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Abstract  

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur elever som haft dramapedagogik 

som en del i en förändringsprocess, efter avslutad behandling, upplever betydelsen av de 

dramapedagogiska inslagen för den personliga utvecklingen. Har de intervjuade 

personerna uppmärksammat och reflekterat kring ledarstilen i mötet med 

dramapedagogiken? En av intentionerna har varit att lyfta fram vilka metoder som kan 

vara användbara inom behandlingshem och varför. Ansatsen är hermeneutisk och 

narrativ metod har använts. För insamlingen av empiri har samtal i form av kvalitativ 

intervju förts, med elever som varit inskrivna på ett behandlingshem där 

dramapedagogik är ett bestående inslag i verksamheten. Deltagarna har upplevt en 

befrielse i att drama varit ett inslag och de har lärt sig kommunikation, empati och 

socialt samspel. Dramapassen har gjort det möjligt för deltagarna att få ett avbrott i en 

för övrigt allvarsam och strukturerad vardag och samtidigt lärt känna varandra och sig 

själva på ett nytt sätt. Dramapedagogen som även arbetat som behandlare i 

verksamheten, uppmärksammade under arbetets gång en konflikt mellan olika 

ledarstilar och undersöker om detta påverkat deltagarna. Det visade sig att deltagarna 

snarast uppfattade dramapedagogens mjukare ledarstil som en ventil och ett 

andningshål.  
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Inledning  

 

Under min utbildning till dramapedagog fick jag tillsammans med en kurskamrat 

möjlighet att åka till Birmingham i studiesyfte. Där besökte vi The Geese Theatre 

Company, ett teatersällskap som använder sig av övningar och interaktiv teater för att 

synliggöra beteenden ur ett utifrånperspektiv. Målgruppen är bland annat intagna och 

ungdomar som löper risk att hamna i missbruk/kriminalitet. Teatersällskapet arbetar 

även med personalutveckling. Efter att ha tagit del av teatersällskapets arbetsmetoder 

fortsatte jag undersöka dramapedagogik inom missbruksvård och kriminalvård. Mitt 

intresse var att försöka ta reda på hur deltagarna i en sådan grupp upplever 

dramapedagogik.  Jag har använt många övningar från boken; The Geese Theatre 

Handbook (Baim, Brookes & Mountford, 2002), i dramapassen jag haft på 

behandlingshemmet där jag nu arbetar. Flera av övningarna kände jag redan till från 

dramapedagogutbildningen.  

Jag har sedan några år tillbaka arbetat som behandlingsassistent och dramapedagog, de 

senaste åren även som biträdande föreståndare. Verksamheten är ett HVB-hem för unga 

kvinnor mellan 16-22 år med missbruksproblematik och psykosociala svårigheter. Det 

har gett mig mer erfarenhet av dramapedagogiskt arbete, socialt arbete och 

missbruksarbete, med huvudinriktning på ungdomar med missbruksproblematik.  

Som nyutexaminerad dramapedagog klev jag in i missbruksarbetet, som för mig var helt 

nytt. Jag fick friheten att börja använda drama och samtidigt lära mig missbruksarbete, 

men snabbt upptäckte jag en krock mellan olika ledarstilar.  

Å ena sidan ska man, som jag uppfattat det, som dramapedagog ha ett förhållningssätt 

där man är lyssnande, bejakande och öppen. Allt för att få gruppen att känna sig bekväm 

och öppna upp för reflektion och diskussion. En av pedagogens främsta uppgifter är att 

få gruppen trygg med varandra och ledaren. I många inledande dramapass börjar man 

med lek för att avdramatisera och ge förutsättningar för ett gott klimat. Det ska vara 

fritt. Och friheten att över huvud taget delta ska alltid beaktas. Normer och värderingar 

ska brytas, kritiseras, diskuteras och omvärderas! Det ska vara fritt att tycka och tänka 

som man vill.  Det är inte få gånger som drama även kan bli terapeutiskt för deltagaren.  

Å andra sidan, ska man som ledare för ungdomar i missbruksarbete ha ett 

förhållningssätt i början av behandlingen, som till stor del är tvärt emot det 

dramapedagogiska. Man ska inte ge utrymme för reflektion, då det kan resultera i för 

många tankar, tankar som kan leda till känslor, känslor som man oftast ännu inte är redo 
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att hantera. Så inte öppna upp för reflektion och diskussion i början. Förhållningssättet 

ska vara gränssättande, utrymmet för egna initiativ ska vara minimala. Om någon 

föreslår något ska svaret i nio fall av tio vara nej, utan förklaring eller möjlighet till 

diskussion. Enligt min erfarenhet så skapar gränser trygghet och utrymme kan leda till 

oro.   

Valmöjligheten att inte delta i inslagen finns inte – för hur skulle livet se ut, om man 

valde att inte delta i det?  Det är givetvis inte så att man tvingar någon till något, men 

det lämnas inte till var och en att diskutera eller reflektera speciellt mycket.  Det kan 

hellre bli en lektion i solidaritet, ansvar och faran med passivitet.  Vardagen ska vara så 

styrd och inramad och bygga på struktur, med sysselsättning från morgon till kväll.  

Man inlemmas i en tillvaro där det efter ett tag, innanför fyrkanten, kan vara relativt 

fritt. Fritt att tänka, reflektera och diskutera! Men absolut inte fritt att värdera. Det finns 

normer och värderingar som i vårt samhälle inte är ok. I missbrukslivet är förtryck, våld, 

kriminalitet och maktspel vardag. Nu är det dessa värderingar som ska brytas. Stoppas, 

gränsas, granskas och omvärderas. Som ledare ska man givetvis inte kränka, man ska 

respektera och man ska gränsa, med tydlighet och värme. Att leda missbruksarbetet 

innebär mycket gränssättning. I en verksamhet där man gör detta på både individ och 

gruppnivå behövs ett fungerande förhållningssätt.  

 

Problemformulering  

 

Efter att under några år ha arbetat fram och implementerat dramapedagogiska inslag på 

behandlingshemmet så väcks min nyfikenhet kring vad deltagarna som haft drama 

menar att de har fått ut av det. Jag blev intresserad av att samtala med personer som 

varit utskrivna från verksamheten ett tag, och fått distans till sin behandling och sina 

upplevelser. Jag ville höra deras resonemang kring dramapedagogikens betydelse under 

behandlingstiden. Har dramadeltagandet påverkat dem och i så fall hur? Hur har de 

påverkats av krocken mellan de olika ledarstilarna?  Har de ens lagt märke till den? Är 

dramapedagogik enligt deltagarna ett gott verktyg i en behandlingsprocess? 
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Syfte 

  

Syftet med undersökningen är att beskriva och förstå hur elever som haft 

dramapedagogik som en del i en förändringsprocess, efter avslutad behandling, upplever 

betydelsen av de dramapedagogiska inslagen för den personliga utvecklingen.  

Har de intervjuade personerna uppmärksammat och reflekterat kring ledarstilen i mötet 

med dramapedagogiken?  

 

Frågeställningar    
 

1. På vilket eller vilka sätt har drama visat sig användbart på ett behandlingshem?  

2. Hur upplever före detta inskrivna att drama hade för inflytande/betydelse i 

behandlingen?  

3. Vad anser deltagarna att de lärt sig av drama?  

4. Vad innebär krocken mellan de olika ledarstilarna för deltagarna?  

 

Bakgrund 

 

I följande avsnitt beskrivs olika begrepp som har ett samband med forskningens 

område. Jag redogör för betydelsen av missbruksbehandling och ett av arbetssätten som 

finns inom området, psykosocialt arbete, vilket är relaterat till den aktuella 

verksamhetens arbetssätt och metoder. 

Dramapedagogik  

 

Ordet drama kommer från grekiskan och betyder ”att handla”. Idag används ordet 

drama inom tre områden: I teater där det betyder pjäs, i vardagslivet där drama står för 

en våldsam händelse där känslor rivs upp, eller en person som man säger är dramatisk 

kanske är lite överdriven i gester och känslor. Sedan har vi drama inom pedagogiken där 

det är en verksamhet inom fritidsverksamhet och skola (Hägglund, Fredin 2008).  

Grünbaum & Lepp (2007) menar att drama kan ses som metod med lekar, 

gruppövningar, teaterformer och improvisationer, men även som ämne med 
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anknytningen till konst och pedagogik. Anita Grünbaum (2009) redogör i sin bok; Lika 

och Unika- dramapedagogik om minoriteter (Grünbaum, 2009) att dramapedagogik 

mycket väl har ett värde som alternativ pedagogik och konstnärlig verksamhet, och att 

det handlar om sammanslagningen av pedagogik och estetik. Grünbaum (ibid) beskriver 

dramapedagogiken som att den av ledaren kräver en pedagogisk grundhållning och är en 

processorienterad arbetsform. 

Grünbaum (2009 s 10) skriver i sin bok:  

Dramapedagogik kan bidra med att 

 Utveckla förmågan att leva sig in i andras liv och bevekelsegrunder, att förstå andra människor 

inifrån, att utveckla empati genom att vara i roll.  

 Träna symboltänkande och utveckla utrycksförmågan 

 Stärka självkänsla och självförståelse genom samspel med andra i kreativa processer 

 Skapa förståelse för hur vi påverkas av andra och påverkar varandra i vardagligt liv och i 

konfliktsituationer i samhälleligt mikro- och makroperspektiv.  

Eftersom människan är en social varelse beroende av andra människor finns ett behov 

av vissa förutsättningar för att våga bearbeta och analysera sina upplevelser tillsammans 

med andra i en grupp. Dock ändras inte människors syn på sig själva och andra genast 

med terapeutiska eller pedagogiska processer. I allmänhet krävs det en självstärkande 

process på lång sikt för att kunna vända brist på förtroende till tilltro. Med 

dramapedagogiska metoder används mer sekundära gestaltningar än vad som används i 

terapeutiska processer, vilket kan leda till ett mindre fientligt förändringsarbete 

(Grünbaum 2009).  

