på att överleva i, 
trivas i och utvecklas i dessa fysiska, biologiska och sociokulturella ramar. 
(Bertelsen 2007, sid 114) 

 

Reflektion är enligt May en viktig faktor för att personlighetsutveckling ska ske, en 

utveckling som också kan påverkas av de biologiska eller sociala omständigheter individen 

lever inom. Bertelsen menar att dessa drivkrafter i Mays personlighetsmodell även kan 

vända exempelvis känslor som vanligtvis uppfattas som negativa, som ångest, till någon 

positivt då existentiell ångest kan innebära en förändring av personligheten.  

 

På samma sätt ses skuld enligt Bertelsen som en positiv faktor inom existentialismen för 

människans omgivning. Den ”existentiella skulden” som begrepp innebär enligt Mays 

personlighetsmodell att denna skuld, eller skyldighet, hjälper individen att förstå och 

engagera sig även i medmänniskorna genom insikten att vi har skyldigheter mot vår 

omgivning. Jag tolkar det som att denna insikt är en del av vår personliga utveckling och att 
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alla människor inte nödvändigtvis delar den. May menar att existentialismens syn på livet är 

att människan är ”ständigt blivande, vilket innebär att hon ständigt kan råka i kris.” (May, 

2005, sid 70). 

 

Brian Way och utveckling genom erfarenhet 

En pionjär inom dramapedagogiken som skrivit om människans personliga utveckling 

genom drama är pedagogen Brian Way (1974). Han menade att den främsta källan till 

kunskap och insikt kommer genom erfarenhet. Eftersom drama, enligt Way, kan fungera 

som ett redskap för individen samtidigt som det främjar originalitet (enligt min tolkning 

kan detta innebära nya insikter) är personlighetsutveckling möjlig. Denna utveckling sker 

alltså genom den erfarenhet drama ger. Way visar på en rad viktiga faktorer för denna 

utveckling. 

 

Enligt Way kan drama ge varje individ samma förutsättningar till utveckling. Exakt vilka 

uttryck som utvecklingen får beror helt på till exempel individens personliga förutsättning-

ar. Way menar att utvecklingen börjar genom att drama kan låta människan utforska sin 

egen personlighet först för att i senare stadier kunna se utanför sig själv, det vill säga upp-

täcka omgivningen och finna lyhördhet för andra människor. De viktigaste faktorerna, som 

hör ihop med koncentrationen hos individen för den övning eller uppgift som ska genom-

föras är: hörsel-, syn-, känsel-, smak- och luktsinnena, fantasin, kroppskontrollen och 

kroppsbehärskningen, talet, att upptäcka och kunna kontrollera sig känslor och som den 

sista faktorn anger Way intellektet. Han menar alltså att om någon av dessa faktorer på-

verkar koncentrationen negativt kommer också lärandet hos individen att påverkas nega-

tivt. Därför hävdar Way att koncentrationsövningar är viktiga för att de nämnda faktorerna 

ska främja människans utveckling genom drama.   

 

Dorothy Heathcote och utveckling genom identifikation 

Dramapedagogen Dorothy Heathcote i Wagner (1992) menar i sin tur att människan kan 

sägas dramatisera i vardagen genom till exempel att tänka över situationer och möjliga 

utgångar av dem, antingen för att bearbeta något som redan hänt eller något som (event-

uellt) kommer att hända. Anledningen till detta menar Heathcote är att det underlättar för 

oss människor att få grepp om en svår eller utmanande situation, vilket i sin tur minskar vår 

oro för den. På samma sätt kan vi i efterhand återuppleva en specifik händelse vilket hjälp-
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er oss att bearbeta den. Wagner ger exempel på hur Heathcote låter barn i dramaverksam-

heten identifiera sig med och reflektera kring de teman som arbetet tar upp. Förmåga till 

identifiering både när det gäller andra människor eller ett sammanhang leder enligt Heath-

cote till nya insikter och där kan drama spela en stor roll för individens utveckling.   

 

Ansats och metod 
Den teoretiska utgångspunkten som präglar denna uppsats är fenomenografin som är en 

kvalitativ forskningsansats med ursprung i Sverige. Nedan redogörs för dess syfte och 

uppbyggnad samt de metoder som använts utifrån denna ansats vid datainsamlingen och 

analysen i denna undersökning.  

Fenomenografi 

Den teoretiska utgångspunkten, eller ansatsen, i denna undersökning är den så kallade fen-

omenografiska teorin som enligt Uljens (1989) innebär att olika företeelser, eller fenomen, i 

världen uppfattas olika eller har olika innebörd för olika människor. Fenomenografin enligt 

Marton & Booth (2000) eftersträvar att undersöka hur människor uppfattar dessa olika 

fenomen i sin omvärld och variationen i de olika sätten att erfara detta fenomen: 

 

Variationen i människors sätt att erfara fenomen i sina världar är av högsta 
intresse för fenomenografiska studier, och fenomenografer strävar efter att 
beskriva den variationen. De söker det totala antalet sätt varpå människor erfar, 
eller är förmögna att erfara föremålet av intresse, och tolkar det i termer av 
distinkt skilda kategorier som fångar variationens väsen, en uppsättning 
beskrivningskategorier utifrån ett andra ordningens perspektiv. (Marton & 
Booth 2000, sid 159) 

 

Det är med andra ord relationen mellan människa och fenomen som är intressant att stud-

era ur det fenomenografiska perspektivet. Fenomenografin är alltså en kvalitativ ansats som 

enligt Uljens främst intresserar sig för hur människor uppfattar det upplevda fenomenet 

och inte huruvida dessa uppfattningar stämmer överens med verkligheten eller kan sägas 

vara ”sanna”. Inom fenomenografin menar man att denna utgångspunkt är ur ett andra 

ordningens perspektiv. Vad innebär då en utgångspunkt ur ett första ordningens pers-

pektiv? Marton, enligt Uljens, menar att första ordningens perspektiv kan innebära att 

forskaren själv beskriver till exempel ett fenomen som ”något det är” medan den andra 

ordningens perspektiv istället handlar om ”vad något uppfattas som”. Kihlström i Dimenäs 

(2007) menar att kärnan i den fenomenografiska ansatsen kan sägas vara att alla människor 

uppfattar samma sak olika. Samma händelse kan ha olika innebörd för olika människor, det 
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vill säga hur de uppfattar denna händelse, eller detta fenomen. I analysarbetet jämförs de 

olika uppfattningarna för att kunna beskriva hur informanterna uppfattat samma fenomen. 

I resultatets beskrivningskategorier presenteras citaten utan någon anvisning till vem som 

sagt dem. Detta enligt Uljens som menar att utsagorna är relevanta, inte personen eller 

personerna som står bakom dem.  

 

Intervju 

Redan från början stod det klart att intervju som metod för min undersökning var ytterst 

relevant och absolut nödvändigt då människors upplevelser (av ett visst fenomen) är i 

fokus. Kihlström i Dimenäs (2007) delar upp intervjumetoden i kvalitativa och kvantitativa 

intervjuer. Den sistnämnda typen av intervju har en tydligare struktur och ser likadan ut vid 

varje tillfälle medan den förstnämnda, den kvalitativa vars utgångspunkter jag använt mig 

av, enligt Kihlström mer liknar ett vanligt samtal men med ett särskilt fokus som hålls av 

den som intervjuar. Trost (2005) sammanfattar den kvalitativa intervjun som en metod för 

att få komplexa svar genom enkla frågor. Trost talar även om låg standardisering i genom-

förandet av en intervju, vilket kan innebära att till exempel ordningsföljden på frågorna 

varierar och att man anpassar sitt eget språk efter informantens. Precis så har intervjuerna 

sett ut i denna undersökning. Intervjuguiden (se bilaga) har enbart fungerat som en mall. 

