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Abstract 

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att undersöka varför dramapedagoger väljer att 

arbeta med personer över 65 år. Intentionen har varit att undersöka vilka utmaningar och 

metoder dessa dramapedagoger har mött i sitt arbete. Fenomenologisk metod har legat 

till grund för uppsatsen. Urvalet av dramapedagogerna skedde via ett  

bekvämlighetsurval.  Semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes med fyra 

dramapedagoger. Telefonintervjuerna analyserades utifrån en tematisk analys. 

Uppsatsens resultat visade på att dramapedagogernas val att arbeta med äldre personer 

påverkades av slumpen, nyfikenhet och eget personligt åldrande. Det dramapedagogiska 

arbetet motiverar individer att ingå i en grupp, ha ett kreativt samspel och att 

dramapedagogik kan vara en givande metod för äldre.  

 

Nyckelord: Dramapedagogik, Drama, Åldrande processer, Åldrande 
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1.Inledning 
 

När jag var liten spenderade jag mycket tid med min mormor. Hon var en viktig 

trygghet för mig och vi hittade på många olika äventyr tillsammans. Jag har tänkt 

mycket på varför jag  upplevt det lättare att samtala och umgås med äldre personer och 

varför denna grupp ligger nära mitt hjärta. Jag har under de senaste åren arbetat på olika 

sätt med gruppen äldre, alltifrån ren omsorg till aktivering. Jag inser mer och mer vikten 

av att aldrig sluta leka och skapa. 

 Jag har också stött på många fördomar i arbetet med gruppen äldre. Min upplevelse är 

att det finns okunskap kring vad åldrande innebär och att det är enkom något negativt att 

bli äldre. 

Jag har alltid varit intresserad av teater, drama och skapande verksamheter och valde 

därför att läsa dramapedagogik på distans parallellt med min hälsopedagogiska 

utbildning. Jag tror att dramapedagogik kan vara ett verktyg för att arbeta 

hälsofrämjande.  

Min upplevelse är att under dramapedagogutbildningen ligger fokus på skolans värld 

och att dramapedagogik är för barn, ungdomar och vuxna. Detta gjorde mig nyfiken på 

om det fanns dramapedagoger som valt att arbeta med äldre. Jag blev nyfiken på vad det 

är som gör att dramapedagoger väljer att arbeta med gruppen äldre, personer över 65 år. 

De fyra dramapedagoger som jag har valt att intervjua har alla erfarenheter inom skolan, 

men sedan även valt att arbeta med äldre personer.  

 

2. Bakgrund 
 

Under denna rubrik kommer olika definitioner presenteras med syfte att skapa en 

förståelse kring begrepp rörande åldrande och dramapedagogik.  

 

2.1 Definitionen drama 

 

Ordet drama har sitt ursprung i det grekiska språket och betyder ”handling” (Erberth, 

Rasmusson 1996). Drama har flera olika benämningar, dramatiskt skapande, dramatisk 

verksamhet, dramatik, dramatiskt formande och pedagogiskt drama. Dessa begrepp har 

används under de senaste 40 åren just för att belysa olika aspekter av dramapedagogik 

(Grünbaum, Lepp 2005). 

 
Det är svårt att ge en kort, enkel och fullständig definition av vad som egentligen avses med 

drama, beroende på att det är något som bör upplevas aktivt i sitt sammanhang för att bäst 

förstås. Drama kan ses dels som ämne med anknytning till konst och pedagogik, dels som 

metod inkluderande lekar, gruppövningar, improvisationer och teaterformer (Grünbaum, 

Lepp 2005, s. 47). 
 

Under ett dramapedagogseminarium i Storvik, Sverige år 1977 fastställdes en definition 

av begreppet drama. I definitionen lämnades utrymme åt både en demokratisk 

människosyn, konstnärliga och pedagogiska aspekter (Rasmusson 2000). 

Definitionen löd: 
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DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform. 
DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra 

teaterformer. 
DRAMA är ett skapande, lustfyllt lagarbete, där arbetet är viktigare än resultatet. 
DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor. 
DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande. 
DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen 

och sociala verklighet. 
DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap. 
DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället (Rasmusson 2000, s.161). 

 

Andra viktiga komponenter i drama är pedagogiskt ledarskap, en fiktiv skapande handling 

med pedagogiska mål och en grupp i samspel (Grünbaum, Lepp 2005). 

 

2.2 Dramapedagogikens användningsområden 

 

Dramapedagogik kan användas på olika sätt och i olika syften. Mia Marie Sternudd 

(2000) har i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran identifierat och 

dela upp dramapedagogik utifrån fyra olika perspektiv. I respektive perspektiv finns olika 

underliggande mål och metoder som beroende av ämne och syfte används i respektive 

perspektiv. Perspektiven är det konstpedagogiska, personlighets- utvecklande, kritiskt 

frigörande samt det holistiska 

perspektivet (Sternudd 2000). Här nedan kommer en kort presentation av respektive 

perspektiv: 

 

Konstpedagogiska perspektivet: I detta perspektiv finns två mål, /.../ dels att individerna 

i interaktion med andra och med hjälp av agering utvecklar sin personlighet, sociala 

samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga, dels att deltagarna tillsammans skapar 

en gemensam produkt – en föreställning” (Sternudd 2000, s. 110). Med dessa mål som 

grund är teaterformen det dominerande arbetssättet (Sternudd 2000). 

 

Personlighets utvecklande perspektivet: I detta perspektiv /.../ finns två uttalande mål, 

dels att utveckla individens medvetenhet om sina egna resurser och vad som sker mellan 

människor i olika sociala situationer för att därmed kunna vara delaktig i ett demokratiskt 

samhälle och dels att erövra verktyg för att förstå olika vardagssituationer” (Sternudd 

2000, s.111). Individen finner redskap för att förstå sig själv i relation till andra (Sternudd 

2000). 

 

Kritiskt frigörande perspektivet: ”Inom detta perspektiv är den grundläggande 

utgångspunkten att de fiktiva situationer som bearbetas är verklighetstrogna och 

förankrade i deltagarnas egna erfarenheter” (Sternudd 2000. s.111). Syftet i detta 

perspektiv är att skapa medvetenhet hos deltagarna kring samhällets förtryck och 

individers möjligheter att häva förtrycket (Sternudd 2000). 

 

Holistiska perspektivet: I detta perspektiv /.../ finns det en betoning på att uppnå kunskap 

som grundar sig i en känslomässig – tankemässig insikt av det ämne som undersöks. 

Känsla, fantasi, metaforer och konstnärliga symboler, distansering och närhet är viktiga 

ingredienser i arbetet” (Sternudd 2000, s. 97). Lärare i roll är vanligt förekommande i 

detta perspektiv (Sternudd 2000). 
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Gemensamt för dessa perspektiv är att i dramapedagogik verksamhet /.../ används fantasi 

och konstnärliga symboler när människor tillsammans skapar fiktiva situationer av 

verkligheten” (Sternudd 2000, s.16). Att få uttrycka sig konstnärligt, att få konstruera, få 

vara social och kommunicera med andra är enligt reformpedagogen John Dewey ett 

allmän mänskligt behov och detta är en av grundpelarna som dramapedagogiken grundar 

sig i (Sternudd 2000). 

 

2.3 Dramapedagogik som ämne 

 

Dramapedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne vilket gör den komplex. Med rötter i såväl 

humanistisk som samhällsvetenskaplig tradition där sociologi, psykologi, pedagogik, 

teater, religion och estetik äger rum (Sternudd 2000). Fokus i dramapedagogik är att få 

vara social, utrycka sig konstnärligt, få konstruera och kommunicera med andra. Denna 

mångfald gör att detta är en metod som passar alla åldersgrupper (Sternudd 2000). 

 
Å ena sidan finns drama – som kan associeras till dramat, det skrivna dramat och skådespelet, 

att framföra texten sceniskt, att agera samt å andra sidan pedagogik, som innefattar fostran 

och undervisning, att påverka, att leda någon till kunskap. Dramat kan sägas ha en dubbel 

funktion som både litterär text och teatralt uttrycksmedel på samma sätt som dramapedagogik 

har en dubbel funktion av agering och pedagogik både med text och utan text (Sternudd 2000 

s, 32). 
 

