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Introduktion
YO.US.T.A.R–Youth Workers Using Theatre Augmenting CReativity, är ett projekt som utvecklats inom
ramen för Erasmus+-programmet av 7 EU-organisationer. Projektet syftar till att öka ungdomars sociala
integration genom teater och kreativitet, bygga på de europeiska värderingarna acceptans och tolerans,
och att främja interkulturell dialog som representeras av Antigone och Aeneas grekiska myter. Dessutom
vill YO.US.T.A.R ge unga människor ett utrymme att använda teater för att främja självkänsla,
självmedvetenhet och självförtroende. Slutligen, syftar YO.US.T.A.R till att erbjuda personal – som arbetar
med ungdomar på teatrar och föreningar– en verktygslåda, som kommer att möjliggöra djupare
förståelse för sin publik samt öka deras professionella färdigheter inom områden konst och social
inkludering.
Alla partnerorganisationer kommer att utveckla och dela goda exempel från sina länder och från sina
tidigare erfarenheter för att producera de slutliga resultaten av projektet (verktygslåda,
rekommendationer, litteraturgenomgång och metoden) som kan användas över hela Europa. Den
pågående sociala instabiliteten som utlösts av den nuvarande hälsokrisen på grund av Covid-19 har
därefter ökat skillnaderna och socialt utanförskap för de svagaste grupperna, inklusive ungdomar. Därför
krävs innovativa och kreativa svar, som YO.US.T.A.R. teaterverkstäder (teaterworkshops) som skulle
kunna erbjuda ett enkelt men effektivt verktyg för att främja nya möjligheter och nya kompetenser för
både ungdomar och för utbildare som arbetar med ungdomar.
Målet med IO1 – som presenteras i denna rapport – är att utveckla en samlad litteraturgenomgång och
ett användbart metodramverk, med fokus på teaterns utvecklingspotential för social inkludering genom
kreativitet.
I det andra steget, kommer en verktygslåda för dem som arbetar med ungdomar att utvecklas utifrån
YO.US.T.A.R.-metoden, som syftar till att erbjuda vägledning till teaterpedagoger/ungdomsarbetare/
handledare över hela Europa. Slutligen, kommer rekommendationer att tas fram för att rikta sig till en
bredare publik för att sprida metoden i en större utsträckning.
Denna rapport ger en översikt över projektets första intellektuella resultat, avsedd att utveckla ett
metodologiskt tillvägagångssätt som använder teater och YO.US.T.A.R. metod som ett verktyg för att
stärka kreativitet och social delaktighet skräddarsytt för ungdomars behov. Det innovativa inslaget i detta
teatermetodologiska tillvägagångssätt är att det kommer att utformas så att ungdomar och
teaterpersonal som arbetar med dem kan utveckla sina sociala och kreativa färdigheter, som gör det
möjligt för dem att utforska och övervinna personliga hinder tack vare innovativa teatertekniker. Det
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kommer också att bidra till bättre självförtroende, självkänsla, självmedvetenhet samt interkulturell
kommunikation.

Ramverket kommer att förklara YO.US.T.A.R.metoden för att utveckla ungdomars självkänsla och
självförtroende.
IO1
innehåller
också
en
litteraturöversikt som beskriver den bredare bilden av
teater för social inkludering i alla partnerländer.
Metoden och ramverket kommer lätt att kunna
överföras till andra EU länder, eftersom de bygger på
konkreta
instruktioner
och
riktlinjer
för
genomförandet.
Baserat på projektets översikt är output 1 indelad i 4
delar:
IO1 – A1 Litteraturgenomgång av teater som ett
verktyg för ungdomars sociala inkludering;
O1 – A2 Metoder för användning av teater som ett
verktyg för social inkludering;
IO1 – A3 Forskning om tillämpning av teater för
inkludering av ungdomar;
IO1 – A4 Slutgiltiga litteraturöversikt och
metodologiskt ramverk

