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Sammanfattning		
	
Studiens	syfte	är	att	bidra	med	ökad	förståelse	för	vad	teaterlärares	pedagogiska	arbete	med	en	teaterföreställning,	utifrån	
ett	mediespecifikt	lärande,	innebär	inom	kulturskolan.	Utifrån	syftet	har	följande	frågor	ställts:	Hur	kan	teaterlärares	arbete	
med	en	föreställning	beskrivas?	Hur	kan	teaterlärares	roll	i	arbetet	med	en	föreställning	beskrivas?	
	
Ansatsen	i	studien	är	inspirerad	av	etnografi	och	fältforskning.	Två	teaterlärare	inom	kulturskolan	följdes	i	arbetet	med	en	
teaterföreställning.	Deltagande	observation	och	intervjuer	är	de	huvudsakliga	datainsamlingsmetoderna.	Vid	
observationerna	fördes	fältanteckningar.	Intervjuerna	spelades	in	och	transkriberades	därefter.	Analys	av	datamaterialet	
gjordes	genom	att	gruppera	och	sortera	materialet	i	teman.	
	
Uppsatsen	bidrar	med	en	ökad	förståelse	för	vad	teaterlärares	pedagogiska	arbete	med	en	teaterföreställning,	utifrån	ett	
mediespecifikt	lärande,	innebär	inom	kulturskolan	genom	att	beskriva	teaterlärares	arbete	och	roll	i	det	arbetet.	I	
resultatet	blir	två	riktningar	tydliga	i	teaterlärares	arbete	med	en	teaterföreställning.	Dels	en	riktning	mot	lärande	och	dels	
en	mot	skapande.	I	arbetet	med	elevers	lärande	och	skapande	i	föreställningsarbetet	är	lärarna	i	sin	roll	både	medskapande	
och	intar	en	ledarfunktion.	Lärarna	arbetar	i	en	teaterkonstnärlig	tradition	och	detta	genomsyrar	det	skapande	arbetet.	En	
röd	tråd	i	lärarnas	arbete	med	skapande	är	att	driva	föreställningsprocessen	framåt	och	att	samspela	med	eleverna.	En	
framträdande	roll	har	arbetet	med	att	driva	idéer	och	skapa	helhet,	regiarbete	och	arbete	med	en	föreställnings	olika	
uttryck.	I	resultatet	framstår	att	arbetet	med	lärande	har	fokus	på	skådespelarpraktik,	att	det	finns	drag	av	både	
oförutsägbart	och	planerat	lärande	och	konstnärliga	val	blir	ett	sätt	att	vidga	elevers	konstnärliga	erfarenhet.	
Teaterlärarnas	roll	kan	beskrivas	som	medkonstruktör	som	kännetecknas	av	att	de	är	både	medskapare	och	ledare	i	
föreställningsarbetet.	Rollen	som	medkonstruktör	tar	sig	i	uttryck	i	en	arbetsledarroll	med	konstnärliga	och	pedagogiska	
dimensioner.	
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INLEDNING 
Vad innebär det för teaterlärares arbete att ta hänsyn till både pedagogiska och konstnärliga 

aspekter i arbetet med en föreställning? Jag inleder med ett exempel på vad det kan innebära 

genom att göra ett nedslag i ett musikalprojekt på estetiska programmet som jag själv arbetat 

med. Det var vårterminen i åk 3 vilket innebar arbete med en slutproduktion. Gruppen var stor 

och bestod av ett övervägande antal tjejer. Alla skulle ges möjlighet till ordentliga 

skådespeleriuppgifter i föreställningen. Pjäsmaterialet som valdes och formen för berättandet 

skulle ge möjlighet att få ihop de pedagogiska förutsättningarna med konstnärligt intressanta 

uppgifter till alla. Valet blev att med utgångspunkt i Shakespeares Romeo och Julia skapa en 

kärlekshistoria mellan två tjejer. Båda huvudkaraktärerna spelades av tre skådespelare. I en 

del scener var flera versioner av samma rollkaraktär i spel samtidigt. Att samma roll spelades 

av flera skådespelare och ibland samtidigt och att den vanligt förekommande heteronormativa 

kärleksberättelsen fick ge plats för en annan berättelse öppnade förhoppningsvis elevernas 

ögon för teaterns möjligheter till berättande på olika sätt och med olika innehåll. Detta blev 

inte bara ett sätt att lösa ett pedagogiskt problem utan medförde också intressanta konstnärliga 

val som bidrog till elevernas lärande om teater.  