I arbetet med drama engageras deltagarna att använda sina egna erfarenheter och 

kunskaper och fokus ligger på deltagarnas inställning till omvärlden. Kärnan i drama-

arbetet är deltagarna och deras kreativa process (Erberth, Rasmusson 1996). 

 

2.4 Dramapedagogikens historia, en kort överblick 

 

Under 1909-1936 användes drama och teater medvetet under undervisningen på Tyringe 

Helpension för flickor, ledd av Ester Boman. I undervisningen kunde exempelvis korta 

dramatiska stycken illustreras i de olika ämnena.  Undersökande rollspel och dramatiska 

spel där eleverna själva skrev manus utifrån kursinnehåll. Likaså sattes både moderna och 

klassiska pjäser upp  (Grünbaum, Lepp 2005).  

 

Under samma tidsperiod cirkulerade liknande idéer om drama i undervisningen och 

praktiserades i USA och i en rad europeiska länder. 

I Sverige ses Schischkin och Olenius som banbrytande då de startade dramaverksamhet 

under 1930-talet. Schischkin arbetade tillsammans med eleverna och skapade 

föreställningar som utgick från barnens spontana improvisationer. 

Olenius arbetade som barnbibliotekarie och letade nya vägar till att få barn intresserade 

av att läsa böcker. Olenius utvecklade bibliotekets sagoläsning till aktiviteter där barnen 

gjorde dramatiseringar av folksagor. Olenius kom att starta ”Vår Teater” som var en 

kommunal barnteater i Stockholm (Grünbaum, Lepp 2005). Hon kom även att starta 

utbildning av barnteaterledare som kan ses som en föregångare till dagens 

dramapedagogutbildning (Grünbaum, Lepp 2005). 

 

Drama introducerades första gången i den svenska läroplanen Lgr 62 (Grünbaum, Lepp 

2005).”Drama och dess huvudsakliga verksamhet- och användningsområde finns inom 

undervisning, utbildning och kultur och berör mänskliga situationer med utgångspunkt i 
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deltagarnas livsvärld. Drama kan därför förstås som ett livsvärldsperspektiv” (Grünbaum, 

Lepp 2005, s, 59). 

 

Brian Way är en av pionjärerna för dramapedagogik i England. Way hävdade att drama 

är en angelägenhet för alla. Han menar på att drama handlar om deltagarnas upplevelser 

och genom drama kan enskilda individer utveckla sin fantasi, känslighet och den fysiska 

förmågan (Way 1971).  Way menar även att genom drama berikas fantasin vilket är något 

som behöver ständig stimulans. Fantasi är något alla människor föds med. Den personliga 

fantasiutvecklingen är en viktig del för den enskilda individen oavsett ålder. För att uppnå 

detta krävs det att en tilltro byggs upp som är fri från rädslan att misslyckas, jämförelse, 

omdömen, en konstruktiv atmosfär (Way 1971). För att fantasin ska utvecklas behövs den 

ständiga tillfällen att öva på sina egna fantasiresurser. Det bör poängteras att detta inte är 

samma sak som att uppskatta andra människors fantasier (Way 1971).  

Lev Vygotskij som har varit en av pionjärerna i den moderna utvecklingspsykologin och 

pedagogiken, skriver också om vikten av fantasi. Han menade att vuxna har större fantasi 

än barn. Han menade att  ju rikare erfarenhet en människa har desto mer ”material” finns 

det att hämta. Dock poängterar Vygotskij att barn har en benägenhet att tro mer på sin 

fantasi än vad vuxna gör. Fantasi är grunden till kreativa aktiviteter inom kulturens 

områden, detta möjliggör det konstnärliga och vetenskapliga skapandet (Vygotskij 1995). 

Fantasin blir ett viktigt verktyg för att människor ska kunna skapa en inre bild och på så 

sätt skapa en förståelse för det vi ännu inte känner till. Fantasi ingår som en förutsättning 

för den mentala utvecklingen (Vygotskij 1995).  

 

2.5 Att åldras 

 

Det finns generellt en negativ syn på åldrande i västvärlden, att ålderdomen och åldrande 

är något enbart negativt. Människan har genom decennier försökt finna metoder för att 

motverka åldrandet. Ett exempel är expeditionen som gjordes på 1500-talet, då man sökte 

efter ”Ungdomens källa” – men det man istället upptäckte var delstaten Florida (Berg 

2007). Vi möts dagligen via media av olika mirakelkurer som ska motverka åldrandet. 

Även om åldrande kan för somliga innefatta handikapp, olika sjukdomar och isolering, är 

det viktigt att komma ihåg att det även finns positiva delar med åldrandet. Med hälsan i 

behåll kan man kanske just i ålderns höst få tid att göra det som man längtat efter. Den 

personliga utvecklingen upphör inte utan fortgår och ett helt liv med erfarenheter skapar 

möjligheter till överblick och förmågan att lösa olika problem. Ålderdomen blir då en 

naturlig del av livet (Berg 2007). Åldrande kan ses som en långsam och tilltagande 

process. Man blir inte gammal därför man uppnått en specifik ålder eller att man blir 

gammal över en natt.  

”I åldrandet ingår visserligen processer som är begränsande, det vill säga försämrar 

funktioner hos en människa, men man blir också allt mera medveten om att det även finns 

positiva processer under åldrandet, framförallt vad gäller psykologisk och social 

förmåga” (Berg 2007, s,11-12). 

 

Socialt och psykologiskt inriktade definitioner ser oftast åldrandet som en 

utvecklingsprocess där betoningen ligger vanligtvis på förändring snarare än försämring 

(Berg 2007, s,12). 

Åldrande är något som är individuellt och processen kan se olika ut beroende på individ. 

Tre faktorer eller processer som påverkar människors åldrande kan vara slumpen, 

miljöpåverkan (”oäkta åldrande”) eller ärftliga processer (”äkta åldrande”) (Berg 2007). 
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Åldrandet är i mångt och mycket personligt upplevda företeelser som individen tolkar 

och omtolkar under sitt livslopp. Ålderdom kan även ses som en social kategori där 

karaktär, status och innehåll kan te sig olika beroende på kultur och samhälle. Olika 

gränser och övergångar till ålderdom markeras oftast av förändringar i socioekonomiska 

roller, fysiska och funktionella förändringar. Som den övre gränsen för ålderdomen kan 

döden räknas (Jönson 2002). 

 
Åldrandet är för många en positiv utveckling med ökad livstillfredställelse och 

omvärdering av existentiella frågor. Materiella ting blir mindre intressanta och begrepp och 

tid, rum liv och död får en ny innebörd. Förändringen kallas gerotranscendens och 

kännetecknas av en ny syn på sig själv och vad man vill göra, liksom på tillvaron i stort 

(Malmquist 2009, s,292). 
 

2.6 Äldre tar över världen, statistik  

 

Enligt World Health Organization (WHO 2015a) beräknas Europas äldre mellan åren 

2010 och 2050 bli dubbelt så många som tidigare. Personer i ålder 85 år och äldre räknas 

stiga från 14 miljoner till 19 miljoner från 2020 till 40 miljoner 2050 (WHO 2015a). 

Ensamhet, social isolering och social uteslutning är riskfaktorer som påverkar hälsan hos 

många äldre. Det finns ett stort mörkertal när det kommer till äldre och depression. I 

Europa regionen är prevalensen hos personer över 65 år ca 2-15% (WHO 2015 a). Tyvärr 

är det psykologiska stödet och förebyggande åtgärder, som är vitala för den mentala 

hälsan, ofta försummade (WHO 2015b). I Sverige beräknas gruppen 65–79 år /.../öka med 

45 procent och gruppen 80 år och äldre med 87 procent fram till år 2050. Totalt förväntas 

det finnas drygt 900 000 fler personer som är 65 år och äldre år 2050 jämfört med idag ” 

(Statistiska centralbyrån 2006, s,12). 

 

Det kommer alltså vara fler äldre på denna planet än tidigare vilket kommer påverka 

äldreomsorgen i framtiden (Statistiska Centralbyrån 2006). Samhällsplaneringen måste 

ta hänsyn till att det är en stor grupp som kommer behöva stöd i form av service och vård. 

Folksjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, problem med rörelseapparaten samt 

demenssjukdomar är ett faktum (Berg 2007). 