Ordningsföljden har varierat och spontana följdfrågor har ställts.  

 

Ovan nämnda är också en viktig utgångspunkt som enligt Kihlström i Dimenäs (2007) 

finns just i den fenomenografiska intervjun då informantens egen berättelse står i fokus. 

Med andra ord ska den i förväg fastställda intervjuguiden med dess frågeställningar be-

svaras men det är upp till den som intervjuar att se till att denna plan följs och att svar på 

frågorna ges genom att guida informanten genom det som till formen påminner mer om 

ett vanligt samtal.  

 

En mycket viktig del jag tagit hänsyn till både i intervjuerna såväl som i själva uppsatsen är 

de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (Stockholm, 2002) gett ut. I dessa ingår 

exempelvis informantens rätt till att avbryta en intervju, ångra sig angående sin medverkan 

också i efterhand samt densammes rätt till anonymitet i den färdiga rapporten (under 

rubriken ”etiska överväganden” går jag igenom detta närmare). Jag har även givit mina 

informanter möjlighet till att läsa igenom de transkriberade intervjuerna genom att skicka 

dem dessa via e-post. Syftet med detta har varit att ge de intervjuade ungdomarna möjlig-
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het att både förtydliga sina svar och att komplettera utsagorna. Ingen har dock hört av sig i 

efterhand för att göra just detta. 

 

Analys och bearbetning av data 

Dahlin (1989) har fungerat som en inspirationskälla i tillvägagångssättet vid analysen av det 

empiriska materialet men också vid upplägget av resultatdelen. Varje enskild intervju har 

transkriberats. Därefter har dessa jämförts med varandra. Först har jag plockat ut de delar 

av utsagorna som är relevanta för undersökningen, det vill säga de citat som kretsar kring 

eller kan kopplas samman med individens personliga utveckling. Detta ”huvudmaterial” har 

legat till grund för beskrivningskategorierna. Nämnda tillvägagångssätt är en bearbetnings-

metod inom fenomenografin och kategorierna bygger enligt Uljens (1989) just på de skilln-

ader som kan utläsas ur informanternas uppfattningar om samma fenomen sett till struktur 

och innehåll. Det sammanlagt totala antalet variationer i beskrivningskategorierna brukar 

kallas för ”det fenomenografiska utfallsrummet” (Dahlin 1989). Enligt Uljens kan dessa 

kategorier utifrån undersökningens syfte rangordnas, exempelvis hierarkiskt. I denna 

undersökning har det inte varit aktuellt att väga de olika kategorierna mot varandra, fram-

för allt då det inte finns något ”rätt” svar. Den personliga utvecklingen hos varje människa 

är högst individuell.  

 

Resultatet består av fyra beskrivningskategorier: självkännedom, självkänsla, att hitta sin 

plats i det sociala sammanhanget och den personliga drivkraften. Kategorierna bygger i 

huvudsak på citat från informanterna. Mina tillhörande kommentarer som grundar sig i 

min tolkning av utsagorna finns också med. Själva kategorierna och deras benämningar har 

precis som Dahlin och Uljens skriver identifierats genom analys av de olika utsagorna i 

relation till undersökningens frågeställning. Beskrivningskategorierna ställs mot den 

personlighetsteori inom existentialismen som Rollo May förespråkar. Denna analys 

återfinns under en egen rubrik.  

 

Etiska överväganden 

Då uppsatsen handlar om att undersöka hur ett antal människor uppfattar ett visst fenom-

en, i det här fallet personlighetsutveckling genom drama och teater, har jag valt att låta 

mina informanter vara anonyma i det redovisade resultatet. Grunden till detta beslut är att 

utsagorna både kan vara väldigt personliga och lite känsliga, då flera av informanterna 
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exempelvis talar om gruppens ledare (det namn som förekommer i ett av kategoriernas 

citat är fingerat). Jag har inför och under intervjutillfället klargjort för mina informanter att 

de inte behöver svara på en fråga om de inte vill och att de också har rätt att avbryta 

intervjun när som helst.  

 

Genomförande 

Jag ville vara säker på att informanterna hade tillräckligt med erfarenhet av drama och 

teater för att kunna relatera till den, det vill säga att de varit aktiva under några år. Därför 

blev detta utgångspunkten vid sökningen av informanter. Att välja informanter utifrån 

vissa kriterier är ett möjligt tillvägagångssätt inom fenomenografin (Uljens 1989). I min jakt 

på informanter fick jag stor hjälp av två ledare inom en organisation för ungdomsteater i 

Umeå. I det ena fallet besökte jag inte gruppen själv. Istället förde ledaren fram min 

förfrågan och fick positivt gensvar från två ungdomar. I det andra fallet besökte jag 

personligen  gruppen och fick en glad överraskning då alla ville låta sig intervjuas. Trots att 

jag räknat med vissa bortfall var det bara en som anmält sitt intresse som inte genomförde 

intervjun.  

 

Samtliga intervjuer utom en tog plats i en lugn och avskild miljö vilket Denscombe (2009) 

menar är en viktig faktor för att få ett så bra samtalsklimat som möjligt. Intervjuerna för 

denna undersökning genomfördes antingen i en ledig repetitionslokal eller ett avskilt 

grupprum på Stadsbiblioteket i Umeå. Den intervju som genomfördes i en stökigare 

omgivning berodde på ett missförstånd kring lokalen och därför gjordes intervjun i en 

korridor, vilket trots allt fungerade utmärkt. Enligt Denscombe bör informanten få veta 

ungefär hur länge intervjun kommer ta. Detta beaktade jag och bad därför ungdomarna 

avsätta en timme för intervjun.  

 

Varje intervjutillfälle inleddes med att mina informanter fick beskriva sig själva med valfritt 

antal ord. Detta tänkte jag kunde vara intressant men även fungera som en ”isbrytare” 

vilket kändes viktigt då deras upplevelser står i fokus. Varje intervju spelades in med en 

MiniDisc-spelare och transkriberades därefter på dator för att sedan skrivas ut i 

pappersformat.  

 

Könsfördelningen bland informanterna blev minst sagt ojämn med sex tjejer och en kille. 

Detta tror jag inte har någon inverkan på resultatet då detta är en kvalitativ undersökning 
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där individens relation till ett visst fenomen står i fokus. Jag har med andra ord inget direkt 

genusperspektiv på denna undersökning då jag inte tror att det är relevant för resultatet.  

 

Att könsfördelningen blev som den blev beror på olika orsaker. I den grupp jag själv be-

sökte var alla deltagare tjejer. I den andra gruppen som tillfrågades fanns fler killar men där 

var det intresset för att bli intervjuad som var avgörande. Huruvida drama och teater som 

aktivitet lockar fler tjejer än killar rent generellt tycker jag är svårt att säga och dessutom 

ointressant för den här undersökningen. Min erfarenhet från skolor, amatörteater-

sammanhang och andra verksamheter för drama och teater är att könsfördelningen i 

grupperna kan se mycket olika ut. Informanterna är mellan 15 och 19 år. 

 

 

”DET ÄR LIKSOM BARA EN SJÄLV SOM TYCKER VAD 
MAN ÄR”  
Resultatet består av två delar. De fyra beskrivningskategorierna som utgör själva resultatet 

av empirin kommer först och följs av en analys där utsagorna ställs mot Rollo Mays 

personlighetsteori.  