I Lika och Unika (2009) beskriver Grünbaum begreppet upplevelsens pedagogik och 

lyfter fram att det centrala i det begreppet är att en ledare (lärare, dramapedagog etc.) 

startar en skapande process i en grupp barn, ungdomar eller vuxna. Ledarens uppdrag är 

att skapa förutsättningar för ett tryggt klimat där det ges utrymme för intellektuellt och 

känslomässigt engagemang hos deltagarna. Genom exempelvis deltagares olika 

reaktioner på samma process ökar var och ens förståelse för sin egen livsvärld. 

Grünbaum betonar vikten av hur dramaprocessen introduceras till varje deltagare, då 

modet att inta en roll eller tilltron till den fiktiva världen oftast bestäms av hur samspelet 

i gruppen är.  

Intresset för gruppdynamik väcktes på 70-talet i Sverige och det skapades en kännedom 

om gruppens innebörd i gemensamma kreativa läroprocesser. Dynamisk pedagogik är 

nära släkt med dramapedagogik, speciellt på ett personlighetsutvecklande plan. 
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Grundläggande för såväl Upplevelsens pedagogik som Dynamisk pedagogik är att fokus 

förskjuts från individ till vad som sker mellan gruppmedlemmarna och från att söka 

syndabockar vid problem eller konflikter till att se var det gnisslar i samspelet och vad 

man kan göra åt det (Grünbaum, 2009:31). 

 

En person som spelat en betydande roll i utvecklingen av den dynamiska pedagogiken 

är Dan Lipschütz (1926-2002), som i början på sin karriär redan 1950, bland annat 

arbetade med drama bland fängelseinterner. Han hade även erfarenhet av att arbeta med 

drama i socialt arbete. Lipschütz införde begreppet dynamisk pedagogik, även kallad 

Kordapedagogik, vilken är en metod som ger människor möjlighet att fungera bättre 

tillsammans med andra, med hjälp av skapande övningar. I dessa specifika övningar ges 

en möjlighet till ökad självinsikt, kännedom om sig själv, självständighet och ökad 

möjlighet att uttrycka sig eller sina åsikter i ett konstruktivt samarbete och samspel med 

andra. Lipschütz (2004) förklarar den dynamiska pedagogiken som en nära släkting till 

den dynamiska psykologin, vilken vidmakthåller en syn på människan som ”en 

utvecklingsbar och ständigt föränderlig varelse, som i varje levnadsfas söker lösa nya 

livsuppgifter och nya tillvaro- och anpassningsproblem” (Lipschütz 2004 s.35)  

Även om dynamisk pedagogik kan liknas med terapi så var Lipschütz tydlig med att det 

inte var det som det handlade om, utan lärande. Dock influeras den av gruppterapi, 

psykoanalys, socialpsykologi och andra områden (Hägglund & Fredin 2008).  

Psykodrama och sociodrama är en slags gruppterapi som utforskar händelser från förut 

genom gestaltning.  J. Moreno beskriver psykodrama som en vetenskaplig undersökning 

av sanningen genom dramatiska metoder (Berglind, 1998). Man kan säga att det är en 

grupp som tillsammans kartlägger och frigör människors inre konflikter. Skillnaden 

mellan psykodrama och sociodrama är att i psykodramat dramatiseras personers 

erfarenheter och problem medan i sociodrama uppmanas deltagarna till att kartlägga och 

dramatisera sociala fenomen (ibid).  

Missbruk  

I nationalencyklopedin definieras missbruk som en överdriven okontrollerad 

användning av något, oftast narkotika, alkohol eller andra substanser med euforiserande 

effekter, men även tex mat (www.nationalencyklopedin.se).  

http://www.nationalencyklopedin.se/
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Missbruksbehandling  

Vård och behandling för missbrukare finns i olika former och med olika förutsättningar. 

Det finns öppenvårdsbehandling och det finns utrednings/behandlingshem och 

institutioner för missbrukare. De som har problem med missbruk kan få vård enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), då i frivillig form eller Lagen (SFS 1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, som är en tvångslag som tas i bruk om 

ungdomar upp till 21 år inte kan tillgodose sig vård på frivillig väg. Sedan finns Lagen 

(SFS 1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, som möjliggör tvångsvård av 

vuxna missbrukare och kompletterar socialtjänstlagen (Lundgren, Sunesson 2015). 

Det finns olika ideologier inom missbruksvården och en bred variation av metoder och 

arbetssätt.  Det finns låsta institutioner och det finns mer öppna behandlingshem så 

kallade HVB-hem. 

 

HVB-hem 

 

Hem för vård eller boende är en yrkesmässigt bedriven verksamhet, även kallat 

behandlingshem och tar emot enskilda personer för behandling eller vård och i 

sammanslutning till boende. Dessa bedrivs av kommun, landsting eller privata aktörer 

(Statens institutionsstyrelse, 2014). 

 

Medlevarskap  

Det är ett begrepp som används främst inom vården av unga narkotikamissbrukare och 

som innebär att behandlingspersonalen lever tillsammans med missbrukarna på 

institutionen(behandlingshemmet) dygnet runt.  (Nationalencyklopedin, 2015).  

 

Psykosocialt behandlingsarbete  

Lennéer-Axelson och Thylefors (1982,1991) beskriver att psykosocialt 

behandlingsarbete handlar om att man parallellt arbetar med en individs psykologiska 

och sociala situation. De menar att det framför allt är individuellt anpassade insatser 

som kännetecknar arbetet. Skillnaden på allmänt psykosocialt arbete är de mer 
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systematiserade och strukturerade behandlingsarbetet som kännetecknas av 

överenskommelser och det personliga förhållandet där man använder relationen för att 

åstadkomma förändringar. Det psykosociala behandlingsarbetet har också en 

målsättning där syftet är att förändra personligheten, av relationer och/eller av den 

sociala situationen. En faktor som även det präglar arbetet är vikten av personaltäthet i 

klientens väg till förändring. Den regelbundna kontakten skapar en grund för ett 

meningsfullt samarbete och de människor som vistas inom social- och kriminalvård är 

oftast separationsskadade, vilket kan beskrivas som att föräldrar ibland prioriterar annat 

än relationen och anknytningen till sitt barn (psykologiguiden.se).  Detta gör relationen 

med samma person/personer extra viktig. De har stort behov av kontinuitet.  

Lennéer-Axelson och Thylefors (1982,1991) hävdar att konfrontationer mycket väl kan 

bidra till att bryta igenom starka försvar, men att det finns en fara det används gentemot 

jagsvaga klienter. Även om deras handlingar kan uppmuntras till konfrontation så har de 

fått tillräckligt av dessa i form av utskällningar i sina liv. Samtidigt som det kan vara 

obehagligt vid en konfrontation så är det lättare för klienten att få veta sanningen, detta 

kan bidra till motivation till förändring då det har att göra med gränssättning, krav och 

konsekvenser.  

Ledarskap  

 

Enligt Hägglund, Fredin (2008) så finns det en del att tänka på som ledare för 

dramalekar och övningar. De framhåller olika viktiga aspekter att tänka på så som; noga 

förberedelse för dramapasset, vikten att förklara övningar tydligt och konkret, vara 

positivt inställd. Att ta ansvaret som ledare genom att använda sig av den överblick man 

har över gruppen, tänka på hur man avslutar och hålla koll på tiden. Det är viktigt att se 

hela gruppen och välja sina ord noga så det inte blir otydligt ledarskap. Hägglund, 

Fredin menar att det inte heller är negativt att själv delta i övningarna som ledare, men 

att det beror på vilka övningar det är så behövs övervägas. Ledaren har ansvar för att ta 

deltagares rädslor på allvar och att gruppen är trygg med de övningar som genomförs. 

Det innebär att vara lyssnade inför gruppens behov så inte övningarna skapar rädslor i 

stället för mod. En god egenskap som ledare är humor, och kan med fördel användas för 

att öppna upp en grupp. Att vara en bra pedagog innefattar en förmåga att utgå från sig 

själv som person och på så vis skapa ett personligt ledarskap (Hägglund, Fredin 2008).  

Lipschütz (1976) beskriver att den dynamiska pedagogikens ledarskap kan fördelas i 

fyra olika ändamål: den planerande, stimulerande, iakttagande och inkännande. De olika 
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ändamålen hänger ihop och skapar en sammanhållning i kordaledarens sätt att leda. Han 

menar dock att de olika ändamålen har olika betydelser och spelar olika stor roll i en 

grupps liv, beroende på var gruppen befinner sig. (Lipschütz, 1976). Ledaren behöver 

således planera och tänka igenom ordentligt syftet med övningarna i förhållande till var 

gruppen befinner sig i för stadie. 

Lipschütz (1976) redogör att målet för en ledare i första hand är att medverka till att 

utveckla det självpedagogiska, skapande och samspelande förhållningssättet i den 

sociala miljön som gruppen består av, och där varje deltagarens eget handlande utspelar 

sig. Han menar också att vissa egenskaper hos ledaren kan hämma eller stoppa denna 

utveckling. För att ge en bild av den dynamiska pedagogikens ledastil följer här några 

exempel på en ledares tillkortakommanden som bör ta i beaktning:  

 

Dessa exempel är rubriker hämtade ur: Lipschütz (1976) 

- Ledaren bör undvika att ge kritik eller beröm  

- Ledarens profil bör inte vara för skarp, men inte heller för suddig 

- Ledaren bör inte acceptera att schablonartade samarbetsregler mer eller mindre medvetet 

utformas i gruppen 

- Bristande förmåga att skapa ett tillitsklimat leder till en dåligt fungerande grupp 

- Ledaren bör inte vara omedveten om varför han är ledare  

- Ledaren bör inte komma till gruppen i dålig kondition 

- Ledaren bör sträva efter att komma tillrätta med sina överföringsreaktioner inför delatagare 

- Ledaren bör inte ha favoriter bland deltagarna 

- Bristande flexibilitet kan försämra arbetet i gruppen 

- Ledaren bör inte begränsa gruppens arbete till ett enda uttrycksområde 

- Ledaren bör inte vara självcentrerad 

- Ledaren bör aldrig krampaktigt hålla fast vi att vara ”ledare” för gruppen, men inte heller 

slapphänt låta ”hela havet storma” i gruppen 

- Ledaren bör inte ”gå på” vad en deltagare föreslår utan att ta reda på vad hela gruppen tycker  

- Ledaren får aldrig vara opålitlig 

- Ledaren får inte handla på ett manipulerande sätt 

(Lipschütz 1976, Samspel i grupp s.45-63) 

 

Denna något gammalmodiga beskrivning ger en tydlig bild av dramapedagogikens 

mjuka ledarhållning.  