I teaterundervisning möter teatern med sina konstnärliga traditioner den pedagogiska 

kontexten som har helt andra traditioner och ramar att förhålla sig till. I min egen 

teaterundervisningspraktik har jag både fascinerats och utmanats av att få konstnärliga och 

pedagogiska aspekter att samverka. Detta har ibland varit oproblematiskt och samverkan har 

blivit en styrka både konstnärligt och pedagogiskt. Ibland har den ena aspekten tagit över på 

den andres bekostnad. Hur konstnärliga och pedagogiska aspekter hanteras upplever jag som 

centralt i teaterlärares arbete. Shulman (1986) menar att pedagogens specifika kunnande är 

den didaktiska innehållskunskapen. Den består både av kunnighet i ämnet och en pedagogisk 

kunnighet. Pedagogen behöver, utöver en djup ämneskunskap, veta vad det innebär att lära sig 

ett visst ämne och hur det kan omsättas i undervisning. Vad kan en teaterlärares didaktiska 

innehållskunskap innebära? En teaterlärare behöver ett konstnärlig kunnande i görandet och 

tänkandet inom ämnet. Den konstnärliga kompetensen behöver också kunna anpassas och 

transformeras till elever och undervisning.  

Teater kan ses som en praktisk kunskapstradition. När ämnen som bygger på praktiska 

kunskapstraditioner blir en del av en skolverksamhet är det av vikt att undervisningen 

genomsyras av traditionens sätt att arbeta (Carlgren, 2015). Vestin (2006) definierar att ”teater 

är gestaltning av liv, av aktörer, inför publik, här och nu” (a.a., s. 9). Genom att betona 

gestaltningens möte med publiken lyfter hon fram teaterföreställningen som central i 
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konstformen. Om skapandet av och gestaltandet i en föreställning är teaterns kärna måste en 

pedagogisk verksamhet låta eleverna ta del av vad detta skapande innebär. I 

teaterundervisning blir därför arbete med en produktion väsentligt för att lära sig görandet och 

tänkandet i teater. Föreställningen är också mötesplats för teaterns olika uttrycksområden. 

Kunskap i de olika uttrycken kan tränas var för sig men förståelse och kunskap om hur de 

samverkar sker i arbetet med att skapa en föreställning. Arbetet med en produktion som en del 

av undervisningen i teater blir en plats där teaterns praktiska kunskapstradition möter 

skolpraktiken och dess pedagogiska förutsättningar.  

Teaterns olika uttrycksområden står för olika kunskaps- och yrkesområden med specifika 

uppgifter och sätt att gestalta i en föreställning. Som teaterlärare måste man förhålla sig till 

dessa kunskapsområden och några av de funktionerna. Vilka konstnärliga roller och 

funktioner läraren tar och hur det kombineras med lärarrollen är ett intressant och outforskat 

område. Några studier har belyst detta inom musiklärarområdet och flera av dem framhåller 

en spänning mellan en konstnärsidentitet och läraridentitet exempelvis hos musiklärare 

(Lindgren, 2006). Lindgren framhåller i sin avhandling att det är ett för snävt sätt att förstå 

estetisk läraridentitet som något fast och fixerat, och menar istället att identiteten skapas och 

förändras som svar på det som situationen och kontexten inbjuder till. Hur musiklärare 

anpassar och har ett mer flexibelt rolltagande snarare än en statisk läraridentitet i arbetet med 

en musikalproduktion beskriver Törnquist (2006). Hon lyfter i sin avhandling fram att 

lärarens roller skiftar i olika faser och situationer under en produktion.  