 

2.7 Åldrande en process 

 

Beskrivningar i media och litteratur om äldre påverkar hur allmänheten (där de äldre 

ingår) uppfattas. Här ingår bland annat äldres behov, rättigheter, skyldigheter och 

förmågor. Föreställningar som att äldre har gjort rätt för sig genom arbete, betalat skatt 

med mera bidrar till att allmänheten tycker det är viktigt att satsa på pensionärernas 

välfärd. Likaså påverkar föreställningarna om att äldre har särskilda behov, är fattiga 

och att de är sjuka (Jönsson 2002). 

”Välfärdssamhällets fördelning av resurser till de äldre baseras på föreställningar om 

vilka de äldre är. Samtidigt skapar och befästs mer eller mindre välkomna 

föreställningar om de äldre, om deras värdighet, behov och svaghet” (Jönsson 2002, 

s,9). 

 

Den biologiska processen påverkar människor på olika sätt (Berg 2007). ”Lite tillspetsat 

kan man uttrycka det så att vi ”blir mer lika oss själva ju äldre vi blir”” (Berg 2007, 

s.17). Detta är viktigt att ha i åtanke då detta är något som lätt glöms bort. Exempelvis 
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har många äldre bättre reaktionstid än en hel del yngre, även om man i genomsnitt 

reagerar långsammare med stigande ålder (Berg 2007).  

 
Traditionellt brukar man räkna med att ålderdomen börjar någonstans i slutet av 60-

årsåldern. Om man räknar på detta sätt blir ålderdomen en lång period. För en del 

människor kan den utgöra en tredjedel av livet! En indelning som blivit vanligare på senare 

tid är i yngre äldre och äldre äldre. Som äldre äldre brukar man då räkna de från 80 år och 

äldre. Det är först då som man i någon större utsträckning kan iaktta åldrandeförändringar. 

De yngre äldre, det vill säga de mellan 65 och 80 år, liknar ofta mer de medelålders än de 

äldre äldre (Berg 2007, s,19). 
 

Positiva aspekter av pensioneringen och ålderdomen kan vara att man får mer tid till 

sociala kontakter (Berg 2007). 

En svårighet med ålderdomen är när den man lever med dör, detta innebär både 

psykiska och fysiska påfrestningar (Berg 2007). 

 

Orsaker till åldrande är inte helt klarlagt men genetiska förhållanden, miljöfaktorer och 

levnadsvanor är faktorer som kan få betydelse senare i livet. Synliga ålderstecken är 

exempelvis grått hår och rynkor. Fiberproteinet kollagen blir stelare och påverkar senor 

och leder (Malmquist 2009). Vid tilltagande ålder ökar belastningen på hjärtat, volymen 

ökar då som en kompensation vilket ökar arbetet ytterligare. Blodkärlen blir mindre 

elastiska vilket leder till att hjärtat får det svårare att fyllas med blod och dra sig 

samman (Malmquist 2009). 

 

Hjärnan åldras och detta kan innebära att individen kan få svårare att lära sig nya saker 

eller att komma ihåg. Både hjärnvolymen och antalet hjärnceller minskar (Malmquist 

2009). 

 

2.8 Begreppet ålderism, kort översikt  

 

Den amerikanska psykologen och gerontologen Robert Butler kom att introducera 

begreppet ageism ca år 1968 (svensk översättning ålderism). Butler beskrev begreppet 

som ”fördomar mot andra åldersgrupper”. I begreppet ålderism behövs både fördomar, 

stereotyper och diskriminering diskuteras för att få en djupare förståelse (Andersson 

2008). 

 
Det är viktigt att notera att beteckningen åldersdiskriminering som ofta förekommer i texter 

således bara beskriver en del av hela problemkomplexet – nämligen beteendedelen 

(diskrimineringen). Åldersdiskriminering är baserat på de två andra beståndsdelarna i 

ålderism – fördomar och stereotyper, och uppstår när fördomar och stereotyper 

institutionaliseras, antingen explicit genom lagar, regler och bestämmelser om användning 

och fördelning av resurser, eller implicit genom vana (Andersson 2008, s,10). 
 

 

En annan aspekt av ålderism är stigmatisering, alltså att en grupp tillskrivs en rad negativa 

egenskaper. ”Positiva sociala kontakter är väsentliga för individens hälsa – både den 

fysiska och den psykiska. Genom stigmatisering blir vissa individer systematiskt 

uteslutna från viss social interaktion därför att de har några speciella karakteristiska eller 

tillhör en viss grupp” (Andersson 2008, s, 55). 

Orsakerna till fördomar gentemot äldre är inte klarlagda. En individ kan uppleva 

dödsångest när hen tänker på en äldre människa. Vilket i sin tur kan leda till att individen 

tar avstånd från gruppen äldre. En annan orsak kan vara att äldre människor kan vara en 
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påminnelse om att inget varar för evigt, exempelvis om en stor del av självkänslan bygger 

på utseende, sexuell förmåga och fysik (Andersson 2008). 

 

2. 9 KASAM (Känsla av sammanhang) 

 

Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) associeras oftast till hälsa. Själva begreppet 

etablerades av Aaron Antonovsky som kom att forska på vad det är som gör att människor 

som utsatts för svåra påfrestningar i livet fortfarande kan förbli friska. Detta kom att blir 

grunden för hans salutogenetiska modell (Antonovsky 2005). 

Dagligen utsätts människor för olika stressorer som behöver hanteras. Exempel på olika 

stressorer kan vara sjukdomar, händelser i livet (dödsfall) och händelser i vår vardag. Hur 

vi hanterar detta beror, enligt Antonovksy, på människans generella motståndsresurser 

(GMR). GMR består av sådant som kan hjälpa en individ att hantera sina stressorer som 

exempelvis kulturell stabilitet, ekonomi, jagstyrka och socialt stöd. Gemensamt för dessa 

stressorer som en individ utsätts för är att de behöver göras hanterbara, begripliga och 

meningsfulla. Detta kan då med tiden skapa en stark känsla av sammanhang. Detta kan i 

sin tur bli avgörande för om stressorena kommer leda till sjukdom, hälsa eller något 

mellan hälsa och sjukdom. Han beskriver även att individen är i ständig rörelse mellan 

dessa två poler total hälsa och total ohälsa (Antonovsky 2005). 

KASAM innefattar tre delkomponenten; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Dessa komponenter har betydelse för huruvida individen kan lyckas att bearbeta och ta 

sig igenom trauma.  

En kort beskrivning av de olika komponenterna:  

 

Begriplighet: Hur yttre och inre stimuli upplevs. Om de upplevs som förnuftsmässigt 

gripbara, information som är tydlig, ordnad, sammanhängande eller som oordnad, 

kaotisk, oväntad, slumpmässig, oförklarlig. Exempelvis om en individ har en hög känsla 

av begriplighet och hen stöter på överraskande eller oförutsedda händelser, då kan hen 

ordna och förklara dessa för sig själv (Antonovsky 2005).  

 

Hanterbarhet: Att ta sig an livets alla med - och motgångar och använda dem som 

erfarenheter. En individ med en låg känsla av hanterbarhet upplever sig oftast som ett 

offer för omständigheterna och finner få möjligheter till att kunna påverka och förända 

sin situation (Antonovsky 2005).  

 

Meningsfullhet: I denna delkomponent är det faktorer som engagerar och motiverar 

individen till engagemang på både intellektuell och emotionell nivå. Individen finner en 

mening med att lägga energi på situationen och skapar då en upplevelse av de krav som 

situationer ställer. Denna delkomponent kan även ses som en motivationskomponent, 

områden i livet som är värda känslomässigt att investera i tyder på en stark känsla av 

meningsfullhet.  

Det går inte att undvika livets alla påfrestningar och på så sätt främja hälsa. Istället får 

man försöka att stärka och påverka faktorer som främjar vår hälsa (Antonovsky 2005).  

 

2.10 Tidigare forskning kring åldrande och dramapedagogik 

 

I forskningsartikeln Research on Creativity and Aging: The Positive Impact of the Arts 

on Health and Illness (2006) visar Cohen på att kreativa former som musik, konst, dans, 
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drama, poesi, berättande historier med mera har en positiv inverkan på äldre människor. 

Deltagarna i projektet var i åldrarna 65-103 år.  Resultatet visade på en förbättrad 

allmänhälsa både fysiskt och psykiskt, minskat intag av medicin och minskat antal 

läkarbesök (Cohen 2006).  

 

Inom äldreomsorgen används även dramapedagogiska metoder i olika syften i mötet med 

äldre.  

