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Abstract 
Lidström, H (2011) Dramapedagogik i ett arbetsmarknadsprojekt- en etnografisk studie 

med ett deltagarorienterat perspektiv. 

 

Syftet med studien var att ta reda på vad en dramakurs kan ha för betydelse för 

deltagarna i ett arbetsmarknadsprojekt och hur kursen upplevdes, då forskning kring 

deltagarnas upplevelser i arbetsmarknadsprojekt eftersöks. Det mer övergripande 

syftet var att öka medvetenheten om vad som kan vara betydelsefullt i mötet med 

deltagare och vad dramapedagogik eventuellt kan tillföra i liknande 

arbetsmarknadsprojekt. Frågeställningarna var: Vilka faktorer har betydelse för 

deltagarnas upplevelser av kursen och utifrån det, vad kan dramapedagogik ha för 

betydelse i ett arbetsmarknadsprojekt? Studien är inspirerad av en etnografisk ansats 

och bygger på deltagande observationer och ostrukturerade och strukturerade samtal 

(intervjuer) med deltagare. Resultatdelen består av deltagande observationer i 

dramakursen samt intervjuer med deltagarna och är beskrivande, berättande, 

tolkande och analyserande. I resultatanalysen, som är inspirerad av ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv, presenteras fyra för deltagarna betydelsegrundande 

kategorier; Deltagarnas egen vilja och motivation, dramapedagogens förhållningssätt, 

Aktiviteter/övningar och tid .  Dramakursen upplevdes som något positivt av 

deltagarna och deras utsagor tyder på att en viss personlig utveckling har skett. 

Resultatet beror till stor del på dramapedagogens förhållningssätt till deltagarna som 

bygger på empati och lyhördhet och ett inifrånperspektiv, där varje individ blir sedd 

och lyssnad till och där syfte och mål med samtal och övningar framstår som tydliga för 

samtliga deltagare. Att kursen upplevdes som positiv av deltagarna och att de kände 

sig bemötta på ett respektfullt sätt kan i sig ha betydelse när det gäller hur snabbt 

deltagarna når arbete eller studier. 

 

Nyckelord: drama, arbetsmarknadsprojekt, dramapedagogiskt förhållningssätt, 

symbolisk interaktionism, deltagande observationer, 
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Förord 
 

”En gång började du gå 

 

 du släppte tingen omkring dej 

 

 och kastade dej ut på golvet 

 

 utan att hålla i någonting  

 

Gör om det! Gör om det!” 

 

Ingrid Sjöstrand (ur Det blåser en sol 1979) 

 

Att skriva den här uppsatsen har varit en tidskrävande berg och dalbana som tvingat 

mig att möta mina rädslor och flera slängar av dåligt självförtroende.  Att förvandlas 

från praktiker till teoretiker var nytt och ovant och många gånger tvekade jag på att jag 

skulle lyckas.  Min livlina genom arbetet har varit att skriva, skriva och skriva lite till, för 

i handlingen har jag förvandlats från passiv till aktiv och i det hittat nytt mod och ny 

kraft. Att drama i arbetsmarknadsprojekt blev mitt ämnesval i uppsatsarbetet har sin 

förklaring i att jag under två år fått privilegiet att jobba med unga arbetslösa. Dessa 

individer har undervisat mig i konsten att möta människor och inspirerat mig till att ta 

reda på mer om vad vi egentligen behöver för att bryta det utanförskap som 

arbetslöshet kan innebära. Kanske kan kunskap från denna studie komma andra i 

samma situation till gagn. Uppsatsen är mitt sätt att försöka ge något tillbaka till 

ungdomarna. Jag vill också tacka Eleonor för hennes ovärdeliga mentorskap i mitt 

yrkesutövande, Calle för konstruktiv handledning och min man, våra barn och 

lillasyster Mia för all hjälp och visat tålamod under uppsatsarbetet. 

 

Kärlek och respekt! 

 

Hanna Lidström 

Piteå den 3e Juni 2011 
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Inledning 

Hur många projekt har inte ni startat? Resultatet?? Kanske att lite 

teater skulle göra susen. Detta är så patetiskt att det inte är sant. 

Satsa på riktiga jobb och sluta leka med vuxna människor!! Det är 

INGEN som är i behov av era tjänster!  

Ovanstående citat är en läsarreaktion på ett reportage i den lokala tidningen om det 

då nystartade arbetsmarknadsprojektet Norrsken. Stora summor pengar skulle läggas 

på ytterligare ett arbetsmarknadsprojekt, men kunde det verkligen skapa nya jobb? 

Vid den tiden hade jag precis blivit arbetslös själv och kunde på ett sätt förstå läsarens 

ilskna kommentarer. Samtidigt skapade projektet ironiskt nog ett arbetstillfälle för en 

kollega till mig, då det hade beslutats att projektet skulle upphandla en dramapedagog 

till en kurs i personlig utveckling. Dramapedagogen hade lång arbetslivserfarenhet och 

utbildning inom både drama och psykodrama. Hon hade även arbetat med arbetslösa i 

tidigare kommunala åtgärdsprogram. Med läsarreaktionen i bakhuvudet kände jag 

ingen avund över hennes uppdrag men samtidigt blev jag nyfiken. Hur skulle 

deltagarna uppleva en sådan kurs och vad kunde det egentligen ge? Hur såg 

förutsättningar för att kunna arbeta med drama inom projektet ut? Jag satt snart på 

ett frågeberg och insåg att jag här hade grunden till en intressant undersökning. Tänk 

om jag kunde följa kursen som deltagande observatör och få uppleva kursen ur ett 

deltagarperspektiv! När tanken väl slagit mig började jag undersöka om min 

forskningside var genomförbar och bara några dagar senare var jag på väg in i 

dramasalen tillsammans med dramapedagogen och de andra deltagarna. Den här 

uppsatsen handlar om de faktorer som fick betydelse i dramakursen. 
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Bakgrund 
I bakgrundskapitlet beskrivs arbetsmarknadspolitik i Sverige, vad det kan innebära att 

arbeta och vilka effekter arbetslösheten kan ha på individen. Vidare redogörs för 

tidigare forskning om arbetsmarknadsåtgärder i allmänhet och ur ett 

deltagarperspektiv.  

 

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik 

Arbetsmarknadspolitik har i huvudsak varit en statlig angelägenhet sedan andra 

världskriget, där kommunernas roll främst har varit att tillhandahålla exempelvis 

beredskapsarbete för arbetslösa (Ulmestig 2009 s. 14). Åtgärder som avser att påverka 

arbetsmarknaden och dess funktionssätt, exempelvis ekonomiskt bidrag till arbetslösa 

eller utbildningspolitiska satsningar, kan enkelt uttryckt kallas för 

arbetsmarknadspolitik. Vanligtvis menar man dock de åtgärder som syftar till att se 

över arbetsmarknadens huvudproblem, arbetslöshet och arbetskraftsbrist. Det är inte 

lätt att åstadkomma de förändringar som önskas. Ofta finns många olika målsättningar 

som man vill uppnå och inte sällan krockar dessa med varandra. Att arbeta för att 

motverka arbetslöshet, att erbjuda arbetslösa en rimlig ersättningsnivå under 

arbetslöshet, samt förse arbetsgivarna med den arbetskraft de eftersöker, är i sig goda 

syften, men målen nås inte alltid med samma metod. Arbetsförmedlingskontor runt 

om i landet sköter de aktiva1 åtgärder och program som finns. Under de senaste åren 

har dock staten skjutit över ansvaret för sysselsättningar på kommunerna genom olika 

avtal. (Hansen & Orban, 2002) 

 

Arbetslöshet är ett av de allvarligaste problemen i dagens samhälle. På 

arbetsförmedlingens hemsida kan man läsa att summan av arbetslösa och deltagare i 

aktivitetsstöd i mars 2011 uppgick till 388 000 personer, vilket motsvarar 8,1% av 

arbetskraften. Fler män än kvinnor är öppet arbetslösa och arbetslösheten har minskat 

något sedan 2010 (Ams rapport 2011) Idag räknas man enligt statistiska centralbyrån 

som långtidsarbetslös om man varit utan arbete i mer än sex månader. I en artikel i 

SVD näringsliv 14 januari 2011 intervjuar Cecilia Axelsson prognoschefen på 

arbetsförmedlingen, Tord Strannefors, som säger att den stora utmaningen på 

arbetsmarknaden är långtidsarbetslösheten. Han menar att för att undvika att 

samhället ska fastna i hög arbetslöshet krävs att fler av de långtidsarbetslösa blir 

anställningsbara, dvs. har den kompetens som arbetsgivarna kräver (Axelsson, 2011). 

För att försöka förstå vad det kan innebära att inte ha ett arbete, bör man först titta 

närmare på vad arbete kan betyda för en människa. Hammarström (1996) beskriver 

hur den engelska forskaren Marie Jahodas har analyserat vad arbete kan betyda för en 

människa utöver de rent ekonomiska aspekterna. Enligt henne leder arbete till  

                                                             
1
 En aktiv åtgärd görs för att den arbetslösa ska komma tillbaka till arbete, ex insatser som 

arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsutbildning och sysselsättningssubventioner (Hansen & Orban, 
2002) 
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Tidsstruktur på dagen, sociala kontakter, att arbeta för mål som en 

människa inte kan nå ensam, personlig status och identitet samt 

ökad aktivitet (a.a. 1996 s. 20) 

 Hammarström hänvisar vidare till en annan engelsk studie som visar att de människor 

som kunde uppfylla dessa behov trots att de var arbetslösa hade färre psykiska 

problem än de som inte kunde ersätta arbetsbehoven. Människor som vill arbeta men 

inte får något arbete saknar kontroll över sin situation, vilket kan medföra passivitet, 

negativ självuppfattning, dåligt självförtoende samt depression (a.a. s.21). 

 

Tidigare forskning inom arbetsmarknadsåtgärder 

En av de första svenska studier som fokuserar på hur deltagare och personal beskriver 

och upplever sin medverkan i ett arbetsmarknadsprojekt är Rickard Ulmestigs rapport 

” I arbetslivets skugga” (2009). Ulmestig beskriver där vad som händer i det direkta 

mötet med personalen och hur detta kan förstås utifrån deltagarens perspektiv som 

arbetslös. I studien framgår personalens och deltagarnas olika upplevelser av 

projektet, där personalen betonar verksamhetens individualiserande arbetssätt medan 

deltagarna, med några undantag, är kritiska till att de inte behandlas som unika 

personer. Ulveskog pekar på den maktojämlikhet som finns mellan personal och 

deltagare och den brist på konstruktiv kommunkation som uppstår i den ojämlikheten. 

Ett annat problem är att deltagarna i arbetsmarknadsprojekt inte har mycket 

gemensamt förutom att de ska aktiveras. Trots att arbetet ska vara individanpassat är 

det svårt att genomföra i praktiken,vilket leder till att deltagarna hanteras främst som 

kategorier, inte som individer. 

 

Vidare menar Ulmestig att det inte finns mycket kunskap att hämta om vad som 

fungerar eller inte i kommunala arbetsmarknadsåtgärder och att konsekvensen blir att 

vi tvingar in människor att delta i verksamheter som vi inte vet fungerar i bemärkelsen 

att man får arbetet eller blir självförsörjande. Ulmestig uppmanar till mer beforskning 

av arbetslösas upplevelser av aktiveringsprojekt, då det verkar som att arbetslösa som 

känner sig erkända och är positivt inställda till de projekt de deltar i verkar bli 

självförsörjande snabbare. I en annan rapport från IFAU2 av Martin Lundin (2008) 

konstateras att det inte finns några belägg för att kommunala program förbättrat 

deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Lundin menar att de dåliga resultat som 

tagits fram till viss del kan bero på svårigheter att implementera officiella ambitioner i 

ett praktiskt genomförande men pekar även på att projekt som upplevs som lyckade 

ändock visar upp uteblivna resultat. För att dra mer bestämda slutsatser om 

kommunala arbetsmarknadsprojket behövs dock fler studier, hävdar Lundin. Här kan 

uppgifterna tyckas motsägelsefulla, men båda forskarna betonar att behovet av fler 

studier är stort. 

                                                             
2
 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
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Arbetsmarknadsprojektet Norrsken 

Här beskrivs det projekt i vilket dramakursen ingår som aktivitet. Information har 

hämtats via projektbeskrivningen på kommunens hemsida (2010), från inspelade 

samtal med projektledaren samt ur en artikel ur den lokala dagstidningen (Carlsson 

2010).  

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Piteå Kommun har bland annat 

som mål att arbeta för att de som står längst ifrån arbete ska få stöd och hjälp till den 

personliga utveckling som de behöver för att kunna närma sig en egen försörjning. 

Hösten 2010 fick kommunen klartecken att sätta igång det europeiska 

socialfondsprojektet Norrsken. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan två 

kommuner där arbetsförmedlingen och socialtjänsten ingår. Under tre års tid ska 200 

personer få hjälp och målen är högt satta. Femtio procent av de deltagare som fullföljt 

sin handlingsplan ska gå vidare till arbete eller studier. På kommunens hemsida kan 

man läsa att projektet dels syftar till att minska utanförskapet för de personer som är 

långt ifrån arbetsmarknaden, men även vill öka arbetskraftsutbudet inför kommande 

arbetskraftsbehov i kommunerna. I projektet vill man dessutom utveckla metoder för 

att kunna stötta individer till aktivitet, utbildning och arbete. Tillvägagångssätt i 

projektet beskrivs bygga på individens behov och förutsättningar, men utgår ifrån att 

alla ska kunna delta till hundra procent av sin förmåga. Ledande begrepp i 

Norrskensprojektet är: Empowerment3, lösningsinriktat arbetssätt och helhetssyn 

(Norrsken-pitea.se 2010). 

 

Målgruppen i projektet är enligt projektbeskrivning kvinnor och män i åldern 16-64 år, 

som idag står utanför eller riskerar att hamna utanför den reguljära arbetsmarknaden. 

I Piteå har man valt att koncentrera sig på den lite äldre målgruppen 25 år och uppåt, 

då det redan finns aktiva åtgärder för ungdomar. I en artikel i Piteå-Tidningen 2 

november (Carlsson 2010) berättar projektledaren att Norrsken är det hittills största 

europeiska socialfondsprojektet i Övre Norrland och att 35 miljoner kronor (14 från 

EU, 11 från arbetsförmedlingen och resterande 10 från Piteå och Arvidsjaur kommun) 

ska hjälpa 200 personer att helt eller delvis ta sig ur sin arbetslöshet. Deltagarna 

rekryteras i första hand av socialtjänsten. 

Dramapedagogik i Norrsken 

 I projektansökan (Norrsken-pitea.se 2010) kan man läsa att Norrsken ska bedriva 

gruppverksamhet för deltagare, där metoden kan vara föreläsning eller andra 

aktiviteter som stöttar deltagaren till en förändring av sin livssituation. Projektledaren, 

som i tidigare projekt arbetat tillsammans med en dramapedagog och därför känner till 

drama som metod, tyckte att en dramakurs med fokus på personlig utveckling skulle 

erbjudas deltagarna och en upphandling avklarades under hösten 2010. I 

upphandlingen sökte man efter en dramapedagog/psykodramatiker som kunde hålla i 

                                                             
3
 Populärt ord som förknippas med kraft, makt, styrka och inflytande och ofta är ett ledord i stödjandet 

av s.k. resurssvaga grupper som långtidsarbetslösa, invandrare och personer med missbruks och 
drogproblem, kallas även egenmakt (Askheim & Starrin, 2007) 
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aktiviteter där bl.a. gruppdynamik, vedertagna normer och värderingar, jämställdhet, 

kommunikation, omvärldsanalys och ”min plats i samhället”, skulle ingå. Sammantaget 

skulle kursen hållas under tre veckor, två dagar i veckan a´tre timmar. I slutet av året 

var upphandling klar och en dramapedagog knöts till projektet. Vägledare började 

rekrytera deltagare till kursen och utifrån kartläggningssamtal som genomförts fick sju 

individer en inrådan att komma till en introduktionsträff med dramapedagogen. 

Dramakursen skulle bestå av en introduktionsträff på en timme, samt sex kurstillfällen. 

Varje kurstillfälle skulle baseras på ett tema utifrån efterfrågan i upphandlingen, men 

den mer ingående planeringen skulle skötas av dramapedagogen. 

Sammanfattning och problematisering 
Arbetslöshet är ett av de allvarigaste problemen i Sverige och kan förutom de rent 

ekonomiska aspekterna för individen leda till bland annat passivitet, negativ 

självuppfattning och dåligt självförtroende.  För individen kan arbete bland annat 

innebära att ha tidsstruktur på dagen, få sociala kontakter och vara aktiv och så länge 

dessa ”arbetsbehov” kan fyllas uppstår färre psykiska problem även för arbetslösa 

(Hammarström 1996). Arbetsmarknadsprojektet Norrsken har som mål att under tre 

års tid hjälpa 200 deltagare vidare till arbete eller studier, men även utveckla metoder 

för att stötta individer till aktivitet och utbildning. I projektet erbjuds deltagarna att 

medverka i olika gruppverksamheter, där bland annat en kurs i personlig utveckling 

med drama som metod finns med. Tidigare forskning pekar på att det finns svårigheter 

att implementera de goda föresatser som finns i arbetsmarknadsprojekt till den 

praktiska verksamheten och här är projektet Norrsken inget undantag. Målen är högt 

satta och man vill inte bara att femtio procent av deltagarna ska gå vidare till arbete 

eller studier utan man vill också öka arbetskraftsutbudet inför ett kommande 

arbetskraftsbehov och allt detta ska ske utifrån deltagarens individuella behov och 

förutsättningar. Dramakursen i projektet är en gruppverksamhet som ska stötta 

individen till en förändring av sin livssituation och syftar till personlig utveckling. Som 

att detta inte är nog, har även olika teman (ex jämställdhet, normer och värderingar, 

kommunikation osv) lagts in i planeringen.  Deltagarna i dramakursen har inte arbetat 

ihop tidigare och har troligen olika individuella mål med sin medverkan i 

Norrskensprojektet.  