Hjort (2011) betonar att konstarternas betydelse i ett samhälle bland annat handlar om att 

konstnärliga gestaltningar och uttryck är en del av det demokratiska samtalet. Hon liknar 

konstarterna vid språk som kräver kunnande för att kunna användas och förstås, och 

argumenterar för att skolverksamheter behöver hantera detta kunskapsområde som likvärdigt 

andra ämnen. Med utgångspunkt i Hjorts argumentation blir det viktig att barn och unga ges 

möjlighet till lärande inom olika konstformer. Behovet är stort av ämnesdidaktisk forskning 

inom estetiska ämnen som kan ligga till grund för undervisningen i skola och lärarutbildning 

(Vetenskapsrådet, 2015). Forskning i de estetiska ämnenas didaktik behöver också kopplas till 

skolverksamhet som bedrivs inom fritidsverksamhet som exempelvis kulturskolan (SOU 

2016:69). Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) menar att mer forskning behövs som 

fokuserar på kulturskolans behov och särart inom undervisning och lärande i estetiska ämnen. 

Det framhålls att en kunskapsbas om den pedagogisk grund som finns inom kulturskolan 

behöver utvecklas. Jag har försökt att i inledningen ringa in ett område med anknytning till 
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teaterämnets didaktik som dels är centralt att utveckla kunskap om, och som det finns behov 

av forskning inom. 

Teaterundervisning kan ses som en skärningspunkt där teaterns konstnärliga och praktiska 

kunskapstradition möter en pedagogisk praktik. I den skärningspunkten befinner sig 

teaterlärararen, som måste använda sig både av sin ämneskunskap och sin pedagogiska 

kunskap, det vill säga sin didaktiska innehållskunskap. Som en del i teaterundervisning ingår 

arbete med olika typer av föreställningar. För teaterläraren innebär det att både kunna förhålla 

sig till teaterns kunskapstradition och konstnärliga aspekter, men också att arbetet sker inom 

en pedagogisk kontext med hänsyn till olika pedagogiska aspekter. Vad det innebär för 

teaterlärarens roll och arbete skulle jag vilja undersöka närmare. Jag vill också avgränsa mig 

till kulturskolan som kontext. 

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för vad teaterlärares pedagogiska arbete med 

en teaterföreställning, utifrån ett mediespecifikt lärande, innebär inom kulturskolan. Utifrån 

syftet har följande frågor ställts: 

• Hur kan teaterlärares arbete med en föreställning beskrivas? 

• Hur kan teaterlärares roll i arbetet med en föreställning beskrivas?  
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BAKGRUND 
Inledningsvis kommer jag att rikta blicken mot kulturskolan som är den pedagogiska kontext 

som lärarna i min undersökning arbetar i.  

 

Kulturskolan en plats för teaterundervisning 
Teaterundervisning har varit en del av den kommunala kulturskolan sedan 1980-talet då en 

omvandling från musikskola till kulturskola påbörjades. Kommunala musikskolor hade 

funnits sedan 1940-talet, med en verksamhet som framförallt genomsyrades av tanken att 

eleverna på fritiden skulle ges möjlighet till musikalisk bildning. Detta skulle också bidra till 

ett rikt musikliv i samhället. Senare kom ett tydligare barnperspektiv in i verksamheten och 

barns intressen och behov betonades och lyftes fram som viktigt. Processen att bli en 

kulturskola har skett i etapper där fler estetiska ämnen successivt fått plats i verksamheten 

(SOU 2016:69). Hur detta har gått till har sett olika ut i landet. Ett exempel är Stockholms 

kulturskola där teaterverksamheten Vår Teater och den kommunala musikskolan slogs ihop 

1996. Vår Teater hade drivits i kommunens regi sedan 1950-talet och hade väl etablerade 

arbetssätt. Eftersom Vår Teater var en mindre omfattande verksamhet fick den anpassas till 

musikskolans organisation och arbetsformer (Hägglund, 2002).  