Det finns olika sätt att tolka begreppet ledarskap på. En kort beskrivning av ledarskap är 

att en person påverkar handling eller beteende hos andra personer. För att skapa 
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handling, motivation och en fungerande kommunikation är ledarskap nödvändigt 

(Millins, 2002).  

Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) menar att ledarskap handlar om ett socialt 

inflytande.  

Ett stort namn inom ledarskapsforskning är Kurt Lewin, som var en av grundarna till 

socialpsykologin. Genom studier gjorda av Lewin, Lippit och White där de delade in 

pojkar i 11års åldern i olika grupper och tilldelade ledare med olika karaktärer som 

påverkade grupperna och produktiviteteten på olika sätt (Gold, 1999). Efter studierna 

drogs slutsatserna att det fanns tre olika ledarskapstyper, auktoritärt ledarskap, 

demokratiskt ledarskap och låt-gå ledarskapet. I ett auktoritärt ledarskap ges inte så 

mycket utrymme för gruppen som leds att påverka, ledaren är den som tar alla beslut. I 

ett demokratiskt ledarskap har däremot gruppens åsikter betydelse och man kommer 

mer gemensamt fram till ett beslut. Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) beskriver att 

innebörden i ett auktoritärt ledarskap betyder att ledaren styr gruppen med järnhand och 

styr i alla situationer, de menar att denna egenskap oftast visar sig om ledaren känner sig 

osäker och har låg självkänsla. En demokratisk ledare däremot har en förståelse och 

respekt för kompetensen hos de anställda och ett lugn i sig själv, vilket ger 

medinflytande hos medarbetarna. Det finns även en så kallad låt-gå ledare som är passiv 

i sitt ledarskap och tar sällan beslut, undviker att sätta gränser och ger inga klara besked 

(Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005).  

Eftersom jag i nuläget när denna forskning genomförs arbetar som ledare för den 

verksamhet jag studerar så vill jag även beskriva min syn på ledarskap.  

I en chefs ledarskap är det av stor vikt att inge trygghet, kompetens och ansvarskänsla. 

Det behövs ett så kallat helikopterperspektiv, där man ser helheten. Det krävs även en 

fingertoppskänsla, att man är inkännande när det kommer till människor och att ha 

förmågan att läsa in och tolka samspel mellan andra är till stor fördel. Delegering av 

arbetsuppgifter och uppföljning tillhör bland annat en ledares arbetsuppgifter. 

Jag använder mig även av dramapedagogiska metoder i mitt arbete med personalen på 

behandlingshemmet. Det som används är bland annat rollspel och samarbetsövningar. 

Min uppfattning är att praktiskt öva på bemötande och problemlösning ger en gedigen 

och expanderad inlärningsprocess, i synnerhet i kombination med teorin.  

Jag kan se värdet av att ha en så pass stor inblick i det dagliga behandlingsarbetet och 

att det ger ett verktyg för mig att se till gruppens behov vilket stadie den är i. Det ger 

mig en möjlighet att utforma övningar och dramapass som passar just då. Då jag 



 

10 

 

genomförde de dramapass som studien refererar till så såg min arbetssituation 

annorlunda ut. Jag arbetade som medlevare/behandlingsassistent och missbruksarbetet 

var helt nytt. Min förmåga att se gruppens behov ur ett helikopterperspektiv var 

begränsat, då fokus var mycket på dagliga behandlingsinsatser. Genom denna forskning 

kan jag även som ledare se värdet i att ha så mycket kunskap och förförståelse för 

gruppen och individerna, som jag tidigare kunde se som begränsningar i planeringen av 

dramapassen.  

 

Lärande 

 
En av de mest inflytelserika forskarna på området barns utveckling och lärande, samt socialt 

samspels inverkan på detta var Lev Vygotskij, som levde i det forna Sovjetunionen under 

första hälften av 1900-talet (Bråten, 1998).  

Det finns två perspektiv på lärandet och var kunskap härstammar från, båda har sina rötter i 

antikens filosofi. De brukar benämnas rationalism och empirism. Synen på lärandet har 

pendlat mellan dessa två poler genom århundraden. Det händer att det diskuteras hur vi 

människor är produkter av våra medfödda förutsättningar och det bästa föräldrar och skola 

kan göra är att se till att barnen får utveckla de förmågor naturen gett oss. Andra gånger 

råder en annan utgångspunkt, en individ är flexibel och påverkbar genom de erfarenheter 

man gör, och att man med organiserad undervisning kan komma långt förbi de förmågor vi 

skulle ha haft utan sådant stöd. Men dessa två traditioner är otillräckliga för att förklara 

människans förmåga att ta till sig kunskaper och färdigheter från omvärlden (Säljö, 2013)  

Roger Säljö menar att det finns en modernare tolkning av synen på lärandet och kunskap, 

som bygger på en kulturhistorisk och sociokulturell tradition. Man kan få perspektiv på 

frågor som inte begränsar sig till den enskilde individen utan istället blir perspektivet att 

hitta lärandets karaktär, och förstå de händelser och sammanhang där individer och grupp 

anpassar sig efter sin omvärld, det vill säga att hantera den och att förstå den. Människan 

gör om sig själva och sin omvärld, människan utvecklas i takt med sin omvärld och med sin 

nutid. Detta synsätt är gemensamt för teoretiker som Dewey och Vygotskij (Säljö, 2013).  

 

Tidigare forskning 

 

Jag har inte funnit någon omfattande forskning i kombinationen dramapedagogik och 

missbruks/kriminalvård. Men då min undersökning inte enbart är en studie i 
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missbruks/kriminalvård utan ett försök till att se deltagares upplevelser och hur en 

individ påverkas, så finner jag det relevant att söka efter forskning som har ett 

deltagarperspektiv.  

Jag har sökt i vetenskapliga artiklar som handlar om ämnet drama i kriminalvård, på 

institutioner eller som behandlar bland annat ämnen som missbruk, beteende, 

behandling och psykisk ohälsa. Där framgick till stor del att drama fungerar som metod 

att hantera eller ändra olika beteenden eller livsmönster (Thompson, 1998).  

Det jag bland annat även kan se forskningen är att det är givande att ha varierande 

infallsvinklar på hur man rehabiliterar exempelvis lagbrytare, att det i en 

förändringsprocess är till fördel att se saker från olika håll och utifrån andra perspektiv 

(Thompson,1998). I synliggöra och utveckla sociala färdigheter. Thompson hävdar att 

rollspel är ett verktyg som kan användas för att utveckla självförståelse och empati och 

att få människor att se en annan värld än den de redan känner till. Även att det är en 

metod som används för att repetera strategier för att hantera återfall.  

Rollspel är en av många dramapedagogiska metoder som är vanligt förekommande 

inom just kriminalvård eller på olika institutioner.    

Inom dramapedagogiken används övningar av olika slag, tex samarbetsövningar och 

tillitsövningar. Att man tillsammans ska lösa ett problem, eller diskutera vad man tycker 

och tänker i exempelvis värderingsövningar (Grünbaum & Lepp 2007).  

Thomson påvisar i sin artikel vikten av att ungdomar i riskzonen får utmana sina egna 

attityder och problem genom att interagera, kommentera och lösa problem, då det 

utmanar sina egna tankar vilket ingriper dem i samhället.  

I en artikel om processdrama och empati (C.Holland,2010) beskrivs hur teoretiker 

betonar vikten av att sätta empatisk fantasi och kreativitet i centrum för lärande och 

vissa dramateoretiker hävdar att en känsla av social rättvisa och jämlikhet bör göra så att 

empati kan inspirera människor till handling. I dramaprocessen görs enligt artikeln en 

noggrann och subtil konvention att flytta mellan åskådare och skådespelare, och mot 

omvälvande sociala åtgärder. Artikeln undersöker hur noga drama och teater i vardagen 

kan bidra till en förstärkt empatisk fantasi hos ungdomar. 

 

Narrativer 
 

I min forskning arbetar jag med narrativ analysmetod och har därför tittat på hur 

forskare använt sig av narrativ. Carina Lundqvist, Linköpings universitet (2010) 

använder sig av narrativer för att få fram unga personers berättelser om hur de ser på 
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sina framtida karriärer. Hon menar att ungdomarna genom sina berättelser skapar 

mening, och hon riktar sitt fokus på vad ungdomarna gör i och med berättelsen. 

Lundqvist pekar på att genom det narrativa kan individen skapa en personlig förståelse 

av verkligheten och samtidigt speglar de individuella berättelserna det sociala 

samanhanget (Lunqvist, 2010). Ett sätt att gå tillväga vid analysen av ett arbete kan vara 

som Silfver (2011) gjort i sin avhandling. Hon har använt sig av skapande av narrativ i 

form av dikter och en saga. Hon beskriver sin berättelse i form av en saga där hennes 

intention är att genom val av saga som form, ge röst åt eleverna och de sätt med vilken 

de skapat mening (Silfver, 2011).  

 

Metod 

Jag har en hermeneutisk ansats, detta eftersom jag utför tolkningar av materialet för att 

söka svar på forskningsfrågan.  

Wallén (1996) beskriver att hermeneutik kan översättas som tolkningslära och har sin 

uppkomst ifrån bland annat bibeltolkningen som text. Han menar att det handlar om 

innebördens tolkning i utbredd bemärkelse.  