 

Tidigare forskning pekar på att deltagarna i arbetsmarknadsprojekt upplever att de är 

mer kategorier än individer då de sätts samman utan att ha mer gemensamt än att de 

ska aktiveras.   

Det finns studier som tyder på att deltagare som känner sig erkända och är positivt 

inställda till de aktiveringsprojekt de deltagit i, snabbare får arbete eller blir 

självförsörjande (Ulmestig 2009). Andra studier menar att det inte finns några belägg 

för att kommunala program förbättrat deltagarnas ställning på arbetsmarknaden 

oavsett deras upplevelse av aktiviteten (Lundin 2008). De motsägelsefulla studierna 

visar att behovet av fler studier är stort för att kunna förhindra att deltagare tvingas in 

i aktiveringsprogram som inte kan leva upp till sina mål, dvs arbete eller 

självförsörjning.  Hur dramakursen i projeket Norrsken kommer att upplevas av 
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deltagarna  är därför viktigt att ta reda på och har betydelse för det fortsatta arbetet 

med att hitta nya meningsfulla metoder inom arbetsmarknadsprojekt. 

 

Syfte  
Projektet Norrsken talar om ett individanpassat tillvägagångssätt och vill även utveckla 

nya metoder för att kunna stötta individer till aktivitet, utbildning och arbete. 

Dramakursen är en av dessa aktiviteter som erbjuds deltagarna. Kan drama vara en 

passande metod i ett arbetsmarknadsprojekt och hur upplevs aktiviteten av 

deltagarna? Det som i teorin låter bra, kan det även passa i praktiken? Hur kan 

dramapedagogen anpassa sitt arbete med gruppen till de förutsättningar som finns 

gällande tid och teman? Kommer dramakursen att kännas meningsfull då den inte har 

arbete eller studier som direkt mål?  

Syftet med studien är att ta reda på vad en dramakurs kan ha för betydelse för 

deltagarna i ett arbetsmarknadsprojekt och hur kursen upplevs. Det mer övergripande 

syftet är att öka medvetenheten om vad som kan vara betydelsefullt i mötet med 

deltagare och vad dramapedagogik eventuellt kan tillföra i liknande 

arbetsmarknadsprojekt. 

Frågeställningar 

Vilka faktorer har betydelse för deltagarna i dramakursen och utifrån det, vad kan 

dramapedagogik ha för betydelse i ett arbetsmarknadsprojekt? 
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Teoretisk utgångspunkt 
Först följer en allmän beskrivning av drama och dramapedagogik samt de fyra 

dramapedagogiska perspektiven för att sätta in läsaren i begreppsvärlden.  Jag har valt 

att där lyfta fram drama inom det personlighetsutvecklande perspektivet, då 

dramakursen i projektet kan sägas arbeta med ett sådant syfte. Sedan följer en 

definition av drama med utgångspunkt ur Lepps avhandling (1998) som med hjälp av 

reflekterande praktiker belyser  dramapedagogens förhållningssätt i dramaovana 

grupper. Därefter beskrivs symbolisk interaktionism och hur det kan användas för att 

förstå olika sociala verksamheter och ligger som till grund för den senare analysen av 

kursen. 

 

Drama och Dramapedagogik 

I sin avhandling om pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling (1998) tar 

Margret Lepp upp en beskrivning av drama som dramapedagoger inom svenska 

teaterförbundet enades om vid ett seminarium 1977. 

-DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

-DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, 

improvisationer och olika teaterformer. 

-DRAMA är ett skapande lagarete, där arbetet är viktigare än 

resultatet 

-DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla 

kommunikation mellan människor 

-DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande 

-DRAMA utgår från varje grupps och dess deltagares 

förutsättningar, intressen och sociala verksamhet. 

-DRAMA är att genom upplevelser och bearbetning nå kunskap 

-DRAMA utvecklar människans fysiska och psykiska resurser, så att 

hon aktivt ska kunna verka i det samhälle hon lever i (a.a. s. 55). 

Dramapedagogik kan sägas komplex i sin natur, vilket kan medverka till svårigheter att 

beskriva och tydliggöra vad som verkligen menas när man säger ordet. Ämnet har 

rötter inom såväl humanistisk som samhällsvetenskaplig tradition; inom pedagogik, 

psykologi, teater, religion och estetik. Begreppet dramapedagogik lyfter fram ämnets 

dubbla identitet, dels drama- som kan associeras till exempelvis ett skrivet drama, 

dramatik och att framföra en text sceniskt och å andra sidan pedagogik, som innefattar 

fostran och undervisning, att påverka och leda någon till kunskap (Sternudd 2000 s. 31-

32). Dramapedagogiken omnämns i litteratur bland annat som pedagogiskt drama, 
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skapande dramatik, dramatiskt skapande, dramatisk verksamhet och drama (Lepp 

1998 s. 54). Mia-Marie Sternudd (2000) väljer i sin avhandling om dramapedagogik 

som demokratisk fostran att använda begreppet dramapedagogik istället för drama för 

att undvika den dubbla betydelse som drama kan ha samt för att påvisa den dubbla 

förankringen mellan estetik och pedagogik. I denna undersökning har jag valt att 

främst använda begreppet drama då det är det begrepp som använts inom projektet 

men även dramapedagogik förekommer. 

 

Dramapedagogiska perspektiv och personlig utveckling 

Att det finns olika inriktningar inom dramapedagogiken har varit tydligt för verksamma 

dramapedagoger, men inriktningarna har varit olika beroende på om det är metoden 

(ex forumspel), teorierna (ex lekteori) eller förgrundsgestalterna (ex Dorothy Heatcote) 

som styr den. Genom att analysera dramapedagogikens olika mål, innehåll, form och 

teoretisk värdegrund har Sternudd (2000) istället funnit fyra dramapedagogiska 

perspektiv. Begreppet perspektiv syftar till ett sätt att se på, betrakta eller uppfatta 

dramapedagogik, baserat på det teoretiska synsättet. Här följer en kortfattad 

sammanfattning av de olika perspektiven. Då dramakursen kommer att fokusera på 

personlig utveckling följer en något fördjupad beskrivning av det 

personlighetsutvecklande perspektivet, samt en allmän beskrivning av begreppet 

personlig utveckling. 

 

I Det konstpedagogiska perspektivet är det övergripande målet att använda det 

konstnärliga uttrycket och att därigenom utvecklas som individ, social och personligt. 

Teatern är ett vanligt förekommande arbetssätt, men även rollspel, improvisation och 

forumspel används. Arbetet resulterar ofta i en föreställning. I Det 

personlighetsutvecklande perspektivet står individen och gruppens utveckling i fokus, 

där man bland annat genom gruppdynamiska övningar och rollspel tränar sin 

självkänsla och empatiförmåga. Det kritiskt frigörande perspektivet har som mål att 

skapa kritiskt tänkande individer som kan göra sig fria från förtryck. Forumteatern med 

sina samhällsförändrande ambitioner hör hemma inom detta perspektiv, såsom 

värderingsövningar och socioanalytiska rollspel. Det holistiskt lärande perspektivet har 

som mål att skapa en känslomässig och kognitiv förståelse för det som ska bearbetas. 

Metoderna som används är vanligen Lärare-i-roll och expertspel och förekommer ofta i 

skol och utbildningssammanhang (Sternudd 2000). 

 

Sternudd (2000s. 65-67) beskriver att det personlighetsutvecklande perspektivet har 

hämtat sin syn på kunskap i folkbildning, humanistisk psykologi, socialpsykologi och 

psykodrama. Inom perspektivet läggs fokus på självreflexion och gruppdynamisk 

reflexion och ett uttalat intresse för att skapa autonoma människor som deltar i 

utvecklandet av ett demokratiskt samhälle. Med företrädare som Slade och hans 

lärjunge Way skedde en förskjutning av det teatrala uttrycket till en betoning av 

upplevelsen och de mer personlighetsutvecklande aspekterna inom drama och flera 

handböcker med detta personlighetsutvecklande synsätt kom ut i början på 1970-talet. 
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Lärprocessen i det personlighetsutvecklande perspektivet fokuserar bland annat på 

olika nivåer i kommunikation, att träna sin förmåga att argumentera och väga olika 

ståndpunkter och värderingar samt att göra val och bearbeta sina attityder. Det 

centrala är: 

Att varje individ ska kunna utveckla sina resurser så att hon kan 

vara delaktig i den demokratiska och samhälleliga processen. För 

att nå dit krävs det en frigörelse av de individuella resurserna och 

en förståelse för individen i relation till andra människor samt det 

omgivande samhället. I detta perspektiv ingår gruppens 

gemensamma upplevelser som referensram till kunskap och olika 

fenomen undersöks i relation till de tre nivåerna, individnivå, 

gruppnivå och samhällsnivå med utgångspunkt för den 

gemensamma upplevelsen i ageringen (a.a. s. 67). 

Lepp menar att forskning om personlig utveckling visar att innebörden av begreppet är 

omfattande men tar upp tar upp tre teman som utgör mål för personlig utveckling 

(1998 s.49 ). 

 Medvetenhet- självkännedom, emotionell och intellektuell medvetenhet, samt 

sinnes och kroppsmedvetenhet. 

 Självkänsla- handlar om självständighet, en positiv jagbild, förmåga att ta 

ansvar och att kunna bearbeta egna problem. 

 Kommunikation- avser förmågan att kunna uttrycka känslor och synpunkter, att 

kunna samarbeta och ta ett gruppansvar. 

Personlig utveckling kan även relateras till begrepp som personliga färdigheter, 

attityder, egenskaper, förmågor, personlig mognad och personligt förhållningssätt (a.a. 

s. 49-52). 

 

Definition av drama 

När det kommer till att definiera kärnan i dramapedagogik har jag valt att använda 

Lepps definition:  

 ett pedagogiskt ledarskap 

 en grupp i samspel  

 en fiktiv skapande handling 

 Pedagogiska mål 

….med en helhetssyn på individen och med fokus på integrering av 

känsla-tanke-handling i en utvecklande process (Lepp 1998 s. 76). 
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Utifrån Lepps definition av drama har jag samlat teorier bland forskningslitteratur och 

hos reflekterande praktiker, vilket innebär källor av olika kvalite. Detta kan vara 

nödvändigt i uppbyggnad av ett vetenskapligt område (Sternudd 2000 s. 39). Teorierna 

under kategorierna har valts ut då de alla berör ramförutsättningar för ett 

dramapedagogiskt förhålliningssätt i ett arbetet med ovana dramadeltagare. 

”Ett pedagogiskt ledarskap” 

Inga Olsson (2000) menar att en ledares viktigaste uppgift är att se till att varje 

deltagare i gruppen kan känna att han/hon är trygg, är delaktig och kan bidra med 

något. Då det är deltagarnas känslor och upplevelser som är i fokus under 

dramaverksamhet, är det riskabelt med en dramaledare som inte är lyhörd för 

deltagarnas behov och reaktioner. Till en början kan drama väcka en del motstånd och 

osäkerhet. Känslor som rädsla och blyghet hos en deltagare kan sprida sig till hela 

gruppen och eventuellt omöjliggöra hela verksamheten (Lepp 1998, s 72). För att 

kunna skapa trygghet i gruppen menar Hägglund (1993) att dramaledaren måste vara 

medveten om vilka negativa känslor och rädslor som kan väckas i dramaövningar och 

tar upp tre reaktioner, Oron för att bli sedd och hörd, oro för beröring och oro för att 

tappa kontrollen. Många männsikor känner ett obehag av att prata inför andra och att 

stå i centrum. Som deltagare i drama är det inte så lätt att vara osynlig, då man 

ständigt gör saker tillsammans med andra. Klassiska inslag i ett dramapass är en 

inledande och avslutande runda, där var och en får prata och berätta om sina 

upplevelser eller förväntningar, medan övriga gruppdeltagare lyssnar. I en väl 

fungerande dramagrupp ska alla bli synliga och tydliga inför varandra. I de allra flesta 

dramasammanhang finns övningar där deltagarna rör vid varandra, exempelvis i 

kullekar, samarbetsövningar eller statyövningar. Människan har ett behov av 

kroppskontakt och ett spädbarn som inte får närhet stannar av i sin utveckling. Tyvärr 

har många fått sin integritet kränkt av oönskad beröring och vi kan även vara rädda för 

att kränka andra med vår beröring. I drama finns också många tillfällen då vi behöver 

släppa kontrollen. Övningar där vi tex blundar och blir ledda men även i 

improvisationer och kulllekar. Här kan rädslan för att göra bort sig eller säga saker som 

vi inte tänkt igenom träda fram, dvs vi tappar kontrollen över oss själva för en stund. 

När vi i dramaövningar hamnar i situationer där vi kommer i kontakt med de här 

rädslorna eller negativa känslorna, kan det i bästa fall hjälpa till att lösa upp knutarna 

och i värsta fall förstärka dem. Att vara lyhörd för gruppens behov och ta 

huvudansvaret för att skapa trygghet är ledarens uppgift ( a.a. s131-134). 

”En grupp i samspel” 

Ett positivt gruppklimat är en väsentligt för att dramaverksamheten ska genomföras. 

För att möjliggöra detta är det viktigt att ledaren har en positiv grundinställning till alla 

i gruppen och uppmuntrar varje försök till utveckling (Lepp 1998 s. 73). En grupp där 

deltagarna kan känna sig respekterade, trygga och fria att visa vilka de är och vad de 

vill, är en förutsättning för att gruppen ska kunna arbeta effektivt (Olsson 2000 s. 9). 

Gruppen är en resurs i arbetet och ledaren kan visa på hur värdefulla deltagarna är för 

varandra.  För att skapa ett bra arbetsklimat måste man avsätta tid för att lära känna 
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varandra som människor och inte bara som den roll man har i gruppen. Man kan 

använda gruppövningar och träna kommunikation och samarbete. Gemensamt för 

dessa övningar är att de innehåller moment som att se och bli sedd, att lyssna och bli 

lyssnad på, träning av kommunikation och spontanitet (Nilsson & Waldemarson 1998). 

För att deltagarna i gruppen ska fungera tillsammans är det viktigt att man som ledare 

får en överblick av alla deltagare. Metoder och övningar som väljs bör vara anpassade 

till gruppen och det kan ta tid innan man kommer underfund med vilken insats som 

behövs. Om dramaledaren arbetar med en orolig grupp är det inte säkert att 

dramaövningar är det rätta sättet att skapa lugn och trygghet. En elevgrupp som har 

liten social grundträning kan behöva elementärar former av samverkan som kan 

handla om konsten att lyssna på varandra, att koncentrera sig och att ta emot en 

instruktion (Wiechel 1983). 

”En fiktiv skapande handling” 

Drama hämtar vanligtvis innehåll från människors livsvärld. Det kan handla om 

deltagarnas olika erfarenheter och upplevelser i samband med att exemeplvis söka 

arbete. Situationerna som uppstått kan göras fiktiva för pedagogisk inlärning, 

reflektion och bearbetning samt relateras till olika teman i utbildning beroende på 

personer och kontext. Genom att arbeta med det imaginära, dvs ”som om” injbuds 

deltagarna att bättre förstå olika perspektiv i relation till den spelade situationen (Lepp 

1998). Alla fyra perspektiv inom dramapedagogiken använder sig av en fiktiv skapande 

handling, där agering är kärnan och de olika perspektiven fångar upp olika sidor av 

verkligheten. Inom det personlighetsutvecklande perspektivet används i huvudsak 

olika rollspelsformer, men även andra tekniker och dramatiseringar. Innehållet grundar 

sig på deltagarnas erfarenheter och vardagssituationer (a.a. s 110-111). Ovilja att 

medverka i rollspel kan bero på att man vet för lite, eller på ovana och osäkerhet, 

vilket ligger på ett djupare plan. Den enskilda deltagaren uppmärksammas i ett rollspel 

på ett helt annat sätt än vid en vanlig lektion. Har man dåligt självförtroende kan detta 

te sig skrämmande. Att man dessutom inte vet hur ett spel ska sluta eller vad som tas 

upp i efterdiskussionen kan också utgöra ett orosmoment. För att skapa ett 

arbetsklimat där man kan arbeta med rollspel kan olika etableringsövningar 4användas, 

så som exempelvis samarbetsövningar och kommunikationsövningar (Nilsson & 

Waldemarson 1998 s. 118-121). 

”Pedagogiska mål” 

I en ny grupp är dramapedagogens roll att möjliggöra etablering av gruppen och deras 

samspel, att skapa trygga arbetsformer och lägga grunden till en tillåtande atmosfär. 

Det pedagogiska målet är att deltagarna ska lära sig att lita på varandra, våga föra fram 

sina idéer och kunna lyssna på varandra (Rasmusson & Erberth 1996). Wiechel (1983 s. 

48) beskriver att man som dramaledare måste leda arbetet utifrån de förutsättningar 

som finns från gruppen och vilken vana har de av arbetet. Om man inte gör det finns 

                                                             
4
 Etableringsövningar är i detta sammanhang övningar som görs i början av ett dramapass och syftar till 

att lära känna varandra och metoden/ metoderna som används. 
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en risk att man får gruppen emot sig, oavsett vilka god föresatser man som pedagog 

haft. Lindvåg (1978 s. 16 ) menar att för att ämnets innersta mening; att ge tillfälle till 

koncentration och inlevelse, förståelse och gemenskap, behövs gott om tid och 

frånvaro av stress. 