Idag är kulturskolan en utbredd fritidsverksamhet inom det estetiska området för barn och 

unga och finns i cirka två tredjedelar av landets kommuner. Musiken är fortfarande det 

dominerande ämnet, även om teater/drama och dans också är väletablerade och erbjuds i sex 

av tio kulturskolor. Verksamheten bygger ofta på en struktur som utgår från musikämnet, där 

utrymme i tjänster och lokalförutsättningar finns för att hantera musikundervisningens behov, 

som exempelvis hantering av noter och instrument. Det är inte självklart att 

teaterundervisningen har motsvarande organisation och stöd vad det gäller kostym, scenografi 

och teknik (SOU 2016:69).  

Kulturskolan har inga nationella styrdokument eller riktlinjer, utan istället har lokala 

förutsättningar och initiativ påverkat verksamheten. Man skulle kunna sammanfatta att 

verksamheten präglas av variation på olika sätt, bland annat variation i undervisningsformer, i 

tillgång till ändamålsenliga lokaler och i lärarnas utbildningsbakgrund. I dagsläget finns ingen 

utbildning som utbildar till kulturskolepedagog. Det vanligaste är att lärarna har en 

lärarutbildning inom ett konstnärligt ämne på högskolenivå eller en högskoleexamen i ett 

konstnärligt ämne (SOU 2016:69). Förmodligen varierar bilden mer om man endast skulle 

titta närmare på teaterlärares bakgrund då det inte funnits samma möjligheter till 
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teaterpedagogisk utbildning inom högskolan. Ämneslärarutbildning i teater startades 

exempelvis först 2011. Kulturskolan är idag i ett utvecklingsskede. 2016 presenterades förslag 

till nationell strategi för den kommunala kulturskolan. För att utveckla kulturskolan föreslås 

att nationella mål införs, att möjlighet till utbildning med inriktning mot kulturskola skapas 

och att stöd till forskning om kulturskolan stärks (a.a.). 
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FORSKNING OCH LITTERATUR 
2014 gjordes en forskningsöversikt över forskning om kulturskolan på uppdrag av Sveriges 

Musik- och Kulturskoleråd. Den visar att forskning om kulturskolan är ytterst begränsad. I de 

studier som presenteras i översikten dominerar inriktning mot musiken och bara några få 

berör teater (Lindgren, 2014). Österlind (2016) framhåller att den forskning som finns om 

teater/drama i kulturskolan främst fokuserar på samverkansprojekt med grundskolan, och att 

det saknas forskning som fokuserar på teater/drama som ett eget ämne i kulturskolan. De 

studier hon lyfter fram, både pågående och avslutade, fokuserar på teater/drama som ett 

redskap för att lära sig någonting annat än det estetiska uttrycket. Det finns inte heller många 

studier om teaterverksamhet som bedrivs på fritiden. Ett exempel är dock Chaibs (1996) 

avhandling som fokuserar på ungdomars bildningsprocess i arbetet med en teaterföreställning 

inom olika amatörteaterverksamheter.  

I min studie har jag velat fokusera på lärares arbete med teaterundervisning vars främsta 

fokus är att utveckla ett teaterkunnande, alltså ett mediespecifikt lärande i teater. Uppsatsen 

bygger framförallt på forskning från artiklar och avhandlingar. Granskade artiklar har sökts 

genom ERIC, som är en databas för utbildning, pedagogik och lärande, och genom 

litteraturlistor i avhandlingarna. Eftersom forskningen inom området inte är omfattande har 

detta kompletterats med forskningsrapporter och litteratur som rör estetik och lärande. 

Avsaknaden av forskning specifikt om kulturskolan gör att studierna jag hänvisar till rör sig 

inom olika skolformer. Uppsatsen berör också konstnärlig praktik. Den konstnärliga 

forskningen inom teaterområdet är även den ytterst begränsad. På grund av det har en del 

litteratur, som vilar på väl beprövad konstnärlig erfarenhet, använts för att beskriva arbete 

med teater som konstnärligt uttryck och process. Uppsatsen fokuserar på teaterundervisning 

och de begrepp som används har anknytning till teater som praktisk och konstnärlig 

kunskapstradition, till teaterundervisning som pedagogisk praktik och som en del av fältet 

estetik och lärande. I litteraturen ges inga förklaringar eller avgränsningar av hur arbetet fram 

till det färdiga resultatet, teaterföreställningen, ska benämnas. Jag kommer därför att använda 

begrepp som är vedertagna i praktiskt teaterarbete. Föreställningen är det resultat som visas 

för publiken. Beskrivningar av processen som leder fram till det färdiga resultatet kommer 

bland annat att benämnas som föreställningsarbete, föreställningsprocess, arbete med en 

föreställning och arbete med en produktion.  