Skapandet av ett metodologiskt ramverk, där alla
dessa metoder kan beskrivas, är helt klart innovativt
och det kommer att ge nya verktyg för alla
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kulturinstitutioner, aktörer och individer som är
intresserade av att använda teater som ett verktyg för
social inkludering.
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Research
Analysis

För att identifiera hur teater används som ett
verktyg för social inkludering av ungdomar samt för
att utveckla ett metodologiskt ramverk,
genomfördes en kort studie i ett varje partnerland,
nämligen i Italien, Grekland, Bulgarien, Sverige,
Spanien, Serbien och Slovenien.
Därefter har utkastet utvecklats av MOSAIC med
input från alla partners. Utkastet innehöll en
uppsättning regler och praktiska instruktioner för
korrekt implementering av analysen, inklusive
definition av frågor, metoder, procedurer och
verktyg.
Mer specifikt
aktiviteter:

inkluderar

studien

följande

- En genomgång av relevanta publicerade studier
utförda på nationell nivå eller EU-nivå om teater för
social inkludering, följt av en genomgång av
befintliga studier i alla länder;
- Organisation av en fokusgrupp med ca 10
deltagare per land (teaterpersonal och
ungdomsarbetare) för att kartlägga utbildnings
behoven för att arbeta med ungdomar.
Uppgifter om ovanstående aktiviteter finns i
bilagorna.