 

Sammanfattning och reflektion 
Dramakursen i projektet Norrsken beskriv för deltagarna som en kurs i personlig 

utveckling, vilket enligt Lepp (1998) har som mål att öka medvetenheten, självkänslan 

och kommunikationen hos individen. Utifrån Lepps definition av drama som ett 

pedagogiskt ledarskap, en grupp i samspel, en fiktiv skapande handlig och pedagogiska 

mål, kommer jag att titta på dramapedagogens arbete och se hur hon förhåller sig till 

de ramförutsättningar som finns för projektet. Finns det möjlighet att följa de 

pedagogiska mål som finns inom dramapedagogiken, där exempelvis 

dramapedagogens roll är att etalera gruppen, skapa trygga arbetsformer och sådana 

förutsättningar att deltagarna i dramakursen kan känna sig respekterade och trygga 

och därigenom uppleva en personlig utveckling? Hur passar det in i ramverket för 

projektet, där tid är en bristvara och teman för arbetet redan är satta? Det ska bli 

mycket spännande att se hur teorin ser ut i praktiken och hur dramapedagogen 

arbetar i förhållande till de arbetslösa och deras situation. Hammarström (1996) pekar 

på att arbete inte bara innebär en inkomst utan även ger sociala kontakter, personlig 

status och identitet samt ökad aktivitet och menar att om man uppfyller dessa behov 

minskar de psykiska problemen som kan utvecklas i och med arbetslöshet. Kan drama 

som metod inom arbetsmarknadsprojektet leda till en för deltagarna upplevd 

personlig utveckling och därmed fylla upp några av de andra behov som spelar roll i 

det utanförskap som arbetslösheten innebär? Utifrån det som händer i det 

dramapedagogiska arbetet med gruppen kommer jag att använda den teoretiska 

bakgrunden för att tolka det jag sett och därigenom försöka få svar på mina 

frågeställningar.  

 

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett centralt perspektiv inom socialpsykologin som kan 

hjälpa oss att förstå och tolka vardagen. I forskningssammanhang används 

perspektivet ofta i samband med kvalitativa metoder som deltagande observationer. 

Här förklaras, utifrån boken ”Att förstå vardagen med ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv” (Trost & Levin 2004), fem centrala hörnstenar inom symbolisk 

interaktionism. Hörnstenarna kan även kallas verktyg som är lämpade att användas för 

att förstå mänskligt beteende och mänskliga känslor. 

Definitionen av situationen  

Termen definitionen av situationen myntades av William I Thomas och Florian 

Znaniecki och är ett mycket viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism. Det 

innebär kortfattat att det en människa varseblir inte bara är hennes verklighet utan att 

det också styr hennes beteende. Ett exempel kan vara att Olle får för sig att Stina är sur 
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och därför beter sig därefter. Samtidigt är det här en fråga om pågående processer, 

dvs. vi definierar om situationen hela tiden och kommer därmed att ha möjlighet att 

ändra uppfattning och därmed beteende. Olle kan alltså definiera situationen 

annorlunda, att Stina inte är sur, om hon inte ger näring åt hans första definition av 

situationen. Terapeuter nyttjar ändring av definitioner av situationer vid behandling av 

sina klienter. En terapeuts uppgift kan ibland vara att hjälpa en klient som definierar 

livet som ”halvtomt” till att omdefiniera det till att vara ”halvfullt”. Den sociala 

verkligheten är subjektiv och kan uppfattas på många sätt. Genom omdefinition 

hjälper den klienten till en annan förståelseram. Motsvarande teknik används i 

vardagslivet, kanske oftast utan att individen är på det klara med det. Situationen 

utgörs inte bara av de personer man interagerar med utan av hela den situation man 

befinner sig i. Även vår egen sinnesstämning och vårt hälsotillstånd är en del av 

situationen. Ytterligare andra delar av situationen är temperatur, väderförhållanden, 

var vi befinner oss lokalmässigt samt vilket gruppsammanhang vi varsebli vara 

relevant. Den enskilde definierar hela situationen, delvis medvetet och i stor 

utsträckning omedvetet och handlar i anslutning till denna definition och till den 

enskildes sätt att (omedvetet) tolka det definierade. 

Man kan även se definitionen av situationen som att vi människor handlar i ett slags ” 

Om…så…” sätt.  Exempelvis, i denna situation gäller att om jag gör på ett givet sätt så 

kommer de eller de andra människorna att göra på ett annat givet sätt.  Detta sätt att 

se på definitionen av situationen kallas i litteraturen ofta för Thomas teorem (Trost & 

Levin 2004, s. 12-17). 

Social interaktion 

Social interaktion är en av de viktigaste hörnstenarna inom symbolisk interaktionism. 

Att interagera innebär inte bara att samtala med munnen utan också genom kroppens 

andra rörelser, minspel och handrörelser. Vanligtvis förstås termen interaktion som 

social sådan men även att tänka kan sägas vara en social interaktion med sig själv (a.a. 

s. 18). 

Symboler 

Inom symbolisk interaktionism menar man att en symbol är något, ofta ett ord, som 

har samma mening för oss som för andra i vår omgivning. Även minspel och 

kroppsspråk som är inlärt och meningsfulla kan sägas vara symboler. Ett ords betydelse 

är beroende av definitionen av situationen. Exempelvis är ordet familj en symbol i det 

flesta sammanhang men det innebär inte att vi i alla sammanhang menar detsamma 

med termen eller ordet.  Utan en definition av situationen är ordet eller termen ingen 

symbol (a.a. s.19). 

Aktivitet 

Våra beteenden som sociala varelser är i fokus inom symbolisk interaktionism och 

förutsätter att människan är föränderlig. Med det menas att man inom symbolisk 

interaktionism inte ser på människan som något som är utan någon som gör.  När man 

säger att en människa är på ett visst sätt, ex Kalle är arg, antyder man medvetet eller 
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omedvetet att det är frågan om ett stabilt läge, som kanske kan ändras, kanske inte. 

Om man däremot säger Kalle beter sig argt, så är det uppenbart att Kalle kan bete sig 

på olika sätt. Då vi människor är aktiva och definierar situationer på olika sätt, är vi 

svåra att förutsäga. För att kunna förstå en annan människas handlande måste vi 

förstå hur han definierar situationen och tolkar symbolerna. Att förstå en människa 

handlar om att verkligen sätta sig in i den totala situationen. Att göra så kallas inom 

symbolisk interaktionism att empatisera. Vill vi veta något om en persons åsikter, 

känslor eller erfarenheter bör vi observera deras beteende, deras aktiviteter (a.a. s.19-

24). 

Nuet 

Betydelsen av synen på nuet inom symbolisk interaktionism medför att allt är i en 

ständig process och kan ständigt förändras. Vi finns i nuet, vi definierar situationen i 

nuet och vi interagerar med våra symboler i nuet. (a.a. s. 24). 

 
Sammanfattning och reflektion 
Det symbolisk interaktionistiska perspektivet används för att förstå och tolka vardagen 

inom socialpsykologin och i forskningssammanhang i samband med deltagande 

observationer. För att öka min förståelse av det som sker under deltagande 

observationerna kommer jag att försöka titta på olika skeenden i kursen ur ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Kan jag som dramapedagog och deltagande 

observatör lära mig mer om arbetet med drama i gruppen genom att använda ett 

annat synsätt för att förstå det som händer?  
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Metod 
Här beskrivs den etnografisk inspirerade ansatsen samt tillvägagångssätt, etiska 

överväganden och kort information om informanterna. 

 

Etnografi 

Etnografi en grekisk term som betyder folk(be)skrivning. Etnografen strävar efter att 

förstå människors tankar och uppfattningar om fenomen i människans omvärld. 

Kullberg (2004) beskriver den etnografiska studien som explorativ (utvecklande), 

induktiv (upptäckande) och kontextuell (sammansatt) vilket jag tror kommer att passa 

min undersökning väl. En etnografisk studie benämns som fältstudie, vilket innebär att 

forskaren befinner sig på det fält, i den miljö, där något ska studeras under en längre 

tid. Inom etnografin beskrivs och undersöks varje kultur utifrån sina egna 

förutsättningar. De sammanhang, tankar, utsagor och förhållanden som är gruppens 

karaktär, kan sägas avgöra vad en kultur är. I sverige har man betraktat grupper i 

klassrum som kulturer sedan 1960-talet (a.a.). I en kvalitativ forskningsansats försöker 

forskaren möta varje situation som om den vore ny och forskaren strävar efter en 

helhetsförståelse av speciella förhållnaden, allt för att försöka förstå situationen så 

tydligt som möjligt. Det stämmer väl in med min intention att följa hela dramakursen 

för att försöka få svar på mina frågor. Den kvalitativa forskningen beskrivs som flexibel, 

där frågeställningarna fördjupas eftersom och där resultatet grundas på ett litet antal 

individer och ett stort antal variabler. Resultatet går på djupet och gäller särskilda 

miljöer, omständigheter och tidpunkter (Olsson & Sörensen 2007). I kvalitativa studier 

talar man om närhet till undersökningsproblemet och ett sk inifrånperspektiv, där 

informanterna och forskaren har en öppen och nära interaktion och där forskaren själv 

samlar in data. Som forskare ska man sedan tolka och beskriva den information man 

tagit del av. Resultatet handlar ofta om att gestalta något så att nya innebörder 

uppstår. Inom etnografiska studier har både kvalitativa och kvantitativa metoder 

använts. Kvantitativ forskning bygger på hypotesprövning och forskaren står ”utanför” 

och har ofta ingen eller kortvarig kontakt med informatörer/försökspersoner (a.a) . I 

mitt fall är den kvalitativa vägen mer överensstämmande med forskningssyftet. 

 

Tillvägagångssätt 

För att skapa en helhetsbild av dramakursen och kunna fördjupa mig i olika skeenden 

som skulle uppstå, ville jag använda mig av deltagande observationer och kvalitativa 

intervjuer. Jag tog kontakt med dramapedagogen som skulle leda kursen och frågade 

om hon trodde att det skulle fungera. Dramapedagogen blev min grindvakt, min 

dörröppnare in i kursen (Kullberg, 2004). Vi kom överens om att jag skulle vara med 

under den första introduktionsträffen och där fråga deltagarna om det var möjligt för 

mig att medverka, då samtliga deltagare måste vara informerade och ha gett sitt 

samtyckte. Jag ville inte medverka till att skapa en otrygghet i gruppen med min 

närvaro och lade något nervöst fram mitt önskemål om att få medverka som 

deltagande observatör utifrån syftet att skriva en uppsats om drama i ett 

arbetsmarknadsprojekt. Jag framhöll att inga deltagare skulle delta som namngivna, 
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men att jag gärna ville prata med frivilliga för att få deras syn på hur kursen upplevdes. 

Samtliga deltagare sa ja direkt, men jag uppmanade dem att också tänka över sitt 

beslut till kursstarten och att det gick bra att ändra sig under kursens gång. När jag fått 

klartecken av dramapedagogen och deltagarna tog jag även kontakt med 

projektledaren för Norrsken för att få hennes godkännande. Processen gick snabbt. Jag 

försökte förbereda mig innan jag gick ut på fältet genom att läsa litteratur om 

deltagande observationer och etiska aspekter. Det oroade mig att jag inte hade en 

tydlig frågeställning utan snarare flera, men insåg snart att det är en vanlig ingång i 

deltagande observationer. Grundtanken är att frågorna ska växa fram under 

fältarbetet (Svensson & Starrin 1996 s. 15). Jag utgick därmed från min första 

nyfikenhet på dramakursen och ställde den öppna frågan - Vad händer här egentligen? 

Så följde en intensiv period av deltagande observationer i kursen. Jag hade med mig 

ett litet anteckningsblock in i klassrummet och försökte göra korta anteckningar då det 

passade och inte blev för uppenbart att jag skrev. Mitt största fokus låg på att vara i 

nuet och försöka se och höra allt som hände, komma ihåg det och skriva ner det. På 

kvällarna efter observationen skrev jag ner mina fältanteckningar.  

 

Som deltagande observatör kan man förhålla sig på olika sätt. Jag valde att delta aktivt 

på samma sätt som deltagarna, med den skillnad att de också visste min roll som 

forskare i kursen. Kullberg (2004 s. 96) beskriver rollen som deltagande observatören 

genom att belysa de olika skiften mellan uppmärksamhet som forskaren gör då denne 

både är en medlem i gruppen (insider) och ser saker på gruppens sätt, men också en 

forskare som ser fenomenen utifrån (outsider). Ambitionen var att följa gruppens 

arbete under hela kursen som låg fördelad på tre veckor, två dagar per vecka, a tre 

timmar per dag. Tyvärr fick jag förhinder under den sista veckan, vilket medförde en 

något mindre mängd fältobservationer än jag till en början strävat efter. 

Under kursen samtalade jag med deltagarna och dramapedagogen för att fördjupa mig 

i olika händelseförlopp. Dessa samtal kan beskrivas som ostrukturerade intervjuer.  

Den vanligaste intervjun i etnografiska studier är det samtal som 

spontant växer fram under datainsamlings och 

dataproduktionsprocessen. Intervjuaren följer informanterna och 

låter sig ledas av informanternas talade innehåll i frågandet på ett 

så naturligt sätt som möjligt (Kullberg 1996, s 115). 

Dessa samtal blev tyvärr färre än jag räknat med, då tiden i kursen var intensiv och inte 

innehöll många pauser. Deltagarna kom ofta precis då kursen började, men de tillfällen 

då någon kom lite innan, satt jag tillsammans med dramapedagogen och deltagaren 

och samtalade. Dessa samtal ligger till grund för delar av resultatet och kunde också 

vägleda mig inför de mer formella intervjuerna efter kursens slut. För att få tid till 

enskilda samtal med deltagarna bokade jag in individuella träffar via telefon och av de 

tre deltagare jag fick tag på ville alla ställa upp och vi träffades på ett allmänt bibliotek, 

ett val som var deras. Jag valde att vänta med intervjuerna ungefär en och en halv 

månad efter kursens slut, då jag vid den tiden hade fått en tydligare bild av vad jag 
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observerat och kände ett behov av att prata om detta med deltagarna. Dessutom 

tänkte jag att det kunde vara bra att det gått en tid sedan kursen avslutades då jag ville 

veta mer om hur deltagarna såg på kursens påverkan i deras liv. Mina förhoppningar 

var att deltagarna skulle känna sig mer avslappade och öppna under intervju då vi hade 

hunnit lära känna varandra under dramakursen (Ryen 2004). Samtalen spelades in, 

vilket godkändes av deltagarna och transkriberades sedan. Intervjucitaten har i viss 

mån anpassats i resultatdelen för att passa bättre i skriven form, med målsättningen 

att behålla mening och innehåll. Frågorna som jag ville ha svar på hade uppkommit ur 

min önskan att förstå deltagarnas upplevelse av det jag uppmärksammat i 

observationerna (Kullberg 2004).  Min strävan var att förhålla mig till deltagarna som 

om de var mina lärare och i samtalen förstå det vi hade varit med om på nytt. De 

formella och informella samtalen var ett sätt att triangulera data, dvs. samla in data på 

olika sätt för att få ett så djupgående material som möjligt att grunda tolkningar och 

teorier på (Svensson & Starrin 1996). Triangulering är ett viktigt inslag för att säkra 

studiens tillförlitlighet. 

 

Etnografen strävar efter att förstå människors tankar och uppfattningar om fenomen i 

människans omvärld. Under analysens gång har jag använt ett induktivt 

tillvägagångsätt för att kunna förstå och tolka framförallt deltagande observationerna. 

Efter varje kurstillfälle skrevs berättande och beskrivande fältnotiser, som senare även 

analyserades och tolkades. De ursprungliga frågeställningarna bearbetades under 

dramakursen och blev tydliga först i det slutgiltiga analysskedet. För att koda den 

berättande och beskrivande textmassan som växte fram användes olika 

överstrykningspennor, som markerade egna reflektioner, dramapedagogens 

förhållningssätt och deltagarnas agerande. Efter flertalet genomläsningar av texterna 

var det dags att sammanfatta och besvara frågeställningarna. För att skapa en bild av 

hur arbetet i kursen såg ut har jag valt att göra resultatdelen narrativ- berättande för 

att läsaren ska kunna sätta sig in de händelser som ligger till grund för 

resultatanalysen. Kullberg (2004) beskriver det vanligaste etnografiska sättet att skriva 

på som narrativ och beskrivande, men menar också att det vuxit fram krav på att de 

berättande och beskrivande texterna ska ha tolkande och analytiska inslag integrerade 

i texten, vilket kan styrkas av Bell (2006) som tar upp att berättelser eller narrativer 

kan fördjupa förståelsen i en fallundersökning eller i en etnografisk studie.  

Sammanfattningsvis kan man säga att studien är inspirerad av etnografisk ansats och 

utförd med etnografiska undersökningsmetoder. Studien genomfördes med totalt fem 

deltagande observationstillfällen a 3 timmar, samt individuella samtal med deltagarna 

under och efter kursens slut. 

Informanterna 

Totalt fem deltagare medverkade i kursen. Därutöver fanns dramapedagogen, en 

praktikant, samt jag som deltagande observatör. Vid introduktionstillfället medverkade 

även två vägledare som var knutna till projektet och kände deltagarna sedan innan. 
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Etiska överväganden 

Etik kan sägas vara en regel för hur forskaren bör handla på ett bra sätt gentemot de 

individer som medverkar i undersökningen som genomförs (Wallén, 1996 s. 129). En 

kontrollinstans för etiska frågor är Etikprövingslagen, där forsking med ett visst 

innehåll prövas. Om forskningen inte rör känsliga personuppgifter, innebär ett fysiskt 

ingrepp, syftar till psykiskt eller fysiskt påverkan eller uppenbart riskerar att skada 

försökspersonen behöver den inte granskas av lagen (Hemerén, Almgren, Bengtsson, 

Cannon, & mfl, 2011) Däremot finns moraliska skyldigheter att noga överväga de etiska 

aspekterna i en studie. Jag funderade mycket på den situation som deltagarna i kursen 

stod inför och försökte vara lyhörd för de signaler som eventuellt kunde tyda på att 

man inte ville medverka i undersökningen. Vid den första träffen berättade jag vem jag 

var och om min önskan att genomföra deltagande observationer under hela kursen. 

Jag berättade också att jag, om det var möjligt ville göra intervjuer med deltagarna. 

