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Abstract 
Uppsatsen handlar om dramapedagogik i sjukvården. Syftet är att undersöka 

och resonera kring vad dramapedagoger i verksamma inom olika grenar av 

sjukvården menar att dramapedagogik är och kan vara. Frågorna vi ställt oss 

är: Vad kan dramapedagogik tillföra i hälso och sjukvården enligt tre 

dramapedagoger som jobbar inom vården? Samt finns det någon gemensam 

kärna oavsett vilken sorts vård drama ingår i enligt tre dramapedagoger som 

arbetar i vården? Uppsatsen utgår från en fenomenologisk ansats och 

fokussamtal användes som undersökningsmetod. Dessa dramapedagoger 

med erfarenhet från olika områden inom vården: stamningsterapi, arbete på 

en ätstörningsenhet samt arbete med barn som anhöriga till föräldrar med 

cancer ingick i fokusgruppen. De träffades vid ett tillfälle och samtalade om 

sina erfarenheter av hur drama används i dessa sammanhang. 

Fenomenologisk analysmetod användes för att beskriva vad som framkommit 

i samtalet och det som drama kan tillföra inom vården är: Drama för att stärka 

sina resurser och Drama som fristad. Det som är gemensamt för drama i 

vården är Drama i samarbete med andra professioner och Gemensamma 

förhållningssätt till drama i vården. Utifrån dessa kategorier kopplades teorier 

om hälsa, dramapedagogik och sociokulturellt perspektiv för att ge ytterligare 

förståelse för vad drama är och kan bidra med inom vården.  
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Inledning 
Denna uppsats är ett arbete skrivit av två författare Signe Rodhe och 

Michaela Neumann. Vi har haft olika ingångar till varför vi valt att skriva om 

dramapedagogik och sjukvård. Tillsammans började vi spåna uppsatsidéer 

och blev mer och mer nyfikna ju mer vi diskuterade våra erfarenheter och 

tankar. Fanns det något skrivet om det här? Finns det någon som arbetar 

med drama inom vården? Varför gör de det i så fall och hur? 

Syfte 
Dramapedagogik används framförallt inom konstnärliga och pedagogiska 

sammanhang, ett mer outforskat område där det också används är inom 

hälso och sjukvård. Vi vill med den här uppsatsen undersöka och resonera 

kring vad dramapedagoger verksamma inom olika grenar av sjukvården 

menar att dramapedagogik inom sjukvård är och kan vara. Vi vill undersöka 

vad dramapedagogik kan bidra med inom vården. 

Frågeställning 
Vad kan dramapedagogik tillföra i hälso och sjukvården enligt tre 

dramapedagoger som arbetar i vården?  

  

Finns det någon gemensam kärna oavsett vilken sorts vård drama ingår i 

enligt tre dramapedagoger som arbetar i vården?  

Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi att ta upp exempel på tidigare forskning som 

berör temat för uppsatsen. Vi kommer också att skriva och förklara relevanta 

begrepp och teorier för att göra vår undersökning begriplig, exempel på detta 

är sociokulturellt perspektiv, dramapedagogik och hälsa. Vi kommer också att 

kortfattat beskriva stamning, ätstörning, anhörigvård- barn som anhörig 

eftersom det är inom dessa områden som dramapedagogerna vi pratat med 

varit verksamma i.  
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Tidigare forskning 
Det finns en hel del tidigare forskning som kopplar ihop sjukvård med 

dramapedagogik. Framförallt när det gäller arbete med personalgrupper och i 

vårdutbildningar. Exempel på detta är Josephson (2011) som skriver i en 

artikelserie från Linköpings universitet om hur hon arbetat mot kränkningar 

bland vårdpersonal och använt forumteater som metod. Lepp (1998) skriver i 

sin avhandling om hur dramapedagogik används inom 

sjuksköterskeutbildning för att ge de studerande en möjlighet till personlig 

utveckling och därmed en djupare kunskap och förberedelse inför sitt 

kommande yrke.  
 

Kopplingar mellan dramapedagogik och vård är alltså inget nytt. Vi har i den 

här uppsatsen valt att fokusera på dramapedagogisk verksamhet tillsammans 

med patienter/anhöriga vilket har varit svårare hitta tidigare forskning kring. 

Det som mest liknar vår ingång är det konkreta forskningsexemplet Drama-

Ger som beskriver hur man kan använda drama med en patientgrupp. 

Där träffades dementa personer och deras vårdare tillsammans med en 

dramapedagog under ett antal tillfällen och arbetade med berättande, sång 

och rörelse. Forskarna upptäckte i projektet att de här träffarna gav en ökad 

kommunikation patienterna emellan och med deras vårdare samt att 

patienterna fick lättare att minnas situationer från tidigare i livet. Vårdarna 

upplevde det också som att patienterna fick en ökad självkänsla och att de 

visade ett större intresse för sin omgivning och visade sina känslor mer öppet 

även mellan dramatillfällena. En annan positiv effekt var att vårdarna fick en 

ökad förståelse för sina patienter (Lepp, Ringsberg, Holm & Sellersjö, 2003).  

 

Margret Lepp är professor och arbetar vid institutionen för vårdvetenskap på 

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon är även utbildad 

dramapedagog och använder dramapedagogik i undervisningen för blivande 

sjuksköterskor. Lepp (2014) gör kopplingar mellan dramapedagogik och 

omvårdnad när hon skriver att människan strävar efter utveckling och mognad 

under hela livet och att det är viktigt att hon även under en vårdvistelse ska 

kunna fortsätta med detta i största möjliga utsträckning. Vidare skriver hon att 



	  
6	  

kreativ återhämtning är något som bidrar till personlig utveckling med syftet att 

hålla sinnet öppet och lekfullt för att kunna vidga sin värld. Drama är ett sätt 

att jobba kreativt där deltagarna ges möjlighet att utveckla sina inre resurser 

och stärka känslan av sammanhang. “Att kunna leka är ett uttryck för hälsa 

och något som är centralt i vårdandet och ett medel för att uppnå hälsa och 

välbefinnande. Skaparkraften växer genom leken. Barns lek är det samma 

som vuxnas kreativitet” (Lepp 2014, s 552). Hon skriver att leken kan hjälpa 

patienten att se nya möjligheter, ge henne en stund av vila och få energi att 

möta sin situation. Genom att använda symboler och metaforer kan en ny 

verklighet skapas.  

Teoretiskt perspektiv 
Ett perspektiv på lärande som är intressant i relation till dramapedagogik är 

det sociokulturella perspektivet. Jakobsson (2012) beskriver det som ett 

perspektiv där man ser lärande som en process som sker i en social och 

kulturell kontext. En individs utveckling med tankeförmåga, språk och 

personlig utveckling är beroende av de relationer som finns runtomkring 

individen. Gruppen där individen befinner sig spelar alltså stor roll för 

utveckling och lärande. En teoretiker som bidragit till det här perspektivet är 

Lev Vygotskij som forskade på barns utveckling och lärande under 1900-

talets första hälft. Han beskriver att inlärning sker genom sociala interaktioner 

och kommunikation där barnet först provar tillsammans med andra (lek) för att 

sedan kunna göra samma sak själv. Ett centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet är mediering - det innebär att människan möter 

världen via kulturella uttryck som tecken, symboler och språk även kallade 

artefakter eller medierande resurser (Svanström, 2011).  

 

Att vi valt att se på vårt resultat ur sociokulturellt perspektiv handlar främst om 

betoningen på gruppen som en resurs för utveckling vilket även är ett signum 

för dramapedagogiken där lek, samtal och reflektion är ofta använda 

artefakter.    
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Vad är dramapedagogik? 
Dramapedagogik är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform som har sitt 

ursprung i olika traditioner såsom till exempel pedagogik, sociologi, psykologi, 

teater och estetik (Sternudd, 2000). Drama är både ett ämne och en metod 

med ”fokus på en integrering av tanke - känsla - handling i en utvecklande 

process” (Grünbaum & Lepp, 2005, s 48). Pedagogen och filosofen Vygotskij 

menar att tanken och känslan hör ihop. Det är genom det kreativa (fantasin), 

som vi tolkar våra känslor, erfarenheter och med tanken (medvetandet), 

skapar vi en mening och betydelse (Lindqvist, 1996). Metoder som ofta 

används i drama är lekar, gruppövningar, improvisationer och olika 

teaterformer. Vygotskij menar vidare att det är i leken som tanken och känslan 

möts. Med fantasin så skapas det i leken fiktiva handlingar som i sin tur 

skapar nya betydelser och ger verkliga situationer nya innebörder. Därför är 

leken viktig för utvecklandet av sitt medvetande om sig själv och omvärlden 

(Ibid.). Dramapedagogik går att beskrivas som en upplevelsebaserad 

pedagogik där man lär genom att uppleva. På så sätt kan man reflektera och 

bearbeta kunskap och därigenom utveckla sina fysiska och psykiska resurser 

(Olofsson & Neumann, 2012).  