Teaterundervisning är en del av det större fältet estetik och lärande. Jag inleder därför med 

att ge några exempel på uppfattningar om estetik och lärande. Därefter kommer jag att 

resonera om teaterundervisning och dess relation till teaterns kunskapstradition för att sedan 
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kort komma in på några generella aspekter av teaterundervisning. Sedan beskriver jag 

föreställningsarbete och hur det kan ta sig i uttryck i en pedagogisk kontext. Avslutningsvis 

kommer jag in på den estetiska lärarrollen framförallt med inriktning på regissörsrollen och 

hur den ter sig i en pedagogisk kontext. 

 

Estetik och lärande 
I samhälle och skola finns olika uppfattningar om vad estetik i skolverksamheter ska vara, och 

vad lärande i estetiska ämnen syftar till. Dessa uppfattningar påverkar och formar också 

teaterundervisning. Även om synsätten härrör från en viss skolverksamhet är mitt syfte inte att 

visa exempel på uppfattningar i just den verksamheten. Istället vill jag låta exemplen vara del 

av en övergripande bild av uppfattningar om estetik i pedagogiska verksamheter.  

Ett vanligt synsätt är att estetiken i skolan ska vara en stödjande estetik. Synen på de 

estetiska ämnena är att de utvecklar förmågor inom andra områden än just det estetiska, att de 

har en så kallad transfereffekt. Det kan exempelvis handla om att utveckla kreativitet och 

samarbetsförmåga för att användas i andra sammanhang (Saar, 2005). Ett annat synsätt är att 

estetisk verksamhet ska vara något lustfyllt och roligt, alltså en lustfylld estetik. Den 

lustfyllda estetiken sätts i motsatsförhållande till skolan i övrigt, och ses som nödvändig för 

att eleverna ska orka med övrig undervisning (Lindgren, 2006). Ytterligare en uppfattning om 

konst och estetik i skolan berör det fria skapandet som inte får störas eller styras av 

pedagoger. Denna uppfattning ansluter sig till en modest estetik som tar innehållet för givet 

och är ointresserad av innehåll och form som en del av ett estetiskt meningsskapande. Den är 

också avvaktande till nya former av uttryck (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004). 

Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius förespråkar en radikal estetik som tar fasta på 

konstens metod att gestalta världen på ett komplext sätt och som är öppen för många 

sanningar. Den radikala estetiken har också fokus på kunskap i de estetiska uttrycken och hur 

innehåll och form skapar mening.  

Synen på estetik och dess uppgift påverkar lärandet inom estetiska ämnen. Lindström 

(2012) delar in estetiskt lärande i olika typer av lärande beroende på vad syftet är. Han skiljer 

på om det estetiska lärandet är medieneutralt eller mediespecifikt. De medieneutrala lärandet 

handlar om att med det estetiska som verktyg antingen lära i andra ämnen (lärande med konst) 

eller utveckla övergripande kompetenser (lärande genom konst). De mediespecifika lärandet 

handlar om att lära om uttrycket (lära om konst) eller att lära sig att tillämpa och kombinera 

på nya sätt (lära i konst). För att exemplifiera Lindströms sätt att dela in estetiskt lärande och 

relationen mellan mediespecifikt och medieneutralt lärande kommer jag här lyfta fram några 
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konkreta exempel. När Schonmann (2005) i en artikel, analyserade teman på internationella 

drama- och teaterutbildningskonferenser från mitten av 90-talet och framåt, framstod det 

tydligt att de estetiska dimensionerna inom fältet inte var i fokus. Istället föreföll 

biprodukterna ha blivit det huvudsakliga målet i drama- och teaterundervisning. I fokus stod 

ett medieneutralt lärande där teater och drama betraktades som verktyg för att lära med och 

genom teater exempelvis som ett verktyg för personlig utveckling och lärande i andra ämnen. 