 

I genomgången av den tidigare forskningen presenterades olika definitioner av vad be-

greppen drama och teater egentligen kan innebära. Inför resultatet är det viktigt att 

poängtera att mina informanter inte skiljer nämnvärt på de båda begreppen. Enligt 

majoriteten av utsagorna syftar båda orden på en produktion inför publik och att drama 

och teater är två olika former av föreställningar, en mer ”djup” och en mer ”rolig”. Detta 

bör man ha i åtanke då man läser resultatets första del med beskrivningskategorierna, att 

samtliga citat baseras på erfarenheter av övningar och föreställningar men att de hos 

informanterna har samma värde och betydelse. Begreppet teater tycks vara mest 

innehållsrikt enligt informanterna då det enligt dem kan innebära en pjäs, en aktivitet eller 

själva rummet som aktiviteten tar plats i.    

 

Beskrivningskategori 1: Självkännedom 

Detta var den första tydliga kategori som framträdde vid analysen av de transkriberade 

intervjuerna, nämligen om hur de unga deltagarna i teater- och dramaaktiviteter lär sig se 

på och känna sig själva, sina förmågor, egenskaper och brister. Innan jag presenterar de 

tolkade citaten vill jag tydliggöra begreppen i denna och följande kategori. I båda 
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kategorierna har jag valt just begreppen självkännedom och självkänsla baserat på hur 

informanterna talar om sig själva i relation till verksamheten. Självkännedomen tycks i det 

här fallet kunna uppkomma genom insikter som de övningar och uppgifter inom drama 

och teater kan ge. Självkänsla, vilket jag återkommer till längre fram, tycks bli ett sorts 

resultat eller en förlängning av självkännedomen. Självkänslan i sin tur skulle i ett nästa steg 

kunna bli självsäkerhet. En del av informanterna talar om självsäkerhet men syftar enligt 

min tolkning egentligen på självkänsla. Då självkänsla och självsäkerhet som begrepp kan 

ligga nära varandra har jag valt det förstnämnda eftersom jag tycker det är mer 

övergripande. 

 

Självkännedomen beskrivs på olika sätt av informanterna, till exempel på följande vis: 

 

Det är för att det är mycket svårare och det visar hur mycket vi använder 
omedvetet våra ögon, våra kroppar, våra röster. 

 

Det informanten syftar på i citatet ovan är övningar som ställer krav på deltagaren genom 

att det självklara tas bort, exempelvis förmågan att prata, röra sig och så vidare. Detta 

uttalande handlar om en fysisk självkännedom, att bli medveten om sin egen kropp som en 

del av ens personlighet. Att lära känna sig själv inuti genom olika sorters övningar som 

koncentrationsövningar, improvisationer och så vidare talar många av informanterna om. 

Här är två varierande exempel på detta: 

 

Man kan ju få som mod till sig när man får vara lite olika personer ibland, då 
får man som verkligen känna, alltså känna vem man verkligen är och prova på 
nån annan men ”nej men det där tycker inte jag” eller ”det där vill inte jag 
göra” liksom så, förstår du?  Jamen då vet man, ja sålla bort det man inte 
tycker om, eller så här tycker faktiskt jag. Eller så tror jag att man kan hitta sig 
själv väldigt bra om man håller på med teater väldigt mycket. 

 

Då får man lära känna sig själv. Så, vad heter det, hur man själv reagerar på allt. 
 

De två ovanstående citaten har det gemensamt att båda uttalandena talar om att deltagaren 

fått något av teatern. Nedanstående citat däremot handlar om att självkännedomen som 

uppnåtts genom att teatern gör det möjligt för deltagaren att ge något tillbaka, i det här 

fallet genom att informanten använder sina känslor: 

  

Jamen till exempel om man är så där arg som jag beskrev innan. Jag vill ju inte 
kännas vid att jag är en argbigga. Men jag kan kännas vid att fröken Anna i 
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teatern, öh... nånting... hon kan vara en argbigga och henne kan jag spela för 
det är ju inte jag. Och det är nånting som jag lärt mig efterhand här i teatern. 
För innan så tänkte jag liksom att om jag är arg och jag egentligen inte är arg på 
nån personligen, då är det nåt fel, då är det nåt jättemycket fel. Och då, då ska 
jag liksom hålla inne det för då kanske det försvinner. Men jag tycker det är 
mycket bättre att släppa ut det på ett sätt som inte skadar nån. 

 

Att ha reflekterat kring sin egen roll inom teatergruppen och sin roll i andra sammanhang 

sammanfaller också med kategorin självkännedom, vilket följande citat är ett exempel på:  

 

Bara för att man går i teater betyder inte att man kan avvärja vilka konflikter 
som helst, eller göra vad som helst. Det är ju bara... ja, man kanske kan förstå 
lite mer men man kan kanske inte agerar sådär, eftersom i teater står man i ett 
litet rum med dom man känner. I verkligheten är det helt andra personer, så 
det behöver inte... betyda nånting... 

 

Citatet ovan tyder på att informanten funderat kring vilken roll hon/han har i olika 

sammanhang. Det som är oklart är om informanten känner någon sorts press att kunna 

hantera olika situationer i verkligheten som man kanske ”övat” på genom teatern. Kanske 

modet eller förmågan att agera kommer då självkännedomen blivit så tydlig att den stärker 

ens självkänsla och gör en säker på sig själv i sociala sammanhang. En annan informant 

skiljer helt och hållet på två av sina roller, den i skolan och den i teaterverksamheten:   

 

Dom brukar ju säga typ som exempel att man typ lär sig alltså typ jag har blivit 
bättre i skolan på redovisningar för att jag spelar teater. Fast så tycker inte jag 
att det är. Jag tycker som att, det inte har nånting med saken att göra typ. Det 
är som helt annorlunda att stå på scenen liksom när man spelar teater och 
liksom spelar en rollfigur än att typ när man ska redovisa nåt ämne eller så. 
Alltså man är ju som nån annan när man är på teatern. 

 

Även i fallet ovan har informanten uppenbarligen reflekterat över vad drama och teater gett 

henne/honom personligen. Nästa citat är heller inget undantag då det gäller reflektion men 

blir istället som en direkt kontrast till utsagan ovan: 

 

Det är så att innan jag började här på teater... Jag hade så här, svårt att prata 
svenska, med nån eftersom det var så här, ja, det var lite onaturligt för mig. Så 
var det, det var ganska... Jag hade ingenstans och, hur ska jag säga, ingenstans 
att vara mig själv. Och här på teatern då får man göra vad man vill, så det är 
som det, ingen som kräver att ”du ska göra så här”. Det är som... det hjälpte 
ganska mycket. (...) Eftersom jag vet hur jag är, den ryska Anna, men jag vet 
inte hur den svenska Anna, så jag måste så här lära mig själv här eftersom det 
är helt olika personer. 
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Informanten som uttalat citatet ovan ser en tydlig koppling mellan drama/teater och sin 

egen personliga utveckling och självkännedom. Detta kan bero på att hon kan jämföra sig 

själv med ett ”före” och ett ”efter”. Många av de övriga informanterna har varit aktiva 

inom drama och teater sedan de var små och menar därför att de inte kan säga säkert vilka 

de skulle varit utan verksamheten. I fallet med informanten ovan har hennes reflektioner 

antagligen kommit av att hon flyttat från ett land till ett annat, eller från en kultur till en 

annan. Hon till och med talar om sig själv som två olika personer och hur hon måste lära 

känna den ”svenska varianten” av sig själv.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att självkännedom enligt samtliga utsagor ovan handlar om 

att känna sig själv både fysiskt och psykiskt. Det sistnämnda begreppet tycks vara mer 

innehållsrikt och innehålla fler variationer då informanterna talar om till exempel att förstå 

sig själv (i ett sammanhang), förstå sina egna reaktioner och känslor samt att kunna skilja 

på en roll och den egna personligheten. 