 

Drama är en gruppverksamhet som har en processinriktad arbetsform där det 

man gör tillsammans är viktigare än att producera ett resultat som till exempel 

en teaterföreställning. I dramaverksamhet är deltagarnas känslor och 

upplevelser i fokus och man utgår från gruppen och deltagarnas 

förutsättningar, intressen och sociala verklighet. Därför är det viktigt att 

ledaren är lyhörd inför deltagarna så att ett tryggt gruppklimat kan skapas 

(Lepp, 1998).  

 

I Sverige har dramapedagogik utvecklats ur den reformpedagogiska vågen i 

början av 1900-talet då man började använda dramatiska inslag i 

undervisningen såsom rollspel, drama i språkinlärningssyfte eller för att lära 

sig om historiska händelser (Lepp, 2014). Drama kan användas i olika 

sammanhang med olika syften men det vanligast förekommande är att drama 

används inom undervisning och utbildning (Lepp, 1998).  
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Sternudd (2000) har i sin avhandling kommit fram till att man kan dela in 

dramapedagogik i fyra kategorier för att förstå hur drama används och i vilket 

syfte.  

• Holistiska perspektivet 

• Konstpedagogiska perspektivet  

• Kritiskt frigörande perspektivet 

• Personlighetsutvecklande perspektivet  

 

Hon har utgått från läroplaner i grundskolan när hon hittat dessa kategorier 

men uppdelningen kan vara intressant och användbar även när drama 

används inom andra områden än i skolan.  I denna uppsats kommer vi enbart 

att referera till det personlighetsutvecklande perspektivet därför beskriver vi 

det lite närmare här.  

 

Det personlighetsutvecklande perspektivet syftar till att deltagarna ska 

utveckla en medvetenhet om sina egna resurser samt hur samspelet mellan 

människor fungerar. Genom rollspel, övningar och reflektion tränas 

samarbete, koncentration, kommunikation och deltagaren kan synliggöra och 

utveckla sina förmågor. Med olika övningar utvecklas människans 

självförståelse som både synliggör och bearbetar olika sidor hos individen. 

Den gruppdynamiska processen, det vill säga hur deltagarna i gruppen 

samspelar med varandra och reflektionen kring detta är en annan viktig del för 

att öka förståelsen för det mellanmänskliga samspelet och i förlängningen 

förstå sig själv som en delaktig person i samhället (Sternudd, 2000).  

  

Andra benämningar som används synonymt med dramapedagogik är 

pedagogiskt drama, skapande dramatik eller kort och gott drama (Lepp, 

1998). I den här uppsatsen kommer vi att använda oss av ordet drama när vi 

pratar om själva verksamheten och dramapedagogik använder vi oss när vi 

pratar om pedagogiken, teorin eller förhållningssättet som dramapedagogiken 

kan innefatta.  
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Dramapedagogik och psykologi 
Redan sen 70 - talet har det enligt Anita Grünbaum (2000) funnits ett behov 

att göra en distinktion mellan dramapedagogik och psykologi. 

Dramapedagogiken har växt fram ur influenserna av olika fält som pedagogik, 

psykologi, sociologi och teater för att nämna några. Detta har lett till ett 

ifrågasättande av dramapedagogens ansvarsområde och kunskap. Det som 

föranlett diskussionen är att det finns många likheter mellan exempelvis 

psykodrama/dramaterapi och dramapedagogik där man ser leken och 

agerandets betydelse för frigörande av människors inre resurser. Där handlar 

skillnader bland annat om att man i dramapedagogiken är utåtriktad medan 

psykodramat är mer introvert. Inom dramapedagogiken använder man sig av 

allmänna fiktiva gestaltningar medan man i psykodramat använder sig av sig 

själv och sina privata personliga känslor i gestaltningen. Det är alltså syftet 

som skiljer de åt. Inom psykodrama är syftet att läka medan dramapedagogik 

syftar till att utveckla. Även om syftet är olika dem emellan så kan effekterna 

bli detsamma. Därför kan man se att dramapedagogiken står i gränslandet 

emellan terapi och teater men har beröringspunkter i båda (Grünbaum, 2000).  

Hälsa 
Hälsa kan beskrivas och förstås på olika sätt beroende på vilket perspektiv 

man tittar från. Förenklat kan man säga att det finns två stora perspektiv, det 

naturvetenskapliga där hälsa beskrivs som frånvaro av sjukdom samt det 

humanistiska där hälsa beskrivs som något mer än frånvaro av sjukdom 

(Willman 2009).  

Enligt det humanistiska sättet att se på hälsa ses människan som en helhet 

av kropp, själ och ande som utgör en enhet. Hälsa är då en process där 

människans upplevelse av välbefinnande, känsla av sammanhang och 

upplevelse av mening utgör vilken hälsa hon upplever (Willman, 2009). 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) definierar hälsa på ett liknande sätt 

och använder ordet välbefinnande: “Health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity”.  
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Välbefinnande är ett ord relaterat till upplevelse och är därmed personligt. Vad 

som upplevs som välbefinnande kan variera över tid och påverkas av våra 

erfarenheter, förutsättningar och förväntningar. Fysiskt välbefinnande handlar 

om att få våra fysiska behov tillgodosedda såsom sömn, frånvaro av smärta, 

rörelse osv men det kan också vara att få stöd för att bibehålla kroppsliga 

funktioner eller fokusera på det som är friskt och fungerar med kroppen. 

Mentalt välbefinnande innebär en förståelse för sig själv och sin kapacitet 

både känslomässigt och intellektuellt, självständighet samt att man känner ett 

sammanhang och mening med sitt liv. Att få positiva upplevelser ökar det 

mentala välbefinnandet. Socialt välbefinnande har man när man har goda 

sociala relationer med andra, att man blir sedd, hörd och bekräftad. Det 

fysiska, mentala och sociala välbefinnandet hänger ofta ihop och tillsammans 

utgör de en upplevelse av hälsa (Klasén McGrath, 2014). I den här uppsatsen 

kommer vi att använda begreppet hälsa som det beskrivs i ett humanistiskt 

perspektiv.  

KASAM 
Ett begrepp som ofta nämns i samband med hälsa är KASAM som står för 

känsla av sammanhang. Begreppet myntades av Antonovsky som gjorde 

forskning inom medicinsk sociologi och han tittade på vad som är hälsans 

ursprung, vad är det som gör att personer upplever hälsa trots att de går 

igenom svåra saker i livet? De tre komponenterna som bidrar till KASAM är - 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet där alla bidrar till en helhet av 

upplevd känsla av sammanhang. En person med högt KASAM har lättare att 

förstå vad som händer, hitta resurser för att hantera situationen samt hitta ett 

meningsfullt förhållningssätt än en person som har lågt KASAM. Hur en 

persons KASAM utvecklas genom livet har till stor del att göra med hennes 

motståndsresurser: materiell standard, utbildning/kunskap, socialt stöd, 

engagemang, kulturell stabilitet, preventivt förhållningssätt, självidentitet, 

genetiska faktorer, tro/magi/övertygelse samt gener (Langius-Eklöf, 2011).  

Stamning 
Stamning innebär svårigheter att ta sig fram i talet, trots att man vet vad man 

ska säga. Symptomen innebär oftast blockeringar av ljud, upprepningar av 
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ljud, stavelser eller ord. Ibland förknippas stamning med muskelspänningar 

eller medrörelser i olika delar av ansiktet (Lundberg, 2005). Ca 5 procent av 

befolkningen har stammat som barn och 1 procent av de vuxna stammar. 

Forskarna är inte helt eniga om varför man stammar men forskningen tyder 

på att stamning har en neurobiologisk grund. Alla verkar dock överens om att 

det finns flera orsaker som samverkar till uppkomsten och utvecklingen av 

stamning. Dels kan det bero på att talets styrning är instabil men även 

psykologiska och sociala faktorer spelar in (Ibid.). 

 

Stamning kan variera i perioder, att man plötsligt stammar men sen kan talet 

flyta på. Ofta stammar man inte när man sjunger, talar i kör eller pratar för sig 

själv. Hur mycket man stammar kan påverkas av att prata i telefon eller prata 

när det är ens tur. Stamning är oförutsägbar och kan lätt skapa rädsla inför att 

prata och kan leda till att man undviker att prata helt (Stamningsförbundet, 

u.å., Lundberg, 2005). 

 

Med anledning av att det inte finns någon allmänt accepterad orsaksteori 

kring vad stamning beror på så ser också behandlingen olika ut. Idag 

behandlar man vanligast med en icke-undvikandeterapi hos logoped. Det 

innebär att den som stammar ska fortsätta stamma fast utan rädsla och 

istället bli medveten om vad man gör för fel och på så sätt kontrollera 

stamningen (Alm, 1995). Hos barn riktas ofta behandlingen till föräldrarna 

med Parent-Child Interaction Therapy där man med lek och filmkamera 

försöker upptäcka vad som påverkar stamningen. På så sätt upptäcker man 

vad föräldrarna gör och inte för att öka talflytet hos barnet (Danderyds 

Sjukhus, u.å.).  