I Malmö stad startade 2007 projektet ”Guldstunder i de äldres vardag” som syftade till att 

förbättra äldres sociala innehåll och skapa en meningsfull vardag. Projektet utfördes på 

vissa boenden i Malmö (FoU 2015). 

I demensvården har olika dramaprogram använts för att hjälpa vårdtagarna att minnas 

olika stunder i livet och att vårdgivarna skulle få en bättre förståelse och empati för 

vårdtagarna med hjälp av olika dramapedagogiska metoder (Lepp mfl, 2003). Det finns 

även exempel på forskning där drama används som pedagogiskt verktyg för personalen 

för att skapa förståelse för personer med demenssjukdomar. I ett 12 veckors program 

arbetade vårdgivare med dramapedagogiska metoder för att betona vikten av 

personcentrerad omvårdnad och vikten av icke verbal kommunikation hos personer med 

demenssjukdom (Kontos, Naglie 2007, Kontos mfl, 2010). ”Our findings make an 

important contribution to person-centred dementia care by broadening the notion of 

personhood, and by facilitating implementation using drama” (Kontos mfl 2010, s,159). 

 

Professor Marget Lepp har gjort ett flertal studier i syfte att skapa starkare förståelse med 

hjälp av drama för sjuksköterskor, öka kommunikationerna mellan vårdtagare och 

vårdgivare med mera (Lepp 1998).  

 

I en litteraturstudie (Flood, Phillips 2007) visar på vikten av kreativitet för äldre.  

 
Potential benefits of creativity to elder health include mental clarity, increased awareness, 

and a means for expressing the elusive, such as the divine or spiritual experiences of life, 

resolution of longstanding conflicts, continued adaptation, improved emotional states, and 

physical healing (Flood, Phillips 2007, s, 391-392). 
 

3. Problemformulering  
 

Historiskt i Sverige har dramapedagogiksutbildningar varit och är även idag fokuserade 

på barn och ungdomar.  

Trots att forskningen visar på att kreativa former däribland dramapedagogik kan ha en 

positiv inverkan på allmänhälsan både fysiskt och psykiskt (Cohen 2006) finns en 

avsaknad av dramapedagoger för äldre.  

Äldre är en grupp som kommer bli fler, mellan åren 2010 och 2050 beräknas Europas 

äldre bli dubbelt så många som tidigare. I Sverige förväntas det finnas drygt 900 000 fler 

personer som är 65 år och äldre år 2050 jämfört med idag (Statistiska centralbyrån 2006). 

Dramapedagogik för äldre är ett område med begränsat forskningsområde i Sverige. 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Jag vill undersöka vad det är som gör att dramapedagoger väljer att arbeta med gruppen 
äldre, det vill säga personer som uppnått och är över pensionsålder. 
 

Vilka utmaningar föreligger i arbetet med äldre? 

Vilka dramapedagogiska metoder har används? 



 

9 

 

 

 

4. METOD  
 

Denna uppsats är en kvalitativ studie och har sin grund i fyra semistrukturerade intervjuer 

som analyserats utifrån tematisk analys.  

 

4.1 Val av ansats 

 

Kvalitativ metod föreföll sig bäst lämpade för ämnesvalet då fokus i det kvalitativa 

synsättet ligger på verbala uttalanden, formuleringar eller skrivande. Till skillnad från det 

kvantitativa synsättet som fokuserar på mätbar fakta (Backman, 2008). Fokus i det 

kvalitativa synsättet ligger på individen och hur denne formar och tolkar sin omvärld 

vilket har legat till grund för denna uppsats. En vanlig metod i kvalitativa studier är 

intervjuer vilket även varit en utgångspunkt i denna uppsats. Intervjuerna utfördes via 

telefon.  

Den vetenskapssyn som ligger till grund för uppsatsen är fenomenologisk.  

”Som forskningsmetod syftar fenomenologin till att undersöka hur olika individer 

upplever ett fenomen. Målet är att utan förvrängning kunna beskriva upplevelsen av ett 

fenomen så som det visar sig hos informanterna” (Jakobsson 2011, s,51).  

 

4.2 Urval  

 

Urvalet var baserat på att finna personer som på något sätt arbeta med dramapedagogiska 

metoder för personer över 65 år.  

Urvalet gjordes ur ett så kallad bekvämlighetsurval, det vill säga deltagare som är lätta att 

få tag i (Jakobson 2011).  

Att rikta intervjuerna mot denna grupp föreföll lämpligt i förhållande till uppsatsens 

problem- och syftesformulering.  

Sökandet började via sökmotorn Google samt via mejlkontakt med olika verksamheter 

som jag tänkte kunde ha tips eller kontakter med den önskade urvalsgruppen. Det 

slutgiltiga urvalet skedde sedan via olika Facebooksidor. Jag la ut en förfrågan på min 

Facebookprofil samt på olika Facebooksidor som riktade sig mot dramapedagoger, detta 

gav i sin tur ringar på vattnet. Sex personer som på något vis arbetat med personer över 

65 år och dramapedagogik kontaktades via Facebook. Fem svarade och visade intresse 

dock valde en av informanterna att hoppa av, orsaken var oklar.  

Fyra telefonintervjuer genomfördes och spelades in med de intervjuades godkännande.  

 

4.3 Insamling och analys 

 

Strukturen på intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, intervjuaren kan då få 

möjlighet att gå djupare in på svaren, jämfört med vad en helt strukturerad intervju kan 

göra (Langemar, 2008). I en semistrukturerad intervju behöver frågorna inte ställas i 

kronologisk ordning vid varje enskild intervju och kan därmed anpassas utifrån hur 

intervjun utvecklas, detta kan ge mer omfattade svar från informanter (Langemar, 2008).  
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Valet till telefonintervjuer var av ren praktisk art, dels kostnaden till att resa till respektive 

informanter län samt tidsfaktorn gjorde att valet föreföll enkelt (Gillham 2008). ”Den 

främsta nackdelen hänger samman med den främsta fördelen: du intervjuar personen 

direkt, men du kan inte se honom eller henne (och vice versa)” (Gillham 2008, s, 143-

144). 

Intervjuguiden som användes (Bilaga 2) utgick från totalt 11 frågor som var uppdelade i 

två kategorier, bakgrundsinformation och huvudfrågor. Fyra telefonintervjuer 

genomfördes och samtliga intervjuer tog ca 45 min. En app via telefonen användes och 

spelade in intervjuerna när informanten gett sitt godkännande.  

4.4 Etiska överväganden 

 

Som en grund har vetenskapsrådets God forskningssed (2011) varit en inspiration till 

etiska förhållningsätt i uppsatsen och i kontakten med intervjupersonerna. Några 

generella regler vetenskapsrådet tar upp är: att tala sanning om din forskning, öppet 

redovisa resultat och metoder, att inte stjäla forskningsresultat från andra och att sträva 

efter att forskningen inte kommer att skada människor, djur eller miljö (Vetenskapsrådet 

2011). 

 

Något som varit av vikt i denna uppsats i mötet med de intervjuade var konfidentialitet, 

att forskaren vidtar åtgärder för att skydda deltagarnas /.../ integritet och rätt till skydd 

mot insyn i sitt privatliv” (Vetenskapsrådet 2011, s, 69). Figurerande namn har använts 

för att behålla de intervjuades anonymitet samt att inte berätta detaljerat om bostadsort. 

Autonomiprincipen som omfattar personers rätt till bland annat självbestämmande har 

varit en viktig aspekt i mötet med de intervjuade (Jakobsson 2011). De intervjuades första 

kontakt med mig var via det sociala mediet Facebook där vänner till dem eller dem själva 

fick kontakt med mig. Jag mejlade de intervjuade med frågan om intresse fanns, därefter 

skickades ett missivbrev ut (Bilaga 1) med mer information om uppsatsen. Innan 

telefonintervjun påbörjades tryckte jag på att intervjuerna bygger på frivillighet och att 

intervjun när som helst kunde avbrytas.  

 

4.5 Analys 

 

Efter varje telefonintervju transkriberades materialet samma dag som de utförts. Under 

transkriberingen sållades en del material bort då det inte var relevant i sammanhanget. 