Huvudpunkterna i hermeneutiken är enligt Wallén (1996) innebördens tolkning, att den 

som tolkar har en förförståelse och att man växlar mellan del och helhetsperspektivet. 

Dessutom behöver tolkningen ske i förhållande till sitt sammanhang. Jag utför 

tolkningar av materialet för att söka svar på forskningsfrågan. Genom ingången i 

hermeneutik, kan jag tolka de texter som beskriver handlingar och upplevelser från 

deltagarna.  Som jag beskriver i inledningen är min förförståelse inför detta god.  

 

Metoddiskussion 
 

 

Metoder som använts för att få fram resultat i forskningen som jag tagit del av var 

intervjuer, deltagande observation, inspelning av deltagares dialoger, återkoppling med 

deltagare men även med deltagares familjer samt vårdare, (Balfour 2000). 

Dagboksskrivning av deltagarna, (Kuftinec & Alon 2007) och enkätundersökningar, 

(Blacker, Watson & Beech 2008) var också metoder som användes i samband med 

observationer. Syftet har då varit att få fram vilken inverkan drama har på deltagarna. 

Jag har sedan konstaterat att jag avgränsar min studie till att ta reda på tidigare 
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deltagares upplevelser. Det innebär att jag valt att begränsa mig till en av dessa metoder, 

intervjuer. Jag vill ju även veta hur dramapedagogiken upplevs senare i deltagarnas liv.  

 

Val av metod 
 

Eftersom jag är intresserad av att försöka förstå personers sätt att reagera och resonera 

så är rimligast att ha en kvalitativ studie (Trost ,2009). Trost menar att en kvalitativ 

intervju går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den 

har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. (Trost, 2009, s23).  

Genom samtal och med intervjufrågor till grund är min förhoppning att jag får fram hur 

de intervjuande uttrycker sig kring sina känslor och erfarenheter. Jag har sedan tidigare 

en relation till informanterna vilket skapar en förutsättning för förtroende oss emellan. 

Innebörden av vår relation är avgörande för att få till stånd detta samtal om vad 

dramapedagogiken betytt.    

Jag väljer att använda en narrativ metod eftersom jag är intresserad av personernas 

berättelser och upplevelser i deras liv. Jag sammanställer de som framkommit i 

intervjuerna till berättelser, narrativ. De innehåller en början en mitt och ett slut.   

 

Narrativer  

Narrativer är en form av berättande och Larson, Sjöblom, Lilja (2008) förklarar att en 

berättelse kännetecknas av ett tidsinriktat händelsemönster med poängfulla historier 

innehållande mening och intriger samt har en social dimension i berättandet. Larsson et 

al. (2008) menar även att berättelser kan göra uttryck som allt från självbiografier till 

berättade historier i intervjusituationer.  

Trost (2009) beskriver narrativer som berättelser från ett liv eller en livshistoria. Han 

menar att det ska vara den intervjuades egna berättelse och att den eventuella 

intervjuaren varken ska kommentera eller styra utan bara lyssna i ett första skede. I det 

andra skedet kan däremot intervjuaren ställa frågor utifrån hur informanten berättat sin 

historia, sitt svar. Det ska bli en dialog mellan intervjuaren och informanten men med 

respekt för det som den intervjuade framfört i sin berättelse. Svaren ska vara en 

utfyllnad och frågorna öppna så det inte är möjligt att barasvara ja eller nej. Faran med 

denna metod menar Trost (2009) är att det kan bli en berättelse utifrån den som 

analyserars perspektiv i stället och i detta fall mina föreställningar och tolkningar av 
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svaren. Jag har inte bara valt att lyssna utan intervjuerna blev lite som ett samtal med 

informanterna. Jag använder mig av intervjuer för att försöka förstå och se deltagarnas 

positiva eller negativa dramaupplevelser och vad i dramaupplägget som kan ha bidragit 

till dessa. Intervjuerna blev ett samtal mer än en regelrätt intervju. Vi tänkte tillsammans 

tillbaka på tidpunkter, platser och specifika övningar för att påminna oss om de 

tillfällena då vi hade drama.  

Val av intervjupersoner 

Kontakten togs via sociala medier för att nå ut till informanterna. De fick ett mail där 

undersökningen beskrevs och hur den skulle genomföras, det skickades ut det till alla 

som har haft drama under de första år som det funnits i verksamheten, alla som kunde 

hittas på facebook och som hade deltagit i drama ett antal gånger. Fyra stycken 

deltagare tackade ja till att delta och förmedla sina kontaktuppgifter.  

Intervjuer & genomförande 

Jag kontaktade elever som tidigare varit inskrivna på behandlingshemmet, och som då 

deltagit i dramapedagogiska inslag. Vi träffades och samtalade om deras upplevelser 

och erfarenheter så som de minns det.  

Exempelvis frågor som: vad minns du från dramapassen? Några specifika teman eller 

övningar du kan berätta om?  

Jag valde att spela in de samtal som genomfördes med de jag mötte personligen, för att 

jag inte skulle missa något. Telefonsamtalet dokumenterades direkt och alla samtal 

sammanställdes i dokument för att sedan tolkas och analyseras.  

En av informanterna kunde inte delta de veckorna det var planerat så jag valde att inte 

planera in ett nytt på grund av tidsbrist.  Där av blev det tre stycken samtal.  
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Analysmetod 

 

Man brukar ibland säga att varje människa är en berättelse och de som delar med sig av 

dessa delar av sitt liv är svårt att presentera i punktform. Den narrativa analysmetoden, 

sammanställandet av berättelser är ett respektfullt sätt att återberätta och lyfta in 

händelser och reflektioner som den intervjuade valt att föra fram, i ett sammanhang.  

Ricoeur (1992) anser att det som kan vara svårt att omfatta i vanliga ord med fördel kan 

användas genom ett stämningsfullt språk. Han menar att det finns en etisk dimension i 

en berättelse som kan beskriva både hur något varit men även visa på hur något skulle 

kunna vara. Ricoeur (1992) hävdar att berättelser skapas ömsesidigt mellan berättaren 

och lyssnaren, han menar att det är allt från kommunikation mellan peson och person till 

mellan person och omgivningen samt personen och personens jag.  

Jag har använt mig av metaforen resan för att beskriva själva dramapassen. Att använda 

metaforer är vanligt förekommande inom hermeneutisk forskning och Ricoeur (1976, 

1977) menar att metaforen hjälper oss att sammanpressat få i utryck en känslofylld 

personlig erfarenhet. Det kan ofta vara svårt att återberätta en känslomässig erfarenhet 

komplett och logiskt så den kan begripas. Metaforen ger utryck genom att den skapar 

motsatser och spänning i berättelsen. Språket i berättelsen blir en process där någon vill 

säga något om något till någon (Ricoeur, 1977).  

Jag gör jämförelsen med en resa på det viset att deltagarna genomgår en resa som de 

själva inte bestämt eller önskat sig, en resa som man är mer eller mindre tvingad att 

följa med på, och som man inte kan räkna ut vart den ska eller hur den kommer att sluta 

(Skott, 2008). 

Metaforen resan används som ett verktyg där jag strukturerar in varje berättelse i tre 

delar: Avstamp, resa och hemkomst. Utifrån metaforen ”resan” söker jag efter mönster 

som stiger fram och slutligen sammanställer och diskuterar jag om mina frågeställningar 

är besvarade.  

 

Etiska överväganden och förutsättningar 

Det finns en medvetenhet om min personliga ingång i denna undersökning och att det 

finns eller har funnits en relation till de personer som intervjuats och mig som forskare. 

Detta påverkar både mig och informanternas inställning till undersökningen på olika 

sätt. Jag har dessutom varit den som lett dem i dramainslagen och det är bland annat om 



 

16 

 

ledarskapet de får frågor, detta kan utgöra en risk att informanterna undviker att se med 

allt för kritiska återblickar. Det skulle kunna innebära att informanterna bara berättar det 

som de förväntar sig att jag vill höra. Eftersom jag var medveten om denna risk valde 

jag att betona innan intervjun att det var deras åsikt och uppfattning om 

dramapedagogiken som metod som jag var intresserad av, och att det inte var om mig 

personligen jag ville höra.  

Dilemmat i detta fall är att jag inte bara arbetat som dramapedagog i verksamheten när 

dramapassen genomfördes, utan även medlevare och behandlingsassistent. Detta gör att 

jag har mycket mer kännedom om informanternas bakgrund och hur de mådde då, än 

vad som är vanligt förekommande för ledaren av en dramagrupp. Jag bodde och levde 

tillsammans med dessa personer kontinuerligt. Svårigheterna som uppstod är bl.a. att ha 

kunnat bortse från detta. Men även att informanterna ska kunna bortse från vad min roll 

i denna forskning är. Kan de svara på frågorna utan att påverkas av att det är jag som 

genomfört dramapassen med gruppen? 

Det är en känslig bransch och informanterna delar med sig av sitt privata liv och sina 

tankar och reflektioner. Med detta finns det en etisk aspekt och som Frank (2000) menar 

så är det som berättas en relation. I tolkningen och förståelsen ur berättelsen behöver 

forskaren gå in i relationen till den som berättar. Genom att besvara både det som 

berättas och berättaren så befästs den personliga relationen mellan forskaren och 

informanten. (Skott, 2008)  

Den etiska aspekten i sammanhanget har noga överlagts med att informera om 

anonymitet och möjlighet att när som helst dra sig ur undersökningen.  Med respekt för 

informanterna så har jag mailat texten som jag sammanställt, det viss säga berättelserna, 

och frågat om jag uppfattat rätt. Samtliga berättelser blev godkända och en påpekade att 

det kändes bra och att jag fångat känslan.  