YO.US.T.A.R.
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A1. Literaturöversikt
Att säkerställa komparativa resultat av sju separata nationella litteraturgenomgångar, som
genomfördes av alla medlemmar i YO.US.T.A.R. partnerskap, en mall för forskning och
fallstudier hade sammanställts av Mosaic som steg ett. Denna mall hjälpte
partnerorganisationer att formulera deras rapporter på ett sammanhängande och
jämförbara sättet.
Efter intern förhandling kom man överens om följande arbetsfördelningen:
● Partnerländer bör samla in minst tre artiklar, dokument och forskningsstudier
relaterade till temat teater för social inkludering, från sina egna länder eller från en
internationell nivå.
● Partnerländer bör samla in minst två relevanta fallstudier och goda exempel från
sina respektive länder.
Den slutliga strukturen (IO1) kommer inte bara att göra det lättare att beskriva
YO.US.T.A.R.-metoden som ett hjälpmedel för att styrka självkänsla och självförtroende
hos unga, men kan också tjäna som en grund för validering av deras erfarenheter och
därmed fungera som ett terapeutiskt verktyg. Sålunda, med tanke på dess betydelse, kan
IO1 inte anses komplett utan en litteraturgenomgång som visar en bredare bild av teatern
för social inkludering i alla partnerländer.
Partners forskningsbidrag har varit mer än till hjälp för projektets syfte. Alla sju
partnerorganisationer har omfattande erfarenhet inom social inkludering samt
akademiska studier.
I ett försök att sammanfatta den omfattande litteraturöversikten - som presenteras
grundligt i bilaga 1 - presenteras därför några av de mest anmärkningsvärda slutsatserna
enligt följande:
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Huvudområdena för utvald litteratur, när det gäller akademisk forskning, är →
❖ Samhällsteater, som syftar till inkluderande teaterproduktioner. Ett bra exempel är
"Odyssey Theatre" med en grupp skådespelare med och en grupp skådespelare
utan funktonsvariationer som arbetar tillsammans.
❖ Devised teater, som en teknik för att förbättra mänsklig kreativitet på basis av
Kaufman Domains of Creativity Scale.
❖ Teaterimprovisation som en aktiv metodik som har visat sig reducera
kamratavvisande.
❖ Teater av förtryckta som ett utövande av politisk teater från och för folket, har visat
sig höja medvetenheten.
❖ Teaterterapi, används i olika miljöer, t.ex. för fångar.
De viktigaste fokuspunkterna för den valda samlingen när det gäller goda exempel är:→
❖ Integrationsteater, i form av mångkulturella teaterensembler med tyngdpunkt på
unga invandrare. Allt fler produktioner av det här slaget sker i olika länder, framför
allt i de som har mest drabbats av migrationskrisen, t.ex. Italien, Grekland.
❖ Dockteater och dockskapande (skapande av dockor) som används i
vuxenutbildningen för social inkludering.
❖ Förbättra teater- och forumteatertekniker riktade till företag som hjälper
arbetslösa och NEETS att närma sig arbetsmarknadens och företagens behov.
❖ Nutida teaterklasser för aktiva ungdomar.
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A2. Fokusgrupp – Validering
I det andra skedet av forskningsaktiviteten anordnade projektet sju utmärkande nationella
fokusgrupper med dramapedagoger, teaterpersonal, skådespelare, forskare och
ungdomshandledare. Syftet med fokusgrupperna var att diskutera med deltagarna
projektets mål, aktiviteter, uppskattade resultat, men främst att samla in feedback från
dem – baserat på deras egna yrkeserfarenheter – som skulle kunna användas som grund
för metodramverket.
När det gäller metodiken och utvecklingen av intervjuerna så utformade den ansvariga
partnern detaljerade riktlinjer för hur fokusgrupperna skulle genomföras.
Nästa steg var rekrytering av potentiella deltagare, baserat på varje partners kontaktnät,
men även med hänsyn till deltagares fyrken och tidigare relevanta erfarenhet.
Fokusgrupperna hölls medvetet som små grupper med upp till 10 deltagare per land för att
ha en öppen diskussion styrd av en moderator och för att skapa en rik debatt utan att några
deltagare utelämnades. Även om det vore bättre för grupperna att träffas på samma
fysiska plats beslutade partners att organisera sina möten online med hänsyn till
situationen för Covid-19 och det faktum att deltagarna var bosatta på olika platser.
När deltagarna väl hade identifierats skickades inbjudningar huvudsakligen via e-post för
att introducera:
● YO.US.T.A.R.-projektet, dess partners, mål, målgrupper, de förväntade
intellektuella resultaten och planerade aktiviteter,
● målet med fokusgrupperna samt förväntningar på deltagarna.
IO-samordnaren tog fram en gemensam rapporteringsmall, riktlinjer och ett
samtyckesformulär som skulle distribueras till fokusgruppsdeltagare.
Samtyckesformuläret täckte frågor som:
● Tystnadsplikt: på grund av att deltagarna delade viktig och ofta känslig personlig
information, bör endast forskarna ha tillgång till deltagarnas svar.
● Dataskydd: deltagarna försäkrades att ingen information som skulle identifiera dem
som deltagare i forskningen skulle rapporteras offentligt.
● Ångerrätt: partnerskapet försäkrade att deltagarna förstår forskningens natur och
syfte och att de när som helst kan avbryta förfarandet.
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● Samtycke: personer gick med på att delta i forskningen av egen vilja, genom
skriftligt samtycke eller muntligt samtycke som registrerades.

Partnerna förberedde en uppsättning frågor och använde öppna frågor som undviker ett
"ja" eller "nej"-svaren. De valda frågorna och metodiken var mycket användbara under
fokusgrupperna, analys och rapportering.