Intervjumaterialet analyserades utifrån tematisk analys, där materialet struktureras och 

sorterades utifrån olika teman. Dessa teman kan vara utarbetade i förväg eller utarbetas 

från det insamlade materialet. (Langemar 2008). I denna uppsats har de olika teman som 

framkommit utarbetats från det insamlade materialet.  De transkriberade texterna lästes 

igenom flera gånger för att skapa överblick av materialet. Utifrån detta började sedan 

nyckelord utformas (Langemar, 2008). Nyckelorden blev sedan till rubriker där texten 

sammanfattades.  
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5. Empiri  
 

Jag vill undersöka vad det är som gör att dramapedagoger väljer att arbeta med gruppen 

äldre, det vill säga personer som uppnått och är över pensionsålder och hur har deras 

arbete sett ut. 

 

Under denna rubrik kommer resultatet från de fyra intervjuerna att presenteras. De 

kommer att presenteras utifrån olika teman som identifierades under analysen av  

intervjumaterialet. 

Innan en redogörelse för resultatet från intervjuerna presenteras kommer en kort 

presentation av de intervjuade. De intervjuades namn är ändrade.  

 

5.1 Presentation av de intervjuade 

 

Aina är i 50 års ålder och är verksam i norra Sverige. Hon har läst lite olika kurser men 

hennes grundutbildning är som teaterpedagog, vilket hon i dagsläget även är verksam som 

på en kulturskola. Kreativt skrivande är också något Aina ägnar sig mycket åt. Hon har 

bland annat skrivit ca 10 olika manus. Hennes erfarenhet består främst i att ha arbetat med 

barn. Men Aina fick en förfrågan av PRO (pensionärsorganisationen) att sätta upp en 

föreställning där Aina kom att skriva manus, regissera med mera.  

Projektet varade i ca 8 månader och projektet var generationsöverskridande. Där de 

yngsta deltagarna var cirka 13 år och de äldsta ca 85 år, totalt bestod ensemblen av ca 15 

personer. Aina tyckte projektet var en spännande utmaning.  

 

Clara är i senare 20 års ålder och är verksam i östra Mellansverige. Clara har en 

dramapedagogutbildning, hon har läst lite olika kurser bland annat levande verkstad. 

Företaget/kooperativet Clara arbetar för har en uttalad vilja att nå alla samhällsgrupper 

och åldrar samt ge ett kulturutbud och kulturupplevelser. Clara har arbetat mest med 

högstadieelever men fick på uppdrag av sitt företag/kooperativ hålla i levande 

verkstadspass på olika omsorgsboenden. Projektet varade i ca 1-2 månader och 

deltagandet på de olika boendena kunde variera från 3 – 15 deltagare.  

 

Alex är i senare 30 års ålder och är verksam i norra Mellansverige. Alex har en 

dramapedagog- och musikalutbildning. Hon arbetar på en kulturskola där hon håller i 

drama och musik, på kvällarna håller hon även i teatergrupper. Alex frilansar även som 

dramapedagog. Alex har främst arbetat med barn, ungdomar och vuxna. Hon säger själv 

att hon inte har så mycket erfarenhet av att arbeta med personer över 65 år. Den erfarenhet 

hon har är vid sidan av sitt ordinarie arbete, där hon periodvis några år arbetat med 

personer över 65 år. Men Alex ville utmana sig själv och valde därför att vara med i ett 

projekt som rikta sig mot ett äldreboende. Projektet varade i ca 8 träffar med de boenden 

och en fortbildning för personalen.  

 

Robin är i senare 50 års ålder och är verksam i södra Sverige. Robin har sedan 10 års 

ålder varit aktiv i olika amatörteater grupper. Hon har gått dramaledarutbildning i Sverige 

och teaterlinje i England. Robin har arbetat mycket med sång, teater och regi. Hon har 

även arbetat mycket med barnteater och olika amatörteatergrupper.  
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Robins erfarenhet av att arbeta med personer över 65 år är under ca 8 år. En ensemble 

hon har arbetat med var i åldrarna 68- 85 år. Hon har även arbetat med 

generationsblandade ensemble där åldrarna varit 14- 85 år. Robin har tidigare arbetat 

mycket med barngrupper men kände att hon var trött på att arbeta med barn och ville 

arbeta med äldre människor och bland annat börja utforska sitt egna åldradande.  

 

5.2 Utmaningar i arbetet med äldre 

Här presenterar informanternas utmaningar i arbetet med äldre. Detta har delats upp 

utifrån fysiska och psykiska utmaningar.  

 

5.2.1 Fysiska och psykiska begränsningar 

 

Samtliga informanter beskrev att deltagarnas fysik kan påverka de dramapedagogiska 

övningarna. 

Aina beskriver att jämfört med barn och ungdomsgrupperna upplever hon att arbetet 

med gruppen äldre generellt är långsammare både fysiskt och mentalt. När hon arbetade 

med en generationsblandad grupp lärde sig ungdomarna i gruppen texter snabbare än de 

äldre deltagarna. Gruppen arbetade mycket med att lära sig texter via muskelminnet. 

Hon påpekar att många av de äldre inte har samma rörlighet och att detta är något som 

de själva också är medvetna om.  

 
Vi hade en dam som skulle in på scen men det tog alldeles för lång tid för henne. Vi löste 

det så att hon fick komma in glidandes på en rullstol. Jag fråga så klart om det var okej 

vilket hon tyckte, hon tyckte även att det var kul. Så vi putta in henne så hon kom in snabbt 

på scenen, vi fick göra en del sådana lösningar (Aina).  
 

Clara påpekar att det alltid finns utmaningar med att arbeta med människor, det finns 

inga ”riktiga sanningar”. En utmaning som hon upplevde hos gruppen äldre är att det 

kan finnas en barriär eller spärr till att göra så kallade ”barnsliga” eller ”tramsiga” saker 

när skapande ska ske. Hon påpekade att när denna barriär eller spärr hade uppstått så 

valde vissa deltagare att inte delta. 

 

Alex beskriver hur hon arbetar med deltagare som samtliga satt i rullstol, någon saknade 

hörsel, någon saknade synen och någon hade både nedsatt hörsel och syn. Genom att 

rullstolarna kunde skapa distans när man sitter i en cirkel valde Alex att arbeta mycket 

med att känna med händerna. De tittade på bilder från olika årtionden och för dem som 

hade nedsatt syn fick vårdpersonalen beskriva bilderna för deltagarna. Alex gestaltade 

sedan själv deltagares berättelser och även här beskrevs händelseförloppet för de 

deltagare som hade en synnedsättning. Då de kan vara utsättande att gestalta valde Alex 

att göra gestaltningarna själv utifrån vad deltagarna berättade.  

 
Det var en man som var helt otrolig, han berättade en berättelse om när han var i militären. 

Han var den som skulle sköta kanonen när han låg i lumpen. Jag frågade honom vem ska 

spela dig och han sa att det blir Alex. Det var jättekul för han rättade mig hela tiden. Du ska 

inte stå sådär i militären och så gick han fram och rätta till hela min kropp. Upp med 

armbågen fram med bröstet. Du får öva på det där, du skulle aldrig bli godkänd i min 

militärgrupp med din hållning (Alex). 
 

Robin upplever att det är enklare att arbeta med äldre människor än yngre. Hon tror att 

detta kan ha att göra med att hon själv blivit äldre men också för att de äldre deltagarna 
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är mer närvarande i stunden. De har inte en massa måsten som distraherar även om de 

kan ha aktiva liv. 

 Robin beskriver att många äldre kan ha svårigheter i att uttrycka sig fysiskt. Att uttrycka 

sig verbalt och intellektuellt med åsikter är inga problem men att uttrycka sig fysiskt har 

hon fått arbeta hårt med. Robin tar upp ett exempel på två män som är med i gruppen, 

vardera har haft två hjärtinfarkter var, detta hade Robin i åtanke och anpassade övningar 

och passen efter deras förmåga. 

 

Clara berättar att hon har mött människor med nedsatt hörsel, demens och personer som 

inte hade svenska som modersmål. Där gick vårdpersonalen in och fungerade som ett 

stöd, när det gällde språket var det inga problem då övningarna var konkreta. Men en 

utmaning var att flera av deltagarna hade svårt att greppa penseln, pennan eller de 

arbetsredskap de arbetade med just då.  Hon menar även att på vissa äldreboenden händer 

det inte så mycket och att få komma och göra något tillsammans är mycket givande och 

stimulerande. 
 

Det är härligt när man når de målgrupper som inte alltid får ta del av kultur  (Clara). 
 