På samma vis har jag valt att göra en egen berättelse om min resa från att jag började 

arbeta och tills nu, vilken jag valt att lägga som en epilog i slutet. Detta för att försöka 

beskriva min ”resa” och fånga känslan av den.   
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Resultat 

 

Redogörelsen av resultatet inleds med de tre berättelserna, jag har valt att kalla dem 

Ella, Alma och Tea. Varje berättelse är tolkad och sammanfattad utifrån samtalen vi 

hade.  

ELLA   

Avstamp 

Ella växer upp i Hälsingland tillsammans med sin familj. Hon har det jobbigt i sin 

barndom och mår psykiskt dåligt redan från hon är 6 år. Hon börjar med droger i tidig 

ålder och använder allt från alkohol till hasch och spice.  Vid 16 års ålder blir hon 

placerad i ett behandlingshem.  

Resan 

På behandlingshemmet kommer Ella i kontakt med drama. Det första hon tänker på när 

hon hör att hon ska ha drama är att det kommer att bli kaos. ”Direkt när jag hör ordet 

drama så tänker jag på kaos eller dramaqueen typ…”. Hon upplever det skrämmande att 

inte ha kontroll över situationen men så småningom vänjer hon sig och ser fördelar. 

Spärrar släpps och hon vågar mer. ”Jag tyckte det var läskigt först men efter ett tag 

tyckte jag det var bra, för att jag kom bättre in i gruppen/…/ Lärde känna varandra 

bättre och snabbare”.  

En läskig situation hon hamnar i är när alla står i en ring och en av deltagarna ska vara 

en vampyr som står i mitten och ska fånga någon. Det enda sättet att rädda sig är genom 

ögonkontakt med någon annan i gruppen, Panik! Ella vill bara bort därifrån. ”Minns en 

som heter Drak-Ulla, stod i en ring, en som var Drak-Ulla. Man fick lite panik för man 

ville inte bli tagen.”  

Ju mer resan med drama pågår ju lättare känns det att vara med. Ella lär sig mer och mer 

att lita på andra. ”Lite lättare att lita på gruppen.”  Ella lär känna de andra som är med 

ganska snabbt. De har roligt tillsammans och hon försöker vara med på allting så gott 

hon kan. Genom lekarna så vågar Ella släppa loss och upptäcker att det inte är så farligt 

att inte ha full kontroll hela tiden. Hon vågar oftare säga vad hon egentligen tycker och 

tänker. Ledaren uppfattar hon som glad och att hon deltar i övningarna. Hon inte bara 

styr och ställer med vad de ska göra utan ”deltog utan att dirigera oss”.  
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Hemkomsten 

Efter att kommit hem från dramaresan framhåller hon hur modet att lita på andra vuxit 

genom tillitsövningar och samarbete, och att hon känner sig lite starkare. ”Det känns 

som om det stärkt mig lite grann som människa”. Hon upptäcker också att en hel grupp 

människor kan bli starkare och att vägen dit kan vara lustfylld. ”Det var mycket glädje i 

drama”. ”Lekarna gjorde att man vågade släppa loss lite och bli tajtare som grupp”. Ella 

kan inte komma på något som var negativt med drama ”inget egentligen. I början tyckte 

jag allt var negativt med drama men det var nog bara min inställning då, till allt”.  

ALMA 

Avstamp  

Alma växer upp med sin pappa och 3 syskon. Hon blir fosterhemsplacerad när hon är 10 

år och flyttar hemifrån när hon är 15 år. Hon går vårdgymnasiet och jobbar samtidigt.  

Som ung vuxen blir hon placerad på behandlingshem på grund av sitt drogmissbruk och 

destruktiva leverne.  

Resan 

I början av resan är Almas inställning till drama avvaktande och negativ. Hon lägger ut 

sitt negativa humör på resten av gruppen.  Drama är nytt och ledaren är ny.  ”Då mådde 

jag inte så bra och tyckte nog att det räckte med inslag”… Hon försöker vara med på allt 

och provar sig fram. ”man vet ju aldrig förrän man provat om man tycker att det är 

roligt eller inte”. När hon lär känna ledaren och kommer längre in i sin egen behandling 

så blir hon mer avslappnad och tycker att det är roligt. Hon tycker att ledaren verkar 

förstående och tolerant, även om hon upplever henne som ostrukturerad i början. ”Det 

kanske var för att du skulle få kläm på det, du var ju på ett nytt jobb med allt det andra 

OCH du skulle införa drama, det kan inte har varit lätt”. Ju mer tiden går så ändras 

Almas attityd till det nya inslaget och hon ser drama som något positivt.  ”Framför allt 

när jag bodde i lägenhet så var det en liten ventil att komma till dramat på måndagarna”. 

Hon blir mer peppande mot andra som har sämre dagar, när hennes egen dagsform 

tillåter.  

Alma tycker om lekarna, vid ett tillfälle är de ute och har drama, i snön. ”Det var roligt, 

inte så pretentiöst liksom”. I samarbetsövningarna får Alma, som är en driven person, 

utmana sig själv. ”Lärde mig att böja lite på nacken och vara ödmjuk inför andra/…/ Se 

andra och att de också kan ha något att bidra med, de kan ha idéer som fungerar, att se 

och lyssna på andra”.  
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Något som Alma inte gillar är när man ska röra sig fritt till musik. ”Kände mig 

obekväm”. Men då kan hon välja att inte vara med. ”Det var skönt att man kunde låta 

bli om man inte ville”.  

Hemkomsten  

När Alma landat efter resan med drama så ser hon hur drama är en ventil att titta på sig 

själv på ett annat sätt, och hitta andra sätt att förmedla sig på.  Hon framhåller också 

lekens värde. ”Många har missat så mycket barndom och tonår och då tror jag leken är 

viktig, för lärandet och det förlösandet i känslor som kan bli, det är intressant att se 

vilka känslor som kommer upp beroende på vilka övningar och så”. Alma anser att 

samarbetsövningar ger en möjlighet att förstå andra och att den empatiska förmågan 

utvecklas. Hon ser ett stort värde i att det är så brett och i olika former . ”Kan ju 

användas till allt, uttryck och förmedla och både tyst, ljudligt och bildligt/…/Finns 

något som kan passa alla tror jag”.  

Alma menar även att just samarbete är viktigt att träna på i den förändringsprocess som 

en behandling innebär. Att det just finns olika sätt att träna samarbete har ett värde i sig. 

”Att lära känna varandra på ett distanserat sätt/…/Det kan var bra att göra något 

tillsammans med dem man kanske tycker mindre om, man lär sig mycket på det”.  

Alma framhåller vikten av att gruppen behöver vara mogen för de olika övningarna, tex 

rollspel. ”Det handlar verkligen om att gå ur sig själv på något sätt, och gå in i något 

annat”.  

Något som hon ser som kan vara negativt är om ledaren är väldigt fyrkantig och 

styrande och om inte ledaren är inkännande och öppen så kan det stöta på patrull hos 

deltagarna. ”När gruppen förändas så är det viktigt att ha en sådan ledare som kan vara 

flexibel”.  

Hon ser hur användbart drama kan vara i olika sammanhang och i sitt arbete har hon 

tänkt att det kan användas som verktyg. ”Klienter som inte kan uttrycka sig, som är 20 

år men kanske 12 i sinnet, då skulle man behöva ett annat sätt att ha en dialog med dem 

på”. Alma menar att tex någon lek av något slag skulle vara bra att ha då. ”I drama 

behöver man inte prestera, man behöver inte vara vuxen och mogen, snarare tvärtom 

släpp allting”. Alma tänker att det skulle kunna varit lämpligt. ”Inte för alla men en 

del”:  
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TEA 

Avstamp 

Tea har från tidigt tonår problem att hitta sin plats i samhället. Hon är rebellisk och har 

svårt socialt. Tea får anorexia och bulimi som leder henne in i ett liv med droger och 

sexmissbruk. Det destruktiva livet och framför allt drogmissbruket gör att Tea till slut 

blir placerad i ett behandlingshem.  

Resan 

Tea har tidigare varit i kontakt med drama, hon tycker det är ett sätt att uttrycka sig.  

”Det kan bli lite som ett samtal med mig själv ibland”. Hon använder det gärna och 

tycker det är spännande att leva sig in i roller och släppa på tankar, känslor och energier. 

.” Jag får en bättre analytisk förmåga och jag gillar att improvisera, tänka snabbt-

fundera länge, det tycker jag är väldigt intressant och det har hjälpt mig”.   

När Tea kommer ny till behandlingshemmet så ska hon ha drama. Hon får veta att 

drama är något nytt där och Tea blir skeptisk till en början, hon har ju gått på teater 

tidigare, riktig teater.  

Ledaren delar in gruppen i par och Tea tycker det är skönt att inte vara så många. ”man 

hade ett samspel med en annan, med en person i stället för en hel grupp”.  Hon tycker 

det känns tryggt och ett bra sätt att komma in i gruppen.  

Tea är med i dramat och känner olika inför det varje gång, ibland känns det roligt att det 

ska vara drama och ibland jobbigt. ”Det var skönt att få koppla bort allt annat och gå in 

fullständigt i de övningar vi gjorde”.  Ibland känns som att det är meningen att det ska 

vara jobbigt men det behöver inte vara dåligt för det, tvärtom. Vissa gånger tycker Tea 

att det är extra jobbigt att visa sig sårbar. ”Man står i ett stort rum och man tycker att jag 

är den enda som är i centrum”. Dessutom tycker hon det är jobbigt om hon inte är 

upplagd för att delta. ”De dagarna var det mest att inte fundera så länge på om jag ville 

eller inte utan bara vara med ändå”.   

En övning som Tea inte alls gillar är när det blir musik och man ska röra sig fritt. ”Det 

tyckte jag var fruktansvärt/…/hela min självkänsla bara försvann för att jag var tvungen 

att använda min kropp som redskap”. Samtidigt så är det lika jobbigt att framstå som att 

hon tycker att det är jobbigt. ”ville inte framstå som att jag tyckte att det var jobbigt för 

då blev jag ännu mer utsatt”.  