Ätstörning 
Ätstörning handlar om att man har ett sjukligt förhållande till hur man tänker 

och känner i relation till mat, ätande och sin egen kropp. Det vill säga att ens 

förhållande till mat och ätande får har en sådan omfattning att arbete, studier, 

hälsa och dagliga aktiviteter blir lidande och styr vardagen. Det kan bland 

annat handla om hetsätning eller extrem bantning som leder det till att man 
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stör kroppens naturliga funktioner (Keski-Rahkonen, Charpentier, Viljanen et 

al., 2011,	  Alphonce, 2014, Mind, u.å.). 
 

Ofta är ätstörningar kopplade till starka känslor av skam- eller skuldkänslor, 

självhat, psykiska problem som depression, ångest och tvång samt medför 

ofta social isolering. Obehandlad ätstörning kan vara livshotande (Ätstörning, 

2013). 

 

Oftast pratar man om de två vanligaste typerna av ätstörningar, anorexia 

nervosa och bulimia nervosa. Anorexia nervosa betyder självsvält och handlar 

om att man får ångest av vikt, en så kallad viktfobi och därför svälter sig själv. 

Dessutom har man en förvrängd kroppsuppfattning och tror sig vara tjock och 

fet (Swedenson & Lundqvist, 2006, Socialstyrelsen, 2015). Bulimia nervosa 

handlar istället om hetsätning. Oftast drar man ner på ätandet sedan vräker 

man i sig stora mängder mat men med följden att på olika sätt göra sig av 

med maten, exempelvis genom kräkningar eller laxermedel men också 

överdriven motion (Swedenson & Lundqvist, 2006, Keski-Rahkonen, 

Charpentier, Viljanen et al., 2011).  

 

När man behandlar ätstörningar utgår man från grundprinciperna: nutrition, 

kroppsvård och läkemedelsbehandling, psykoterapeutisk behandling och 

omvårdnad som oftast kombineras. Det kan handla om individuell 

samtalsbehandlning där man går i samtal hos professionell behandlare, 

familjebehandling där hela familjen ingår i behandlingen eller i 

gruppbehandling där man delar sina erfarenheter med andra. Även 

sjukhusinläggning förekommer då patienten är i så pass dåligt skick att den 

behöver sondmatning. Dessutom är det förebyggande arbetet för att förhindra 

återinsjuknande väldigt viktigt (Swedenson & Lundqvist, 2016, Ätstörningar, 

u.å.). 

Anhörigstöd - Barn som anhöriga 
Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och 

unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har 

missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig 
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fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider (Järkestig, B. U & Hanson, E., 

2013, Socialstyrelsen, u.å.).  

 

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen tillsammans med Statens 

folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting att satsa på 

utvecklingsarbete som ska stödja barn och unga till föräldrar med olika 

svårigheter. Samt att förebygga att dessa barn inte far illa av att växa upp i en 

sådan miljö (Socialstyrelsen, u.å.).  

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA, har fått i uppdrag att leda, 

samordna och stimulera ett utvecklingsarbete inom anhörigstöd till barn och 

unga. NKA förmedlar olika typer av stödgruppsverksamheter runt om i 

Sverige (Järkestig, B. U & Hanson, E., 2013).  

Metod 
Vi har i vår undersökning tagit avstamp i fenomenologi som ansats och 

analysmetod samt använt oss av fokusgrupp som insamlingsmetod. Nedan 

kommer vi att förklara dessa begrepp, hur vi gått tillväga, etiska 

överväganden samt information om våra informanter och deras verksamheter.  

Fenomenologi 
Fenomenologi är både en filosofi och en forskningsmetod som vuxit fram runt 

sekelskiftet 1800-1900 där teoretiker som Husserl och Heidegger varit 

tonsättande. Ordet fenomen kommer från det gamla grekiska ordet 

phainesthai som betyder det som visar sig. Fokus inom fenomenologi är 

relationen mellan objektet (fenomenet d.v.s. saken) och subjektet (den som 

uppfattar objektet). Ett fenomen kan alltså förstås som en sak såsom den 

visar sig för någon (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  

 

Några centrala begrepp inom fenomenologin är mening och erfarande. 

Erfarande innebär att en person upplever en specifik sak och förstår detta 

som något, i och med denna handling så erfar personen ifråga saken och ger 
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det en mening. I den fenomenologiska forskningen är det just den här 

meningen man är intresserad av att hitta (Friberg & Öhlén, 2012).  

 

I en fenomenologisk studie är det viktigt att försöka fånga dels det uppenbara, 

det som syns, samt det som inte syns genom att vrida och vända på 

fenomenet och göra synligt så många sidor av det som möjligt för att få en 

god validitet. Forskaren vill genom ett öppet förhållningssätt genomföra 

undersökningen och analysen (Friberg & Öhlén, 2012).  

Fokussamtal 
Vi har kommit i kontakt med dramapedagoger som alla jobbar i en 

vårdkontext med drama men där alla arbetar med olika målgrupper. Vi vill 

med den här uppsatsen undersöka och resonera krig vad dramapedagogik är 

när det används inom hälso och sjukvården och om det finns gemensamma 

nämnare oavsett var inom vården drama används. 

 

Vi stod i valet mellan att intervjua informanterna var för sig eller att ha en 

fokusgrupp. Med tanke på att denna typ av verksamhet är begränsad så ville 

vi sammanföra dessa personer till ett samtal där de skulle få reflektera över 

sina erfarenheter tillsammans och genom inspiration av varandra sätta ord på 

sin kunskap. Ämnet som vi valde att undersöka är dessutom relativt outforskat 

och enligt Rosenqvist & Andrén (2006) så lämpar sig ett fokussamtal bra för 

utforskandet av nya områden där det handlar om att beskriva något som inte 

har beskrivits förut (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

 

Vi valde därför att använda fokusgrupp som metod för vår undersökning. I 

denna uppsats använder vi ordet fokusgrupp när vi pratar om 

forskningsmetoden som sådan och fokussamtal när vi pratar om själva 

samtalet.  
 
Fokusgrupper är en forskningsmetod som kännetecknas av en kombination 

av gruppinteraktion kring ett på förhand valt ämne som modereras av en 

samtalsledare (Halkier, 2010; Wibeck, 2000). Man samlar en grupp människor 

som under en begränsad tid ska diskutera och prata fritt kring ett ämne som 
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är bestämt på förhand, och som berör dem alla. Allt spelas in och gruppen är 

medveten om att allt material kommer att analyseras. Det är den sociala 

interaktionen som är central i fokusgrupper och källan till data (Wibeck, 2000). 

Jämförelsen av deltagarnas erfarenheter och förståelse i grupprocess är det 

som producerar data. Till skillnad från individuella intervjuer där en person 

ensam diskuterar ett ämne så blir det en markant skillnad i ett fokussamtal där 

en grupp diskuterar samma ämne och därför kan det produceras annan 

information (Ibid.).  

 

Med fokusgrupp som forskningsmetod skapas även förutsättningar för att 

uttrycka tyst kunskap som människor besitter och hitta mönster och 

betydelser i utsagor som fokusgruppen producerar (Halkier, 2010). Dessutom 

ges möjlighet till att reflektera och upptäcka andra aspekter av ämnet 

(Wibeck, 2000). Enligt Rosenqvist & Andrén (2006) är fokusgrupp en metod 

för att ge deltagarna en möjlighet att tillsammans reflektera fritt kring ett 

fenomen och på så sätt låta reflektionerna komma på djupet genom att 

deltagarnas erfarenheter och tankar berikar varandra i ett samtalsflöde. 

Deltagarna ställer frågor till varandra, kommenterar och förstår. Med andra 

ord så använder man gruppen (grupprocessen) som medel för att hitta mer 

data (Halkier, 2010).  

Genomförandet av fokussamtalet 
Till fokussamtalen bad vi var och en av deltagarna att förbereda en kort text 

kring hur de själva ser på syftet med drama i vården. Dessa texter blev en 

naturlig ingång till själva samtalet. Fokussamtalet ägde rum i en allmän lokal i 

ett flerfamiljshus. Samtalet skulle vara i två timmar inklusive fika. Men vi 

märkte snart att vi inte skulle hinna på den tiden. Vi kom gemensamt överens 

om att vi kunde dra över tiden.  