Alla samtyckte vid detta tillfälle, dock var inte alla närvarande. Jag bad alla som var där 

att fundera över vad de ville och informera sin vägledare eller dramapedagogen om de 

inte önskade delta i studien. Detta innebar att jag även vid nästa träff berättade vem 

jag var och vad jag ville och återigen fick alla en ny förfrågan. Båda tillfällena skedde i 

inledningsfasen av kurstillfället där samtliga var närvarande. Vi pratade om deltagarnas 

medverkan och jag försäkrade att ingen av deltagarna skulle förekomma med namn, 

men att däremot projektet skulle exponeras. Alla påpekade att det inte var viktigt för 

dem om de förkom med namn eller inte. Jag har ändå valt att i undersökningen kalla 

samtliga deltagare för just deltagare då jag finner det mest etiskt riktigt. Samtliga 

fältanteckningar har kodats med andra namn och kommer inte att användas i andra 

sammanhang än i denna studie. Den personliga information om några av deltagarna 

som förekommer har de öppet berättat om i kursen samt i intervjuerna. Jag har 

upplevt att det har funnits en vilja från deltagarnas sida att få berätta om sina 

upplevelser under kursen och att jag som forskare har kommit dem nära på ett sätt 

som inte hade varit möjligt om jag inte medverkat i kursen personligen. Då projektet 

genomförs i namngiven stad kan det tänkas att berörda parter, som exemplevis 

projektledare och vägledare, kan förstå vem informanterna är, vilket informanterna är 

införstådda vid. De personer som arbetar i projektet omfattas av sekretesslagen och 

har därför tystnadsplikt gentemot sina deltagare. Jag har valt att inte sätta fiktiva 

namn vid citaten utan kallar samtliga informater för deltagare. Jag varvar 

könsbeteckningen han/ hon för att få en mer läsbar text, men väljer att inte informera 

om hur könsfördelningen i kursen såg ut. Informanterna har inte önskat läsa 

slutresultatet, men kommer att erbjudas detta. Dock är det osäkert om de av tidskäl 

kommer att hinna ge sina reflektioner. 
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Resultat 
Här redovisas resultatet av de deltagande observationerna i dramakursen. Texten är 

berättande och beskrivande, tolkad och analyserad utifrån de fältanteckningar som 

gjordes efter varje tillfälle. Därefter följer en sammanfattning av hela kursen. Andra 

delen innehåller intervjuer med några deltagare i kursen samt en sammanfattning av 

intervjumaterialet. Slutligen följer en sammanfattning av hela resultatdelen. 

 

Introduktionstillfället 

Det är en iskall januaridag och jag sitter på ett mysigt Café tillsammans med den 

dramapedagog som jag ska följa under ett antal dagar. Vi äter lunch tillsammans och 

pratar om kursstarten som snart ska äga rum. Det pirrar lite i min mage när jag tänker 

på gruppen vi ska möta. Långtidsarbetslösa och sjukskrivna. Människor som under en 

längre tid varit utanför den sociala gemenskap som ett arbete kan innebära. Hur ska 

dessa dramaovana deltagare uppfatta det arbete som ligger framför dem.  Hur 

kommer dramapedagogen att agera för att skapa ett positivt första möte? Jag tittar 

närmare på henne medan hon pratar och konstaterar att hon inte verkar särskilt 

nervös. Hon ser avslappnad och glad ut, gestikulerar med händerna och jag tänker att 

hon faktiskt verkar förväntansfull. För mig känns det skönt att få stå lite på sidan om, 

att inte vara den som ska styra upp och bära ansvar för hur arbetet fortskrider. 

Plötsligt upptäcker vi att tiden har runnit iväg. Här sitter vi på ett café och det är bara 

en kvart kvar innan vi ska börja. Snabbt städar vi ihop koppar och tallrikar och beger 

oss mot bilen. Nu gäller det! 

 

Det är varmt och lite kvavt i dramasalen när vi kommer in. Dramapedagogen går 

genast fram till ett av fönstren och öppnar för att släppa in lite frisk luft. Vi hjälps åt att 

ställa fram stolar i en cirkel och förbereda så att allt känns klart. Vi vet inte hur många 

som kommer exakt men ställer fram ett antal för att gardera upp så att ingen blir utan. 

Enligt den förhandsinformation som dramapedagogen fått kan det röra sig om sex 

deltagare. Så börjar deltagarna komma. En och en. Alla möts av sina vägledare samt av 

dramapedagogen som tar i hand och välkomnar med ett leende.  Vi samlas i cirkeln 

och ska precis börja då ytterligare en deltagare kikar in genom den ännu öppna dörren. 

”Är det här teatern är?” frågar hon och ser innan hon fått något svar sin vägledare och 

sätter sig glatt på en stol.  Det blir tyst i rummet. Jag tittar på gruppen jag sitter 

tillsammans med. Tre deltagare sitter tillsammans med två vägledare, 

dramapedagogen och jag. En av deltagarna stirrar ner i golvet, en annan håller 

händerna i knät och ler, som jag uppfattar det, lite nervöst. Det är spänt och jag känner 

att det pirrar i min egen mage. Dramapedagogen sätter omgående igång arbetet 

genom att börja med att förklara vad drama i det här sammanhanget är och vad ska vi 

göra i kursen. Hon pratar i ett lugnt tempo, tar tid till pauseringar och ögonkontakt 

med oss i cirkeln och ser samtidigt glad och intresserad ut. Efter den första korta 

informationen får samtliga deltagare möjlighet att berätta om varför de är här idag.  

Jag tänker att dramapedagogen vill försöka få information om vad deltagarna bär med 

sig in i kursen och hur de ser på sin egen medverkan. Jag förvånas över de öppna svar 
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som deltagarna ger.  ”Jag vill bli bättre på att prata”. ”Jag vill ta reda på vad jag ska 

göra i framtiden”. ”Jag behöver öva på att vara i en grupp”.  Alla har något att säga 

men flera väljer att titta ner i marken och undvika ögonkontakt längre än kortare 

stunder. Även jag berättar vem jag är och mitt syfte med deltagandet i gruppen. Jag 

försöker lägga märke till signaler hos deltagarna som skulle kunna tyda på att de inte 

vill ha min medverkan i gruppen men kroppsspråket är detsamma som innan och 

samtliga i gruppen säger ja till att medverka i undersökningen. Jag ber dem ändå 

fundera till kursen startar om en vecka och försöker försäkra dem om att det är högst 

frivilligt. Dramapedagogen berättar att vi kommer att göra några praktiska övningar för 

att prova på hur arbetet i gruppen kan se ut. Hon poängterar att all medverkan är 

frivillig och att hon ska försöka vara tydlig med vad övningarna syftar till. Därefter gör 

vi tre övningar; skaka hand med varandra, diskutera två och två kring en given 

frågeställning, samt bollar i mönster. Före varje övning visar dramapedagogen fysiskt 

hur övningen går till med hjälp av mig eller en av vägledarna, för att så konkret som 

möjligt synliggöra övningen och dess syfte. Samtliga deltagare medverkar och 

stämningen i gruppen känns betydligt mer avspänd än vad den var till en början. Som 

avslutning på dagen får alla en chans att säga något om hur de upplevde 

introduktionen och samtliga verkar positiva, även om det såklart är svårt att till fullo 

bedöma.  

Tolkning och analys  

Dramapedagogens positiva och vänliga bemötande kändes smittande och jag 

reflekterar över att jag påverkats av hennes beteende och att den nervositet som jag 

själv kände till en början har försvunnit. Varför blev det så, vad var det som hände? 

Många av deltagarna verkade till en början nervösa och stämningen var spänd. Det 

som hände efter första mötet, där dramapedagogen direkt etablerar en fysisk kontakt 

genom att ta i hand, men även visar upp en känsla genom att le, är att hon beskriver 

dramapedagogik och ramverket för kursen. Den verbala introduktionen tar inte lång 

tid men kan ta udden av eventuella osäkerhetsfaktorer som kan uppstå då man som 

deltagare inte vet vad som ska hända. Att detta var nödvändigt, kan återspeglas mot 

en av deltagarnas tidiga fråga ” är det här teatern är?” För mig som dramapedagog blir 

det än en gång en påminnelse om svårigheterna med ordet drama och dess 

tolkningsutrymme som för många leder tankarna mot just teater. Jag undrar hur 

förhandsinformationen inför dramakursen har sett ut? Att dramapedagogen frågar 

varför deltagarna har valt att komma till kursen känns som en svår men angelägen 

fråga att få besvarad. Deltagarna är nervösa och kanske inte vill eller vågar prata så 

mycket inledningsvis, samtidigt så visar dramapedagogen att hon är intresserad av 

dem som individer och deras tankar och åsikter. De får också möjlighet att på ett tidigt 

stadium prata, vilket kan underlätta för kommande samtal i gruppen. Känslan är till en 

början mycket spänd, men då övningarna sätts igång blir det så småningom mer 

lättsamt. Att dramapedagogen redan i en introduktionskurs, med syfte att visa hur 

kursen skulle kunna se ut, genomför övningar istället för att bara informera verbalt 

upplever jag som en viktig faktor för att nå fram till deltagarna. Dramapedagogen är 
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hela tiden tydlig med vad som ska göras och varför, samt visar fysiskt hur övningarna 

går till. Hon är glad och avslappnad och inbjuder alla att vara med men pressar inte på. 

Aktiviteten medför en lättare atmosfär i rummet och när vi avslutar ser deltagarna 

gladare och mer avslappnade ut.  Det blir också tydligt för mig redan inledningsvis, att 

de flesta deltagarna har funderat över vad de vill och behöver arbeta med i kursen, 

vilket tyder på att de har funderat över detta innan kursen och att 

förhandsinformationen de fått av sin vägledare varit någorlunda tydlig. Det jag 

framförallt bär med mig efter dagens introduktion är dramapedagogens 

förhållningssätt och hur det kan ha påverkade deltagarna men även deltagarnas 

individuella tankar kring hur de såg på sin medverkan i kursen. Om deltagarna efter 

denna introduktionsträff tror att kursen kan vara något som passar just dem, återstår 

att se när kursen startar om en vecka. Vilka kommer tillbaka? Kommer de deltagare 

som inte dök upp idag att komma nästa tillfälle? Hur kommer dramapedagogen att 

förhålla sig deltagarnas behov gentemot de teman som är inplanerade?  

 

Första kursdagen 

Det har blivit dags för första kursdagen. Jag är nyfiken på om de deltagare som var 

med på introduktionsträffen kommer och om vi får träffa de som inte var med vid förra 

träffen. Det finns en problematik att ta hänsyn till då det tillkommer nya deltagare i en 

grupp som redan har börjat etableras. Speciellt om man, som i den här kursen, endast 

träffas under en begränsad tid. Deltagarna har i många fall inte förmågan att delta i 

verksamhet på heltid. Det gör att man inte kan utgå ifrån att alla kan komma alla 

gånger. Kan man leva upp till några syften och mål med en grupp som kanske ser olika 

ut från dag till dag?  Sex tillfällen, totalt arton timmar, med olika teman som ska 

bearbetas. Det återstår att se! 

 

Klockan slår tolv när jag stiger in i dramasalen. Dramapedagogen sitter ner tillsammans 

med samtliga tre deltagare från introduktionsträffen, samt ytterligare en ny deltagare. 

Hon berättar att hon var sjuk då, men att hon är förväntansfull inför kursen. Idag är 

inte vägledarna med i gruppen, däremot har dramapedagogen med sig en praktikant. 

Praktikanten är själv sjukskriven men har arbetspraktik hos dramapedagogen och är 

med dels för att stärka sig själv ytterligare, men också för att kunna assistera 

dramapedagogen när det behövs. Då vi pratar om praktikantens roll i kursen menar 

dramapedagogen att hon ganska ofta väljer att ta in en person som hon känner sedan 

innan. Om hon vet att hon ska arbeta med en liten grupp, eller med en grupp som är 

dramaovan, så brukar det ha en positiv inverkan på gruppen att redan från början ha 

med en medverkande som har vana av att arbeta med drama och ser det arbetet som 

givande.  

 

Dramapedagogen börjar, precis som vid introduktionsträffen, att berätta om drama 

som metod. Sedan gör hon en runda hos deltagarna för en individuell presentation. 

Under rundan blir alla deltagare synliggjorda på sitt eget sätt. Jag får veta vet lite om 

vem de är, vad de har gjort tidigare och hur de förhåller sig till framtiden.  Även 
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kroppsspråket talar och redan i den inledande rundan kan man se att det finns de som 

tycker om att stå i centrum och ta plats, medan andra tycker att det är väldigt jobbigt. 

Det är ändå en förvånansvärt lätt stämning och även om det finns nervositet i luften så 

känns det som att det finns ett lugn. Kanske är det dramapedagogens förhållningssätt 

som smittar av sig. Hon sitter med båda benen i marken, lätt framåtlutat, med stort 

fokus på den som pratar och fångar upp bitar av det som sägs och återkopplar till 

kursen eller projektet Norrsken. Det skapar, utifrån hur jag upplever det, en känsla av 

att dramapedagogen är intresserad av oss som grupp och individer. Efter en ganska 

lång stund av lyssnande och samtal i gruppen, är det dags att börja arbeta praktiskt. 

Dramapedagogen förklarar att dagens tema är kommunikation, vilket som tema känns 

logiskt, speciellt då flera av deltagarna uttryckt en önskan om att öva på just det. 

Dramapedagogen introducerar en samarbetsövning där man i par räknar till tre. 

Övningen är av lättsam karaktär, men erbjuder en utmaning då 

koncentrationsförmågan ställs på sin spets. Flera av deltagarna skrattar. Att våga göra 

fel tillsammans med andra kan vara känsligt och dramapedagogen förtydligar syfte 

med övningen för att sedan gå vidare till en ny. Hon sätter igång en lugn variant av kull, 

där man i par jagar varandra i gångtakt.  Att leka tillsammans kan ha en avslappnande 

effekt, men också leda till en känsla av lekstuga, att man inte tas på allvar. Det är lite 

segt och obekvämt till en början och jag håller andan inombords. Är det här en bra 

ide? Plötsligt snubblar en av deltagarna och faller i golvet.  Det gör troligen ganska ont 

och blir en utsatt situation. Alla stannar upp. Dramapedagogen uppmärksammar fallet, 

kollar av med deltagaren som mest verkar vilja fortsätta och låter så kullen fortlöpa en 

kort stund. Deltagaren som föll fortsätter utföra övningen men verkar något dämpad 

och ganska snart bryter dramapedagogen övningen för att introducera en ny. Inför 

nästa övning, som också det är en kull, är dramapedagogen noggrann med att påpeka 

att hon glömt säga att golvet är halt, och uppmanar till försiktighet. När övningen väl är 

igång blir det mer fart men också mindre spänt och jag märker att jag slappnar av igen. 

Deltagarna ser glada ut och alla är med. Efter övningen fortsätter dramapedagogen 

med en mindre föreläsning kring kommunikation och hela gruppen sitter samlade 

framför en whiteboard och ser ut att lyssna.   

 

Under resterande tid fortsätter dramapedagogen att varva övningar i par och helgrupp 

med kortare fakta om kommunikation.  Varje övning får ta tid och inget känns forcerat.  

Under en övning sitter deltagarna tillsammans i helgrupp och svarar på frågor av en 

intervjuartad karaktär, ex Vad skulle vara ett äventyr för dig? En av deltagarna har 

inledningsvis berättat att ha tycker att det är jobbigt att prata i grupp och under den 

här övningen observerar jag att de andra deltagarna verkar lyssna intensiv när han 

pratar. De nickar, utstöter små bekräftande ljud och ler.  En annan deltagare har 

svårigheter med att hitta orden när hon får frågan. Hon sitter tyst länge och funderar 

innan hon börjar svara men ingen avbryter henne. Dramapedagogen förhåller sig lika 

gentemot deltagarna såtillvida att hon ser ut att lyssna intensivt genom att luta sig lite 

framåt mot den som pratar, nicka medhållande och sedan kommenterar något av det 

hon uppfattat med en liten sammanfattning. När kursdagen går mot sitt slut har ingen 
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form av gestaltning skett utan fokus har legat på olika samarbets och 

kommunikationsövningar. Jag upplever att det har varit en bra första kursdag. Det har 

funnits nervositet, men den verkar ha släppt ganska mycket. Samtliga deltagare har 

deltagit i alla övningar och alla har pratat. I den avslutande utvärderande rundan ger 

dramapedagogen deltagarna positiv feedback som grupp och säger att hon ser fram 

emot nästa kursdag. Vi säger hej då och jag har en bra känsla i kroppen, även om jag 

tycker att arbetet känns ytligt.  