 

Beskrivningskategori 2: Självkänsla 

Den andra kategorin har identifierats utifrån informanternas reflektioner kring självkänsla 

kopplat till drama och teateraktivitet. En del citat tyder på att informanterna talar om 

självkänsla och självsäkerhet som samma sak medan gränsen eller definitionerna på 

begreppen är mer otydliga hos andra, därför har jag valt benämningen ”självkänsla” på 

kategorin. När mina informanter talar om sin utveckling genom drama och teater syftar de 

på både övningar och framträdanden, liksom spelade pjäser och så vidare. Vissa citat kan 

tolkas som att självkänsla är ett resultat av självkännedom: 

 

Men att vara liksom öppen, man blir ganska självsäker när man håller på med 
teater. (...) För om man liksom inte vet vem man själv är då kan man inte spela 
nån annan heller känns det som. 

 

I utsagan ovan menar informanten att självkänslan (min tolkning av informantens ”själv-

säkerhet”) kommer av att man genom drama och teater lärt känna sig själv. Synen på att 

aktiviteten stärker deltagarens självkänsla på ett annat sätt finns också: 

 

Det är som ingen som säger ifall man är bra eller om man är dålig. Det är 
liksom bara en själv som tycker vad man är. 
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Citatet ovan behöver inte innebära att informanten känner sig självsäker i sociala samman-

hang (även om det kan vara så också) utan syftar mer på den personliga självkänslan, hur 

det känns inuti. Följande utsaga däremot kan handla om en mer uttalad självsäkerhet:  

 

Jag har väl lärt mig att stå upp lite mer för mig själv. 
 

Det som är intressant med citatet ovan och det som följer här under är att det förstnämnda 

låter mer defensivt medan det andra tycks handla mer om att vara bekväm med den man är 

i olika situationer: 

 

Eller, ja, jag har lärt mig också att kunna vara mer impulsiv, vilket leder till 
roliga sammanhang. 

 

Nästa uttalande handlar om både mod att våga lämna det trygga och mod att våga synas 

och höras: 

 
Att våga. Det är nånting som... och det här med att ta plats. 

 

Kanske handlar det om samma sorts mod, att våga höras och synas kan man göra genom 

att lämna tryggheten i sig själv. Jag tror dock att informanten i just det uttalandet även 

syftar på mod genom en sorts självdistans, att hon/han fått en så pass bra självkänsla 

genom drama och teater att det känns okej att misslyckas eller att göra bort sig, kanske inte 

i alla sammanhang men i många. I kategorins sista citat talas om bekräftelse från människor 

utanför teatergruppen: 

 

Det....  men som jag sa att man blir som mer självsäker och jag tror att jag 
också har blivit det, att om jag alltid, om jag jamen det känns lite som... att... 
öh, jag vet inte, det ses som nånting positivt tror jag, att andra tycker, att hålla 
på så här med teater, det är nåt positivt och då när folk liksom uppskattar en då 
blir man liksom mer positiv som person och då, jag gillar liksom att få så här, 
att folk liksom uppmuntrar en och det tycker jag att... det är... att man blir mer 
glad och mer säker i sig själv. 

 

I uttalandet framgår inte riktigt på vilket sätt omgivningens positiva synsätt visar sig, om 

det är genom en positiv attityd till informantens drama- och teateraktivitet till vardags, eller 

genom publikreaktioner eller om det finns en viss status i samhället att vara skådespelare. 

Det är också bara denna informant som uttrycker denna tanken, att bekräftelse kan vara 

viktigt för självkänslan inte bara inom teatergruppen utan även från världen utanför.  
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Samtliga ovanstående citat handlar alla om olika sorters utveckling genom drama och 

teater, men alla återknyter dem till individens självkänsla, som enligt citaten alltså kan 

stärkas och bli positiv både inom drama- och teatergruppen men också av yttre påverkan 

som en positiv attityd hos omgivningen. 

   

Beskrivningskategori 3: Att hitta sin plats i det sociala sammanhanget 

Den tredje kategorin handlar om individens utveckling i relation till olika sociala samman-

hang. Detta har jag redan varit inne lite på då den hänger samman en del med de två före-

gående kategorierna om självkänsla och självkännedom. Samtliga informanter talar om 

erfarenheter av drama och teater som en sorts social träning som påverkat dem på olika 

sätt. Det första som direkt utmärkte sig vid sammanställningen av denna kategori är att 

samtliga uttalanden har en grund i en gemensam faktor: gruppen. Det råder ingen tvekan 

om att de teatergrupper informanterna är aktiva inom har haft en oerhörd betydelse för 

om arbetet ska vara roligt eller flyta på så friktionsfritt som möjligt. Här har ledaren spelat 

en viktig roll som tillsammans med deltagarna skapat detta arbetsklimat. Samtliga citat i 

denna kategori bottnar till viss del i samarbete även om informanterna återigen fokuserar 

på olika saker. 

 

När man är i grupp och man ska göra improvisationsövningar och man ska 
bejaka till exempel. Det tycker jag är en väldigt bra grej som man kan använda 
annars också. Att man istället för att, istället för att nån säger ”ska vi gå och äta 
glass” och man bara ”Neej”, alltså man förstör stämningen ganska mycket ifall 
man gör så, så det är... man kanske säger ”jag är inte så sugen på glass men vi 
kan göra nåt sånt här” ifall man har ”glass”. Så det är ju som bra. Ja, alltså det 
har man ju nytta av jämt och det är ju som en grundregel när man ska göra 
improvisation och sånt. Och som samarbete i stort, att man ska försöka lyssna 
på andra, vad dom säger också, för när man ska försöka hitta på en liten pjäs 
eller nånting att spela upp, nåt litet, då kan man inte bara sitta där och prata 
själv utan då måste man fråga ”vad tycker du”? 

 

Precis som i de föregående kategorierna bygger vissa citat på exempel medan andra är mer 

abstrakta när det gäller hur informanterna kommit fram till sina slutsatser. Det citatet ovan 

har gemensamt med det som följer här under är just att båda informanterna måste ha re-

flekterat över sina grupper för att komma fram till sina slutsatser: 

 

För att man måste ju, om man är i en grupp så tycker jag att det alltid är liksom 
ett ansvar att liksom ta vara på, att verkligen så här, jamen jag vet inte hur jag 
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ska förklara det, att, inte förstöra nånting på så sätt. 
 

I nedanstående citat uttalar informanten en direkt lärdom för denne som person, en lär-

dom som enligt informanten kommit från att arbeta med en grupp i drama och teater: 

 

Jag har lyckats lära mig den gränsen mellan att vara en dörrstopp och att vara 
en ångvält. 

 

Att veta hur man ska bete sig för att bidra till en god stämning handlar även uttalandet 

nedan om. Men det riktigt intressanta är den första meningen: 

 

Jag har lärt mig att titta på folk på andra sätt. Jag har lärt mig att kunna uppföra 
mig på andra sätt så det blir som en bättre stämning. 

 

Meningarna i citatet kan tolkas var för sig men man kan också se det som att de hänger 

ihop. Att själva uppförandet kan komma av en förmåga att avläsa människor, att veta hur 

man ska bete sig bland vissa människor. Men den första meningen kan lika gärna betyda att 

informanten lärt sig att se människor som individer, det vill säga se bortom sina egna 

förutfattade meningar och fördomar (vilket givetvis också kan bidra till en bättre stämning 

eftersom kommunikationen kan antas bli en annan). Att kunna se och acceptera männis-

kors olikheter kan vara ett resultat både av att arbeta intimt i en grupp med ett visst mål 

men kan också bygga på en insikt genom de möjligheter drama och teater ger att utforska 

karaktärer och situationer. I båda fallen handlar det om en sorts erfarenhet som aktiviteten 

ger.   