 

För att lättare kunna orientera oss och göra samtalet tydligt för både oss 

själva och informanterna inspirerades vi av dokumentationsmetoden 

föreställningskarta (Scherp, 2012). Vi gjorde så att vi placerade ett stort 

papper på bordet där var och en av deltagarna med hjälp av post-it lappar fick 

presentera vilken målgrupp, metod och syfte de använde sig av. Fördelen 
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med en föreställingskarta är att den är visuell och ett konkretiserande av 

samtalet som försiggick. Det gjorde det lättare att stanna upp, dra kopplingar 

eller återgå till tidigare samtalsriktningar under intervjun.  

 

Vi utgick från en semistrukturerad intervjuguide där vi hade formulerat frågor 

som vi delat in i kategorier utifrån våra frågeställningar. Vi använde oss av de 

frågor i intervjuguiden som blev relevanta i samtalet eller frågor som vi kände 

inte hade kommit upp i samtalet (Wibeck, 2000). 

 

Samtalet spelades även in med ljudutrustning och vi förde samtidigt 

anteckningar. Det viktigaste under ett fokussamtal är inte att få exakt 

återberättade ord utan själva meningsinnehållet i det som sades (Rosenqvist 

& Andrén, 2006).  

Fenomenologisk analys 
En av grundprinciperna i fenomenologisk analys är antagandet att förståelse 

är en rörelse mellan helheten, delarna och tillbaka till helheten (Dahlberg, 

2008). I en fenomenologisk analys kan man antingen intressera sig för att 

beskriva fenomenets existens och fokusera på mångfald och variationer av ett 

fenomen eller försöka finna vad som är fenomenets kärna eller essens d.v.s. 

det som är gemensamt och inte varierar sig (Friberg & Öhlén, 2012). I den här 

studien är vi intresserade av att hitta om det finns något som är gemensamt i 

dramaverksamheten hos de olika målgrupperna, d.v.s. själva essensen hos 

fenomenet. 

 

En fenomenologisk analys görs i fyra led.  

1. I det inledande skedet av analysen ska texten läsas igenom i sin helhet 

ett flertal gånger för att bekanta sig med den och lära känna texten. Det 

är viktigt att ha en öppen attityd och inte försöka göra någonting med 

texten i det här skedet utan bara tillåta sig att se texten så som den är 

(Dahlberg, 2008). 
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2. Nästa steg i analysen innebär en fördjupning i textens delar. Man letar 

efter meningsbärande enheter genom att markera där det händer 

något nytt i texten (Dahlberg, 2008).  

3. Vidare följer en fas där man skapar kluster av de meningsenheter man 

hittat i texten genom att se vilka som verkar höra ihop med varandra 

(Dahlberg, 2008).  

4. Till sist ska man relatera de olika klustren till varandra för att hitta en 

struktur som beskriver fenomenet. Man går då tillbaka till texten som 

helhet men med en ny och djupare förståelse för delarna som gör att 

man ser en ny helhet (Dahlberg, 2008).  

Genomförande av analys 
Fokussamtalet transkriberades ordagrant och lästes igenom ett flertal gånger 

av författarna var för sig samt en gång gemensamt. Eftersom vi är två 

författare och fyra ögon ser mer än två använde vi oss av det som en 

möjlighet att få syn på flera aspekter av texten. Vi sammanfattade de 

betydelser vi tyckte oss kunna se i texten var för sig och jämförde sedan 

dessa med varandra. När vi var överens om textens betydelse sorterade vi de 

olika meningarna i kategorier (kluster) utifrån vad de handlade om. Det 

resulterade tillslut i fyra kategorier där de två första kategorierna svarade på 

vår första frågeställning om vad drama kan tillföra i vården. De två senare 

kategorierna svarade på vår andra frågeställning om det fanns någon 

gemensam kärna för drama i vården.  

Etik 
Gällande etik kring fokusgrupper finns det olika aspekter att ta i beaktning. 

Det ena handlar om att informanter ska vara anonyma genom att så långt det 

är möjligt dölja deras identitet i allt skrivet material (Halkier, 2008). I vår 

undersökning har detta informerats om i den inbjudan informanterna fick 

innan fokussamtalet samt i det inledande skedet av själva fokussamtalet. 

Därför har vi valt att inte nämna namn på informanterna eller vilken del av 

Sverige dessa befinner sig i.  
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I inbjudan blev de informerade om vad fokusgruppen ska användas till (Ibid.). 

I enlighet med vad Rosenqvist & Andrén (2006) rekommenderar så blev 

informanterna även informerade om att de när som helst fick avbryta och att 

det enbart var vi som skulle använda oss av materialet de producerat. 

Deltagarna fick i slutet av arbetet med uppsatsen ta del av materialet och 

komma med eventuella justeringar. 

Urval 
Med tanke på studiens begränsade omfattning har vi valt att enbart använda 

oss av en fokusgrupp och istället ge deltagarna stort utrymme att bli hörda. Vi 

har utgått från rekommendationen att det inte är lämpligt att vara färre än fyra 

och inte fler än sex deltagare (Wibeck, 2000). Av olika anledningar fick två av 

fem informanter i sista sekunden förhinder och kunde inte närvara. Med tanke 

på den tidsbegränsning vi hade beslöt vi ändå att genomföra samtalet då vi 

kände att det kunde bli ett givande samtal. En av de som fick förhinder har vi 

istället mailat frågor för att kunna komplettera fokussamtalet men svaren 

berikade tyvärr inte och blev för ytliga så vi valde bort att använda oss av 

dessa.  

 

I ett initialt skede använde vi oss av olika Facebookgrupper som riktade sig till 

dramapedagoger för att hitta deltagare till vår studie. Vi skrev en allmän fråga 

kring att vi söker efter personer som arbetar/har arbetat med drama inom 

vården. Det visade sig vara fruktsamt då vi fick flera tips om verksamma 

dramapedagoger i vården. Då många tips kom från samma geografiska 

region beslöt vi oss att avgränsa oss till detta område. Vidare kontaktade vi ett 

av Sveriges största universitetssjukhus för att få kontakt med eventuellt 

anställda dramapedagoger samt använde våra egna kontaktnät. Detta 

resulterade i fem personer som arbetar eller har arbetat med drama inom 

vården och kommer från samma region i Sverige. Alla fick en formell inbjudan 

till fokussamtal via mail. 
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Informanter 
De tre informanterna som närvarade under fokussamtalet kom från olika typer 

av verksamheter och kände inte till varandra sen innan. Deras namn är 

fingerade. 

 

• Anna - Är utbildad beteendevetare och har läst drama som didaktisk 

metod samt olika teaterutbildningar. Har arbetat 16 år som 

dramapedagog, varav 7 år med drama på en ätstörningsenhet för barn 

och ungdomar. På ätstörningsenheten fanns det åtta platser och 

patienterna bodde där under den 12 veckor långa 

behandlingsperioden. På avdelningen jobbade läkare, psykolog, dietist, 

arbetsterapeut och psykiatrisjuksköterskor för att nämna några. 

Patientgruppen var unga vuxna (16-25 år) med någon form av 

ätstörningsdiagnos, men ofta hade de även andra problem med sig i 

bagaget. Dramaverksamheten var en och en halv timme per tillfälle en 

gång i veckan. 

 

• Pelle - Är utbildad till dramapedagog samt läst teater på folkhögskola. 

Har arbetat 14 år som yrkesverksam dramapedagog varav 3 år med 

drama inom stamningsterapi. Pelle arbetade även med personer med 

funktionsnedsättning och afasi. Vi har i detta arbete fokuserat på hans 

arbete med stamning. Stamningsterapin som Pelle arbetade inom var 

en behandling via ett universitetssjukhus dit föräldrar kom tillsammans 

med sina barn eller ungdomar som stammar. Verksamheten bestod av 

tre hela veckor utspridda över året då de tillsammans bodde på en 

folkhögskola och arbetade utifrån olika teman. Här samarbetade Pelle 

med logopeder, psykologer och fritidsledare. Drama hade de varje dag 

i storgrupp och ibland även i mindre konstellationer.   

 

• Camilla – Har fil.kand. i psykologi och läst 1,5 år i teaterskola, teater C, 

symbolterapi, litteraturvetenskap, manus för barn. Har även gått 

berättar- och skrivarkurser samt kurser i forumteater. Hon har arbetat 

20 år som dramapedagog varav 8 år med drama till barn med 
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cancersjuka föräldrar. Camilla arbetar dels på bröstcancerföreningen 

där hon träffar barnen en gång varannan vecka. Hon har tidigare varit 

verksam på ett sjukhus där hon arbetat med barn till cancersjuka 

föräldrar. Där är barnen mellan 1 och 20 år. På sjukhuset bestod 

verksamheten av familjeveckor fyra tillfällen per år där hon arbetade 

tätt tillsammans med psykolog, kurator, sjuksköterska, läkare och 

arbetsterapeut. Verksamheterna syftar till att ge barnen verktyg att 

klara av deras situation och våga prata om sin problematik och sina 

känslor. Dessutom syftar det till att vara ett andningshål där de får 

träffa andra i samma situation och på så sätt bryta den utanförskap 

som dessa barn och ungdomar upplever. Camilla arbetar med 

symboler som en metod för att kunna möta och spegla barnen utan att 

det blir alltför hotfullt och med de mindre barnen använder hon 

dramapedagogiska metoder som riktade sagor som hon tillsammans 

med barnen dramatiserar. Hon använder sig även av andra övningar 

med bild och poesi.  