Rollspelen, forumspelen och samarbetsövningarna är det som framför allt fångar Teas 

intresse. 
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Tea tycker att hon lär sig saker om sig själv och hon har roligt när hon går in i olika 

roller. ”Kasta sig ut i situationer som kanske är skrämmande men man gör dem ändå”. 

Hon tycker om att behöva tänka och lösa problem. Hon upptäcker att hon kan vara sig 

själv. ”Jag kunde känna att jag kan vara mer mig själv, det funkar ändå, det är ingen 

som tycker illa om mig för det”.  

Ibland är Tea med mycket och med hela sig själv, tar initiativ och försöker få med 

andra. ”Det var väl när jag kände att jag har energi och nu vill jag det här, nu går jag in i 

det själv och väljer” Ibland är hon svår att få igång och känner inte för att visa upp sig 

varken psykiskt eller fysiskt. 

Teas föreställning om att dramat inte kommer vara bra går över. ”det blev inte alls så 

som jag tänkt att det skulle bli”. Hon ville ha kontroll över situationen och gjorde sitt 

eget medan hon märkte att det inte var det som det handlade om, ”Det handlade inte om 

maktkamp”. Ledaren växer i Teas ögon och från att ha börjat med att motarbeta, göra 

sin egen grej och få kontroll över situationen, ändras till en tillit. ”Man visste att det 

kommer alltid att ske något som jag inte är helt förberedd på”. Det finns stunder då Tea 

känner sig riktigt arg på ledaren, som även är hennes behandlare. Det pågår en 

maktkamp som Tea målat upp, vilken hon ska vinna. I dramaövningarna känner Tea att 

hon inte behöver utmana ledaren i någonting, eftersom det är hennes grej och Tea tycker 

att det är roligt. ”nu behöver inte jag hålla på och försöka vinna den här maktkampen 

som jag själv hade målat upp”.  

Hon tycker att förhållningssättet i drama är mer öppet och samtidigt som gruppen får 

instruktioner i vad dem ska göra, så är det fritt att göra som man känner, detta tycker 

hon är det som drama handlar om. Till skillnad från det övriga i behandlingen som är 

väldigt styrt och inramat.  

Hemkomsten 

Tea tycker sig ha lärt sig att tillexempel hantera skrämmande situationer och att tänka 

snabbt. Hon har upptäckt sätt att hantera tex arbetssituationer. ”Jag har haft problem 

med den sociala biten, har känt mig jätteutsatt när jag har kommit ut och träffat nya 

människor”. Under resan har Tea tränat på att ta snabba beslut och prata inför grupp och 

samtidigt vara sig själv.  

Tea tror att det kan vara utvecklande för de flesta med drama. ”Det finns något i drama 

som kan hjälpa de flesta./…/Det finns egentligen inga hinder, man kan göra nästan vad 

som helst” I behandlingen ger det ett bredare perspektiv på tillvaron. ”Man får en paus 

från allt annat som är så fyrkantigt”. 
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Tea framhåller att det kan vara negativt ibland, om man inte vill. ”Det blev lite 

påtvingat, nu måste jag gå iväg och vara kreativ, när jag inte alls känner för det på något 

sätt”.  

Samtidigt så kan det bli bra när man går dit även om man inte känner för det innan. ”Bra 

med nya vidder, nya perspektiv/…/Även fast man satt och grottade på sitt rum innan 

man skulle ha drama så var det ändå ett break från allt annat”.  

I forumspel betonar Tea att det blir en spegling av hur man beter sig mot sina 

medmänniskor. ”Det tror jag är väldigt viktigt när man är på ett behandlingshem och 

man är i en stor grupp, att man faktiskt lär sig att respektera varandra, jag gjorde det.”  

Vissa saker kanske inte satte sig då men har i efterhand satt sig. I samarbetsövningarna 

lärde sig Tea bli mer ödmjuk inför andra och låta andra kliva fram. ”Det har jag tagit 

med mig senare i livet också, att jag kan också ta emot, behöver inte vara den som leder 

jämt, även om jag är glad över den egenskapen som jag också utvecklat”.  

Tea ser det som en fortsatt pågående process som hon arbetar med hos sig själv 

fortfarande, att vara avslappnad och delta i en grupp, utan att ta befälet. ”Det är ganska 

ofta jag använder mig av redskap som jag fick och slipade i dramat”.  

 

Mönster som stigit fram 

Här berättar jag utifrån min metafor resan, om de mönster jag har sett i berättelserna:  

Mötet med drama på behandlingshemmet 

Det är tydligt att alla har en uppfattning om drama redan innan resans början. Rädslor 

och förväntningar åt både det positiva och negativa hållet är inledningsvis ett 

gemensamt tema. Något som framhålls som positivt från alla tre är att drama är ett bra 

sätt att lära känna varandra i en grupp. Att det på ett lustfyllt sätt är bra att göra 

gemensamma samarbeten för att stärka gruppen kan urskiljas från berättelserna.  

 

Övningarna/händelser 
 

Det framkommer att en del lekar är roliga medan någon kan vara skrämmande. Det som 

blir tydligt är att en övning där man fritt ska röra sig till musik är obekväm och 

obehaglig och jag tolkar det som att om deltagarna är osäkra och otrygga i sig själva och 

sina kroppar inte alls känner sig bekväma i dessa övningar.  

Däremot lekar som är lustfyllda och övningar med liknelse med tävling gör det möjligt 

att deltagarna rör sig utan att tänka på det, och då inte reflekterar över att det är 
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obekvämt. Att tillsammans diskutera i inte för stora grupper är något som blir tacksamt 

och speciellt i början. Det är gemensamt att samarbetsövningar ger en möjlighet att se 

andra och andra kan bidra i en grupp, de som vanligtvis leder ser det positiva med att 

kliva undan. Specifika övningar som deltagarna minns är rollspel, forumspel, 

samarbete, namnövningar.  

Lärandet 

I alla berättelser framgår att det finns ett lärande i drama och jag tolkar det som att 

deltagarna lärt sig lita på andra genom att tex prata öppet med varandra. Som Grünbaum 

(2009) i början beskriver påvisar det att dramat på lång sikt kan bidra till självstärkande, 

tilltro och förtroende för andra och varandra. Deltagarna beskriver även hur de lärt sig 

förstå andra och hur de kan ha fått empati och att se andra på ett nytt sätt samt att 

förmedla sig och uttrycka sig på nya sätt. Detta är även det något som Grünbaum 

understryker som något som drama kan bidra med.  

Även Lipschütz teori om hur vissa övningar och förshållningssätt bidrar till människors 

möjligheter att fungera bättre tillsammans med andra, få självinsikt, självkännedom och 

ökad möjlighet att uttrycka sig är något som deltagarna menar att de dramapedagogiska 

inslagen bidragit med att utveckla hos dem.  

Deltagarna beskriver hur de utvecklat sin förmåga att leda men samtidigt att ge andra 

utrymme i en grupp. De har övat på att hantera skrämmande situationer och släppa 

prestationskänslan. Genom de improvisationsövningar och lekar som använts i de 

dramapedagogiska inslagen så tycker sig en del deltagara lärt sig ta snabba beslut, få 

färdigheter i nya beteenden och se saker utifrån, i en annan roll. Lekarna har på ett 

lustfyllt sätt gjort det lättare att närma sig svåra eller jobbiga situationer och vikten att 

respektera andra och varandra har lyfts fram.  

Det har funnits en tacksamhet i att få ha roligt och leka men samtidigt ingetts med 

modet att säga sin åsikt.  

Ledaren 

Gemensamt för alla deltagare är att det är av stor betydelse att känna tillit till ledaren. 

Det som är viktigt är även ledarens balans mellan val av övningar, som passar gruppen 

där och då samt att ledaren ibland även deltar i övningarna själv. Att ledaren är 

inkännande för gruppens behov framhålls som viktigt och att det finns en flexibilitet 

efter hur gruppen förändras.  
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I en relation till ledaren som även behandlare är det möjligt för deltagarna att kliva ur 

sina känslor och relation till ledaren för en stund, och fokusera på det som ska göras i 

rummet ”nu”.  

En av deltagarna beskriver vikten av att ledaren ibland är med i övningarna vilket 

Hägglund, Fredin (2008) påvisar som något positivt.  

Reflektion  

Samtliga deltagare har reflekterat över vad drama gett dem, både då och efteråt. Det har 

bland annat reflekterats kring vikten att spegla för att synliggöra beteenden. Min 

uppfattning är att det reflekterat mer i efterhand än precis då de deltog i passen.  

Framtid 

Deltagarna ser ett värde i användandet av drama i framförallt socialt samspel och som 

metod att förbättra självförtroendet i vissa situationer.  

 

Analys & tolkning 

På vilket eller vilka sätt är drama användbart inom detta område?  

 

Eftersom en viktig målsättning i behandlingsarbetet är att förändra personligheten, av 

relationer och/eller av den sociala situationen (Lennér, Axelson & Thylefors, 1982, 

1991) skulle synliggörandet av beteenden genom dramapedagogiska övningar som 

rollspel, forumspel och värderingsövningar, vara en metod då man får kunskap om sig 

själv och andra. Det framgår av samtliga deltagare att dramainslagen inneburit att de 

upptäckt sidor hos sig själva, som de senare eller på en gång förändrat. Det är av stor 

vikt att det finns en tillit för att deltagare i en dramagrupp ska öppna upp för att agera 

och reflektera (Grünbaum 2009), vilket skulle kunna innebära att en ledare som kan 

känna in och har kunskap om grupprocesser och kunskap om deltagarnas bakgrund och 

erfarenheter skapar en respektfull ingång i processarbetet.  

Som Lipschütz (2004) beskriver är exempelvis kordapedagogiken en bidragande del till 

att ge möjlighet till ökad självinsikt och ger möjlighet att fungera bättre tillsammans 

med andra.  