 

Samtliga citat som presenterats så långt i denna kategori har sin grund i något som deltaga-

ren känner sig ha fått nytta av i livet utanför teatervärlden. Kategorins sista citat nedan är 

mer svårtolkat. Det skulle kunna innebära att informanten menar att den sociala träning 

man får genom drama och teater stannar inom gruppen. Det skulle också kunna betyda att 

andra sociala sammanhang där gruppen är lika viktig som inom drama och teater kan leda 

till ett bra klimat bland deltagarna: 

 

Men det enda som är ganska roligt med teater... för man jobbar ju med ganska 
mycket med gruppen så man lär sig som att lära känna varandra. 
Förhoppningsvis. 

 

Det sista ordet i citatet, ”förhoppningsvis”, visar på att en grupprocess kan vara rätt så 
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komplex och att de metoder drama och teater erbjuder kanske inte alltid räcker. Viktigast 

av allt kan vara individens ansvarskänsla för gruppen. 

 

Beskrivningskategori 4: Den personliga drivkraften 

Den fjärde och sista kategorin fokuserar på en faktor som informanterna ofta återkommer 

till; anledningen till att de är aktiva inom drama och teater. Detta kan i sammanhanget sägas 

vara en sorts drivkraft hos deltagarna och deras personlighetsutveckling skulle kunna på-

verkas av denna drivkraft. Anledningarna och de eventuella målen med aktiviteten är olika: 

 

[En chans till att få] prestera utifrån sina egna ambitioner. 
 

Även detta uttalande återknyter till citat i de föregående kategorierna där informanterna 

talar om att ingen bedömer om man är bra eller dåligt förutom en själv. Här talar ovan-

stående informant om möjligheten att själv kunna lägga ribban för arbetet och den läggs 

utifrån vilka ambitioner och med vilken energi varje deltagare går in i arbetet.  

 

Så jag tycker det är väldigt skönt att stå på en scen och att allas ögon riktas mot 
en. Utan att man riktigt behöver, man behöver som inte få folk tyst, alltså man 
behöver inte anstränga sig så mycket utan när man går på teater då är man tyst 
liksom, alla som sitter i publiken och så lyssnar man på den som är på scenen. 
Det är ganska enkelt egentligen. Att få uppmärksamhet om man går... om man 
spelar teater. Mm... kanske det jag tycker är roligast, jag vet inte. 

 

Att vilja få uppmärksamhet kan ses som någonting dåligt eller fult av omgivningen. Alla 

människor är i behov av bekräftelse på något sätt, inte minst från omgivningen. Via 

teaterscenen kan deltagaren få bekräftelse genom den uppmärksamhet som automatiskt ges 

skådespelaren och som denna kan åtnjuta utan att det ses som dåligt eller fult. Precis som 

informanten säger behövs heller ingen direkt ansträngning för att få uppmärksamhet efter-

som publiken kommit för att ta del av det som visas. Uttalandet behöver inte betyda att in-

formanten vill få uppmärksamhet som en bra skådespelare. Jag menar att det handlar mer 

om att få bekräftelse genom att någon faktiskt lyssnar på en utan att avbryta eller utan att 

lägga sig i. Med den utgångspunkten blir pjäsframförandet nästan som en paus från den 

vardag där alla människor i omgivningen, inklusive en själv, söker uppmärksamhet och 

bekräftelse.   

 

Jag vet inte, alltså, det är ju som roligt att vara där, särskilt på högstadiet, då var 
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det typ tisdagarna var den bästa dan i veckan, för då var det som roligt att vara 
på teatern. Och man får ju, har ju ganska många kompisar där, eller nu är det 
många som har slutat typ. Fast, typ, folk som man träffar där, är roligt. Och så 
är det ju kul att göra dom här övningarna och det. 

 

I citatet ovan blir ännu en variation tydlig när informanten pratar om sin drama- och teater-

verksamhet som en social funktion; att träffa kompisar och för att ha roligt tillsammans. 

Alla strävar efter samma mål och det verkar som om omsättningen på deltagare inte har 

någon större betydelse. I nedanstående citat däremot uttrycks en direkt plan, eller ett mål, 

med verksamheten: 

 

Helst vill jag bli skådespelerska. Det är det som jag övar till. 
 

Även om en del av informanterna talar om skådespelardrömmar är det bara informanten 

som med citatet ovan uttrycker det som ett direkt mål snarare än en dröm. På samma sätt 

är det bara en informant, inte samma som ovan, som talar om personlighetsutveckling som 

det mest givande med drama och teater: 

 

Allt [är roligt med teater]. Men... ja, just såhär att öppna sig själv och lära sig 
själv, eftersom ibland man kanske har missuppfattningar om sin egen 
personlighet. Men sen så plötsligt, då kanske man förstår nåt om nånting. 

 

Som vi sett i de ovanstående citaten behöver inte alltid en föreställning vara den faktor som 

driver deltagarna i arbetet. Informanten nedan till och med säger att föreställningen inte är 

det intressanta, utan de möjligheter som kommer med den, att undersöka nya karaktärer 

och situationer: 

 

Jag tycker inte om föreställningar så mycket. Det är repetition och hitta olika 
saker. Och ibland har jag haft dåliga roller, eller inte dåliga men jag vill hellre 
ha andra eller många olika roller, eller omväxling. Så jag gillar att undersöka nya 
saker. 

 

Många av de delar som räknats upp i citaten ovan sammanfattas i nedanstående utsaga: 

 

Alltså, det betyder jättemycket, jag tycker att det är jättekul. Det är som, att 
förutom allt det här jobbiga, med skolan och allt det här hårda plugget, det 
känns som att jamen alltså bryter som det och gör nånting som liksom är ens 
eget samtidigt som man jobbar med andra och samtidigt som det är nåt seriöst. 

 

Informanten ser sin drama- och teateraktivitet som rolig, något som man själv måste ta 
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ansvar för och där man samarbetar med andra mot ett riktigt (seriöst) mål. Dessutom kan 

arbetet fungera som en sorts verklighetsflykt från alla måsten (vilket tidigare citat också 

vittnat om).  

 

En föreställning för det alltså det spelar ingen roll hur stor den är, det tycker 
jag är kul för att jag tycker om att, liksom, visa vad, det här har jag gjort, det 
här, jag har verkligen gått igenom liksom så här, jag har tränat manus och vet 
liksom precis verkligen vad, och att spela upp det och låta andra få se det, ta 
del av det, det tycker jag är roligast. 

 

I uttalandet ovan spelar den färdiga föreställningen en stor roll, mest som en sorts redo-

visning över vad gruppen åstadkommit tillsammans. Det betyder också att gruppen arbetat 

tillsammans för att ge publiken en upplevelse oavsett om man vill underhålla eller beröra 

eller både och.  

 

Även om samtliga informanter är eniga om att det är ”roligt” att hålla på med drama och 

teater, belyser de olika aspekter som är viktiga för att det ska bli lustfyllt, alltså vad del-

tagarna vill ha ut av sin verksamhet och vad som driver dem att fortsätta med drama och 

teater. Av citaten i denna kategori att döma kan det handla om att ställa krav på och sätta 

upp mål för sig sin egen del, att känna sig sedd och känna att någon lyssnar på en, att göra 

något tillsammans med andra människor och att visa upp resultatet av ett arbete man utfört 

med andra. 