Schonmann hävdar att lärande av teaterns språk och ett estetiskt kunnande behöver utgöra 

grunden i drama- och teaterutbildning. Alltså att det mediespecifika lärandet om och i teater 

och drama är grunden för att kunna lära med och genom ämnet. Göthbergs (2015) 

licentiatavhandling lyfter fram hur en teaterprocess med fokus på ett mediespecifikt 

teaterkunnande också bidrar till att utveckla textförståelse inte bara som en del av 

teaterarbetet utan som en kunskapskvalitet som eftersträvas i svenskämnet. På detta sätt lyfter 

han fram hur ett mediespecifikt lärande i och om teater samtidigt kan utveckla kunskaper som 

finns inom svenskämnet, alltså med teater, utan att det för den skull blir instrumentellt. 

Sätten att se på estetik och lärande behöver inte framträda i ren form, utan drag av olika 

synsätt kan existera parallellt. Vilken syn på estetik och på syftet med det estetiska lärande 

som finns inom en verksamhet, eller hos en lärare, kommer att påverka hur undervisningen i 

estetiska ämnen utformas. Jag har i min studie intresserat mig för lärares arbete och roll i 

relation till elevers lärande om och i teater, alltså ett mediespecifikt lärande, där huvudsyftet 

är att utveckla ett estetiskt kunnande om teaterns språk. 

 

Teaterundervisning 
En fråga som måste ställas i relation till teaterundervisning är vad det innebär att lära sig 

teaterns språk, vilket kunnande som är centralt och under vilka former lärandet ska ske. 

Teaterläraren behöver också ta hänsyn till den pedagogiska praktik som teaterundervisningen 

sker i och vilka ramar som finns för den. 

 
Teaterns kunskapstradition och teaterundervisning 
I praktiska kunskapstraditioner är målet utvecklande av en produkt eller att lösa ett praktiskt 

problem. Kunskaperna som utvecklas kan ses som biprodukter på vägen mot målet. En sådan 

verksamhet organiserar olika aktiviteter för att nå målet och innehåller specifik kunskap och 

sätt att utveckla kunnande. Kunskap och kunnande utvecklas på vägen mot målet (Carlgren, 

2015). Teater kan ses som en praktisk kunskapstradition där målet är en konstnärlig produkt, 
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teaterföreställningen. I skapandet av en föreställning används och utvecklas kunskap som är 

specifik för teaterns olika uttryck. Föreställningsarbete är en del av teaterundervisningen i 

många teaterutbildningar och inom amatörteaterverksamheter (se Järleby 2001; se Törnquist 

2006; se Chaib 1996). 

När ett kunskapsområde flyttar in och blir ett ämne i en skolverksamhet formas ämnet 

också av skolpraktiken. Skolan behöver balansera det som är skolans praktik och 

förutsättningar med att ge eleverna möjlighet att få ta del av en ämnesspecifik 

kunskapstradition. En kunskapskulturs särdrag, alltså vilket kunnande som finns i traditionen 

och hur kunnandet utvecklas, behöver vara en del av skolans praktik. Även om skolan 

anammar en kunskapskulturs särdrag finns det alltid en skillnad genom att den sker i en 

pedagogisk praktik (Carlgren 2015). Detta innebär att skolformer som till exempel bedriver 

teaterundervisning behöver ta ställning till hur eleverna ska kunna ta del av teaterns tradition 

och kunnande. Att skapa en föreställning på en teater är exempelvis en annan sak än att skapa 

en föreställning i en pedagogisk verksamhet. Föreställningsarbetet formas av den pedagogiska 

praktikens ramar, resurser och förutsättningar. Fokus är inte heller bara på produkten i sig 

utan på kunskapsutveckling. Chaib (1996) menar att i en amatörteaterverksamhet kan målet 

vara att förutom att gestalta en historia också att utveckla individen och individens 

uttrycksmöjligheter. I Törnquists (2006) studie av musiklärares erfarenheter av arbete med 

musikalproduktion i grundskolan beskrivs hur produktionsarbetet syftar till att ge eleverna 

nya erfarenheter och att få praktisera sina kunskaper i ett nytt sammanhang. 