Tolkning och analys 

Den första kursdagen återkom samtliga deltagare som deltagit i introduktionskursen 

och även en ny deltagare tillkom. Dramapedagogen anpassar sig snabbt till situationen 

med en ny deltagare, förklarar igen kursupplägget och låter deltagarna berätta något 

om sig själva. Återigen tolkar jag det som att hon agerar utifrån det som sker i nuet 

utan att påverkas eller stressas av planeringen för dagen. Dramapedagogen fortsätter 

att signalera med sitt kroppsspråk att hon är intresserad av deltagarna och deras 

tankar och hon visar både verbalt och fysiskt sin förmåga att kommunicera så att det 

ska kännas bra för deltagarna. Jag observerar att det finns nervositet i gruppen utifrån 

vad man kan se, vilket även en av deltagarna bekräftar i den inledande ”rundan”. Jag 

tolkar det som att det finns en vilja från deltagarnas sida att bli förstådda och 

tydliggöra sin situation inför gruppen och dramapedagogen. Samtalen i gruppen pågår 

under långa stunder och jag känner av en viss rastlöshet då jag tänker på temat för 

dagen. Detta verkar inte bekymra dramapedagogen som tar sig tid att lyssna klart och 

vänta in alla innan hon inleder arbetet med temat kommunikation. Under övningarna 

som följer lägger dramapedagogen återigen stort fokus på att visa och tydliggöra syfte 

med övningarna. Jag tolkar det som ett sätt att skapa förståelse för varför hon valt 

övningarna, så att känslan av varför inte ska stå i vägen och hindra ett deltagande. När 

olyckan sedan är framme och en deltagare ramlar visar dramapedagogen lyhördhet 

gentemot deltagaren och tar sedan på sig ansvaret för det som hände genom att säga 

att hon glömt att informera om det halkiga golvet. Jag noterar också att det finns 

mycket medkänsla och empati hos gruppdeltagarna, vilket de visar prov på när vissa 

moment i övningarna blir påfrestande för några av deltagarna. Övningarna i sig går inte 

in på djupet utan berör kommunikation mellan människor ganska allmänt. Ingen form 

av gestaltande sker och jag oroar mig för att arbetet blir för ytligt. Även om jag ser att 

det händer saker så är jag rädd att den fördjupade kunskapen som drama kan ge 

uteblir när själva agerandet får stå åt sidan.  Något annat som troligen påverkar 

arbetet är min och praktikantens närvaro. Gruppen är liten och präglas troligen av vår 

tro på dramapedagogiken som något positivt. Dramapedagogen påpekar också för mig 

att hon upplever detta som en framgångsfaktor och har valt att ta med praktikanten 

till viss del av just detta skäl. Jag tänker att det är en viss manipulation av gruppen, ett 

sätt att påverka deras inställning gentemot drama. Samtidigt bör det vara svårt att 

åstadkomma en personlig utveckling om man inte tror på det man gör och med hänsyn 

till den korta kurstiden så kanske möjligheterna att göra det med hjälp av oss ökar. Den 

första kursdagen har fått mig att tro att kursen är genomförbar, då deltagarna verkar 
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var med på tåget. De interagerar på ett positivt sätt och reflekterar öppet i gruppen. 

Det har skapats bra förutsättningar för ett fortsatt dramapedagogiskt arbete. 

Dramapedagogens positiva bemötande och tydlighet verkar ha gett effekt och den för 

dagen nya deltagaren smälter in bra i gruppen. Temat har tagits emot på ett bra sätt 

och jag har inte upplevt att det har känt konstlat eller meningslöst. Jag upplever 

förvisso att innehållet blir allmänt och hålls på en enkel nivå, men undrar samtidigt om 

det är min egen kunskap i ämnet som gör att jag tänker så. Här gäller det att som 

observatör vara observant på sina känslor och egna förkunskaper för att kunna se 

situationen med andra ögon, vilket inte alltid är så lätt. Här hoppas jag få hjälp av 

deltagarnas egna reflektioner och upplevelser av kursen.  

 

Andra kursdagen 

När jag kommer till kurslokalen sitter dramapedagogen tillsammans med en av 

deltagarna och samtalar. Deltagaren har funderat över dramakursen och vad den 

egentligen ska ge henne. Jag känner hur det pirrar till i magtrakten. Ifrågasättandet av 

kursen känns berättigad men kan vara svår att bemöta. Dramapedagogen lyssnar och 

reflekterar och de har, som det verkar, ett intressant samtal. Jag undrar hur jag själv 

hade reagerat och tänker hur lätt det hade varit att gå till försvar eller släta över 

istället för att lyssna. När kursen väl ska starta lever samtalet kvar i mig.  Vi sätter oss 

tillsammans i cirkeln och dramapedagogen informerar alla om att en av deltagarna är 

sjuk idag. En mindre grupp och ett nytt tema står på schemat. Men istället för att 

direkt börja med tematiken, återkopplar dramapedagogen till samtalet hon och 

deltagaren hade innan kursen. Hon ställer frågan till gruppen - Vad ska det här ge 

egentligen? Jag andas ut och känner mig lättad över att vi ska prata i helgrupp om 

frågan. Jag ser mig omkring och tycker nästan att jag kan ana samma lättnad från de 

andra deltagarna. Det finns ingen stress från dramapedagogens sida att komma igång 

med det vi egentligen ska göra, utan hon lägger istället tid till samtal. 

Dramapedagogen fortsätter med att fråga vad deltagarna skulle vilja jobba med för att 

komma framåt i livet. Det utvecklas till ett samtal där alla deltagare berättar mer om 

sin livssituation och hur de ser på sin framtid. Dramapedagogen lyssnar men pekar 

också på att projektet Norrsken, där dramakursen ingår som en del, pågår under en 

treårsperiod. Det vi inte hinner i kursen, finns det fortsatt tid till att jobba med i 

projektet, men med andra metoder. Samtalet tar nästan en timme och när 

dramapedagogen avslutar för att gå vidare finns en lugn känsla i gruppen.  

 

Dagens tema är jämställdhet och dramapedagogen har valt att plocka in temat i form 

av värderingsövningen Heta stolen, där frågorna är hämtade ur böckerna Stormens öga 

och Bella grus och glitter.  Dramapedagogen inleder med att fråga hur långt vi har 

kommit med jämställdheten i Sverige. Jag noterar att en av deltagarna börjar le 

osäkert och vrida sina händer. Det breder ut sig en närmast pinsam tystnad. Som en 

räddare i nöden kommer en deltagare tillbaka från ett toalettbesök och 

dramapedagogen börjar istället introducera själva övningen. Till en början ställer hon 

två övningsfrågor som fungerar bra, alla har något att säga och det känns givande. När 
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så frågorna som berör jämställdhet kommer, upplever jag att graden av nervositet 

ökar i gruppen. Svaren som deltagarna ger är likriktade och det finns en osäkerhet 

både kring ordens betydelse och som det verkar, kring vad som faktiskt är det ”rätta” 

svaret. Övningen pågår under en lång tid och alla deltagare får svara på alla 

påståenden. I den avslutande rundan där samtliga får tycka till kring dagen, plockar 

deltagarna upp olika saker som de fastnat för. En deltagare säger att hon tyckte att 

Heta stolen övningen var rolig men lite jobbig, då hon har svårt att hitta på ett svar på 

kort tid. En annan deltagare säger att han bär med sig samtalet från kursdagens början, 

då vi pratade om syftet med kursen.  

Tolkning och analys  

Under den andra kursdagen tycker jag att det blir tydligt hur dramapedagogen 

anpassar sin verksamhet efter det som sker i nuet. Deltagarnas tankar och funderingar 

får stå i centrum istället för den planering som dramapedagogen har med sig. Att 

kunna göra så tänker jag tyder på att dramapedagogen är säker i sin roll och inte har 

ett behov av att ha kontroll över vad som sker utan istället förlitar sig på att det som 

händer och kommer upp till ytan är det viktiga. Jag uppfattar det som att fler än 

deltagaren som tar upp frågan ”vad ska det här egentligen ge” har funderat i samma 

banor, men kanske inte vågat ta upp det och att när frågan väl kommer upp till ytan 

verkar den ha en lugnande effekt. Dramapedagogen går inte i försvar och förklarar vad 

kursen ska ”ge” deltagarna, utan frågar istället efter deltagarnas tankar kring 

frågeställningen. Vad är viktigt för dem för att kunna gå vidare i livet? På så sätt 

upplever jag att hon visar respekt för deras känslor och tankar och stämningen 

påverkas därefter. Hon lyfter också frågan i ett större perspektiv och hjälper oss att se 

att kursen bara är en del i projektet, vilket får mig att se tidsaspekten ur ett annat 

perspektiv. Det som inte hinns med här, finns det tid till efteråt, i projektet. Jag hoppas 

verkligen att så också blir fallet. 

 

Dramapedagogen har hittills anpassat sin verksamhet efter deltagarna, men dagens 

tema handlar om jämställdhet, vilket för mig stämmer dåligt in på de behov som jag 

har sett i gruppen. Här anpassar dramapedagogen istället sitt arbete efter ramarna för 

projektet, där man vill ta upp temat. Hon har valt att jobba med värderingsövningar, 

där deltagarna får möjlighet att öva sig på kommunikation i olika former, i förhållande 

till olika frågeställningar. Min känsla är att frågorna blir svåra att ta ställning till, då 

begreppet i sig verkar oklart för några av deltagarna. Det blir kortfattade, ängsliga svar 

till en början och jag upplever en frustration hos mig själv. Dramapedagogen märker 

att det går lite trögt, men låter alla svara på alla frågor och tillslut känns det som att 

spänningen släpper och att det blir ett annat flyt. Jag förvånas slutligen igen över att 

min tolkning inte alltid går ihop med deltagarnas upplevelse, då alla verkar positivt 

inställda till övningen. Jag måste än en gång särskåda mig själv och det faktum att jag 

är dramapedagog och måste försöka se arbetet ur en deltagarsynvinkel istället. 

Förmodligen hade ett annat tema fungerat bättre, medan övningen i sig fyllde ett 

syfte. Trots att dagen till stor del handlade om jämställdhet och värderingsövningar, 
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lyfter en av deltagarna fram det första samtalet kring kursen i sig som det mest 

värdefulla. Det bekräftar min känsla om värdet i att lyssna till deltagarna för att få dem 

att vara delaktiga. 

 

Tredje kursdagen 

Det är andra veckan, tredje kurstillfället och vi väntar en ny deltagare. Hon har varit 

sjuk under de första två dagarna. Gruppen är liten och har under de två kursdagarna 

lärt känna varandra lite bättre. Det finns en ökad trygghet nu i jämförelse med tidigare. 

Hur ska det gå att ta en ny individ i gruppen? Jag märker att jag är spänd, samtidigt 

som min nyfikenhet på situationen ökar. Hur kommer gruppen att påverkas och hur 

går det för den nya? 

 

När jag kommer in i klassrummet sitter dramapedagogen tillsammans med gruppen i 

en cirkel, där också den nya deltagaren tagit plats. Jag lägger märke till att 

deltagarnens kroppsspråk tyder på en viss motvilja. Hon sitter med benen i kors, 

armen lutad mot stolskarmen och tittar ut genom ett fönster en bit bort. 

Dramapedagogen berättar att en annan deltagare är hemma idag med sjukt barn, men 

att hon hälsar till oss allihop.  Dramapedagogen säger att vi börjar med en runda och 

ger ordet till den nya deltagaren - Hur är det idag? Dramapedagogen har inte fått 

någon information om den nya deltagaren, annat än att hon varit sjuk den första 

veckan. Hon har ingen annan förhandsinformation att gå på inför det första mötet med 

henne utan har bestämt sig för att jobba utifrån det som händer. 

Den nya deltagaren berättar kortfattat att hon har sovit dåligt under natten och att 

hon känner sig låg.  Sen visar hon tydligt att hon är klar och rundan fortsätter. Hela 

gruppen påverkas av den nya energin.  En av deltagarna säger att det är bra men att 

han fortfarande tycker att det känns jobbigt att komma hit och möta andra människor. 

Dramapedagogen ställer några frågor till honom som kretsar kring hur den sociala 

fobin har sett ut och när den började, vilket han öppet berättar om. När han pratat 

upplever jag att det blir en skillnad i gruppen, där de ”gamla” deltagarna lyssnar och 

försöker stötta, medan den nya vänder sig ännu mer inåt och fortsätter stirra ut genom 

ett fönster. Att komma in i en redan etablerad grupp och troligtvis sedan tidigare bära 

på ett utanförskap underlättar inte situationen. Jag är förvånad att hon ändå valde att 

komma. 

 

Dagens tema är Omvärldsanalys. I sin planering har dramapedagogen fokuserat på 

arbetsrelaterade frågor och frågor som rör vår framtid, där vi kan ha olika åsikter och 

tankar beroende på vem vi är och vad vi bär med oss. Dramapedagogen har även idag 

valt att använda sig av värderingsövningar som exempelvis heta stolen, fyra hörn och 

på rad. Idag upplever jag frågorna som mer lättförståeliga än under 

jämställdhetstemat och jag tycker att det verkar som att deltagarna har mer olika 

åsikter än likriktade.  Alla deltar i övningarna även om jag märker en fortsatt 

tveksamhet från den nya deltagaren. Hon uttrycker sig mycket väl och gör inga verbala 

anmärkningar på kursen. Däremot flyter hon inte in i gruppen, hon delar inte skratt 
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och verkar inte lyssna när andra pratar. Hon fortsätter att titta ut genom fönstret. Att 

försöka förstå hennes upplevelse av kurstillfället är mycket svårt, då den dels kan 

präglas av smärtproblematik, dels av svårigheterna med att komma in i en redan 

etablerad grupp samt av hennes egna negativa upplevelser sedan tidigare av liknande 

sammanhang. I mina ögon bemöter dramapedagogen henne med respekt och 

accepterar när hon till en början väljer att inte delta i de mer fysiska övningarna. Under 

denna kursdag ser jag tydligt att gruppen, bortsett från den nya, har accepterat 

arbetssättet och att de verkar lita på dramapedagogen. De tvivel och eventuella 

rädslor som fanns i kursstartens början verkar ha minskat kraftigt. Dramapedagogen 

har fortfarande ett mycket lugnt tempo, där stor del av tiden går åt till att samtala 

efter och innan övningar. Det inslag av gestaltande, som annars är starkt förknippat 

med drama, är här förpassat i bakgrunden. Dramapedagogen ser ut att lyssna intensivt 

när någon av deltagarna berättar något och kommer ofta med bekräftande ord eller 

ett varmt leende. 

 

I den avslutande rundan frågar dramapedagogen vad deltagarna bär med sig hem från 

kursdagen. Reflektionerna från deltagarna handlar om tankar kring sin egen framtid 

och sina drömmar, saker man vill prioritera mera och vad man vill göra i det 

kommande arbetslivet. Jag slås av att det är en målgrupp som har mycket i sitt 

livsbagage. Fler kämpar mot fysisk smärta och psykiska problem. Jag tänker också att 

det finns ett stort mod i var och en. Flera hade ingen klar uppfattning om kursen annat 

än att den skulle vara i grupp och handla om personlig utveckling. Jag är imponerad 

och tacksam över att jag får delta och se det som händer. Den nya verkar något mer 

avslappnad när vi avslutar. Men hon ler inte en enda gång och jag misstänker att det är 

första och sista gången jag möter henne i gruppen. 

Tolkning och analys 

Dagen innebär en extra spänning för mig då en ny deltagare plötsligt dyker upp. Att ta 

in nya deltagare i en grupp som precis påbörjat sin gruppetablering känns inte 

optimalt, men dramapedagogen är medveten om förutsättningarna och motsätter sig 

inte utan försöker anpassa sig till det som sker så gott det går. Den här gången inleder 

hon dock inte med att fråga varför den nya deltagaren har valt att komma, utan startar 

istället med en ”vanlig” runda, där deltagarna kan berätta om hur det är just nu, idag. 

Kanske har det betydelse, kanske inte, men under den fortsatta tiden upplever jag att 

deltagarens kroppsspråk visar på ett motstånd och en ovilja att närvara. Jag riktar 

tankarna mot rekryteringen till kursen och undrar om deltagaren kände sig tvingad att 

delta. Dramapedagogen fortsätter sitt arbete och utgår ifrån en planering som hon 

gjort kring temat omvärldsanalys. Idag känns planeringen mer anpassad till gruppen än 

vad jämnställdhet kändes och deltagarna är engagerade och bekväma i övningarna. Jag 

reflekterar över det faktum att jag kanske hade gått snabbare fram och gjort mer 

övningar, medan dramapedagogen fortsätter i ett lugnt tempo och tar mycket tid till 

att lyssna och samtala. Framtidsfrågor varvas med tankar om arbete eller studier och 

det utifrån individens egen vilja. Kanske kan det öka motivationen i sig att dela sina 



 

34 
 

tankar med andra och att andra lyssnar? Jag undrar också hur man skulle ha agerat för 

att göra förutsättningarna för den nya deltagaren bättre. I andra dramapedagogiska 

sammanhang brukar man inte ta in nya deltagare efter påbörjad kurs, då 

gruppetableringen redan har startat. Dramapedagogen tvingade inte in deltagaren i 

något och var lyhörd för hennes signaler, men hela scenariot kändes onödigt. Jag 

bestämmer mig för att tillfråga vägledaren hur rekryteringsprocessen har sett ut för att 

få klarhet i frågan. 

 

Fjärde kursdagen 

En stund innan kursen börjar sitter jag tillsammans med dramapedagogen och 

samtalar. Jag känner mig upprörd över den korta tid som är kvar av kursen. Jag kan 

inte förstå hur man har tänkt då man valt att göra kursen så kort. Vad kan man vänta 

sig ska hända på sex tillfällen? Några av deltagarna har dessutom varit sjuka under en 

eller flera tillfällen. Kan man verkligen arbeta med drama som personlig utveckling 

under dessa förhållanden? 

 

Det är dags att börja arbeta igen. Den nya har inte dykt upp, precis som jag anade. En 

annan deltagare är även idag hemma med sjukt barn. Det innebär att hon hittills har 

missat två av fyra tillfällen. Återigen tidsaspekten. Dagen börjar med en runda, där 

deltagarna får berätta vad de har för tankar kring självständighet. Idag finns det en 

livlighet i gruppen, och samtliga pratar fritt och tankfullt. Det känns att vi börjar lära 

känna varandra och arbetet är inte lika trevande som det var till en början.  

Jag lägger märke till att olika roller har börjat bli synliga i gruppen. Gruppen är liten och 

det påverkar arbetet i det stora och i det lilla. Dynamiken i övningarna blir lidande, 

men i samtalen finns det tid att låta alla göra sin röst hörd. Vi börjar jobba med en 

övning som kallas Picasso, där alla ritar av alla utan att titta på papperet. Här övar vi 

både ögonkontakt, att släppa prestationskrav men också på att ha roligt tillsammans, 

då bilderna blir lustiga figurer som kan sakna både hår och haka och ha näsan mitt i 

ögat.  Efter att övningen i sig är klar, jobbar vi vidare med bilden som vi valt att 

representera oss själva med.  Med hjälp av bilden berättar deltagarna vad de önskar 

förstärka hos sig själva. Jag blir starkt berörd när deltagarna pratar. Rörd över det mod 

som de visar, över den tillit till gruppen som de bekräftar genom att dela sin historia. 