Resultat  
Vi kommer här att presentera det resultat som vi analyserat fram utifrån våra 

forskningsfrågor för att göra det så tydligt och lättillgängligt som möjligt. Vi har 

valt att ibland nämna vem som sagt vad då vi funnit relevans för detta och 

ibland har vi valt att låta citatet vara anonymt när det var av en mer 

allmängiltig karaktär.  

Vad kan dramapedagogik tillföra i hälso och 
sjukvården?  
De två kategorier vi fann som svarar mot vår första forskningsfråga var: 

”Drama för att stärka sina resurser” och ”Drama som en fristad”.  

Drama för att stärka sina resurser 
De aspekter informanterna betonade i den första kategorin var: kropp och 

känsla, verktyg och acceptans.  
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Kropp och känsla 
Alla informanter pratar om att drama i vården har att göra med en samverkan 

mellan kropp, känslor och kommunikation som ökar deltagarnas medvetande 

om sig själva och stärker på så sätt deras resurser att hantera sin situation.  

 

En av fördelarna med drama är att man använder kroppen till att 

kommunicera och att man tränar på att sätta känslor i kroppen. En av 

dramapedagogerna beskriver en övning där hon lät deltagarna göra charader 

med känslor samtidigt som de hade en påse på huvudet: “hur ser man ut när 

man är arg med en påse på huvudet? Jag menar då tvingas de sätta ner 

känslan i kroppen eftersom du inte får visa ditt uttryck i ansiktet.” Hon 

beskriver att det är viktigt att få känslan ner i kroppen för att barnen ofta har 

stängt av sina känslor för att det är jobbigt och då har de också stängt av sin 

kropp.   

 

Alla informanter menar att med drama så ökar kroppsmedvetenheten. För 

Anna som arbetar på ätstörningsenheten är just kroppsuppfattningen en stor 

del av problematiken och därför något som blir extra viktigt att arbeta med.  

 
Jag får vara väldigt konkret … vi tar upp en arm, vad har den för funktion? Sen kan den röra 
sig så här, så provar vi röra armen så här. Kan du känna armen, luften kring armen? Så kan 

jag närma mig och då kan man lära känna sin arm och på det sättet kan man skapa en 
kroppsmedvetenhet 

 

Kopplingen görs mellan kroppsmedvetenhet och självkänsla. “Hittar man sin 

kropp så syns man, man blir till på nått sätt. Känner man inte sin kropp och är 

man inte sin kropp, så är man ingen.”  Med en god kroppsmedvetenhet och 

en förmåga att kunna uttrycka sig med kroppen ökar också ens självkänsla, 

genom att man blir mer tydlig som människa.  

 

I Camillas arbete med anhörigstöd så är huvudsyftet att arbeta med känslor. 

Det är centralt och grundläggande i arbetet med barnen. Arbetet syftar till att 

avdramatisera och godkänna alla typer av känslor man kan känna. Hon 

säger: 

 



	  
22	  

Bara den grejen i sig att man kan ha många olika känslor i kroppen samtidigt gör att man 
okejar sina negativa och tunga känslor. Det här att man är arg till exempel, då okejar de det 
genom att vara arga och ändå älska min mamma eller pappa. Jag kan vara ledsen och arg 

samtidigt och ändå visa mig glad, någonstans i min kropp finns glädje. Känslorna växlar hela 
tiden och det jobbar vi också jättemycket med, att känslorna växlar och byter plats. Känslor är 

viktiga för de visar oss hur vi mår och de lite tyngre känslorna är precis lika viktiga som de 
lättare känslorna.  

 

Hon beskriver ett exempel där hon använder sig av små lappar med 

ansiktsuttryck där man får ta två till fem lappar som tillsammans visar hur man 

känner sig just nu. Den övningen handlar om att synliggöra att man kan ha 

flera olika känslor i kroppen samtidigt och det i sig gör att man godkänner 

även de svåra negativa känslorna. Ett annat exempel på hur hon tränar 

känslouttryck är den klassiska övningen “liftaren” där deltagarna en och en 

går in i en fiktiv bil och agerar en specifik känsla som smittar av sig på resten 

av personerna i bilen.  

Verktyg 
En viktig del av dramats funktion är att ge deltagarna verktyg att kunna 

hantera sin situation. Gällande stamning så handlar det framförallt om att de 

äldre barnen hade behov att få verktyg till att göra stamningen lättare. För 

Camilla handlar det om att dels ge verktyg till barnen men också till familjerna 

att hitta sätt att våga uttrycka vad man känner. För Anna handlade det om att 

när deltagarna skrivs ut från avdelningen så har de bland annat från 

dramaverksamheten fått verktyg för att gå vidare i livet.  

 

Att kommunicera och hitta olika sätt att uttrycka sig på är ett viktigt verktyg 

som förekommer mycket i dessa verksamheter. Till exempel är det viktigt att 

bli van att prata om sina känslor. Genom att prata om sina känslor så 

godkänner man även de känslor som är svåra att känna eftersom de också är 

viktiga. För Pelle så handlar det om att hitta alternativa kommunikationssätt till 

att just prata för att kunna lära sig hantera sin stamning. Det handlar inte om 

att bli av med sin stamning utan mer om att hantera den då den mer eller 

mindre kommer finnas kvar livet ut. För Anna handlar kommunikation om att 

använda kroppen och rösten till att testa andra uttryckssätt än via samtal, men 

också för att prova andra uttryck för ilska istället för att slåss.  



	  
23	  

Acceptans 
Acceptans var något som alla nämnde som ett viktigt begrepp att ha med sig 

när man arbetar med drama inom vården. Det handlar bland annat om att 

möta det svåra och acceptera nuläget, att situationen faktiskt är som den är 

just nu och det är en del av en själv. 

 
Så här är det just nu… Nej, jag tycker inte om mig själv. Jag är tjock och ful och jag kan inte 
andas och jag hatar min mage. Ok, då så! Då är det där ifrån vi jobbar. Det är bra, det duger. 

Och det där, det är en nyckel faktiskt.   
 

Om man hela tiden strävar efter att bli bättre utan att först ha accepterat 

situationen finns risk att man vänder ut och in på sig själv. 

Drama som en fristad 
Informanterna talade alla om att drama var en fristad. Både som andningshål 

och som en möjlighet till trygghet och gemenskap.  

Andningshål 
Alla våra informanter ser deras dramaverksamhet som en typ av fristad eller 

andningshål från resten av behandlingen eller från den verklighet som 

deltagarna lever i. Det handlar om att släppa alla krav man bland annat har 

från psykologer eller logopeder och ha roligt tillsammans. En dramapedagog 

resonerar: “ … gå utanför sin problematik tror jag var väldigt viktigt för de, att 

få släppa det och få göra något helt annat.”  

Trygghet och gemenskap  
Känslan av trygghet var något som informanterna pratade om. För Annas del 

så pratade hon om att trygghet behövs för att deltagarna ska våga göra 

någonting överhuvudtaget. Där var känslan av trygghet en central del för att 

verksamheten ens skulle vara möjlig. Hon beskriver det på detta sätt:  

 
Eftersom personerna bodde tillsammans under så lång tid så växte en gemenskap fram hos 
patienterna inte av dramat men av hela situationen. När de kommer någon ny och ska göra 

en andningsövning till exempel så är ju det jättejobbigt. Magen åker ut, men när man har gjort 
den i 6 veckor och så kommer en ny patient, så har ju hon lika jobbigt som den första hade 

och då kan ju den tjejen hjälpa. Det räcker att de lägger en hand på varandras axlar, så klarar 
de det. Det går oftast väldigt bra 
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För Pelle är trygghet en viktig del i verksamheten, men samtidigt får det inte 

kännas för tryggt utan det måste finnas en viss grad av utmaning också för att 

låta deltagarna utvecklas.  

 

En del av syftet med dramaverksamheterna handlar om att bryta 

utanförskapet kring sin problematik genom att bli uppmärksammad och 

synliggjord och på så sätt skapas en gemenskap och trygghet. Att i grupp 

träffa andra med samma problematik skapar en samhörighet och ger en 

känsla av att inte vara ensam. För Pelle blir dramaverksamheten en möjlighet 

att känna gemenskap kring stamningen och känna en tillhörighet då många 

annars upplever att de är utsatta och ensamma om att stamma.  