 

Teoretisk analys 

Självkännedom och självkänsla = att komma i kontakt med självet och varat 

Kategorierna om självkännedom och självkänsla ligger nära varandra och därför får de 

ställas mot Mays personlighetsmodell tillsammans. Mina informanter talar om både fysisk 

och psykisk självkännedom, det vill säga att bli medveten om sig själv både då det handlar 

om kropp och rörelse men också när det gäller ett medvetande i och om intellektet. Detta 

är också viktiga beståndsdelar inom existentialismen som May skriver om: 

 

Något som hör med till detta att vara människa är nämligen själv-medvetandet. 
Människan är den varelse som måste vara medveten om sig själv och ansvarig 
för sig själv, om hon skall bli sig själv. (May 2005 sid 109) 

 

Av citaten i kategorin om självkännedom kan vi utläsa att begreppet till exempel kan inne-
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fatta: att bli medveten om kroppen och hur vi använder den, att lära sig förstå sina reaktio-

ner och att vara medveten om att man väljer olika roller (och vilka roller man väljer) i olika 

vardagssituationer och sammanhang. Av dessa utsagor att döma kan alltså drama- och 

teateraktiviteten haft en påverkan på informanterna och deras personliga utveckling när det 

gäller det May kallar för själv-medvetandet. Hur detta själv-medvetande uppstått är svårare 

att säga. Att den fysiska medvetenheten uppkommer ur dramaövningar som av olika slag 

som fokuserar just på människans fysik kan vi lätt utläsa, men vad som påverkat den 

psykiska medvetenheten är mer oklart. I det fallet kan det till exempel röra sig om övning-

ar, karaktärsarbete inför en föreställning, ledarens påverkan men också gruppens samman-

hållning. Med andra ord kan inte slutsatsen dras att denna utveckling är generell för teater-

utövande ungdomar i stort, utan snarare att den är specifik för de grupper som under-

sökningens informanter verkar inom. Det som också är viktigt att påminna om i samman-

hanget är Mays teori om att människor är ständigt ”blivande”, vilket innebär att självet och 

varat är i ständig utveckling eller ständig förändring. Det innebär i klartext att en människa 

aldrig blir ”klar” med sin utveckling. Därmed är det också upp till deltagaren vad denna gör 

av de kunskaper som kommit ur verksamheten då verksamheten i sig inte ger några färdiga 

resultat. Följande citat av en informant om självkännedom/självkänsla kan tolkas som ett 

exempel på ovan nämnda: 

 

Bara för att man går i teater betyder inte att man kan avvärja vilka konflikter 
som helst, eller göra vad som helst. Det är ju bara... ja, man kanske kan förstå 
lite mer men man kan kanske inte agerar sådär, eftersom i teater står man i ett 
litet rum med dom man känner. I verkligheten är det helt andra personer, så 
det behöver inte... betyda nånting... 

 

Drama och teater kan ge en människa möjlighet att utvecklas genom olika insikter, genom 

att till exempel som i citatet ovan kunna se en specifik situation ur en utomståendes ögon. 

Det som är intressant i sammanhanget är hur deltagaren använder sig av denna insikt, eller 

inte använder sig av den. Då är vi tillbaka vid det Bertelsen (2007) benämner som in-

tentionaliteten, det vill säga vad man vill med sin personlighet inom de biologiska, fysiska 

och sociokulturella ramarna. I exemplet med citatet ovan kan antas att informanten nått en 

insikt om sin plats gentemot andra människor i omgivningen och i olika situationer. Utifrån 

denna insikt kan hon/han agera på flera olika sätt, det vill säga använda sig av sin fria vilja 

som May ofta återkommer till. 

 

Wagner (1992) skriver om hur Dorothy Heathcote genom identifikation låter sina deltagare 
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både fördjupa och till viss del styra arbetet med drama. Genom att kunna identifiera sig 

med andra människor och genom engagemanget i dramats handling menar Heathcote att 

deltagarna ges tillfälle till reflektion. Det finns en koppling mellan Dorothy Heathcotes 

dramapedagogik och Rollo Mays teori om själv-medvetandet och intentionaliteten: 

 

Om du inte kan utveckla människors reflektionsförmåga kan du lika gärna låta 
bli att undervisa, för reflektion är det enda som i det långa loppet förändrar 
någon. (Wagner, 1992, sid 98) 

 

Som jag konstaterade redan i kommentarerna inom varje kategori uttrycker sig samtliga 

informanter som om självkänsla är ett resultat av självkännedom även om det betyder olika 

för alla. Självkänslan kan synas utåt, genom att man till exempel vågar agera på ett visst sätt 

i ett sammanhang, men självkänslan kan också finnas inom en, genom att man känner sig 

självsäker eller får bedöma själv om man är ”bra eller dålig”. Precis som både May och 

Heathcote anser kan reflektion vara en viktig faktor för att någon som helst utveckling ska 

ske hos individen.   

 

Att hitta sin plats i det sociala sammanhanget = den existentiella skulden  

Av resultatet framgår tydligt att många av uppfattningarna, som trots att de bygger på 

variationer kring samma ämnen, har en gemensam nämnare: gruppen. Att gruppklimatet är 

bra tycks vara viktigt inte bara för individens möjligheter till utveckling på det personliga 

planet, det får även en funktion i att det enligt utsagorna hjälper informanterna att se sin 

roll i ett större, socialt sammanhang och vilja ta ansvar för denna roll. Denna vilja till 

ansvar för gruppen och dess övriga medlemmar är något som May refererar till som den 

existentiella skulden (Bertelsen 2007). Kategorins olika citat skulle också kunna tolkas som 

att drama och teater ger en sorts social träning och frågan är då om detta verkligen hör 

ihop med personlighetsutveckling. Jag argumenterar för att den gör det då, som jag påpekat 

tidigare, omgivningen enligt existentialismen har betydelse för individen, även om jag skulle 

vilja använda ordet ”påverka” istället för ”förvränga”: 

 

Ingen av oss undgår att på något sätt förvränga sina medmänniskors 
verklighet... (May 2005, sid 128) 

 

Samtliga informanter har sökt sig till sina respektive teatergrupper av fri vilja. Det är 

mycket möjligt att den existentiella skulden, från andra sociala sammanhang, varit en sorts 
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drivkraft för att åstadkomma någonting tillsammans eller så har den på något sätt uppstått 

under arbetets gång. Skulden, som jag anser kan tolkas som en skyldighet, kan ha blivit 

starkare av både de positiva och negativa erfarenheter som informanterna talar om vilket 

följande exempel på citat ur kategorin ”att hitta sin plats i sammanhanget” visar på: 

 

Att man är ju, som när man är i grupp och man ska göra improvisations-
övningar och man ska bejaka till exempel. Det tycker jag är en väldigt bra grej 
som man kan använda annars också. Att man istället för att, istället för att nån 
säger ”ska vi gå och äta glass” och man bara ”Neej”, alltså man förstör 
stämningen ganska mycket ifall man gör så, så det är... man kanske säger ”jag 
är inte så sugen på glass men vi kan göra nåt sånt här” ifall man har ”glass”. Så 
det är ju som bra. Ja, alltså det har man ju nytta av jämt och det är ju som en 
grundregel när man ska göra improvisation och sånt. 

 

I citat ovan är exemplet mer konkret då informanten talar om en lärdom från en specifik 

typ av övning. Citatet nedan handlar också en lärdom från att ha arbetat med en teater-

grupp men handlar om ett mer övergripande och till synes svårformulerat ansvar: 

 

För att man måste ju, om man är i en grupp så tycker jag att det alltid är liksom 
ett ansvar att liksom ta vara på, att verkligen så här, jamen jag vet inte hur jag 
ska förklara det, att, inte förstöra nånting på så sätt. 