Något som även uppmärksammas är hur drama kan vara ett verktyg i att uttrycka sig, på 

ett annorlunda sätt som kan vara ett alternativ för vissa som har svårigheter att förmedla 
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sig i exempelvis gruppsammanhang. Detta bekräftas även i teorin där Grünbaum (2009) 

understryker hur dramapedagokiken kan bidra till att möjliggöra utveckling i 

uttryckningsförmågan. 

Hur upplever före detta inskrivna att drama hade för 

inflytande/betydelse i behandlingen?  

 

Det blir tydligt att de dramapedagogiska inslagen bidragit till att ge deltagarna möjlighet 

att komma in i gruppen på ett opretentiöst och lättsamt sätt. Deltagarna har genom 

övningar och att vara uppdelade i grupper lärt känna varandra snabbt. De lyfter fram hur 

viktigt och värdefullt det är att få leka ha roligt. Vilket även Lennér, Axelson Thylefors 

(1991) framhäver, att humor kan med fördel användas som verktyg i en 

behandlingsprocess, där det i många stunder är allvarsamt och kravfyllt. 

Jag ser en koppling till hur deltagarna upplever de dramapedagogiska inslagen och hur 

det framhålls i vad Lipschütz (2004) menar att det ger människor möjlighet att fungera 

bättre tillsammans med andra, med hjälp av de skapande övningarna.  

Vad anser deltagarna att de lärt sig av dramainslagen?  

 

Deltagarna framhäver att de lärt sig att lita på andra och bli tryggare i en grupp. Att de 

samtidigt lärt sig ledarskap men även att kliva åt sidan och lämna plats åt andra att leda. 

Tillit är något som de lärt sig och de har utvecklat sin empatiska förmåga genom olika 

rollspel eller forumspel. Den analytiska förmågan tycks blivit förbättrad genom samtal 

och reflektion och att träna aktivt på att ta snabba beslut.  

Säljö (2013) beskriver hur vi människor är produkter av våra medfödda förutsättningar 

men man är påverkbar de erfarenheter man gör. Individer och grupp anpassar sig efter 

sin omvärld och att hantera och förstå den. Jag gör tolkningen att utifrån deltagarnas 

upplevelser och reflektioner kring dem, är bevis på hur man påverkas av erfarenheter. 

Om man kan få en grupp att anpassa sig till sin omvärld kan det ge mycket verktyg till 

förändring och förståelse.  

Sammanfattningsvis så stärks Grünbaums beskrivning även här vad dramapedagogiken 

kan bidra med, dvs hur förmågan att förstå människor inifrån och utveckla empati 

genom att vara i roll, samt en förståelse hur vi påverkar varandra både till vardags och i 

konfliktsituationer (Grünbaum, 2009).  
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Vad innebär krocken mellan de olika ledarstilarna för deltagarna?  

 

Jag kan inte se hur det dramapedagogiska förhållningssättet kontra behandlarens 

förhållningsätt har någon större betydelse för deltagarna. De menar att det var ett friare 

och mer öppet förhållningssätt och att drama handlar om att man får göra som man 

känner, innanför fyrkanten. Det verkar som att krocken mellan ledarstilarna snarare 

uppfattats som en ventil för deltagarna, från den inrutade och strukturerade vardag, och 

tunga bearbetande period som en behandling innebär. Det som deltagarna beskriver som 

det fria och mer öppna förhållningssättet kan jag jämföra med det som tidigare 

beskrivits av Lipschütz (1976) om kordaledarens mjuka framtoning.  

Jämförelse med tidigare forskning 
 

I den tidigare forskning jag tagit del av kan jag se sambandet mellan vad Thompson 

(1998) beskriver om att rollspel till en fördel kan användas i ett förändringsarbete. Det 

som även framkommit i min forskning är att deltagarna ser hur de utvecklat sociala 

färdigheter, empati och självförståelse genom de dramapedagogiska övningarna de 

deltagit i. Värdet av att man ser olika handlingar utifrån olika perspektiv är även det en 

likhet jag ser med min forskning och Thompsons.  

En annan liknelse kan göras med hur Holland (2010) beskriver att drama bidrar till en 

förstärkt empatisk fantasi hos ungdomar, vilket även en av informanterna framhäver att 

övningarna medverkat till.  

 

Diskussion 
 

 

Jag upplever en frihet i att ha en hermeneutisk forskning, där jag utifrån min 

förförståelse av behandlingshem och missbruksvård, kan tolka materialet för att få svar 

på mina forskningsfrågor. Den narrativa forskningen upplevde jag som svår till en 

början men eftersom det fanns ett värde i att ha en berättande form, där deltagarnas 

upplevelser på ett gediget sätt skulle fångas, så är min uppfattning att det just genom 

narrativ finns möjlighet att utforma och beskriva konstnärligt och målande, vilket ger en 

extra stimulans till arbetet. Som Larson, Sjöblom, Lilja (2008) menar så blir det en 

social dimension i berättandet.  
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Jag har tyckt att det varit svårt att varva det konstnärliga och det litterära berättandet i en 

vetenskaplig undersökning, och det har varit en utmaning att försöka få ihop det till en 

följsam och informativ text.     

När deltagare med olika bakgrund och olika livserfarenheter möts så kan med fördel 

lekar användas, för en lättsam början i en förändringsprocess som behandling innebär. 

Där är de dramapedagogiska lära-känna övningarna och andra uppvärmningslekar av 

stor vikt för att bidra till ett avslappnat gruppklimat.  

Då deltagarnas livsstilsmönster ska brytas och förändras behövs olika kunskap om andra 

alternativ att leva sitt liv på, och de dramapedagogiska inslag är en av metoderna som 

ger ett utifrånperspektiv på både händelser man varit med om, och händelser man står 

inför och vill prova. . Att få träna färdigheter har gett deltagarna redskap att hantera 

sociala situationer, vilket kan jämföras med Thomsons (1998) forskning om fördelen att 

utveckla och synliggöra sociala färdigheter, med bland annat rollspel som metod för just 

rehabilitering av lagbrytare.  

Det lyfts fram hur viktigt det är, i en förändringsprocess, att bli speglad i sitt beteende 

och hur man påverkar eller påverkas av andra i olika sammanhang. Detta kan göras 

genom dramapedagogiska metoder och har där av en betydelse i behandlingen 

De dramapedagogiska inslagen kan innebära en viss typ av frihet inom ramarna vilket 

jag ser som ett tydligt mönster som framhålls som positivt. Att det kan kännas påtvingat 

och bli en press att prestera är något som framgår som det negativa och även att det kan 

uppstå situationer där deltagarna känner sig utsatta och sårbara. Dock kan det som 

Grünbaum (2009) beskriver bli ett mindre fientligt förändringsarbete eftersom man 

använder sig av mer indirekta gestaltningar än inom exempelvis terapin. Men det kan 

ibland handla om situationer som jag som dramapedagog eller vuxen stabil person inte 

har några svårigheter alls att känna mig bekväm i, men det är skillnad på ungdomar med 

psykosociala svårigheter.   

Min tolkning är att deltagarnas självförtroende och självkänsla har i längden stärkts 

genom att kunna reflektera i efterhand på sina egna reaktioner i olika sammanhang, så 

får det som de varit med om mer tyngd. De har lärt sig mycket om sig själva genom 

exempelvis att samarbeta och tänka/lösa problem tillsammans med andra, personer de 

vanligtvis kanske inte skulle välja att vara med. Man kan lära sig vikten av att se och 

lyssna på andra. Något som en person lyfter fram och som även genomsyrar ytterligare 

en berättelse är värdet av att lära sig släppa kontrollen, att någonstans inse att det löser 

sig, är inte så farligt och kan bli bra även fast man inte innan vet vad som ska hända. 
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Som Lennér, Axelson, Thylefors (1982, 1991) menar så behövs det inom psykosocialt 

behandlingsarbete en balans mellan att vara konfrontativ som behandlare (ledare) och 

att inte vara det, beroende på hur jagsvag personen är. Men att det samtidigt ät viktigt 

för klienten att få veta sanningen, för att motiveras till förändring.  Deltagarna beskriver 

hur de sett ledarskapet i drama som fritt och öppet, en ventil. Samtidigt undrar jag hur 

det mjuka och ”flummiga” förhållningssättet som det kan uppfattas som, kan ge för 

konsekvenser om det handlar om situationer där ett auktoritärt och konfrontativt 

ledarskap kanske egentligen skulle passat bättre. Om dramapedagogiken ska finnas som 

ett inslag är syftena med dramapassen av stor vikt, och bör tänkas igenom noga. Jag 

minns situationer jag haft där ett dramapass egentligen inte varit vad gruppen behövt, 

medan jag samtidigt kan i undersökningen se att det ibland gett deltagarna något 

värdefullt, även om jag inte trott det från början. Krocken mellan ledarstilarna må inte 

ha märkts av deltagarna, men för ledaren tror jag det är av stor vikt hur insatt eller inte 

insatt personen är i delatagarnas liv utanför dramapasset. Om ledaren inte vet vissa 

personliga svårigheter eller styrkor hos deltagarna, kan hon varken ta hänsyn till eller 

begränsas av dem, och vilket av det som är mest givande för deltagarna beror mycket på 

både ledaren, gruppen och varje enskild deltagare.  

 

Vidare forskning 
 

Att möta de tidigare inskrivna och höra deras berättelser har varit en fin stund som gett 

mig både framtidsplaner i fortsatt forskning och hur dramapedagogiskt arbete kan 

spridas och utformas inom liknande verksamheter. Det finns många andra 

forskningsmetoder som skulle kunna vara ett bra sätt att få fram ännu mer vad 

dramapedagogiken ger arbetsfältet, men för att inte detta arbete skulle bli för stort så 

valde jag att smalna av det och fokusera på deltagarnas upplevelser och reflektioner i 

efterhand. Jag blir även nyfiken att undersöka exempelvis hur andra 

behandlingsassistenter upplever de dramapedagogiska inslagen, eller hur deltagarnas 

reflektioner i form av dagboksanteckningar efter varje pass skulle se ut. Fokussamtal 

med deltagare i samband med ett temaarbete skulle också vara mycket intressant att 

arbeta med och exempelvis deltagande observation som ytterligare dimension på 

undersökningen. Att vara ledare och observera samtidigt kan vara svårt eftersom man 

som ledare måste vara med i arbetet men samtidigt hålla en distans för att se på det som 

händer utifrån de frågor man har med sig inför observationen. Att anteckna under 
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passets gång kan vara känsligt och få deltagarna att känna sig otrygg. Anteckna i 

efterhand skulle i så fall vara en bra lösning.  