 

Alla informanter var överens om att gemenskapen är en viktig del i 

verksamheten men att det inte alltid är syftet med dramat. För Anna som 

arbetar på en ätstörningsenhet är inte huvudsyftet med drama att ge 

deltagarna känslan av samhörighet och gemenskap, det är något som de 

redan har med sig eftersom de under sin behandlingsperiod bor tillsammans 

på avdelningen. Där kan dramaverksamheten snarare bli ett andningshål från 

resten av verksamheten.  

 
Ibland kunde patienterna uttrycka att det skulle bli jobbigt eller tråkigt att gå på dramat men 

när de kom tillbaka därifrån var de sprudlande och glada och lätta till sinnet. De uttryckte det 
som att det var skönt med en fristad där de fick ur sig en massa saker men också kunde fylla 

på.  

Sammanfattning	  
Vi kunde hitta två övergripande kategorier som gav svar på forskningsfrågan 

om vad dramapedagogik kan tillföra i hälso och sjukvården. Den första 

kategorin var att ge deltagarna en möjlighet att stärka sina resurser att klara 

av sin situation. De aspekter som betonades var ökad kroppsmedvetenhet, 

större kunskap och förståelse för sina känslor, att få konkreta verktyg att 

hantera sin situation samt att acceptera situationen så som den är.  
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Genom dramapedagogiska övningar och förhållningssätt där man låter tanke - 

känsla - handling samspela med varandra ger man deltagarna en möjlighet att 

stärka sina resurser för att klara av sin situation och verklighet (Grünbaum & 

Lepp, 2005). Med hjälp av leken där tanken och känslan möts, skapas nya 

betydelser av verkligheten som kan hjälpa deltagarna till att utvecklas 

(Lindqvist, 1996). Sternudd (2000) beskriver utifrån ett 

personlighetsutvecklande perspektiv på dramapedagogik att det handlar om 

att utveckla medvetenheten om människans resurser och en del av det är 

medvetenheten om kroppen. Ökar man medvetenheten om sig själv blir man 

också mer tydlig som människa och på så sätt ökar ens självkänsla och 

deltagarnas mentala välbefinnande kan öka (Klasén McGrath, 2014).  

 

Informanterna berättade om erfarenheter som liknar de som beskrivs i 

projektet Drama-ger, nämligen att deltagarna fick en ökad kommunikation 

dem emellan samt till vårdarna. Även förmågan att kunna uttrycka sina 

känslor hade ökat. Dramapedagogikens samverkan mellan tanke och känsla 

ökar möjligheten att sätta ord på vad man känner och ge känslorna en 

betydelse (Lindqvist, 1996). Sternudd (2000) menar att genom olika 

dramaövningar så utvecklas ens förmåga att kommunicera och uttrycka sig. 

Genom att öka medvetenheten om sina resurser så synliggörs även ens 

behov som kan innebära att komma till insikt med vad man behöver för att gå 

vidare i livet. Med hjälp av dramapedagogikens metoder och förhållningssätt 

så är det möjligt för exempelvis personer med stamning att hitta andra sätt att 

uttrycka sig på och på så sätt underlättas stamningen (Lepp, 1998).  

Dramapedagogiken har ett förhållningssätt där man utgår från deltagarnas 

förutsättningar (Lepp, 1998). Att acceptera det svåra i nuläget som en del av 

en själv blir därför en förutsättning i ett dramapedagogiskt arbete i vården.  

 

Den andra kategorin vi hittade handlade om att drama fungerar som en fristad 

från den utsatta verklighet som deltagarna ofta upplever. Dramaverksamheten 

blir en fristad från deras behandling där de får möjlighet att vara i en 

gemenskap och släppa kraven för en stund. Drama i vården är i huvudsak en 

gruppverksamhet (Lepp, 1998). Ur ett sociokulturellt perspektiv så är 

gruppens betydelse av stor vikt för människans utveckling (Jakobsson, 2012). 
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För deltagarna blir det en möjlighet att träffa andra med liknande problem och 

livssituation vilket många upplever som stärkande eftersom man då förstår att 

man inte är ensam. Ett eventuellt utanförskap kunde brytas och en erfarenhet 

av gemenskap kunde göras.  

 

Våra informanter poängterade också att dramat blev en frizon och ett 

andningshål från den övriga behandlingen, ett tillfälle att släppa alla krav och 

bara ha roligt en stund. Lepp (2014) skriver att leken kan hjälpa en patient till 

att se nya möjligheter och få energi till att möta sin situation. Utifrån detta kan 

man se att drama ger en möjlighet till att öka det sociala välbefinnandet 

(Klasén McGrath, 2014).  

 

Drama är inte en resultatinriktad verksamhet utan istället har man ett större 

fokus på processen. Det tillsammans med ett lekfullt och avslappnat 

förhållningssätt upplevs dramat som en frizon där goda sociala relationer 

påverkar det sociala välbefinnandet (Lepp, 1998, Klasén McGrath, 2014).  

 

För att våga göra någonting eller våga göra fel behöver man känna sig trygg. 

Även här styrks detta med vad Lepp (1998) menar att det trygga 

gruppklimatet är centralt i en dramaverksamhet. Enligt Sternudd (2000) så är 

grupprocessen en viktig aspekt för att utvecklas. Känslan av tillhörighet blir en 

del av syftet i dessa sammanhang.  

Finns det någon gemensam kärna oavsett 
vilken sorts vård drama ingår i?  
De kategorier vi fann var drama i samarbete med andra professioner och 

gemensamma förhållningssätt till drama i vården.  

Drama i samarbete med andra professioner.  
Alla våra informanter ingick i varsitt team och arbetade i nära samarbete med 

andra professioner som fanns runt deltagaren tillexempel läkare, psykolog, 

sjuksköterska, kurator, dietist och logoped för att nämna några. De hade 

möten tillsammans med sitt team där de pratade om deltagarnas situation, 
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behov och utveckling. Det kunde dels vara för att få information om 

deltagaren innan de träffades men också som kommunikationskanal där de 

olika professionerna kunde dela med sig av vad de ser för behov hos 

deltagarna och på så sätt hitta strategier för hur man kan arbeta vidare. Till 

exempel kunde psykologen säga att en deltagare behöver träna på att ta 

initiativ eller berätta om att de har samtalat mycket om rädsla. Då kunde 

dramapedagogen ta med sig den informationen och jobba med sådana 

övningar på dramat. Ett annat exempel var när dramapedagogen i mötet med 

barnet och dennes föräldrar upptäckte att föräldern projicerade sin 

problematik på barnet så att barnet blev förälderns terapeut. I en sådan 

situation kunde dramapedagogen berätta det för kuratorn som i sin tur kunde 

se till att föräldern får den hjälp den behövde. 

 

Ett annat tema som knyter an till det här handlade om kopplingen mellan 

dramapedagogik och terapi. När man jobbar “estetiskt och konstnärligt så 

sätter man igång olika processer som kan ha terapeutiska effekter.” 

Informanterna resonerade kring att det var viktigt att vara professionell och 

känna sin egen begränsning så att man inte gick in i något som blev för djupt 

för deltagaren. Skulle det ändå hända måste man vara noga med att lämna 

över till någon med rätt kompetens för att ta hand om det.  

 

De var alla överens om att drama är en gruppverksamhet men det förekom 

undantag som beskrevs som “enskilt drama” som tangerade till terapi. Enskilt 

drama användes när det fanns deltagare som hade svårt för att förstå drama-

modellen till exempel om de hade autism, då kunde de ha enskilt drama för 

att prova övningarna så att de sen kunde fungera i storgruppen. En annan 

anledning till enskilt drama var om det kom ett uppdrag på inrådan av 

psykolog att arbeta med en deltagare kring ett känsligt ämne, till exempel 

våldtäkt. Då kunde Anna arbeta med just den deltagaren med att exempelvis 

rollspela kring vad hon önskade säga till förövaren, få kontakt med sin ilska 

och sätta den i kroppen. Detta gjorde hon enbart i nära kommunikation med 

psykologen. Men det var ett undantagsfall att jobba med något så specifikt. 

En tredje anledningen till att ha enskilt drama var då någon led av social fobi 

och då arbetade hon enligt en speciell modell där de successivt närmade sig 
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gruppdramat. “Man är ju hela tiden och tangerar den här gränsen till terapi 

och då måste man verkligen vara knivskarp själv och klart man måste ha en 

kunskap kring psykiatri.”  

 

Eftersom drama var del av en större verksamhet och pedagogerna arbetade i 

team kan det vara svårt att veta vad som specifikt blev effekten av just dramat 

och vad som var från de andra delarna, det är svårt att utvärdera. En av 

dramapedagogerna resonerar såhär:  
 

Jag kan ju inte veta vad det är som drama gör eller psykologen, personalen eller gruppen 
gör? Vad är vad? Om patienten går upp i vikt, de mår bra, de skrivs ut därifrån, kan sluta med 

sitt självskadebeteende, depressionen är oftast hävd, de kan styra sina tankar, de har 
metoder, verktyg att gå vidare i sitt liv. Så resultatet är positivt men om det bara är drama.. 

nej jag tror inte det bara är drama, absolut inte. 