Jag får kämpa med gråten. Att medverka som deltagande observatör är på inget sätt 

enkelt. Jag blir också en del i gruppen och ser att jag själv går igenom olika processer. 

Jag är dramapedagog, arbetskamrat, forskare och privatperson, i ett. Allt bär jag med 

mig in i gruppen, allt bär jag med mig ut därifrån. Jag ser på inget sätt arbetet i 

dramakursen objektivt, utan upplever och sorterar intrycken jag får utifrån det jag bär 

med mig. När vi avslutar dagen med den sedvanliga rundan säger en av deltagarna, 

som en reflektion på en övning vi gjort, att han är förvånad över att ord kan betyda så 

mycket. Han har fått positiv återkoppling i gruppen och man ser att han ser glad och 

avslappnad ut. Han stammar inte och pratar fritt utan längre pauseringar . Jag minns 

mina starka tvivel på dramakursen för bara några timmar sen. Jag tänker att vi vet så 
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lite om vad som kan vara nyckeln till framgång. Kanske var det bara orden, samtalen 

och mötena. 

Tolkning och analys 

Redan innan detta pass upplevde jag en stor frustration över hur kort tid som fanns 

kvar av kursen. Känslorna grundar sig i att jag sett mycket positivt hända och att det 

känns dumt att sluta när man precis har kommit igång. På ett sätt känns det som ett 

svek att inte följa med deltagarna i hela processen utan lämna dem när de precis har 

kommit över startblocket. Samtidigt har jag dramapedagogens tankar om kursen som 

en början på något i bakhuvudet och förstår att även jag måste lämna mina egna 

ambitioner åt sidan och titta på nuet. Varje tillfälle är viktigt och att ha den tanken 

med sig verkar vara dramapedagogens förhållningssätt. Under denna dag upplever jag 

att deltagarna känns gladare och mer energiska än tidigare och jag tolkar det som att 

spänningarna har släppt och att de känner sig trygga. Temat för dagen är 

självständighet, som är fritt tolkat av dramapedagogen utifrån ” min plats i samhället” . 

Alla deltagarna framför vad självständighet betyder för dem och vi tittar närmare på 

vad var och en vill jobba med hos sig själv för att bli mer självständig. Jag reflekterar 

över att en av anledningarna till att alla är så pass öppna, kanske beror på att alla 

medverkar. Dramapedagogen berättar också om sina erfarenheter och delar med sig 

på ett personligt plan. Så gör även jag och praktikanten. Kanske spelar det roll? I slutet 

av kursdagen påminner en deltagare mig om att jag återigen har dragit förhastade 

slutsatser om kursen med en enkel kommentar om vad som betyder något. Ibland tror 

jag att jag fokuserar för mycket på vad som görs, i den mening av övningar, istället på 

vad som händer i gruppen. Det kanske inte är dramapedagogiken i sig som är 

huvudorsak till de framsteg jag upplever hos deltagarna utan deras motivation och 

interaktionen i gruppen och med ledaren? Detta blir avslutet på mina observationer i 

dramakursen. Under tillfälle 5 och 6 har jag förhinder och kan inte delta. Jag åker ändå 

förbi gruppen och säger hejdå och får ett löfte från deltagarna om en intervju vid ett 

senare tillfälle. 

 

Sammanfattning och reflektion 

Efter kursen försöker jag sammanfatta det jag har sett . Intrycken är många och för att 

försöka förstå vad som har hänt går jag igenom de massiva fältanteckningarna som jag 

skrivit efter varje tillfälle. En klar röd tråd följer dramapedagogen och hur hon förhåller 

sig till deltagarna och projektets ramverk. Ett annat spår följer deltagarna och deras 

handlingar igenom kursen och vad om kan ha haft betydelse. Jag uppfattar 

dramapedagogen som lyhörd, inkännande, positiv och varande i nuet. I de allra flesta 

situationer som uppstår agerar hon på ett lugnt och tryggt sätt med stor respekt för 

individerna hon arbetar tillsammans med. Jag uppmärksammar att hon intar ett jämlikt 

förhållande till sina deltagare, där hon utgår ifrån att individen vet vad denne behöver 

och vill. Dramapedagogen kan ses som något anarkistisk i förhållande till 

kursplaneringen, där hon i de allra flesta fall väljer att anpassa teman utifrån 

deltagarnas behov. Dock står tydligt i projektbeskrivningen att arbetet ska utgå ifrån 
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individens behov och förutsättningar, vilket dramapedagogen kan sägas göra. Även 

tidsaspekten påverkar kursen och dramapedagogen väljer där att inte arbeta med 

gestaltning eller vardagliga rollspel, utan koncentrerar arbetet på gruppdynamiska 

övningar och värderingsövningar. Varje tillfälle har ett tema, vilket gör att samtliga 

teman berörs men inte fördjupas. Under kursens gång varierar deltagarantalet och 

dramapedagogen tar emot samtliga deltagare, oavsett när de startar kursen, vilket är 

en anpassning till ramverket som inte kan anses vara optimalt för gruppen eller 

individen. Deltagarna har olika ingångar i kursen och verkar inledningsvis alltifrån 

nyfikna och positivt inställda till nervösa och rädda. Sett utifrån betraktarens öga kan 

betydelsegrundande faktorer för deltagarna ha varit dramapedagogens 

förhållningssätt och deras egen vilja att medverka. 

 

Intervjuer 

Det är april och dramakursen i Norrsken är över sedan några veckor tillbaka. Jag träffar 

tre av deltagarna på ett bibliotek i staden. Vi har pratat på telefon innan och bestämt 

oss för enskilda intervjuer. Jag är nyfiken på hur de ser på dramakursen nu när en tid 

har gått och de har lite distans till vad som hände. Jag undrar vad de kommer ihåg av 

rekryteringen till dramakursen och hur det påverat deras förväntningar på vad som 

skulle ske. Jag undrar också hur de ser på dramapedagogen och hennes roll men 

kanske framförallt om de upplever att kursen ”gett” något, som vi också pratade och 

diskuterade under kursens gång. Är det något de skulle ha velat ändra på eller ställer 

sig kritiska till? Jag har skrivit ner lite frågeställningar innan mötet men följer upp med 

följdfrågor varefter intervjun pågår. De tre samtalen genomförs efter varandra. 

Deltagarna har dagen innan vårt möte tagit del av en föreläsning av Röda korset inom 

ramarna för Norrskensprojektet och de verkar nöjda. Vi småpratar en stund om 

vardagliga ting innan jag backar tillbaka tiden och samtalet får en mer intervjuartad 

inriktning. 

 

Jag frågar deltagarna hur de upplevde den information de fick om kursen. Deltagaren 

som verkade ha trott att kursen skulle vara en teaterkurs säger att hon gjorde den 

kopplingen själv, då hon deltagit i en dramagrupp tidigare. Hon menar att vägledaren 

snarare var mycket tydlig med att det inte var teater, till den grad att hon nästan 

upplevde det som ursäktande. En annan deltagare säger att hon inte riktigt kom ihåg 

exakt vad vägledaren sa, men att det var något ”dramaaktigt” som kunde passa, då 

deltagaren höll på att öva upp sin självkänsla och sitt självförtroende. Den tredje 

deltagaren säger att han inte direkt fick någon information, utan att det var en 

dramakurs och att det skulle vara små grupper och att det var en dramapedagog som 

också hade en annan utbildning.  

 

Jag undrar vad deltagarna hade för förväntningar på kursen innan den startade. Det 

står snart klart för mig att alla hade väldigt olika tankar. En av deltagarna berättar att 

hans största mål var att våga gå dit. För att ta sig till den första introduktionsträffen 

cyklade han en dryg mil från sin bostad till kurslokalen i råkalla februari, allt för att 
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undvika att åka buss men ändå kunna komma. Jag frågar vad det var som gjorde att 

han vågade, att han faktiskt kom.  

Jag var mest fokuserad på att klara av att gå dit… jag har försökt bli 

av med min fobi att vara bland folk så jag tänkte att det skulle vara 

ett bra första steg. Men det var otroligt jobbigt att gå dit, man var 

som en stenbit. Hjärtat klappa å så börja man svettas. Man var på 

väg å gå flera gånger 

En annan deltagare berättar 

Jag tror inte att jag hade några andra förväntningar, jag försöker 

vara öppen. Jag såg fram emot att få någonting att göra någon dag i 

veckan och lite nya rutiner. Även om jag hade kunnat tacka nej, så 

valde jag att gå kursen… Genom att jag är den person jag är så var 

jag såklart lite nervös, men det släppte väldigt snabbt. Dels därför 

att det var en liten grupp och det fanns en bra stämning, så man 

snabbt kom in i det. Den lilla nervositeten försvann och jag kände 

mig trygg snabbt… 

Den tredje deltagaren jag pratar med säger att hon egentligen mest tänkte att den 

kunde bli kul, utifrån hennes tidigare erfarenheter av teater, men vittnar också om en 

viss tveksamhet kring var kursen skulle leda till 

Jag tänkte att nu kanske jag får kontakt med människor som är 

likadana som jag, jag tänkte nog på dramapedagogen och att jag 

själv gärna jobbar med drama. Det måste ju vara skitkul! Jag gick in 

med positiva tankar, men även en liten röst som sa, vad ska nu det 

här ge? Den släppte dock redan efter första gången. 

Jag har själv många minnesbilder av dramakursen och antar att även deltagarna har 

det så jag frågar dem vad de kommer ihåg. Alla tre berättar om olika övningar som vi 

gjorde. Bollövningen, som jag kallar bollar i mönster, verkar ha fastnat i minnet. 

Övningen var bland de första som gjordes under introduktionsträffen och följdes upp 

med ett samtal kring hur det kan se ut i livet när man har mycket på agendan.  

Jag behöver inte fånga alla bollar på en gång! Fan det är ju det jag 

gör hela tiden, dom kastar ju bollar på mig varenda dag. Jag måste 

be folk vänta, jag har inte tid med allting samtidigt. 

... berättar en av deltagarna. Ytterligare en deltagare nämner samma övning och hur 

stressande den till en början verkade, men också hur övningen ändrade karaktär då 

gruppen insåg att man varken behövde vara snabb eller ha koll på allt och alla för att 

hålla bollarna i luften. Jag tänker att den fick symbolisera hur en praktisk övning kunde 

resultera i en aha-känsla, direkt överförbar till deltagarnas egen situation, precis som 

en av dem påpekade. Samtliga nämner också värderingsövningen ”Heta stolen” som 
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något positivt men också jobbigt och svårt. Två av deltagarna jag pratar med nämner 

just dessa övningar som mest utmanande, men de kan också se att de verkligen fick 

öva på det som de tyckte var svårt. 

Jobbigast var när man satt i ringa å så satt alla å lyssna och kolla på 

en när man prata. Men det gick som lättare å lättare för varje gång. 

Var eftersom så lärde man sig att dom inte skrattar om jag inte får 

fram orden eller stammar. 

En annan deltagare berättar att hon har väldigt svårt att uttrycka sig i grupp. I 

värderingsövningen som vi gjorde kring jämställdhet upplevde jag att hon blev nervös 

och såg obekväm ut och jag undrar hur hon själv upplevde det. Utan att nämna mina 

förutfattade meningar berättar hon självmant att just värderingsövningarna är något 

hon speciellt kommer ihåg och har tänkt på efteråt. Hon säger att hon efter 

kursdagarna åkte hem och gick igenom vad alla hade sagt. Hon funderade mycket på 

hur olika vi är och hur olika man kan tänka. Hon medger att det inte var lätt att 

formulera sig alla gånger, men att hon tyckte att hon tydligt kunde se sin egen 

utveckling, då hon faktiskt hittade orden och vågade prata, i förhållande till hur det 

sett ut tidigare. Efter samtalet reflekterar jag kring det faktum att alla utgår ifrån sina 

egna upplevelser och att det som observatör är svårt att få en hel bild av vad som 

händer. Min tolkning utifrån kursdagen hade kunnat stanna vid det jag såg och 

upplevde utifrån min referensram, dvs. att en deltagare verkade pressad och obekväm. 

I samtalet med den berörda får jag istället en möjlighet att förstå hennes upplevelse 

och se helheten. 

 

Jag frågar deltagarna hur de upplevde att varje dag hade ett tema att jobba med. En av 

deltagarna säger att hon tyckte att det var bra att ha ett tema per dag, att det blev 

mindre rörigt då och att man visste vad man skulle jobba med den gången. Hon menar 

också att det är bra med ett tema per dag om man är borta. Då vet man att det är ett 

nytt tema när man kommer tillbaka. En deltagare säger att hon inte minns något tema 

speciellt, utan att det var övningarna som gjorde det lättare att komma ihåg sådant vi 

pratade om. Hon säger: 

Egentligen skulle det ha kunnat vara vilket tema som helst, det 

viktiga vara att man fick ta ställning till olika saker 

Ingen av deltagarna nämner jämnställdhet eller omvärldsanalys, inte heller 

kommunikation. Har då dramakursen påverkat deltagarna på något sätt? En av 

deltagarna berättar att han upplever att det är mycket lättare att vara ute bland folk 

nu än innan kursen. Då träffade han inga andra människor än sin familj. Idag tar han 

längre och längre promenader på stan och även om det känns jobbigt så är det 

överkomligt. Till intervjun åkte han buss, något han också övar på. Han menar att 

kursen gjorde det synbart för honom att det är vikigt att göra, att utsätta sig för det 

som är jobbigt för att ta sig igenom och gå vidare.  



 

39 
 

Det går mycket lättare att vara kring folk… det är väl för att man 

utsatte sig och att det inte var så farligt 

 En annan deltagare säger: 

 Jaaa…det mest tydliga jag kan känna, det är egentligen lite mer 

abstrakt, det är det här att det känns som att jag har en större 

motivation på nåt sätt, att ta tag i allt som jag vill göra, att kämpa 

för att nå dit. Det är väl det påtagligaste jag kan känna. 

Hon berättar att hon visste vad hon ville även innan kursen, men att hon fick en ny 

skjuts att verkligen ta tag i sina drömmar. En annan deltagare upplever att hon tar det 

mycket lugnare idag än tidigare och att hon under kursens gång fick en rad ”aha” 

upplevelser under och utifrån upplevelser av övningar. Hon nämner också vid ett 

flertal gånger dramapedagogen som en inspirationskälla och hur kul det var att vara 

med. Jag slussas tillbaka i tiden och kommer ihåg hur jag tvivlade på dramakursens 

betydelse, att kursen skulle vara för kort för att ge avtryck hos deltagarna och inser när 

jag pratar med dem att jag hade fel. Alla deltagare pekar själva på positiva 

förändringar, allt ifrån att våga vara bland människor till att ha en ökad motivation och 

att kunna ta det mer lugnt.  

 

När det gäller dramapedagogen nämner samtliga egenskaper som glad, positiv och 

sprallig. Alla säger sig också ha upplevt sig trygga med henne som ledare och flera 

tillfrågade säger samma sak; rätt person på rätt plats.  

Hon var en mjuk vanlig människa, tryggt! Här kan jag bara slappna 

av, jag måste inte vara nå annorlunda, här kan jag vara X! Det är 

skitbra 

Jag iakttog henne lite, hon tog alla på sitt plan, hon gick aldrig för 

långt med någon, hon hade på nåt sätt hunnit läsa av alla 

människorna i gruppen! 

Hon sa inte fattar du eller förstår du? utan är jag tydlig? Jättebra!  

Hon var finkänslig men rak och ärlig 

Hon var en rolig person, glad och sprallig varje gång…det gjorde det 

roligare att gå dit, än om det bara varit en person som suttit och 

läst ur en bok å sagt att nu ska vi göra det här… 

Hon var glad och sprallig, positiv… jag kände mig glad när jag kom in 

dit, hon var en sån person 

Deltagarnas uppfattningar om dramapedagogen stämmer väl in med mina 

observationer, vilket jag inte på förhand kunde säga säkert då jag vid det här laget 
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börjar inse att jag inte kan ta något för givet. När jag frågar deltagarna om det var 

något som man borde ändra på eller som var mindre bra nämner samtliga att tiden var 

alldeles för kort. En av deltagarna är kritisk till att man jobbar med personlig utveckling 

under så kort tid och menar att det kanske hade behövts mer arbete med det som har 

varit hos deltagarna, för att sedan kunna se framåt och börja tänka jobb. Hon menar 

att det tar betydligt längre tid att jobba med personlig utveckling än tre veckor.  

Jag har inte något negativt att säga och det är ju egentligen väldigt 

ovanligt, men jag ser möjligheterna i det här… Jag upplever att det 

var för lite, för personlig utveckling behöver man jobba med ett 

ganska bra tag. Det var för få tillfällen, man kan ju bli sjuk och så där 

och det ska inte kännas att shit, nu missar jag ju det här! Så det var 

för få tillfällen!! 

De andra säger 

Kommer inte på något allt kändes bra. Ämnena som vi gick igenom 

blev bara som att vi nosade på litegrann. Vissa gånger hade man 

velat veta mer men det var så lite tid. 

Inget jag har tänkt på, just nu känner jag bara dom positiva 

grejerna. Det kändes positivt genom hela kursen. 

När vi säger hej då till varandra tänker jag att det verkar som att deltagarna har 

fortsatt i en positiv riktning efter dramakursen. En av deltagarna får ett samtal under 

intervjun som handlar om ett kommande vikariat. En annan deltagare berättar om 

fortsatt arbete med personlig utveckling och de framsteg deltagaren gör på det sociala 

planet.  Relaterat till den mer dystra forskningen kring arbetsmarknadsprojekt verkar 

det åtminstone som att deltagarna i det här projektet ser en mening med 

dramakursen, även om den i nuläget inte kan visa några resultat i form av arbete eller 

studier. 
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Sammanfattning av intervjuer med deltagare  

Intervjuerna med deltagarna hjälper mig att se på mina deltagande observationer i ett 

annat ljus. Jag blir ännu mer medveten om hur påverkad jag har varit av min yrkesroll 

och den förkunskap jag äger och ser värdet av att prata med deltagarna om deras 

upplevelser. Under intervjun kan jag lättare förstå det som hänt i dramakursen och 

vilka faktorer som varit viktiga för utfallet av den.  