Frågorna var följande:
FRÅGA 1: Har du arbetat eller för närvarande arbetar med unga människor? Om ja, tillhör
de en specifik kategori i behov av inkludering (marginaliserade ungdomar, NEETs,
migranter/flyktingar osv.)?
FRÅGA 2: Vilka de största utmaningarna som ungdomar står inför idag?
FRÅGA 3: Enligt din åsikt, vilka färdigheter behöver du (eller andra som arbetar med
ungdomar), för att bli mer effektiva i att hjälpa ungdomar att inkluderas i samhället.
FRÅGA 4: Har du hittills använt teaterbaserade metoder och teknik? Om ja, ge oss en kort
beskrivning.
FRÅGA 5: Är du medveten om några framgångshistorier/goda exempel från ditt område
eller andra platser, angående användningen av teater som ett verktyg för inkludering eller
som en metod för att tackla sociala utmaningar? Om ja, ge en beskrivning. Tror du att den
kan vara användbart för ditt jobb?
FRÅGA 6: Du kan gå vidare med alla andra frågor som kan komma upp från diskussionen
för att förstå eller spela in specifika åsikter om utbildningsbehoven hos målgrupper
ungdomar och personer som arbetar med ungdomar.
FRÅGA 7: Sammanfattning och kommentarer från intervjuaren?
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A.3 Forskning om tillämpningsområdena
HUVUDUTMANINGAR FÖR UNGA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Instabil och oförutsägbar framtid
Professionell inriktning
Diskriminering i samhället/arbetsmarknaden/mänskliga relationer
Fördomar
Ekonomiska utmaningar
Brist på oberoende (även ekonomiskt)
Inte tillräckligt med tid med föräldrar (särskilt för ekonomiskt missgynnade
familjer)
Teknik "beroende"
Påverkan från sociala nätverk och sociala medier
Social marginalisering
Dåligt självförtroende
Osäkra anställningar
Individualism
Ångest, stress och psykiska sjukdomar
Klimatförändringar
Existentiell rädsla och osäkerhet
Ekonomisk migration
Brist på social kompetens
Bristande förståelse hos seniorer
Ensamhet
Synlighet och igenkänning
Sexualitet
Brist på empati
Inte tillräckligt med utmaningar och ansvar
Arbetsmöjligheter och villkor under Covid-19
Bristande kommunikation mellan föräldrar och ungdomar
Exkludering av ungdomar från minoritetsgrupper
För mycket press från samhället
Brist på förtroende för sig själva (i sina personliga och professionella färdigheter),
låg självkänsla, problem med fysiska utseende
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UTBILDNINGSFÄRDIGHETER FÖR BÄTTRE UNGDOMAR INKLUDERANDE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Medvetenhet om psykisk hälsa
Stöd/motivationsförmåga
Förmåga att lösa konflikter
Förmåga att engagera sig
Tolerans mot kulturella skillnader och krockar
Undervisning i marknadsföringsförmågor för ungdomars professionella utveckling
Skicklighet att hantera och hitta resurser
Kontinuerlig utveckling av pedagogiska färdigheter (nya discipliner/håll dig
uppdaterad)
Empati
Diplomati (om hur man förhåller sig till ungdomar)
Tålamod
Bygga förtroende
Samarbete och samskapande
Respekt för ungdomarnas åsikter
Förmedling av känslorna
Anpassning av arbetssätt, uppgifter och mål till ungdomars behov
Öppenhet
Gruppledande kompetens
Organisationsförmåga
Multidisciplinaritet
Insamlingsbehov för inkluderande teaterproduktioner
Dialog med experter (t.ex. psykologer vid behov)
Att bekanta sig med den korrekta terminologin för att närma sig ungdomar
Läskunnighet om politiskt korrekt språk för minoriteter
Flexibilitet
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A4. Slutförande av litteraturöversikt & metodologiskt
ramverk
Sammanfattning av de kvalitativa resultaten och resultaten av ovannämnda
forskningsaktiviteter, som ägde rum i samband med IO1 behovsanalys av YO.US.T.A.R.projekt kom partnerskapet med följande resultat angående de mest fördelaktiga
teaterbaserade tillvägagångssätten för ungdomars sociala inkludering.