Gemensamma förhållningssätt till drama i vården  
I materialet framkom det några förhållningssätt till deltagarna och 

verksamheten som alla informanter tyckte var viktiga. Lekfullhet, utan 

uppvisning för utomstående, kunskap om sin målgrupp och tid och tålamod.  

Lekfullhet 
Deltagarna befinner sig i de olika verksamheterna på grund av sin problematik 

och har inte alltid valt att ha drama, dessutom har de olika mycket 

erfarenheter av drama. Av olika anledningar så är alla deltagare under 

behandling eller i en läkande process och har olika hinder som ska 

övervinnas. Därför resonerar informanterna kring vikten av att ha ett lekfullt 

förhållningssätt så att det inte ska kännas hotfullt för deltagarna. Tillexempel 

är personer med ätstörning ofta oerhört högpresterande och har svårt att 

släppa kontrollen, då blir det lekfulla förhållningssättet ett måste för att man 

ska komma någonstans överhuvudtaget: 

 
Ett lekfullt förhållningssätt så att ingen ska hamna i prestation, då är det stopp och man 

kommer ingenstans. Med lekfullheten kan man också komma till att de improviserar, det får ta 
tid och man får börja i en annan ända och sen så är man där. 

 

De resonerar också kring lekfullheten som ett sätt att närma sig känslor utan 

att det blir hotfullt, om det blir för allvarligt med känslor så kan det bli rädsla 
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och låsningar istället: “ Hur kan en arg kropp se ut? Hur kan en nervös kropp 

se ut? Hur kan en kissnödig kropp se ut? Bra sätt att närma sig känslor, på ett 

enklare sätt liksom, det blir inte hotfullt.” 

 

Ett annat sätt att närma sig känslor eller känsliga ämnen utan att det blir 

hotfullt för deltagaren är att använda sig av symboler, framförallt i bild men 

också i sagor. Att göra “riktade” sagor tillsammans med barnen som belyser 

just deras verklighet och problematik utan att komma för nära och bli hotfullt. 

Ett exempel handlade om barnen till cancersjuka föräldrar, där ett av barnen 

hade en förälder med muncancer: 

 
De ville ha en prinsessaga och en kungasaga om en mammadrottning som ramlade i trappan 
i slottet och fick jätte ont i ryggen. Jag tänkte att man tar ju inte munnen eftersom det då blir 

för nära. Hon fick ont i ryggen och hade så ont i ryggen så hon orkade inte någonting och den 
lilla pojken och den lilla flickan tyckte det var jättejobbigt för mamman var inte och lekte med 
dem och de var så arga på trappan och jag tänkte att trappan blir ju en symbol för cancern 

 

Först berättades sagan med inspiration från barnens idéer och sedan lektes 

sagan genom att pedagogen gick i roll tillsammans med barnen. 

Utan uppvisning för utomstående 
Ett annat förhållningssätt som alla dramapedagoger vi pratat med hade 

gemensamt var att de vanligtvis inte gjorde någon form av uppvisning för 

utomstående publik. Den generella inställningen var att det inte skulle visas 

upp och bedömas av någon. “Det här att våga misslyckas det är så centralt 

för min målgrupp att de inte behöver vara bäst, det ska inte bedömas, gör bort 

dig jättegärna liksom. ”  

 

Ett undantag var Anna, hon gjorde ibland planerade redovisningar, alltså en 

form av uppvisning om hon hade deltagare som led av social fobi och därför 

var rädd att prata inför folk. Efter att ha arbetat enligt en särskild modell kunde 

sista utmaningen vara att framföra något inför andra, men då fick deltagaren 

själv bestämma vem som skulle titta. Syftet var att våga, att övervinna sin 

rädsla och visa för sig själv att man kan, hur det blev spelade ingen roll.  
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Kunskap om sin målgrupp 
Vikten av att ha kunskap om sin målgrupp och inte vara rädd för att möta 

deras situation så som den faktiskt är kom fram på olika sätt i samtalet, att ha 

självinsikt och inte lägga över sin egen rädsla på deltagarna. Ett exempel var 

från stamningsterapin där det fanns en fara om man som pedagog hade 

medlidande med en deltagare som till exempel började stamma kraftigt i en 

runda där alla skulle säga något och man ville rädda den från den jobbiga 

situationen genom att bryta och gå vidare. Det skulle kunna få en hämmande 

effekt för deltagaren då det är viktigt att den känner att den kan komma till 

skott av egen kraft. Ett annat exempel var från verksamheten med barnen till 

de cancersjuka föräldrarna där pedagogen beskriver rädslan för att det ska 

vara jobbigt för de andra barnen om ett barn vars förälder dött går kvar i 

gruppen. Då är det viktigt att ha självinsikt och förstå att det kan handla om 

ens egen rädsla och då behöver man kanske ta hjälp från en psykolog eller 

terapeut för sin egen skull så att man inte lägger över det på barnen. 

Tid och tålamod 
De läkande processer som sattes igång med dramat var inget som kunde 

skyndas på utan det fick ta den tid det tog. De beskrev alla olika situationer 

där tiden och tålamodet spelade stor roll. Det kunde ta flera veckor att närma 

sig känsliga ämnen och bara korta stunder åt gången för att personen skulle 

orka med. Om en person hamnade i stamning var det viktigt att den verkligen 

kände att det inte var brådska att gå vidare så att den fick ta den tid det tog 

och känna att den klarade av det. En saga som skulle bearbetas behövde 

lekas om och om igen tills barnen kände sig klara.  

 
Sen ville de göra detta om och om igen, upp med utklädningslådan! Nu är jag mamma 

drottningen och du är älvan, nej nu vill jag vara drottningen... det är deras sätt att bearbeta 
och då får de hålla på så tills de är klara 

 

I Annas arbete var det viktigt att vara försiktig och ta det lugnt: 
 

Känslorna kommer dels när de kommer upp i vikt och då är ju hjärnan igång igen och då 
kommer ju känslorna och då är det så mycket känslor så det är ingen ide att prata om det. 

Det blir för mycket liksom. Och de älskar inte sig själva, så det är ingen ide och prata om det. 
De får bli sen, om ett år eller så.  
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Sammanfattning	  
Vi kunde hitta några specifika teman från samtalet och dessa kan ses som 

den gemensamma kärnan av dramapedagogik i vården, vilket var vår 

forskningsfråga.  

 

Det första var att alla dramapedagoger vi pratat med jobbade i nära 

samarbete med andra professioner som ingick i ett team runt deltagarna där 

alla arbetar på olika sätt för att stötta de. Oavsett i vilket sammanhang man 

använder drama så är det en upplevelsebaserad verksamhet där deltagarnas 

förutsättningar, intressen och upplevelser står i centrum (Lepp,1998). Det kan 

innebära att när man då reflekterar och bearbetar dessa så finns möjligheten 

att det blir en terapeutisk effekt av detta, även om syftet är pedagogiskt 

(Grünbaum, 2000). Det är viktigt att som dramapedagog inom vården inse sin 

begränsning och om en situation uppstår som man inte kan hantera är det 

viktigt att lämna över till utbildad terapeut.  
 

Det andra temat som vi ser som en del av den gemensamma kärnan var 

några förhållningssätt som de alla pratade om på olika sätt: det lekfulla 

förhållningssättet, att vanligtvis inte visa upp något för publik, att ha kunskap 

om sin målgrupp samt att ha tålamod och låta arbetet ta tid. Detta stämmer 

överens med vad Lepp (1998) säger om vikten av dramapedagogens 

egenskaper och lyhördhet inför gruppen för att få en fungerande och givande 

dramaverksamhet. Alla dessa förhållningssätt kan ses som ett sätt att skapa 

trygghet för deltagarna så att de ska kunna slappna av och ta till sig 

dramaverksamheten och därigenom utvecklas. I enlighet med det 

sociokulturella perspektivet där gruppen spelar stor roll för inlärning är det 

därför viktigt med ett gott gruppklimat om man vill uppnå en positiv inlärning 

och utveckling och inte tvärtom (Jakobsson, 2012). 
 

Det lekfulla förhållningssättet som ett sätt att närma sig något som är 

obekvämt eller ovant kan som Lepp (2014) skriver hjälpa deltagaren att se 

nya möjligheter och vidga sina sinnen. Hon skriver vidare “att kunna leka är 

ett uttryck för hälsa och något som är centralt i vårdandet och ett medel för att 

uppnå hälsa och välbefinnande” (Lepp 2014, s 552). Lindqvist (1996) tolkar 
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Vygotskij och beskriver hur vi människor genom fantasin tolkar känslor och 

med tanken skapar mening och därför kan man se leken och lekfullheten som 

en väg till förståelse för oss själva.  