 

 Deltagarnas bild av vad kursen skulle kunna innebära byggde antingen på 

vägledarens information om kursen eller på deltagarnas tidigare erfarenheter 

av drama/teater.  

 

 Deltagare hade olika förväntningar på kursen, men samtliga jag pratar med 

hade en egen vilja/ motivation att delta i kursen, exempelvis att kunna öva på 

att vara bland folk, prata i grupp eller att ha kul! 

 

 Deltagarna kommer ihåg olika övningar som gjordes, många av en praktisk 

karaktär som på något sätt lämnade avtryck eller gav en insikt. 

Värderingsövningarna nämner samtliga och även om två av deltagarna 

upplevde dessa som bitvis väldigt jobbiga, ser båda att de utvecklades av dessa 

under kursen gång. Dramapedagogen skapade en trygg känsla då hon tydligt 

förklarade och visade hur övningarna skulle göras samt berättade vad de 

syftade till och samtliga uttrycker en positiv bild av dramapedagogen och 

hennes påverkan av kursen. De menar att hennes attityd gjorde det roligare att 

komma till kursen och att hon var finkänslig, ärlig och aldrig gick för långt med 

någon. 

 

 Deltagare berättar att kursen påverkat dem på något sätt. Uttalanden som att 

man fått ökad motivation att ”ta tag” i det man vill, en insikt i att man behöver 

ta det lugnare samt en ökad förmåga att vistas ute band människor får mig att 

inse att kursen ” spelat roll”. Det deltagarna uttrycker skulle kunna tolkas som 

personlig utveckling. 

 

 Deltagarna har svårt att komma på något negativt, men påpekar istället att 

kursen varit för kort. En deltagare uttrycker att personlig utveckling tar tid och 

att tiden var en bristfaktor. 
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Resultatanalys 
Syftet med studien var att belysa vad drama kan ha för betydelse i ett 

arbetsmarknadsprojekt med ett deltagarorienterat perspektiv. Under resultatanalysen 

framkom fyra olika betydelsegrundade faktorer för deltagarna i dramakursen som här 

analyseras och tolkas. Vidare analyseras vad dramakursen har inneburit för deltagarna. 

 

Betydelsegrundade faktorer för deltagarna i dramakursen 

 Deltagarnas egen vilja och motivation till förändring 

 Dramapedagogens förhållningssätt  

 Aktiviteter/Övningar 

 Tiden 

Deltagarnas vilja och motivation 

Samtliga deltagare som jag har samtalat med vittnar om att de ville ha en förändring i 

sitt liv redan innan de gick in i projektet. Efter en inrådan av sin vägledare har de tackat 

ja till att närvara vid den första introduktionsträffen till dramakursen för att få en bild 

av hur den skulle kunna se ut. De nämner olika känslor inför den första träffen, alltifrån 

glad och förväntansfull till nervös, spänd och rädd.   

”Jag var mest fokuserad på att klara av att gå dit... jag har försökt 

bli av med min fobi att vara bland folk så jag tänkte att det skulle 

vara ett bra första steg. Men det var otroligt jobbigt att gå dit, man 

var som en stenbit. Hjärtat klappa å så börja man svettas. Man var 

på väg å gå flera gånger…( s. 25) 

Deltagarnas definition av situationen innan kursen startade var olika, individuell. 

Deltagarna berättar att de har uppfattat att kursen skulle handla om personlig 

utveckling och att det var en dramapedagog som skulle leda arbetet. Här verkar det 

som att deltagarna har litat på vägledarens definition av situationen, att dramakursen 

kunde vara bra för dem. Det kan tyda på att vägledaren har etablerat en god kontakt 

med deltagaren och på så sätt medverkat i deras val. Sett utifrån det perspektiv att alla 

deltagare i dramakursen som valt att vara där upplevde att dramakursen har tillfört 

något, kan man säga att kursen har gett resultat. Den deltagare som visat motstånd 

men ändå på inrådan av vägledaren deltagit vid ett tillfälle, upplevde inte att kursen 

fyllde ett syfte och valde en annan väg. Således bör deltagarens vilja och motivation 

vara en bidragande faktor i en dramakurs som denna. 

Dramapedagogens förhållningssätt  

Såhär beskriver en deltagare dramapedagogens förhållningssätt i gruppen 

Jag iakttog henne lite, hon tog alla på sitt plan, hon gick aldrig för 

långt med någon, hon hade på något sätt hunnit läsa av alla 

människorna i gruppen. 
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Dramapedagogen har försökt förstå de olika definitioner av situationen som 

deltagarna bär med sig in i dramarummet genom att observera, lyssna och ställa 

frågor. Hon har visat lyhördhet för deltagarnas behov och reaktioner genom att vara 

medveten om de negativa känslor och rädslor som kan väckas i dramaövningar. I 

dramakursen, som syftar till personlig utveckling, hade det varit förödande lätt att som 

dramapedagog använda de metoder vi känner till för att skapa en förändring, 

exempelvis genom rollspel. Att som dramapedagog ”veta” vad som är bra för individen 

utifrån sina egna föreställningar och sin egen situation hellre än att ta in deras 

föreställningar och deras definition av situationen hade varit att ta ett 

utifrånperspektiv. Dramapedagogen läser istället av deltagarnas definion av 

situationen genom att tolka deras kroppspråk och lyssna till vad de säger och intar 

utifrån detta ett inifrånperspektiv från vilket hon anpassar sin undervisning.  

Dramapedagogen upplevs som glad och positiv av deltagarna och flera nämner att hon 

är rätt person på rätt plats. I ett av samtalen med en deltagare nämner hon att 

dramapedagogens sätt att vara gjorde henne glad. Redan innan kursen lade jag märke 

till att dramapedagogen verkade lugn och samlad och att hon såg förväntansfull och 

glad ut, trots att vi pratat om de svårigheter som kunde finnas inom ramen för kursen. 

Hennes definition av situationen var att hon skulle agera utifrån det som hände i 

gruppen här och nu och hon vilade tryggt i den uppfattningen. Sett utifrån verkar hon 

även ha agerat utifrån tanken att om jag definierar situationen som positiv, så kommer 

det att påverka de individer jag möter.  

 

Dramapedagogen har mycket att förhålla sig till under kursen. Hennes främsta fokus 

verkar vara deltagarna, vilket bekräftas av deltagarnas utsagor och mina 

observationer. Med hänsyn till deltagarna anpassar dramapedagogen arbetet så att 

det ska fungera för alla, dvs individanpassas, vilket är i enlighet med projektets 

ramverk. Hon behöver förutom det ta ställning till gruppen i sin helhet. Gruppstorleken 

har säkerligen påverkat förutsättningarna för kursen på olika sätt. De deltagare som 

led av social fobi upplevde att gruppen var lagom stor och att det i sig skapade en trygg 

plattform att vistas på. Ser man däremot på arbetet med värderingsövningar, där 

deltagarantalet ofta pendlade mellan 4-6 deltagare, blir möjligheten att bearbeta olika 

attityder och åsikter mindre. Totalt bestod dramakursen av fem deltagare, varav en 

endast deltog vid ett tillfälle. De övriga deltagarna hade hög närvaro, men var ändå vid 

några tillfällen frånvarande, vilket påverkade gruppen och arbetet och var något som 

dramapedagogen var tvungen att anpassa sitt arbete till. Dramapedagogen visar också 

att hon gör justeringar i sin planering utifrån det som händer i gruppen och att de 

teman som sedan tidigare är bestämda, utgör en ledstjärna för arbetet, men inte blir 

styrande. Man kan således konstatera att dramapedagogen har varit lyhörd för 

gruppens behov och tagit huvudansvaret för att skapa trygghet (Hägglund & Fredin, 

1993) vilket har spelat stor roll för deltagarnas upplevelser i kursen. Vid andra 

kurstillfället väcktes frågan om vad kursen egentligen ska ge. Dramapedagogen 

empatiserar med deltagaren och frågan tas sedan upp i helgrupp. För att, min tolkning, 

inte förstärka deltagarnas definition av situationen, dvs att dramakursen är så kort att 
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den riskerar att definieras som meningslös, nyttjar dramapedagogen en metod som är 

vanlig bland terapeuter, nämligen ändringar av definitioner av situationer (Trost & 

Levin 2004). Dramapedagogen belyser för gruppen att även om dramakursen är kort, 

så finns det mycket tid kvar i Norrskenprojektet att fortsätta det arbete man som 

deltagare påbörjat. Därmed väljer dramapedgogen att se till hela projektet, som pågår 

under en treårsperiod. Även jag som deltagande observatör kunde uppleva en egen 

lättnad över den definitionen att allt inte behöver ske här och nu. 

Aktiviteter/Övningar 

Då teman i kursen var satta redan innan kursstart, kan man säga att ramverket för 

kursen var gjort med ett utifrånperpektiv. Projektet hade utifrån mål styrt vilka teman 

som skulle andvändas. Det kan tolkas som att projektet på förhand hade bestämts vad 

deltagarna behövde och vad som skulle leda dem till en personlig utveckling, där 

teman som exempelvis jämställdhet och omvärldsanalys var bestämda sedan innan. I 

det fallet kan man inte säga att projektet empatiserade med deltagarna, utan snarare 

trodde sig veta vad som var bra för dem. Det i sig strider mot projektets målsättning 

att tillvägagångssättet i projektet ska bygga på individens behov och förutsättningar. 

Hur kan man veta att deltagarna i kursen hade behov av att arbeta med jämnställdhet 

och omvärldsanalys? En av deltagarna tyckte visserligen att det rent praktiskt var bra 

att ha ett tema för dagen och sedan byta till ett annat och ingen hade något ont att 

säga om tematiken. Däremot var det ingen som lade någon större vikt vid ett speciellt 

tema utan snarare värderingsövningar som metod.  

Egentligen skulle det ha kunnat vara vilket tema som helst, det 

viktiga var att man fick ta ställning till olika saker 

Som deltagande observatör kunde jag se den utveckling som skedde i samband med 

värderingsövningarna, då det till en början var svårt att formulera svar på de frågor 

man tagit ställning till, medan man mot slutet av kursen agerade mer livligt och 

högljutt. I dramakursen deltog samtliga deltagare i värderingsövningar av olika slag och 

alla uttryckte sig i positiva ordalag om dessa. I samtal efter kursens avslut var också 

dessa övningar något som deltagarna själva tog upp som minnesvärda och 

betydelsefulla.  

Jobbigast var när man satt i ringa å så satt alla å lyssna och kolla på 

en när man prata. Men det gick som lättare å lättare för varje gång. 

Var eftersom så lärde man sig att dom inte skrattar om jag inte får 

fram orden eller stammar. 

En av deltagarna beskriver sin upplevelse av värderingsövningen ”heta stolen” . Tolkat 

ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan det ses som deltagaren först 

definierar situationen som obehaglig, men att han eftersom omdefinierade 

situationen. Även här går det att tolka deltagarens upplevelser sett med hjälp av 

Thomas teorem (Trost & Levin 2004 s.17) . "Om jag pratar i gruppen och inte får fram 

orden så kommer de att skratta” vilket senare omdefinierades till ”Om jag pratar i 
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gruppen och inte får fram orden så skrattar dom inte." Om en deltagare definierar en 

situation som verklig, blir den också verklig i sina konsekvenser, vilket innebär att den 

verklighet som människan varseblir styr hennes beteende. Man kan alltså tänka sig att 

deltagaren tidigare agerat efter den verklighet som han upplevde som sann. 

Deltagaren skulle i det här fallet ha omdefinierat situationen då gruppen inte har gett 

näring till hans första definition, det vill säga, ingen i gruppen skrattade åt honom när 

han pratade, alltså ändrar han sin definition av situationen ( a. a. s.12-13). Deltagaren 

berättar att det går lättare för honom att möta människor nu än innan kursen, även 

om han fortfarande känner oro. Han tror att det beror på att han fick öva på det han 

tyckte var jobbigt. Samtliga deltagare vittnar i intervjun om övningarnas betydelse i 

kursen, att inte bara sitta och lyssna utan pröva, även om det också upplevdes som 

utmanande och nervöst. Av detta dras slutsatsen att övningarna i dramakursen har 

haft betydelse för deltagarna och att de utifrån att delta i övningar upplever positiva 

förändringar hos sig själva. Här bör också poängteras att dramapedagogens tydlighet 

inför samtliga övningar/ aktiviteter spelade en stor och viktig roll för att få deltagarna 

med sig. Tydliga instruktioner kring vad som skulle göras och varför bidrog till att skapa 

trygghet där deltagarna kunde fokusera på innehåll istället för att fundera på vad 

övningen skulle leda till. Utan detta förhållningssätt hade övningarna kunnat skapa 

osäkerhet och rädsla hos några av deltagarna, vilket inte hade varit önskvärt. 

Tid  

Tidsfaktorn fick en avgörande roll i dramakursen. Dramapedagogen berättar att hon 

medvetet valde bort rollspel som gestaltande form i arbetet med hänsyn till gruppens 

situation kontra tiden. Hennes beslut får stöd i dramapedagogisk litteratur (Grunbaum 

2009 ,Wiechel 1983, Nilsson & Waldemarson 1998) men samtidigt påpekar Rasmusson 

& Erberth (1996 s. 64-65) att lekar och övningar i sig inte får bli ett mål, då de bara är 

ett första steg i dramaarbetet som ska leda vidare till det dramatiska skapandet, 

improvisationerna och rollpelen.  Även Sternudd (2000) betonar agering som själva 

kärnan i dramapedagogiken. Vad är ett dramapedagogiskt arbete utan en fiktiv 

skapande handling? Deltagarna beskriver att kursen var för kort och att man inte fick 

gå ”på djupet” i arbetet med de olika teman som kursen innehöll. Dramapedagogen 

tvingas här bortse från de behov som fanns utifrån tidsaspekten. En av deltagarna 

reflekterar över tiden i förhållande till att arbeta med personlig utveckling efter 

kursens slut. 

”Jag upplever att det var för lite, för personlig utveckling behöver 

man jobba med ett ganska bra tag. Det var för få tillfällen, man kan 

ju bli sjuk och sådär och det ska inte kännas att shit, nu missar jag ju 

det här! Så det var för få tillfällen! ” 

Deltagarna i gruppen är långtidsarbetslösa och/eller sjukskrivna. Många har kanske 

aldrig på riktigt varit delaktig i samhället. De har på inrådan av sin vägledare gått med 

på att pröva dramakursen som personlig utveckling. Även om det under kursen fanns 

ett lugn och en ”här och nu” känsla, förmedlar alla deltagare jag pratar med en tid 
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efter kursen samma sak- det var alldeles för lite! Ur den synvinkeln bör tiden ha 

påverkat deltagarna indirekt eller direkt under dramakursen. Intressant är dock att 

deltagarna beskriver dramakursen som positivt och att de ser att de blivit påverkade av 

den. 

 

Vad kan dramapedagogik ha för betydelse i ett arbetsmarknadsprojekt 

Tidigare forskning kring deltagares upplevelser av arbetsmarknadsprojekt visar att 

deltagarna inte känner sig delaktiga och sedda mer som en kategori ”arbetslösa” än 

som individer. I denna studie berättar deltagarna att de kände sig delaktiga i arbetet 

och att dramapedagogen såg dem som individer. Vad är det då som har inneburit 

skillnad? Framförallt kan de deltagande observationerna tydliggöra dramapedagogens 

förhållningssätt gentemot deltagarna och visa på ett lyhört och empatiserande 

pedagogiskt ledarskap där förmågan att skapa trygghet hos individ och grupp kom i 

första hand. Dramapedagogen var medveten om de rädslor och farhågor som kunde 

finnas hos deltagarna i förhållande till drama och var noga med att förklara vad som 

skulle göras och vad det skulle ha för mening. På så sätt skapades ett lugn hos 

deltagarna och osäkerheten dämpades. På längre sikt är det svårt att veta vilken 

betydelse dramakursen kom att ha för deltagarna. Tydligt är dock att deltagarna som 

fullföljde dramakursen upplevde den som något positivt och behovsanpassat och att 

en viss personlig utveckling kunde ske, trots tidsbristen. Kursen gav inte falska 

förhoppningar om arbete utan upplevdes som en del i en helhet, med sikte på 

egenförsörjning. Deltagarna fick inledningsvis veta att de skulle medverka i en kurs i 

personlig utveckling med en dramapedagog som ledare. Samtliga deltagare som 

fullföljde kursen kunde i efterhand berätta om hur de upplevde att kursen hade 

påverkat dem. Om man utgår ifrån de tre teman som Lepp (1998) tar upp och som 

utgör mål med personlig utveckling; medvetenhet, självkänsla och kommunikation, kan 

man utifrån resultatet tolka in att deltagarna upplever en viss personlig utveckling som 

resultat av kursen.  

”Det går mycket lättare att vara kring folk… det är väl för att man 

utsatte sig och att det inte var så farligt” 

Jaaa…det mest tydliga jag kan känna, det är egentligen lite mer 

abstrakt, det är det här att det känns som att jag har en större 

motivation på nåt sätt, att ta tag i allt som jag vill göra, att kämpa 

för att nå dit. Det är väl det påtagligaste jag kan känna”. 