Lista över teaterbaserade metoder, tekniker och definitioner
Impro-teater: teater med improvisationer där de flesta aktiviteterna är utan manus
och är oplanerade
Forumteater: även kallad de förtrycktas teater, där publiken kan stoppa
föreställningen och ändra den som de vill
Interaktiv dockteater: dockteater baserad på lärande och användning av olika
material där barn och föräldrar kan vara med och interagera tillsammans
Psykodrama: en handlingsmetod, ofta använd som psykoterapi, där människor
använder spontan dramatisering, rollspel och dramatisk självpresentation
Clownteknik: clowneri och humorövningar för personer med Downs syndrom
Särskild användning av kostymer: för att imponera på och locka ungdomars
uppmärksamhet
Dansterapi och somatisk dans: användning av rörelse för att främja känslomässig,
social, kognitiv och fysisk integration
Dramaterapi: använda teatertekniker för att underlätta personlig utveckling och
främja mental hälsa
Kommunikationsövningar genom fysisk teater
Imitation: handlingen att kopiera
Miljöteater: skapa en scen med människor och sätta upp en föreställning, men alla
åskådare och ungdomar (som kommer att vara skådespelare) kommer att kunna gå
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var som helst i detta utrymme och skapa – utifrån manus – nya dialoger, teckning
inspiration från publiken
Maieutisk metod: idéerna kommer från personerna som deltar
Att spela var och en på sitt modersmål: blanda skådespelare, tränare och invandrare;
blanda ljudet från olika språk
Deltagande teater: blanda människor med olika bakgrund eller från olika stadsdelar
DAS Theatre Feedback-metod: baserad på objektiv analys och kommentarer av
själva verket, oavsett om det är behaglighet eller attraktivitet.
Processdrama: en metod för undervisning och lärande där både elever och lärare
arbetar i och utanför roll
Dokumentärteater: integrerar redan existerande dokumentärt material
Anordnande av feedbacksessioner: (1) efter föreställningen, genom diskussioner med
publiken och (2) efter workshoppen, eller till och med efter att en viss period av
samarbete har passerat, reflektera över uppgifterna, prestationerna och vad som
skulle kunna förbättras
Devised theatre approach: en process där hela det kreativa teamet utvecklar en
föreställning i samarbete (definition av John Walton)
Tidningsteater: en teater för den förtryckta praktiken där en tidningsartikel (eller
artiklar) dramatiseras till en teaterföreställning
Involverande av ögonkontaktsövningar: en övning som uppmanar till observation,
vilket är början på bra lyssnande
Berättande: den sociala och kulturella aktiviteten att dela berättelser, ibland med
improvisation, teater eller utsmyckning
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Obs: Detta är endast en vägledande lista över teatertekniker och metoder som föreslagits av vår expertgrupp
(dramatiker, skådespelare, regissörer) genom deras deltagande i behovsanalysaktiviteterna. Varje
teatermetod kan användas och anpassas efter specifika målgruppers behov.

Som ett resultat av experternas värdefulla feedback och litteraturgenomgång, det har
identifierats 10 pedagogiska färdigheter för dramapedagoger och ungdomsarbetare, och
de 8 mest citerade, föreslagna och hänvisade teaterbaserade metoderna och teknikerna
för social inkludering av ungdomar:

YOUSTAR Metodologiskt Ramverk
Pedagogiska
färdigheter

1
2
3
4
5

Stöd och motivationsförmåga
Engagemangsförmåga
Empati
Tolerans för (kultur)skillnader
Medvetenhet och känslighet för
psykisk hälsa
6 Gruppledarförmåga
7 Respekt för andras åsikter
8 Öppenhet
9 Samarbete och samskapande
10 Bygga förtroende
1

Utarbetad teater
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Teaterbaserade
Metoder och
Tekniker

2
3
4
5
6
7
8

Improvisationsteater
De förtrycktes teater
Dramaterapi
Dance therapy
Psykodrama
Interaktiv dockteater
Samhällsteater

Obs: Detta är bara en numerisk lista och den representerar inte rangordningenListan baserades på
frekvensen och upprepningen av svar från experter eller från litteraturöversikten inom ramen för
forskningsanalysen av YOUSTAR-projektet.
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