 

Ingen av informanterna använde sig vanligtvis av uppvisning för publik. Utifrån 

det går det att se att de utgår från ett mer personlighetsutvecklande 

perspektiv i sitt arbete, där arbetet syftar till att utveckla sin egen medvetenhet 

om sig själv och sina förmågor (Sternudd, 2010). 

Diskussion 
Här kommer vi att diskutera och kritiskt granska våra forskningsfrågor och 

svaren vi har hittat. Vi har i den här studien samtalat med tre 

dramapedagoger, det som framkommer i uppsatsen är deras erfarenheter, 

vad de tänker och hur de resonerar kring sitt arbete med drama i vården. 

Uppsatsen försöker inte beskriva allt vad drama skulle kunna vara i vården 

och vi är medvetna om att det finns andra som jobbar på andra sätt.  
 

Vår första frågeställning var:  

• Vad kan dramapedagogik tillföra i hälso och sjukvården enligt tre 
dramapedagoger som arbetar i vården?  

 

På detta har vi funnit svaret att dramapedagogik kan tillföra en möjlighet till 

deltagarna att stärka sina resurser i form av kroppsmedvetenhet, 

kommunikation och en ökad förståelse för sina känslor. Drama kan också 

bidra med att ge verktyg för att acceptera och hantera sin situation samt ge en 

fristad för gemenskap och återhämning. Det kan ses som en chans att öka 

det sociala och mentala välbefinnandet. 
 

Vår andra frågeställning var:  

• Finns det någon gemensam kärna oavsett vilken sorts vård drama 
ingår i enligt tre dramapedagoger som arbetar i vården?  
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Den frågan kan besvaras med att alla jobbade i ett nära samarbete med 

andra professioner samt att alla hade några gemensamma förhållningssätt till 

sitt arbete, dessa var:  

• Lekfullhet  

• Inte visa upp för utomstående 

• Ha kunskap om sin målgrupp  

• Tid och tålamod 

 

Efter att ha gått igenom svaren på våra frågeställningar undrar vi huruvida det 

vi kommit fram till är specifikt för just drama i vården eller vad som är 

allmängiltigt för alla verksamma dramapedagoger? Att alla jobbade i nära 

samarbete med andra professioner kan det ses som specifikt för just drama i 

en vårdkontext? Alla beskrev hur de hade regelbundna teammöten där de 

diskuterade deltagarnas behov och utveckling. Samarbeten med andra 

professioner sker även med dramapedagoger som arbetar inom andra fält till 

exempel samarbeten med lärare, fritidspedagoger, skådespelare och 

kuratorer för att nämna några. Med tanke på att deltagarna i de verksamheter 

vi beskriver inte enbart är deltagare utan även patienter och anhöriga så krävs 

kanske en annan typ av samarbete än vad det gör i annan verksamhet. I 

annan verksamhet kan man se det som önskvärt och värdefullt men inte som 

en förutsättning för verksamheten.  
 

Vi funderade även kring dramapedagogernas förhållningssätt till begreppet 

acceptans som något viktigt. Är det något som är specifikt för just drama i 

vården? Det kanske är just det som särskiljer en dramaverksamhet i skolan 

från en i vården. I vården behöver man som dramapedagog förhålla sig till att 

deltagarna på något sätt har en sjukdomsbild som de på olika sätt relaterar 

till. Eftersom dramaverksamheten är en del av behandlingen så behöver det 

finnas ett visst förhållningssätt till att acceptera sin sjukdomsbild.  

Det nära samarbetet som dessa dramapedagoger har med andra 

professioner gör att det blir svårt att veta vad just drama tillför verksamheten. 

Det skapar en viss svårighet att härleda vart effekterna har sitt ursprung men 

detta har heller inte vart vårt syfte. Det kanske helt enkelt kan vara en 

samverkan mellan professionerna som gör det till en fungerande verksamhet. 
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De förhållningssätt vi kom fram till som den gemensamma kärnan kan också 

tyckas vara allmängiltiga för dramapedagoger verksamma inom flera olika fält. 

Även om förhållningssätten inte är specifika för just vården så bildar de ändå 

en gemensam bild av vad drama kan vara när det används i en vårdkontext. 

Genom att leta efter en gemensam kärna ville vi beskriva essensen av 

fenomenet drama i vården. De här förhållningssätten vi hittade tillsammans 

med det nära samarbetet med andra professioner bildar en minsta gemensam 

nämnare som ger, om inte än hel bild, så åtminstone en hint av vad drama 

kan vara inom vården.    
 

I dramapedagogisk verksamhet använder man de allmänna erfarenheterna 

och i dramaterapeutisk verksamhet deltagarnas specifika erfarenheter. Flera 

av informanternas berättelser tangerade snarare det dramaterapeutiska när 

de tog upp specifika situationer och arbetade med. Det fördes en diskussion 

kring detta och alla var överens om att det var viktigt att syftet var 

pedagogiskt. Men går det alltid att veta var gränsen går? Vad behöver man 

för kunskap för att kunna hålla arbetet pedagogiskt? Eller skulle det vara 

bättre att ha en terapeutisk kompetens och faktiskt jobba dramaterapeutiskt?  

Metoddiskussion 
Till den här undersökningen använde vi en fokusgrupp som insamlingsmetod 

för vår data. Vi hade planerat två timmar för samtalet men det visade sig vara 

optimistiskt tänkt då vi inte hann med allt som vi planerat. Vår önskan var att 

få till ett samtal där informanterna utifrån deras erfarenheter, tillsammans 

skulle få vrida och vända på fenomenet drama i vården men det vi hann med 

var framförallt att de fick presentera sina erfarenheter för varandra. Vi hade 

behövt mer tid för att på riktigt få igång det gemensamma undersökandet som 

nu enbart blev en stund på slutet. Av olika anledningar fanns inte möjlighet att 

göra ett uppföljande samtal vilket hade varit önskvärt. Ingen av oss har 

tidigare erfarenhet av att genomföra ett fokussamtal vilket också påverkade 

utfallet. Det hade varit bra att göra ett testsamtal innan det riktiga 

fokussamtalet för att bekanta sig med metoden och moderator-rollen. Inför 
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fokussamtalet diskuterade vi balansgången mellan att styra samtalet med 

frågor som kanske skulle få in de på ämnen som de inte var intresserade av 

och mellan att låta de tala fritt ur sin egna specifika erfarenhet med risk att vi 

inte skulle få svar på våra forskningsfrågor. Vi kom fram till några grundfrågor 

som vi utgick ifrån och lät resten vara fritt.  
  

Alternativa metoder som vi också diskuterade var gruppintervju samt enskilda 

intervjuer. Dessa metoder hade också varit intressanta och säkert gett andra 

resultat då de inte hade färgats av varandras svar. Men vi var nyfikna på hur 

de skulle samtala gemensamt om det här fenomenet för att nå djupare 

reflektioner snarare än att de skulle prata som isolerade öar. 

 

Vi har varit två personer som har skrivit den här uppsatsen tillsammans. I 

fokussamtalet delade vi på moderatorrollen vilket gav en trygghet för oss som 

nybörjare på metoden men det finns även möjlighet att det påverkade 

gruppklimatet då vi var nästan hälften av de medverkande. I analysarbetet har 

det varit en möjlighet till att få syn på fler infallsvinklar än vad vi fått om vi var 

ensam.  

Förslag på vidare forskning 
Det är ett tämligen outforskat område som tål att forskas betydligt mycket mer 

på. Vi tänker att det skulle vara intressant att djupdyka och titta närmare på de 

olika verksamheterna. Vidare forskning skulle kunna vara att observera 

dramapassen för att se vad som faktiskt händer där och då och på så sätt få 

en annan kunskap om fenomenet. Det skulle även vara intressant att intervjua 

deltagare om deras erfarenheter och tankar kring vad drama är och kan bidra 

med.  
 

Ytterligare ett perspektiv skulle kunna vara att ha fokussamtal eller intervjuer 

med ett arbetslag eller team med olika professioner där dramapedagogen 

ingår i. På så sätt skulle man få deras reflektioner kring vad drama kan bidra 

med. 
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Relationen till kreativ verksamhet och i synnerhet dramapedagogik ser olika ut 

i olika delar av världen. Det kunde vara spännande att se hur drama i vården 

ser ut, utifrån ett internationellt perspektiv.  
 

Det skulle även vara intressant att undersöka mer noggrant var gränsen går 

mellan dramapedagogik och dramaterapi samt i vilka situationer det ena eller 

andra passar bättre. Kanske ha fokussamtal med dramaterapeuter och 

dramapedagoger tillsammans?  
 

Eller varför inte en litteraturstudie kring sammankopplingarna mellan hälsa 

och drama. Möjligheterna äro oändliga.  
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