 

Att klimatet i en grupp är bra främjar inte den personliga utvecklingen om inte reflektion 

finns hos deltagaren (May 2005). Eftersom självet står i fokus inom existentialismen menar 

May att: 

 

Föreställningen ”allt du behöver i livet är att jag älskar dig och accepterar dig” 
är både i livet och i terapin något som mycket väl kan leda till ökad passivitet. 
Den avgörande frågan är vad individen själv, i sitt medvetande om och sitt 
ansvar för sin existens, gör av det faktum att han är accepterad. (May 2005 sid 
114) 

 

Ett gott klimat i en grupp behöver med andra ord inte nödvändigtvis betyda att den en-

skilda individen kan se sin plats och sitt ansvar i sammanhanget, utan enbart bidra till en 

stunds välbefinnande i sällskapet som bottnar i det May kallar för passivitet. Passiviteten i 

detta sammanhang innebär alltså att man inte reflekterar över sin egen roll utan tror att allt 

fungerar bra rent automatiskt. Den ena informanten i citatet ovan talar om att ”inte för-

störa nånting” vilket visar på en medvetenhet om den egna platsen i gruppen, en medvet-

enhet som alltså enligt May bygger på att informanten reflekterat kring varför och hur 

gruppen fungerar så bra. Ett annat exempel på utveckling i sociala sammanhang genom 
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reflektion finns i följande citat av en informant: 

 

Och för mig är det liksom tvärtom, att jag har lyckats lära mig den gränsen 
mellan att vara en dörrstopp och en ångvält. 

 

Citatet ovan visar också på de val och egna valmöjligheter som May syftar på som avgör-

ande för en människas personlighet. De två första kategori-citaten av de ovan tyder på en 

lärdom som kommit från något som erfarits, i det här fallet improvisationer som man 

arbetat med inom teatergruppen. Det andra citatet innehåller inget exempel men upp-

fattningen kan mycket väl ha kommit ur positiva erfarenheter, att informanten kunnat se 

sin roll och möjlighet att påverka stämningen i en grupp. Detta kan även kopplas till Way 

(1974) som menar att drama ger individen chans till utveckling genom erfarenhet. Det man 

ska ha i åtanke då det gäller det andra citatet är att även om uppfattningen uttryckts i 

samband med reflektioner kring drama och teater, kan erfarenheten ha kommit också från 

något annat socialt sammanhang. Det går alltså inte att säkert säga att enbart drama och 

teater bidragit till insikten. Precis som i fallet med den teoretiska analysen av kategorierna 

om självkännedom och självkänsla framträder en viktig faktor för personlighetsutveckling: 

individens reflektioner om sig själv (i sammanhanget). 

 

Den personliga drivkraften = den medvetna viljan med självet 

Den sista beskrivningskategorin i resultatet handlar om vilken drivkraft som mina in-

formanter kan ha med sin drama- och teateraktivitet. Några uttrycker sådant som kan 

tolkas som direkta mål, till exempel att bli skådespelerska: 

 

Helst vill jag bli skådespelerska. Det är det som jag övar till. 
 

Andra talar om att lusten till ett framförande av en föreställning kan ha olika anledningar. 

Att alla tycker att det är roligt med teater kan vi utgå ifrån, annars hade de antagligen inte 

varit aktiva under så lång tid. Kanske finns en viktig faktor för att det ska vara roligt i 

följande utsaga:  

 

[En chans till att få] prestera utifrån sina egna ambitioner. 
 

Den som ställer kraven på deltagaren är den enskilda deltagaren själv. För att veta vilka krav 

man ställer på sig själv behöver individen veta vad hon eller han vill med sin aktivitet. Det 
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som är intressant är att de anledningar till att infomanterna sysslar med drama och teater 

som framkommer av citaten är så varierande. Det är dessutom egentligen bara en inform-

ant som faktiskt nämner personlighetsutveckling som ett möjligt mål: 

 

Allt. Men... ja, just såhär att öppna sig själv och lära sig själv, eftersom ibland 
man kanske har missuppfattningar om sin egen personlighet. Men sen så 
plötsligt, då kanske man förstår nåt om nånting. 

 

Ett flertal av informanterna började i en teatergrupp redan som små och därför minns de 

inte riktigt varför de började. En del av de som börjat i tonåren sökte sig till verksamheten 

efter att ha haft positiva erfarenheter av drama och teater i andra sammanhang. Kanske är 

det just det ”roliga” som lockat informanterna till verksamheten från början eller åtmin-

stone som fått dem att stanna kvar. De uttalade anledningarna, som i samtliga citat ovan, 

kan enligt den existentiella personlighetspsykologin ha utvecklats efterhand genom de 

insikter som verksamheten gett just dessa deltagare. Ett citat av Rollo May som jag använde 

i analysen av den första kategorin om självkännedom och självkänsla tycker jag är ytterst 

relevant även i detta fall: 

 

Något som hör med till detta att vara människa är nämligen själv-medvetandet. 
Människan är den varelse som måste vara medveten om sig själv och ansvarig 
för sig själv, om hon skall bli sig själv. (May 2005 sid 109) 

 

Enligt Mays personlighetsmodell har en frisk människa en förutsättning som han menar till 

stor del karaktäriserar vår existens: nämligen fantasin. Genom fantasin kan vi se vårt eget 

”själv” i förhållande till omgivningen, det vill säga världen, runt oss och det ger oss möjlig-

het att se förbi, eller överskrida, den omedelbara situationen. May menar också att vi på 

detta sätt kan klargöra våra syften i livet för oss själva: 

 

Det unika kännetecknet för människans existens är den oändliga mängden 
möjligheter i varje situation, som i sin tur beror på människans själv-
medvetande, hennes förmåga att i en given situation kunna föreställa sig olika 
reaktionssätt. (May 2005, sid 162) 

 

Samtliga utsagor om den personliga drivkraften i den fjärde kategorin visar på att in-

formanterna ser bortom den omedelbara situationen. Alla har tankar om, önskningar och 

mål som överskrider ”nuet”. Enligt Rollo May och den existentiella personlighetspsykolo-

gin kan vi dra slutsatsen att informanterna i denna undersökning har ett själv-medvetande. 

Enligt resonemanget jag fört ovan med kopplingarna till May har drama- och teater-
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aktiviteter bidragit till informanternas insikter om sina individuella syften, mål och 

önskningar med verksamheten.  

 

Avslutningsvis skulle jag vilja problematisera denna slutsats genom att återknyta till 

Dorothy Heathcote som enligt Wagner (1992) menar att människan dramatiserar av 

naturen, alltså automatiskt använder sin fantasi för att reflektera över olika situationer och 

val. I ljuset av denna teori skulle slutsatsen bli lite omvänd och man skulle kunna se det 

som att informanterna, kanske omedvetet, haft ett färdigt syfte då de började i sina 

teatergrupper. I så fall har drama- och teaterverksamheten inte gett dem insikter, utan 

snarare hjälpt dem att formulera sina redan färdiga syften och skapat en medvetenhet hos 

informanterna om dessa syften. Eftersom utsagorna handlar om individuella uppfattningar 

är det svårt att ge ett enkelt och rakt svar. I fallen med Mays och Heathcotes teorier tycker 

jag båda är beroende av det som jag återkommit till flera gånger tidigare: människans 

reflektion kring sig själv och sitt eget liv. Utan reflektion blir inte drama och teater mer än 

en rolig upplevelse. Way (1974) påpekar att drama som erfarenhet ger samma förutsättning-

ar för varje människa men att utvecklingen som erfarenheten resulterar i ser olika ut be-

roende på personliga förutsättningar. Om och hur en människa reflekterar tror jag kan vara 

en personlig förutsättning, dock inte medfödd utan snarare beroende på vilja eller 

erfarenhet av reflektion. Reflektionen ger individen olika bilder av självet (också i samman-

hanget) och blir därmed en bidragande faktor till att informanterna har så många olika mål 

med att vara aktiva inom drama och teater.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka hur ungdomar som är aktiva inom drama 

och teater ser på sin egen eventuella personlighetsutveckling genom denna verksamhet. 