Frågor som kvarstår efter min undersökning är tex om hur delatagarna upplever 

dramainslagen precis i samband med övningarna, eller hur de ser att det kan användas i 

framtiden.  
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Ledarens berättelse 

 

Min upplevelse, från att jag började för några år sedan, och fram tills nu.  

 

 

Avstamp 

Jag har ett struligt tonår, omständigheter hade kunnat resultera i att jag blivit placerad på 

ett behandlingshem, men så blir det inte. Jag går om skolan och börjar arbeta inom 

vården. Jag brinner för att hjälpa och stötta andra och gör det både i jobb och på min 

fritid. Till slut går jag en utbildning till dramapedagog och ser möjligheter att använda 

drama i socialt arbete, framförallt i en förändringsprocess. Jag börjar arbeta på ett 

behandlingshem.  

Resan 

Jag upptäcker hur lätt det är att gå in med olika förväntningar och fördomar om denna 

grupp ungdomar. Min föreställning är bland annat att det kan bli tufft, svårt och jobbigt 

att ha drama med dem. Att det kommer finnas dåliga attityder och motstånd. Då dessa 

personer inte levt efter samhällets normer och värderingar, och kanske inte heller haft 

rättvisa värderingar gentemot sig själva, kan jag inte förvänta mig att de ska se vad som 

är fungerande normer och värderingar i en dramagrupp. Eller i en grupp över huvud 

taget. 

Olika dramagrupper ser olika ut och i de flesta fall har man alltid någon gemensam 

nämnare; man går i samma klass, arbetar på samma arbetsplats, ingår i samma 

teatergrupp, samma fotbollslag etc. Man är någon i en grupp, man tillhör en grupp. I 

detta fall tillhör man en grupp som alla varit i ett missbruk, en grupp man ska nu ta 

avstånd från, utifrån olika förutsättningar, val man gjort, eller val man inte gjort. Man 

kan ha valt att inte tillhöra någon grupp i samhället och man kan ha blivit bortvald av 

grupper i samhället.  

Att göra på sitt sätt, utan att stanna upp och tänka vad som händer har tillhört vardagen 

och det ska nu förändras.  

Gruppen är även under ständig förändring. Dels genom att personer kommer och går 

och dels för att deltagarna befinner sig i olika stadier i behandlingen och sin egna 

personliga utveckling. En gemensam nämnare denna grupp har är att de inte valt drama. 
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Jag får möjligheten att presentera mig själv som ledare genom att jag har ett dramapass 

samma dag som jag börjar på arbetet. Jag känner ingen och gör övningar för att stärka 

gruppen, ge dem möjligheten att se varandra och lära känna varandra på ett nytt sätt.  

Övningar som jag inleder med är exempelvis namnövningar, tillitsövningar, 

presentationsövningar och roll/teaterövningar.   

Något som jag uppfattar omgående i gruppen, är just oförmågan att se andra. Detta är en 

grupp som är aningen etablerad på det sättet att de kan samarbeta, låta alla få vara den 

de är, men har ingen som helst aning om vem de själva är eller vill vara i gruppen, i 

samhället, i livet. För en del ska saker helst av allt ske med raketfart och man har kanske 

aldrig riktigt stannat upp och reflekterat kring vad som sker och varför. Detta blir ett 

motstånd för mig att bemästra. Att inte ryckas med i känslan av att exempelvis övningar 

som är obehagliga för vissa personer, händelsevis måste undvikas. 

Om de personer som ska bemästra livet genom att gå emot sina rädslor förväntas göra 

saker de är rädda för, måste ju även jag kunna göra det. Gränsen till terapi kan ibland 

vara hårfin. Men i vilken värld vi än lever i och vilka förutsättningar vi än har, slutar vi 

sällan att behöva hantera ”våra bagage”, på ett eller annat sätt. Att en person kan vara 

som en tickande bomb som går runt i en grupp och bara väntar på att explodera anser 

jag vara mycket mer skrämmande än att låta en person börja skrapa på den lackerade 

ytan och gräva lite djupare i sanden. Kanske finns där något mycket värdefullt för denne 

att finna. Kanske är det koden som får bomben desarmerad.  

Något som för mig blir mycket tydligt är att denna grupp, på behandlingshemmet, har 

svårt för reflektion. Näst intill något fullständigt främmande och obefintligt skulle jag 

till och med kunna beskriva att reflektion är, än så länge. Vilket det finns stora 

möjligheter att utveckla tänker jag, med hjälp av olika metoder, då bland annat 

dramapedagogik. Lek är uppskattat, på många sätt. Eleverna på behandlingshemmet har 

barnasinnet kvar i allra högsta grad. Kanske har de blivit vuxna för fort, eller fått 

”praktisera” vuxen när man varit barn. Att ha förhållningsregler skapar trygghet, det vet 

vi. Men hur är det om tryggheten aldrig funnits i något sådant som förhållningsregler? 

När tryggheten var falsk och främmande och visade sig finnas i något annat? 

Denna grupp bryr sig om varandra, det märker jag tydligt, trots att deltagarna tänker 

mest på sig själva. Prestationsångest kan vara ett hinder, rädsla att göra fel, men även 

rädsla att tycka om något. Kommentarer som ”hur tydlig kan man behöva vara” och 

”måste vi ha drama igen?” är vad jag får höra efter och under de första dramapassen. 

Viljan att fortsätta är densamma, och övertygelsen hos mig kvarstår i att det handlar 
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mycket om just rädslor. Givetvis tvivlar jag som ledare/dramapedagog ibland, då inte 

för att jag inte tror på dramapedagogiken, och speciellt i denna verksamhet. Jag är 

övertygad om att den fungerar som metod till förändring och personlig utveckling. Nej 

tvivlet är något annat hos mig, en osäkerhet. Jag kan inte se vad dramat egentligen ger 

den gruppen där och då, om det är bra eller mindre bra för deltagarna som är där.  

Improvisationsövningar uppfattar jag som något som populära, i de flesta 

fall. Min uppfattning är att det beror på att det är roligt. Att det är utan att prestera, just 

för att det går för snabbt för att hinna tänka efter. Man bara gör!  

Det positiva med att jag inte arbetat varken som dramapedagog eller behandlare innan, 

är nog att jag ser saker med nya ögon, jämför kanske inte så mycket och får möjligheten 

att utforska ett outforskat område med nyslipade glasögon. 

I början är jag endast vid några få tillfällen inte deltagare själv i de övningar som vi 

gör. Jag tror det är för att ge en möjlighet till gruppen att lära känna mig, och att visa 

genom att göra i varje övning. De svårigheter jag upplever med att jag själv deltar 

mycket är att mina tankar och reflektioner kring planeringen av passet, som kan hjälpa 

gruppens behov och utveckling, inte får utrymme, på samma sätt som om jag skulle stå 

bredvid. 

Hemkomsten  

Det har varit en omvälvande resa genom allt detta, och min slutsats är att drama kan 

förändra personer, hur de ser på sig själva, andra och livet.  

Jag har fått bekräftat hur drama har en positiv inverkan i en behandlingsprocess och kan 

med fördel användas som verktyg eller metod i det arbetsfältet jag forskat i.  

Jag har upptäckt att övningar och lekar som jag själv inte anade hade någon betydelse 

kan betyda mycket och vara oerhört viktiga. 

Jag framhåller vikten av att kunna bemästra olika ledarstilar men i olika sammanhang 

bara det finns en medvetenhet om syftet med dem.  
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Bilaga 1 
 

Information 
 

Information som jag gav om studien 

Den här studiens syfte är att undersöka vilken inverkan dramapedagogiska inslag har i 

en behandlingsprocess.  

Att delta i studien är frivilligt och du kan när är som helst avbryta om du inte vill 

fortsätta.  

Du kommer att vara helt anonym då texten kommer att förses med fingerade namn.  

Under det pågående arbetet är det i första hand jag själv som kommer ta del av 

intervjumaterialet, men även kursdeltagare från drama C och handledare.  

 

Jag kommer att analysera texterna och tolka dem. Detta innebär att jag kommer utifrån 

intervjuerna göra en form av berättelse utifrån min uppfattning om svaren på frågorna, 

och mina egna tankar kring materialet.  
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Bilaga 2  
 

Intervjufrågor 
 

1. Berätta lite om din bakgrund. 

2. Vad är drama för dig?  

3. Minns du hur det var när du först kom i kontakt med drama på 

behandlingshemmet?  

4. Berätta vad som fick dig att delta i passen/gå dit?  

5. Något speciellt inslag som du minns? Övning?  

6. Vad berörde dig? Blev du ledsen någon gång? Glad?  

7. Kan du beskriva något du lärt dig från dramainslagen.  

8. Beskriv dig själv som dramadeltagare då du var inskriven 

9. Minns du hur du upplevde mig som ledare i drama? Var det skillnad från hur jag 

var annars? Förhållningssättet… 

10. Varför tror du att drama är ett inslag i behandlingen på behandlingshemmet?  

11. Vad tycker du är bra & vad är mindre bra med drama?  

12. Vilka dramapedagogiska inslag anser du är användbara under en behandling? Ex 

rollspel, runda, forumspel, lekar (samarbete, namn, koncentration etc.)  

13. Finns det något/några tillfällen efter behandlingen, som du kommit att tänka på 

drama och hur det påverkat dig? Tex har du hamnat i någon situation där du 

tänkt/jämfört med dramadeltagandet? 

14. Skulle du kunna delta i drama nu eller i framtiden?  

 