Robin och Alex beskriver att en utmaning med att arbeta med äldre personer är att man 

inte vet om de kommer leva till nästa tillfälle. 

 

5.2.2 Utmaningar i mötet mellan generationer  

 

Både Aina och Robin har arbetat med projekt som har haft deltagare i blandade åldrar. 

Robin berättar om en grupp där 10-12 tjejer i årskurs 8 tillsammans med lika många 

pensionärer deltog. Vid de första träffarna var tonåringarna rädda för pensionärerna, hon 

beskriver hur de satt i ett hörn för sig själva och hon som ledare försökte fråga 

tonåringarna varför de var så distanserade. 

 

 
Jag tror att dagens ungdomar inte så vana att umgås med äldre (Robin). 

 

Robin upplevde inte att pensionärerna hade samma distans utan tvärtom att de var nyfikna 

på tonåringarna. Hon beskriver även att hon upplevde tonåringarna som mer konservativa 

och fördomsfulla.  

 
Jag hörde till och med någon 14 åring som sa att gamla människor är äckliga (Robin). 

 

Robin beskriver hur hon kände sorg över denna syn som den yngre generationen har. Hon 

valde därför att arbeta mer med övningar där de olika generationerna kunde mötas. Hon 

berättar att det var totalt avståndstagande från de yngre i gruppen men att det tillslut blev 

en homogen grupp. Efter den gemensamma föreställningen som blev en succé kom de 

olika grupperna närmare varandra. En annan utmaning som Robin tar upp är fördomar 

som finns kring äldre människor. 

Robin berättar att fördomar mot äldre blev tydligt när hon arbetade med en grupp med 

två olika generationer, 14-15 åringar och 65-90 åringar.  

Hon beskriver att det var ungdomarna som var mest fördomsfulla gentemot de äldre och 

att de var mer konservativa jämfört mot pensionärerna som hon beskriver som mer 

frigjorda och radikala. 
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Aina berättar att de äldre och yngre hade mycket åsikter om varandra. 

 
De äldre tyckte att de yngre var respektlösa, hetsiga och de yngre tyckte att de äldre var sega 

och långsamma (Aina). 
 

När gruppen började bli mer sammansvetsad började en förståelse gentemot de olika 

grupperna ta form. De yngre deltagarna berättade för Aina att de lärt sig mycket och att 

det fått en annan förståelse för hur det kan vara att vara äldre.  

 

5.3 Frivilligt deltagande 

 

Både Clara och Alex tar upp svårigheten med att ha dramapass på äldreboenden då det 

är svårt att veta om deltagarna har fått information om vad som ska ske och att deras 

deltagande är på frivillig basis. Alex berättar att flera av deltagarna inte valt att gå på 

dramapasset eller fått bristfällig information. Flera av deltagarna som var rullstolsburna 

hade blivit ditkörda av personalen. Det var även deltagare som uttryckt att de inte ville 

vara med men att personalen i vissa fall kunde prata bort detta. Personalens intresse och 

deltagande hade också en stor påverkan på dramapassen. Alex trycker på vikten av och 

svårigheten med frivillighetsaspekten. Rätten att få information om vad som ska hända 

och att personalen inte bryter den dramapedagogiska processen.  

 

För Clara är det viktigt att trycka på deltagarnas frivillighet då hennes projekt inte var 

sprunget ur de äldres önskan. 

 
Jag jobbar med punktinsatser och det är sällan deltagarna som driver utan att det är 

kommunen som driver på med tanken att det här är bra för dig (Clara). 
 

Robins deltagare är själva initiativtagare till gruppen och har själva aktivt sökts sig till 

att få vara med.  

 

5.4 Olika metoder 

Clara använder i sitt arbete metoden levande verkstad som hon beskriver som en 

bildmetod.  

Ett utforskande där man tillsammans skapar bilder enskilt och i grupp.  

 

Alex beskriver att hon anpassar metodvalet utifrån den grupp hon arbetar med. Hon 

blandar olika metoder och övningar, som får människor att tänka tillbaka och minnas 

saker som de kanske inte har berättat för någon förut eller som de kanske har glömt bort. 

Hon beskriver även att vid första mötet med en ny grupp försöker hon finna sätt för att 

motivera och intressera personerna för att komma tillbaka. I användandet av bilder 

försöker hon väcka viljan till berättande och på så sätt även uppmuntra till att få deltagarna 

att komma tillbaka.  

Samtliga informanter påpekar vikten av att vara lyhörd inför gruppens dagsform och 

därefter anpassa passet efter detta. Clara som har arbetat med punktinsatser på olika 

äldreboenden berättat att hon har fått känna in deltagarnas stämning precis när de kommer 

in i levande verkstadsrummet.  

 

Robin påpekar vikten av att vid ett första möte oavsett grupp aldrig utsätta någon för 

individuella övningar utan att allting görs i grupp. Hon beskriver även att hon arbetar 
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mycket med gruppövningar de första gångerna för att få ihop gruppen. Hon använder 

sig av improvisation som kan ha någon anknytning till de mål de kommer arbeta mot. 

Alltid innan textbearbetning använder sig Robin av improvisationer så deltagarna får 

lite mer kött på benen och på så sätt kan även textens innehåll närma sig successivt. 

 

Aina använder sig av både dramapedagogiska metoder och mer teaterinriktade metoder. 

Den grupp hon arbetade med var det mycket motstånd mellan generationerna, så hon la 

mycket fokus på att skapa en enhetlig grupp. Hon använde mycket samarbetsövningar 

där generationerna blandades.  

 

Både Robin och Alex menar på att det inte kan skada med fikapaus då detta kan skapa 

gemenskap och lust att komma tillbaka.  

 

Informanterna har beskrivit olika reaktioner från sina gruppverksamheter. Alex 

beskriver att responsen från hennes projekt inte var så positiv, då det var personalen 

som utförde utvärderingen. Hon gör en jämförelse med teatergruppen som hon håller i 

där responsen varit positiv. Där har målet varit att sätta upp en pjäs och 

publikreaktionen har oftast fungerat som en belöning för deltagarna.  

 

Den respons Robin har fått har varit positiv från deltagarna i hennes olika projekt. Hon 

menar på att grupperna hon haft ville vara med och att de skapar någonting tillsammans.  

 

Aina upplever att responsen när de fått ihop en föreställning var positiv men att vägen 

dit var tuff, dock var det detta hon strävade för. 

 

Clara arbetade med reflektion under passen och fick då responsen efteråt. Det var 

väldigt uppskattat, dels att få göra något med händerna, få skapa någonting och möta 

andra i skapandet.  

Flera andra äldreboenden har varit i kontakt med Clara då de hört om projektet. Detta 

tolkar hon som en positiv respons.  

 

5.5 Ekonomi  

Ekonomiska aspekter tar tre av informanterna upp. Aina som fick sitt uppdrag av PRO 

(pensionärsorganisationen) vad den som fick söka projektpengar samt starta samarbeten 

med andra aktörer. Ett hinder med dramapedagogik för äldre är just ekonomi.  

Alex beskriver att det är lättare att få pengar för barn och ungdomsverksamhet. Hon är 

egen företagare, behöver söka pengar på det lättaste sättet. 

Alex upplever inte att det varit några svårigheter att komma i kontakt med äldre 

personer snarare tvärtom. PRO har varit ett viktig och givande länk. Hon anser att det 

behövs mer forskning för att visa hur viktigt det är att arbeta med äldre.  

 

Clara trycker även på de ekonomiska aspekterna, intresse för verksamheten finns men 

innebär olika administrativa svårigheter. 

 

Robin upplever att det inte finns så mycket för personer över 65 år. PRO finns men att 

deras verksamheter är lite gömda.  

 
Jag tror inte att det finns så mycket drama för äldre människor, och det tycker jag är synd. 

Man utvecklas till det sista andetaget och det har jag har sett är hur vissa äldre damer som 

varit väldigt låsta har blommat ut mer och mer (Robin). 
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5.6 Upplevelser av dramapedagogiskt arbete för äldre? 

 

Informanterna trycker på olika aspekter till vikten av att arbeta med dramapedagogik för 

personer över 65 år. Robin menar på att dramapedagogik kan motverka fördomar och 

motverka rädsla gentemot äldre människor. Att det inte finns något äckligt i åldrandet. 

Det finns mycket lärdom att hämta hos äldre människor. Robin upplever att många unga 

är historielösa. Att arbeta med pensionärer ger kraft genom att man får en historia. 
 