Min slutsats baserat på resultatet och analysen är att drama och teater kan främja del-

tagarnas personlighetsutveckling. Det sker inte automatiskt och utvecklingen är inte 

generell på något sätt. Med andra ord tror jag inte att ett genomförande av en övning eller 

uppsättningen av en föreställning ger en viss utveckling på det personliga planet. Det finns 

inga färdiga mallar där resultatet i slutänden blir att alla individer påverkats eller utvecklats 

på samma sätt, oavsett om det handlar om personligheten eller något annat.  

 

Den viktigaste faktorn för att övningarna eller föreställningarna ska bli mer än bara en 

tillfällig utmaning eller en rolig upplevelse är individens förmåga och vilja till reflektion. 

Rollo May talar om fantasin och dess möjligheter till att låta människan se bortom den 

omedelbara situationen. Detta tror jag kan ha en betydelse. Om övningarna och pjäserna 

ska ha en utvecklande funktion måste deltagaren kunna se sig själv i sammanhanget och 

bortom situationen. Drama och teater erbjuder många möjligheter för individen att låta 

fantasin spela fritt och därmed också reflektionen. 

 

Det finns mycket att undersöka när det gäller deltagarnas upplevelser av drama och teater. 

Eftersom det just handlar om upplevelser varierar nog resultatet i denna typ av under-

sökningar. Om någon skulle genomföra samma intervju med mina informanter nu eller 

inom den närmaste tiden skulle nog resultatet bli detsamma eller till stor del liknande som 

det som presenteras i denna uppsats, men inom ett halvår eller ett år skulle deras reflekti-

oner kring upplevelserna kunna ha ändrats precis som May också skriver att människan och 

”självet” ständigt är blivande. Under arbetets gång med resultatet och analysen har jag ofta 

lekt med tanken på en undersökning där man följer ett antal informanter som aldrig sysslat 

med drama och teater men där man sätter dem i precis den verksamheten. I en sådan 

undersökning skulle man låta informanterna delge sina upplevelser av sig själva innan de 

börjar med drama och teater och göra en liknande intervju när de varit aktiva en tid. 

Kanske skulle utsagorna skilja sig åt. Kanske skulle slutsatsen av en sådan undersökning bli 

att drama och teater har stor påverkan på individen. Om en sådan undersökning genom-

fördes skulle det ur fenomenografiskt perspektiv finnas ett problem i det faktum att deltag-

arna vet vad syftet med undersökningen är och att deras upplevelser därmed påverkas av 

deras förförståelse för denna.   
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Att undersöka deltagarnas syn på eller upplevelser av en verksamhet är viktigt, för precis 

som Innes, Moss och Smigiel (2001) skriver blir inte debatten relevant om man inte lyssnar 

på de som direkt påverkas av den. Varken ledare, deltagare eller verksamheten i sig kan 

utvecklas på något sätt om det inte finns ett ifrågasättande eller intresse av att granska 

innehållet i det man gör. Hur man lyssnar på deltagare och vad man lyssnar efter kan 

givetvis variera. Att använda en fenomenografisk ansats och metod (intervju) i min 

undersökning kändes relevant och har fungerat utmärkt, eftersom den lät mig söka efter 

variationer i de olika upplevelserna.  

 

Redan i arbetet med att ta fram beskrivningskategorierna insåg jag att undersökningen 

skulle bli betydligt mer komplex än jag anat och detta stod helt klart under analysarbetet då 

jag försökte koppla resultatet till en modell inom personlighetspsykologin. Att ställa 

resultatet mot existentialismen är intressant dels eftersom informanterna talar om sina 

upplevelser och dels eftersom jag ville ta reda på om personlighetsutveckling är något som 

kan ske inom individen som ett slags självförverkligande. Min erfarenhet är att alla männi-

skor uppfattar samma sak olika och påverkas på olika sätt. Av den anledningen menar jag 

att existentialismen och Rollo Mays personlighetsmodell är relevant i en undersökning av 

detta slag, snarare än exempelvis en sociokulturell teori. I en vidare forskning hade det även 

kunnat vara av intresse att ställa resultatet mot exempelvis Ziehe (1984) som skrivit om det 

han kallar ”den narcissistiska störningen”. Detta innebär i korthet att då till exempel sam-

hället förändras tvingas ungdomar, som har mindre livserfarenhet än vuxna, hävda sig på 

ett mer aggressivt sätt eller söka nya former för att få uppmärksamhet och för att känna sig 

omtyckta än genom traditionella sådana (till exempel inom familjen). Ziehe menar även att 

faktorer som att en människas hela liv inte är förutbestämt från början längre beroende på 

exempelvis klass och kön kan skapa ett för stort  fokus på ett egocentrismen hos unga 

människor.     

 

När det gäller undersökningen som presenteras i denna uppsats finns en annan viktig fakt-

or att ta hänsyn till: vad man vill med verksamheten som ledare och även i detta fall kan 

undersökningar om drama och teater ur ett deltagarperspektiv fylla en funktion. Ledaren 

har onekligen en viss makt över gruppen och ledarstilen är viktig, vilket flera av mina in-

formanter påpekat. I slutänden handlar det om vilken syn på drama och teater som ledaren 

själv har. Behöver drama och teater vara personlighetsutvecklande? Är det viktigare att del-
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tagaren har roligt än att den lär sig något eller hänger ”roligt” och lärande ihop? Kommer 

allt detta automatiskt så länge man har en grupp som arbetar mot samma mål? Jag tror att 

dessa frågor och många fler är viktiga att ställa sig främst som ledare men kanske också 

som deltagare.  

 

Med denna undersökning har jag visat att drama och teater kan ha en personlighetsut-

vecklande funktion för deltagarna, men att utvecklingen inte ligger i övningar och pjäser 

utan i dessa metoder i samband med reflektion. Alltså borde en viktig uppgift inom drama 

vara att låta deltagarna reflektera över uppgifterna, antingen uttalat inför gruppen eller för 

individen själv. Genom människans förmåga att fantisera kan vi, som May skriver, också se 

bortom nuet och bortom rummet. Drama och teater har med andra ord alla förutsättning-

ar att utveckla en människa.   
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Bilaga – intervjuguide 
 
 
 
Bakgrundsinformation: 
 Hur gammal är du? 
 Hur skulle du vilja beskriva dig själv som person? 
 Hur länge har du sysslat med drama/teater? Hur kommer det sig att du började? 
 Har du kompisar som också är aktiva inom drama och teater? 

 
 
Frågor kring undersökningen: 
 Vad tänker du på när du hör orden drama och teater? 
 Kan du berätta om vad du gjort och vad du gör nu inom drama/teater? (följdfrågor 

utifrån svaren; Vad tyckte du om det? Hur upplevde du det?) 
 Vad betyder din drama/teater-aktivitet för dig? 
 Hur viktig tycker du att gruppen är? 
 Vad tycker du är det roligaste med drama/teater? Varför? 
 Vad tycker du är viktigast för att det ska blir roligt? 
 (Finns det några nackdelar? Vilka och varför?) 
 Tycker du att man lär sig något genom drama och teater, i så fall vad? (Något som du 

tror att du inte skulle lärt dig annars?) 
 Har ditt drama- och teaterengagemang påverkat dig som person på något sätt? 
 Har du användning av dina erfarenheter inom drama och teater i andra situationer, t ex 

i skolan eller hemma? 
 Hur ser dina framtidsplaner ut? 