På en individnivå berättar de exempelvis att de vågar mer, har högre motivation och 

större insikt i vad de behöver för att fortsätta framåt. Deltagarna vittnar om ett arbete 

utfört i grupp, men ändå anpassat till dem som individer. Några av deltagarna 

beskriver att de har fått öva på sådant som de till en början tyckte var mycket jobbigt, 

men som efterhand blev lättare och gav en insikt i vikten av att verkställa, att agera, 

för att nå en förändring. De kunde själva se att deras insatser i kursen haft betydelse 

och underlättat i nuet, även efter kursen. Deltagarna beskriver och visar att de kan 
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uttrycka sina känslor och synpunkter, ta ansvar för och hantera egna problem samt en 

ökad självkännedom och medvetenhet kring vad de vill och behöver. Det finns också 

en medvetenhet hos samtliga om att tiden i kursen var för begränsad och att det 

påverkade den mer djupgående kunskap som flera av dem efterfrågar.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att studien tyder på att dramakursen i detta 

arbetsmarknadsprojekt framförallt har varit en positiv upplevelse för deltagarna och 

att de har känt sig sedda och respekterade och upplever att en viss personlig 

utveckling har skett.  Att resultatet upplevs som positivt beror till stor del på 

dramapedagogens förhållningssätt till deltagarna som bygger på empati och lyhördhet 

och ett inifrånperspektiv, där varje individ blir sedd och lyssnad till och där syfte och 

mål med samtal och övningar framstår som tydliga för samtliga deltagare. 

  



 

48 
 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Dramakursen i detta arbetsmarknadsprojekt handlade till stor del om 

dramapedagogens förhållningssätt mer än dramaövningar i sig. Hade dramapedagogen 

enbart utfört övningar utan att lyssna till de behov som fanns i gruppen, hade det 

funnits en stor risk att kursen hade utvecklats i en annan riktning. Att dramapedagogen 

med sitt förhållningssätt som byggde på empati och lyhördhet fick deltagarna att 

känna sig trygga och delaktiga verkar ha spelat stor roll för deltagarnas upplevelser av 

kursen. Detta förhållningssätt kan i sig inte sägas vara exklusivt för en dramapedagog 

utan är ett sätt att bemöta människor på ett respektfullt sätt som kan användas i 

många olika situationer. 

 

 Dramapedagogen anpassade sitt arbete till projektets ramverk genom att vara i nuet 

och se till individen och det som hände. Utifrån det arbetade hon sedan med de teman 

som var henne ålagda. Dock innebar det vissa svårigheter och ibland uppfattade jag 

som deltagande observatör att tematiken stod i vägen. Varken jag eller deltagarna 

noterade att tematiken var viktig, snarare tvärtom. Övningarna i sig, där 

kommunikation, självkänsla och medvetenhet övades, kunde ha varit tillräckliga. Ser 

man till de aspekter som ett arbete leder till, förutom ekonomiska, dvs. tidsstruktur, 

sociala kontakter, att arbeta för ett mål som en människa inte kan nå ensam, personlig 

status och identitet samt ökad aktivitet (Hammarström, 1996), kan dramakursen ha 

medverkat till att fylla några av behoven. Drama innebär att arbeta i grupp och bidrar 

således till ökade sociala kontakter, personlig status och identitet samt att ha en 

aktivitet att gå till. Även om kursen endast pågick två dagar i veckan och under en 

begränsad tid så ledde det till en viss tidstruktur. I de arbetsmarknadsprojekt där 

endast individuella möten med vägledare sker, blir det svårare att fylla dessa behov. 

Forskning visar att människor som vill arbeta men inte får något arbete kan bli passiva, 

få en negativ självuppfattning och dåligt självförtroende, vilket i sig kan verka 

hämmande för att kunna få ett arbete. Om deltagarna kan få ekonomiskt stöd samt 

hjälp att komma till aktiviteter där de sociala aspekterna av ett arbete kan fyllas, borde 

möjligheterna för individen att få ett arbete åtminstone inte minska. 

Dramapedagogens pedagogiska mål är att deltagarna ska lära sig lita på varandra, våga 

föra fram sina idéer och kunna lyssna på varandra (Rasmusson & Erberth 1996). 

Dramapedagogen ska leda gruppen utifrån de förutsättningar som finns och vilken 

vana de har av arbetet (Lindvåg 1978). Ser man till ovanstående praktikers 

redogörelser för dramapedagogens mål, har dramakursen varit lyckad. Deltagarna 

uppger att det kände sig trygga och vågade tillsammans öva sig på det som de uppgav 

att de hade behov av. De visar och bekräftar att dramapedagogen har lett arbetet 

utifrån gruppens förutsättningar. Ser man till arbetsmarknadsprojektets övergripande 

mål, att hälften av alla deltagare ska ut i arbete eller studier, kan inte dramakursen 

kallas lyckad, åtminstone inte i dagsläget. Däremot har deltagarna fått information om 
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att kursen handlade om personlig utveckling, vilket även deltagarna vittnar om efteråt. 

Deltagarna upplevde att deras egna mål sattes i första rummet, dvs. det som de ville 

öva på spelade roll och togs upp i det dramapedagogiska arbetet. Under kursen 

samtalade man om att dramakursen i sig inte skulle leda till arbete, men däremot 

kunna vara ett steg på vägen. Det betyder att deltagarna själva var medvetna om att 

målet med kursen inte var arbete eller studier. Ulmestig (2009) pekar på att arbetslösa 

som känner sig erkända och positiv inställda i arbetsmarknadsprojekt verkar bli 

självförsörjande snabbare. Vilken inställning och uppfattning deltagarna hade till 

Norrskensprojektet i stort innan de påbörjade dramakursen förtäljer inte denna studie, 

men om dramakursen har medverkat till att deltagarna känner sig erkända och positiva 

så kan kursen i sig ha betydelse även ur den aspekten. 

 

Resultatet i studien är baserat på deltagande observationer och intervjuer med en 

mycket liten grupp. Syftet med fältarbetet har inte varit att visa upp en mätbar eller 

objektiv bild av ”verkligheten” utan att beskriva, tolka och förstå de subjektiva 

betydelser och perspektiv som finns hos gruppen (Svensson & Starrin 1996). I studien 

har jag använt mig av triangulering som ett sätt att att säkra tillförlitligheten i 

slutsatserna. Jag har alltså ställt mina observationer i förhållande till de samtal och 

intervjuer som genomförts med deltagarna. För att studiens resultat ska kunna ha 

betydelse för andra i liknande studier rekomenderas en noggrann beskrivning av det 

man har studerat, det arbetssätt och de arbetsteorier som man har använt vilket jag 

har försökt verkställa (a.a.).  Jag beklagar att jag inte fick möjlighet att tala med 

samtliga deltagare i kursen vilket hade kunnat belysa verksamheten ur ännu fler 

synvinklar. Det faktum att jag inte kunde medverka under de två sista kurstillfällena 

måste också tas upp i ljuset. Etnografiska studier är ofta mycket längre och därmed 

mer omfattande än just denna. Intressant vore fortsätta studier av den i projektet 

återkommande dramakursen, vilket kunde ge ett mer mångfasetterat resultat, baserat 

på fler händelser och individer. Hur kan det resultat som framkommit i studien 

användas av andra? En vanlig kritik mot etnografier är just att det kan vara svårt att 

veta om studien är representativ och generaliserbar (Bell 2006). Dramakursen är en 

lokal företeelse och frågan är om den är representativ i liknande situationer, 

exempelvis i andra gruppaktiviteter inom ramen för arbetsmarknadsprojekt. Jag 

hoppas att studien kan medverka till att skapa en medvetenhet kring vad som spelar 

roll för deltagarna i arbetsmarknadsprojekt, vilket i detta fall var att utgå från 

deltagarens egen vilja och motivation, att bli bemött på ett positivt sätt och med ett 

inifrånperspektiv, att få vara aktiv och kunna se meningen med det man gör samt få 

den tid som behövs för att utveckling ska kunna ske. Drama som metod för personlig 

utveckling i arbetsmarknadsåtgärder/projekt är beroende av dramapedagogens 

förhållningssätt för att kunna ”lyckas” i den bemärkelsen att deltagarna kan uppleva 

att de utvecklas. Fler studier med deltagarperspektiv i arbetsmarknadsprojekt är att 

efterlysa, då arbetslöshet är ett av våra största samhällsproblem. Dramakursen i just 

detta projekt implementerar teorin i verkligheten och det finns en efterfrågan efter 

just sådana sätt att arbeta. 
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Metoddiskussion 

Inom dramapedagogiken inspireras vi mycket av Deweys uttryck ” learning by doing” 

och för mig är den etnografiska forskningsmetoden deltagande observation ett sätt att 

delta i den verklighet som våra deltagare upplever, att helt enkelt lära genom att göra. 

Östern beskriver i Eva Österlind artikel om dramaforskning i Sverige (2003) att 

dramaforskning till en början bedrevs av pionjärer som skrev om sin egen verksamhet 

och hur den senare har varit influerad av både positivistisk och mer holistiska ansatser. 

Österlind delar Philip Taylors utgångspunkt att allting kan ses från olika perspektiv och 

att det man ser beror på var man står, att det inte finns en enda sanning och refererar 

till sitt arbete med den fenomenografiska ansatsen, som fokuserar på skillnader i hur 

människor uppfattar, förstår och relaterar till ett fenomen. De deltagande 

observationer som genomförts i dramakursen måste sägas vara mina tolkningar av vad 

som hänt, utifrån den förförståelse jag bär med mig. Som deltagande observatör i 

dramakursen hade jag en liknande social position som dramapedagogen i form av 

utbildning och erfarenhet. Jag skiljde mig därmed ifrån gruppen som jag ska deltog i, 

där de övriga deltagarna räknas vara dels långt ifrån arbetsmarknaden och/ eller 

sjukskrivna och dessutom ovana vid drama som metod. Jag kan alltså sägas vara väl 

införstådd i dramapedagogik och dramapedagogens roll, medan min erfarenhet av 

gruppens livsvilkor är mindre framträdande. Starrin& Svensson (1996) menar att det 

inte alltid är en fördel att känna sitt forskningsområde väl. Risken är att man blir 

hemmablind och inte kan utmana och se det självklara, vilket jag var medveten om och 

försökte ha i tankarna under kursen. Mina observationer innefattade därför inte bara 

min egna upplevelser utan kretsade kring kroppsspråk, ansiktsuttryck och konkreta 

händelser, som jag sedan tolkade. För att få en helhetsbild av det jag observerat och 

testa tillförlitligheten i dessa genomfördes även informella och formella samtal med 

deltagare och dramapedagog, så att min egna tankar och tolkningar inte skulle stå 

ivägen för deras upplevelser. Kullberg (2004) menar att det inte är någon nackdel att 

klassrumsforskare är förtogna med det fält som de bedriver studier på. De innebär att 

forskaren inte behöver ägna energi åt att lära känna fältet utan kan rikta sin energi 

mot det som ska studeras, vilket jag kunde uppleva stämde för mig under själva 

deltagande observationerna. 

 

En annan svårighet med deltagande observationern kan vara att man blir för 

känslomässigt involverad i händelser och ser det från en subjektiv utgångspunkt, d v s 

det kan vara svårt att hålla tillräcklig distans för att säkerställa en objektiv bedömning 

(Ejvegård 2009). Vid ett par tillfällen kunde jag känna att min uppmärksamhet 

försummades av mina egna känslor och tankar kring skeenden, vilket jag även 

dokumenterade i mina fältanteckningar. Mitt deltagande i dramakursen väckte 

motstridiga känslor inom mig. Jag funderarde mycket på om det var möjligt att 

genomföra studien av etiska skäl. Min oro låg till stor del i hur och om min närvaro 

skulle påverka deltagarna och eventuellt medföra ytterligare nervositet eller förstärka 

motstånd mot kursen. Jag la därför stor vikt vid att framföra min förfrågan på ett 

tydligt sätt och därefter försöka läsa av reaktionerna, inte bara de verbala utan även 
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kroppspråk. Även om deltagarna inte visade något synligt motstånd, frågade jag även 

dramapedagogen hur hon upplevde reaktionerna och även hennes upplevelse stämde 

in med min. Jag fortsatte att berätta om syftet med min närvaro under flera 

kurstillfället då nya deltagare dök upp och först därefter kunde jag känna mig 

övertygad om att alla var medvetna om varför jag var där och vad de gett sitt 

samtyckte till. Min medverkan i kursen kan ha påverkat utfallet. Jag deltog i alla 

övningar och då gruppen var liten påverkar varje deltagare med sin blotta närvaro. Jag 

var nyfiken och uppmärksam på det som hände och jag lyssnade mycket, men 

fångades också av det som skedde i stunden och delade med mig av mina åsikter. Hur 

gruppen påverkades av min närvaro är svårt att säga. Dramapedagogen tyckte att min 

närvaro hade stärkt den positiva känslan i gruppen och det är mycket möjligt. Att 

förhålla sig helt neutral i gruppen var för mig inget alternativ, då det lätt kan förväxlas 

med en negativ inställning, vilket jag inte önskade. För att kunna genomföra kvalitativa 

intervjuer med deltagarna behövde jag också komma dem nära. 

 

Förutom deltagande obervationer genomfördes en rad ostrukturerade intervjuer 

(samtal) med deltagarna och dramapedagogen. Svårigheterna med ostrukturerade 

intervjuer handlar om att ställa de rätta frågorna och att göra det vid rätt tidpunkt. 

Frågorna ska formas av situationer och händelse och bör inte vara ” ledande frågor” 

för att få de svar man tänker att man söker (Kullberg 2004). I mitt tidigare arbete har 

jag övat mig i ett lösningsfokuserat förhållningssätt vilket baseras mycket på öppna 

frågor till den man möter vilket jag upplevde underlättade i intervjusituationen. 

Problemet under kursen var snarare att få tid till dessa samtal, att hitta rätt tidpunkt, 

då arbetet i gruppen var intensivt med få pauser. Däremot fanns många stunder av 

reflektion i helgrupp, där deltagarna exempelvis kunde uttrycka hur de upplevde 

övningar. Precis som Olsson& Sörensen (2007) skriver upplevde jag att de 

ostrukturerade intervjuerna ökade möjligheterna att få intressanta och väsentliga 

upplysningar som annars kunde utebli på grund av mina egna förutfattade meningar. 

Sägas bör även att jag som forskare upplevde en stor trötthet i direkt anslutning till 

kursdagens avslut vilket medförde att tiden direkt efteråt inte ägnades åt att försöka 

samla ännu mer information av informanterna utan till att försöka skriva ner mina 

observationer så snart om möjligt för att inte glömma. 

 

De mer strukturerande intervjutillfällena hölls vid ett bibliotek i staden, på initiativ av 

informanterna. I efterhand kanske det hade funnits en mer lämpad lokal än ett 

bibliotek där människor kommer och går, vilket kunde ha stört deltagarna. Jag kan 

också önska att jag hade kunnat göra fler intervjuer med samtliga deltagare och där 

måste tidsaspekten återigen göra sig påmind. En etnografisk studie pågår under en 

längre tid, vilken min inte gjorde. Även andra aspekter gör att den etnografiska 

ansatsen i studien bör diskuteras. En etnografi studerar en kultur utifrån sina egna 

förutsättningar och dess sammanhang, tankar, utsagor och förhållanden avgör vad en 

kultur är. Jag utgick från Birgitta Kullbergs beskrivning av klassrumsforskning, där själva 

dramarummet kan jämföras med ett klassrum. Deltagarna i kursen, informanterna, 
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klassificeras som långtidsarbetslösa, vilket skulle kunna vara en kultur i sig att 

undersöka. Dock är arbetslösheten i sig inte det som jag velat fokusera på, utan de 

händelser i kursen som låg till grund för deltagarnas upplevelser och mina tolkningar 

av detta. Utifrån det har jag valt att kalla studien inspirerad av den etnografiska 

ansatsen, då tillvägagångssätt, förhållningssätt och analysmetod är hämtat från 

etnografin. Att välja en fenomenografisk ansats och genomföra intervjuer med 

deltagarna hade kunnat vara ett annat tillvägagångssätt, men där hade helhetsbilden 

av arbetet gått förlorad och möjligheterna att komma nära deltagarna för att kunna 

förstå och tolka deras upplevelser hade försvårats. En annan väg hade kunnat vara att 

samla in deltagarnas berättelser om kursen och på så sätt göra en narrativ 

undersökning (Bell, 2006) vilket i sig hade varit intressant. Dock är metoden 

tidsödande och först när en trygg och tillitsfull relation utvecklats kan det komma fram 

utförlig och ingående information (a.a. s. 32). Det symboliskt interaktionistiska 

perspektivet som jag använde för att tolka det jag observerat tycker jag framförallt 

tydliggjorde vad som hade hänt och hjälpte mig att tolka dramapedagogens 

förhållningssätt och deltagarnas agerande. Jag upplever att det tillförde en fördjupning 

i analysen som jag annars inte hade kunnat sätta fingret på utifrån den 

dramapedagogiska begreppsvärlden. 
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Slutord 
Tillbaka till där vi började, till den arga insändaren som ifrågasatte projektet.  

Hur många projekt har inte ni startat? Resultatet?? Kanske att lite 

teater skulle göra susen. Detta är så patetiskt att det inte är sant. 

Satsa på riktiga jobb och sluta leka med vuxna människor!! Det är 

INGEN som är i behov av era tjänster! 

Jag vill idag påstå att jag har sett behov av de tjänster som funnits i projektet. Jag har 

också sett vuxna människor leka och nästan spela teater, men inget av det har verkat 

patetiskt eller omotiverat. Dramapedagogens respektfulla förhållningssätt gentemot 

deltagarna och den metod hon använder, anser jag vara en stark orsak till detta. En 

annan väldigt viktig faktor var deltagarnas egen vilja och motivation till att ta sig vidare 

i livet. Att använda drama som metod i ett arbetsmarknadsprojekt är ingen garanti för 

att deltagarna ska gå vidare till arbetet eller studier. Däremot upplevde deltagarna att 

de blev bemötta som individer och inte som kategorier och deras utsagor pekar på att 

en personlig utveckling har skett.  Dramapedagogens förhållningssätt, som byggde på 

empati och lyhördhet och fick deltagarna att känna sig trygga och delaktiga, är 

överförbart till andra verksamheter och är inget som jag uppfattar som enbart 

dramapedagogiskt förhållningssätt. Påpekas bör slutligen, att deltagarna inte deltog i 

”tvångsdrama”. Jag tror att det dramapedagogiska arbetet ska bygga på frivillighet och 

individens egen vilja att medverka för att kunna nå resultat.  

 

Hanna Lidström 
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