Man kan inte ha en framtid om man inte har en historia  (Robin). 
 

Både Clara och Aina menar på att det är viktigt att skapa möten människor emellan. Det 

är i  mötena skratt och kreativt arbete kan ske. 

 

Clara upplever att många äldre bli borträknade på grund av sin ålder men att alla 

människor kan bidra med någonting. Hon menar på att detta är det magiska med 

dramapedagogik, den utgår från varje persons förmåga, lust och vilja. Dramapedagogik 

går att anpassas till alla. Vinnande situationer kan skapas för alla personer. Alla kan 

vara med och bidra med någonting som man kanske inte visste att man kunde. Hon 

menar även att många äldre blir ensamma, tillhör inte längre en arbetsplats och har ett 

begränsat socialt umgänge.  

 

Robin har själv under en längre tid associerat dramapedagogik som något man gör i 

skolan och att det är något som barn och ungdomar ska ägna sig åt. Men när hon själv 

börjar närma sig 60 år har hon börjat se på detta utifrån ett annat perspektiv. Hon 

berättar om en kvinna som var i 80 års ålder och änka. Att vara med i gruppen var ett 

sätt för henne att komma ur en vardag av sorg och tristess. Oavsett ålder behöver alla få 

möjlighet till reflektion.  

 

Alex beskriver att alla människor utvecklas och genom dramapedagogik kan en inre 

resa ske, där den egna utvecklingen är i fokus. Detta är något som vi kan arbeta med till 

livets slut.  

 

Clara tänker på de möten som kan skapas. Personer kan bo på ett äldreboende och aldrig 

tala med de andra på boendet. Men genom dramapedagogik kan möten skapas mellan de 

som bor på boendet och mellan personal och boende.  

 

Aina påpekar vikten av att göra saker tillsammans och att få mötas. Vare sig det är att 

måla, knyppla, ha dramapedagogik, spela teater så menar hon på att detta är viktigt för 

att vi ska må bra och att ingå i ett sammanhang.  

 

6. Analys och diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad är det som gör att dramapedagoger 
väljer att arbeta med gruppen äldre, det vill säga personer som uppnått och är över 
pensionsålder. 
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6.1 Empiridiskussion 

 

Resultatet i denna uppsats visar på att dessa dramapedagoger valt att arbeta med gruppen 

äldre av olika anledningar. Slump, nyfikenhet och eget åldrande är några av faktorerna 

till valet av åldersgruppen. Detta har även varit uppsatsens syftesfråga. 

 

Dock har alla fyra dramapedagoger mestadels erfarenhet av att arbeta i skolans värld. 

Detta kan ha att göra med att dramapedagogik historiskt sett har en del av sin förankring 

i skolans värld. Redan 1909-1936 använde Ester Boman sig av drama och teater som en 

del av undervisningen (Grünbaum, Lepp 2005). ”Drama och dess huvudsakliga 

verksamhet- och användningsområde finns inom undervisning, utbildning och kultur och 

berör mänskliga situationer med utgångspunkt i deltagarnas livsvärld” (Grünbaum, Lepp 

2005, s, 59). Lev Vygotskij menade på att fantasi är grunden till kreativa aktiviteter inom 

kulturens områden, detta möjliggör det konstnärliga och vetenskapliga skapandet. 

Fantasin blir ett viktigt verktyg för att människor ska kunna skapa en inre bild och på så 

sätt skapa en förståelse för det vi ännu inte känner till (Vygotskij 1995).  

 

 Dramapedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne som gör att det passar olika grupper i 

samhället men skolan där undervisning är grunden blir en ”naturlig” arena för 

dramapedagogik. Brian Ways (1971) uttalande om att drama är en angelägenhet för alla 

är även något som framkommit i denna studie och bör understrykas. 

 

6.2 Vilka dramapedagogiska metoder har används? 

 

Olika dramapedagogiska perspektiv/metoder har framkommit ur de fyra 

dramapedagogernas beskrivningar av deras arbete med äldre. Utifrån Sternudds (2000) 

uppdelning av dramapedagogik utifrån fyra perspektiv kan två av perspektiven urskiljas 

i de fyra dramapedagogernas sätt att arbeta.  

Två av dramapedagogerna har arbetat generationsöverskridande med en målsättning att 

sätta upp en föreställning. Här kan kopplingar göras till det konstpedagogiska 

perspektivet. Det dominerande målet inom detta perspektiv är dels att utveckla individens 

förmåga att uttrycka sig i konstnärlig form. Men även att skapa förståelse för mänskliga 

relationer och vad som sker i dessa möten (Sternudd 2000).  

De två andra dramapedagoger arbetade mot äldreomsorgen, de använde sig mer av det 

personlighetsutvecklande perspektivet. Där syftet är att deltagarna ska utveckla en 

medvetenhet kring sina egna resurser men även hur samspelet människor emellan 

fungerar.  

Detta är naturligtvis en förenklad bild av hur dessa dramapedagoger arbetat, olika metoder 

och perspektiv vävs samman i arbetets gång. Syftet med att presentera de olika 

perspektiven på detta sätt har varit för att visa på hur olika metoder kan användas för att 

nå olika ändamål. Att skapa en teaterföreställning som ska visas för en utomstående 

publik, att skapa möten på ett boende eller att få sin berättelse hörd. Som mannen som 

berättade om sin tid i det militära.   

 

Ytterligare en frågeställning i denna uppsats har varit att undersöka vilka utmaningar 

dessa fyra dramapedagoger har upplevt. De utmaningar som framkommit i resultatet 

utifrån alla fyra dramapedagoger har varit de äldre deltagarnas begränsade fysiska och 

till viss del kognitiva förmåga. Innan vi går in mer på detta område bör det poängteras 

att gruppen äldre och äldre äldre inte är en homogen grupp och att åldrande är en 
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mycket individuell process (Berg 2007). Dessa fyra dramapedagoger har arbetet mycket 

olika med gruppen äldre och personer i olika stadium i sin åldersprocess. 

Dramapedagogerna som hållit dramapass på ett boende har mött en grupp som bland 

annat på grund av sin ålder fått kognitiva svårigheter som exempelvis demenssjukdom 

eller fått en begränsad fysisk förmåga. På grund av dessa svårigheter har de fått stöd i 

form av boende där personal ska kunna hjälpa dem i deras vardag. Denna grupp i 

kontrast till äldre som via PRO självmant sökt sig till en drama/teatergrupp visar på att 

detta inte är en homogen grupp och att åldrandet är en individuell process.  

Trots olikheterna i åldrande har fysisk förmåga varit en viktig aspekt att ta hänsyn till, 

risken för skador, benbrott, hjärtinfarkt/stroke är några faktorer som behövts tas i 

beräkning. Belastningen på hjärtat ökar med åldern vilket kan påverka fysiska övningar 

(Malmquist 2009) som kan förekomma i dramapedagogiska pass. Dramapedagogen 

behöver i sitt arbete vara flexibel i alla grupper som hen arbetar med. I en grupp där en 

deltagare hör dåligt, en ser dåligt och en har problem med minnet kan flexibiliteten 

sättas på prov. 

 

Tre av dramapedagogerna tog upp i sina intervjuer att äldre inte är en prioriterad grupp 

och att det finns en negativ syn.   

En av informanterna berättade om en ung deltagare som till och med sa ”gamla 

människor är äckliga”. Projektet kom att få ett positivt avslut i den bemärkelsen att fler 

av deltagarna kom att träffas efter projekttiden.  Exemplet visar hur dramapedagogik 

kan användas generationsöverskridande. Möten som kanske inte skulle ägt rum 

skapades och ett arbete där deltagares fördomar kom att sättas på prov. 

Detta är även ett exempel på ålderism, där fördomar mot andra åldersgrupper tar sig 

olika uttryck (Andersson 2008). I vissa fall var det den yngre generationen som tillskrev 

den äldre generationen bilden av att exempelvis vara äckliga. Medans den äldre 

generationen kunde uppleva den yngre generationen som respektlösa. Genom att arbeta 

med dramaövningar kom de att arbeta med dessa fördomar. Detta är en av grundpelarna 

i det dramapedagogiska arbetet. Deltagarna uppmuntras till att använda sig av sina egna 

kunskaper och erfarenheter där kärnan i dramaarbetet är deltagarnas kreativa process 

(Erberth, Rasmusson 1996).  

 

En av informanterna berättade om en kvinna som förlorat sin make. Att förlora den man 

levt med innebär både fysisk och psykisk påfrestning (Berg 2007). Kvinnan berättade 

att hon såg träffarna som ett sätt för henne att komma ur en vardag av sorg och tristess.  

Genom olika typer av dramaövningar kan individens medvetenhet öka kring hens 

behov, vilket i sin tur kan leda till insikter om vad som behövs för att kunna gå vidare i 

livet (Sternudd 2000). Det bör även nämnas att grupprocessen är en viktig del för att 

individen ska kunna våga och kunna utvecklas, att känna sig trygg i sin grupp (Sternudd 

2000). 

Kvinnan som förlorat sin man och  mannen som berättade om sin tid i det militära är 

några exempel på berättelse som dramapedagogerna tagit del av. Vikten av att få sin 

berättelse hörd och känna samhörighet är viktiga delar i ett människoliv. Antonovsky tar 

upp att människor hanterar stressorer på olika sätt, han hävdar att individers GMR kan 

påverka hur stressorerna hanteras. Kulturell stabilitet, ekonomi, jagstyrka och socialt 

stöd är några faktorer som kan ha en viktig inverkan (Antonovsky 2005). I 

dramapedagogiken är grupprocessen en viktig del i det kreativa skapandet. 

En viktig aspekt i Antonovskys KASAM begrepp är att meningsfullhet även ses som en 

motivator, det som motiverar individen. Utan deltagarnas motivation i dramapassen 

skulle det troligen inte bli en teaterföreställning eller att deltagarna återkom till 

dramapassen. Likaså är hanterbarhet och begriplighet betydande för motivation. 
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 En annan viktig aspekt har även varit ledarnas motivation och drivkraft. Hade de gett upp 

arbetet i de generationsöverskridande projekten hade det troligtvis inte blivit någon 

föreställning. 

Resultatet i denna uppsats visar på att det dramapedagogiska arbetet på olika sätt 

motiverar individer till att bland annat ingå i en grupp, ha ett kreativt samspel och att 

dramapedagogik kan vara en givande metod för äldre. I tidigare studier påvisas förbättrad 

allmänhälsa via olika kreativa verksamheter (Cohen 2006).   

 

6.3 Metoddiskussion 

Valet av just kvalitativ metod i form av telefonintervjuer kom i denna studie visa sig vara 

ett lämpligt val för att besvara syftesfrågan. Metoden möjliggjorde en annars geografisk 

och ekonomisk svårighet. Genom att detta inte behövdes tas i beaktning möjliggjordes 

dramapedagogernas intervjuer. Naturligtvis kan uppsatsens validitet diskuteras med valet 

av kvalitativ metod i form av telefonintervju. Nackdelarna med telefonintervjuer är att du 

inte kan se personen direkt och tekniken kan svika. Dåligt ljud och otydligheter kan 

uppstå. Fördelen är att personen intervjuas direkt (Gillham 2008). Personen kan även 

känna sig otrygg då de inte ser den som intervjuar. Detta är inget jag upplevde med de 

fyra dramapedagogerna, men det är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Med hjälp av 

kvalitativ metod kan erfarenheter delges och detta var en viktig aspekt i denna uppsats då 

jag ville veta dramapedagogernas erfarenheter med arbetet med äldre.  

I urvalsprocessen utgick jag från ett bekvämlighetsurval. Fördelarna med detta urval är 

att det är enkel, fördelaktig ur ekonomisk synpunkt och den är inte så tidskrävande. 

Nackdelen är att det finns en stor risk att urvalet inte blir representativt (Hartman 2004). 

Dessa fyra dramapedagoger arbetar med gruppen äldre på olika sätt och just gruppen äldre 

är inte en homogen grupp. Detta gör att resultatet blir aningen spretigt och otydligt. 

Däremot gav dramapedagogernas erfarenheter och engagemang en bild över hur 

dramapedagoger arbetar med äldre och hur deras val till att arbeta med denna grupp sett 

ut. Det bör även tilläggas att dramapedagoger inte heller är en homogen grupp och 

tillvägagångssätt och metoder kan se olika ut. Det bör även poängteras att även om 

resultatet inte är validitet så ska inte dessa dramapedagogers erfarenheter förringas eller 

åsidosättas.  

Innan intervjuerna gjordes två testintervjuer för att få en utomståendes uppfattning av hur 

frågorna kunde tolkas och om de var några frågetecken kring frågorna. Såhär i efterhand 

kan jag se att intervjufrågorna var något spretiga och det var svårt att koppla till 

uppsatsens syfte. Men i mötet med fyra eldsjälar som brinner för sitt arbete och som var 

vana att utrycka sig verbalt upplevde jag att mycket intressant data trots allt kom fram.  

Det finns många olika sätt som denna uppsats kunde ha gjorts på. Men då detta var för 

mig ett outforskat område så föreföll sig intervjuer en givande bas att börja på för att få 

en övergripande bild över hur dramapedagogers arbete kan se ut med äldre.  

 

7. Slutord 
 

Dramapedagogik för äldre är ett begränsat forskningsområde, men ett intressant och 

viktigt forskningsfält. Detta då det kommer finnas fler personer över 65 år än tidigare.  
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Denna uppsats visar på vikten av att ingå i ett sammanhang, som exempelvis gemenskap 

i en grupp. Att få möjlighet att få sin berättelse hörd och bli sedd som individ.  

Kopplat till Cohens forskningsartikeln Research on Creativity and Aging: The Positive 

Impact of the Arts on Health and Illness (2006), visar på vikten av olika kreativa former 

som dans, musik, drama med mera för äldre människor. Intressant vore i det kulturella 

samhället att se vart dramapedagoger kommer in i arbetet med äldre.  

Vidare forskning inom området skulle kunna vara att se hur fler dramapedagoger arbetar 

med äldre eller observationer av hur arbetet kan se ut. En annan viktig och intressant 

aspekt är en genusaspekt, är det exempelvis vanligare att äldre kvinnor söker sig till 

dramapedagogik? 

 

 

Avslutningsvis, Ingrid Bergman lär ha sagt:  

”Att åldras är som att bestiga ett berg. Man blir lite andfådd men får en mycket bättre 

utsikt”. 
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Bilaga 1 

 

 

Information angående deltagande i intervjun för 
examensarbete i dramapedagogik 

 

 

Hej! Jag, Boel Thunell, studerar dramapedagogik på Högskolan i Gävle och ska nu 

under vårterminen skriva mitt examensarbete.    Syftet med mitt examensarbete är att 

undersöka förekomsten av dramapedagogik för personer över 65 år och i vilken form 

detta sker. Jag vill därför intervjua dig som har erfarenhet av detta vilket är värdefullt i 

mitt examensarbete.  

 

Jag är för tillfället bosatt i Uppsala så beroende på var du bor så kommer intervjun ske 

via telefon eller ett möte. Intervjun beräknas ta max en timme. 

 

Deltagandet i intervjun bygger helt på din frivillighet och du kan när som helst välja att 

avbryta. All information jag erhåller under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt och du kommer att avpersonifieras i uppsatsen.  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar hör av dig till mig, 

Boel Thunell  

Mobilnummer X Mejl: X 

 

Min handledare är Hanna Ahrenby, Mejl:  X      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsinformation 

1. Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

2. Hur länge har du arbetat med dramapedagogik för personer över 65 år? 

3. Hur kom det sig att du börja arbeta med personer över 65 år och 

dramapedagogik? 

4. Använder du dig av någon specifik dramapedagogik metod i ditt arbete, i så fall 

vilken? 

 

Huvudfrågor 
 

5. När du planerar dina dramapass hur tänker du kring upplägget? 

6. Vilka utmaningar upplever du kan finnas i arbetet med denna grupp? 

7. Hur når du ut till deltagarna, alltså hur får du deltagare till dina dramapass? 

-Vilka hinder upplever du att det finns för att komma i kontakt med denna 

målgrupp? 

-Vilka möjligheter upplever du att det finns för att komma i kontakt med denna 

målgrupp? 

8. Vilken respons har du fått från deltagarna? 

9. Vilka möjligheter upplever du att det finns i arbetet med denna grupp? 

10. Vad vet du om förekomsten av dramapedagogik för personer över 65 år? 

11. Finns det något mer som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