 

Övandet och skapandet 
Ahlstrand (2014) gör i sin avhandling en skillnad på övandet och skapandet i 

teaterundervisning med inriktning mot skådespeleri. Övandet sker genom övningar där olika 

förmågor tränas som behövs i det gestaltande, skapande arbetet som exempelvis fokus, 

samarbete och initiativtagande. Lärarens instruktioner riktar sig inte till individer utan rör 

oftast hela gruppen. Skapandet handlar om gestaltning av ett material eller en idé. I det 

sammanhanget ges instruktioner inte bara till gruppen utan där för läraren också en dialog 

med enskilda individer om hur gestaltningen ska utvecklas. Ahlstrand beskriver det som att 

det ofta uppstår ett glapp mellan övandet och skapandet. Elever uppfattar inte hur övandet och 

skapandet hänger ihop. Detta var också en svårighet som lärarlagen som deltog i hennes 

studie framhöll. De upplevde att eleverna hade svårt att ta med sig kunskaper från övningar 

och improvisationer in i arbetet med en skriven text som skulle framföras för publik. 

Teaterlärare behöver alltså ta ställning till vad som ska övas och hur, men också hur de ska få 
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övandet och skapandet att hänga ihop för eleverna så att de förstår hur de ska använda de 

förmågor de tränat på i ett föreställningsarbete. 

Att arbeta med det Ahlstrand (2014) kallar skapande, alltså gestaltande av ett material kan 

ses som ett sätt att föra in teaterns särart och att arbeta på det sätt som råder inom teaterns 

kunskapstradition. Detta kan ske genom mindre övningsuppgifter men också genom att man 

arbetar i en process mot det som är teaterns produkt: föreställningen. Ahlstrand beskriver att 

övandet i en sådan process kan användas som uppvärmning eller träning som föregår arbetet 

med föreställningen.  

 

Att utveckla kunnande i teaterns språk 
Ahlstrand (2014) påpekar att studier av teater som skolämne ofta inte lyckas fånga det 

ämnesspecifika kunnandet i teater utan hamnar i beskrivningar av mer generella förmågor 

som utvecklas i teaterarbete. I sin egen studie undersökte Ahlstrand vad det innebär att 

utveckla en skådespelande, gestaltande förmåga och hur teaterlärare arbetar med att få elever 

att utveckla kunnande i gestaltning. Tillsammans med teaterlärarlag på gymnasieskolans 

estetiska program undersöktes förmågor som eleverna hade svårt att ta till sig och som 

lärarlagen haft svårt att undervisa om. Förmågorna var samspel, närvaro, bejaka. Studien 

sätter fingret på att läraren behöver fokusera på vilket kunnande som ska utvecklas och hur 

undervisningen ska gå till för att eleverna ska utveckla olika förmågor. Resultatet pekar på det 

kroppsliga kunnandet som centralt i de gestaltande förmågor som undersöktes.  

I praktiska ämnen och kunskapstraditioner som finns i skolverksamheter behöver det 

tänkande som finns i görandet synliggöras mer än vad som är fallet idag (Carlgren, 2015). 

Frambaugh-Kritzer, Buelow och Simpson Steele (2015) som undersökt dans- och 

dramaundervisning, framhåller i en artikel att elever både behöver lära sig ett uttrycks 

görande och tänkande för att ha verktyg att uttrycka sig med. När Göthberg (2015) beskriver 

hur eleverna i arbete med en teaterproduktion använder det verbala språket, kroppen och olika 

teaterartefakter för att skapa förståelse för texten och skapa mening med teateruttrycket, kan 

detta ses som en process som innehåller lärande om både teaterns görande och tänkande. 

Förmågan att kunna verbalisera samspelar med det konstnärliga görandet som en del av 

processen att bli konstnärligt bildad framhåller lärare i en artikel av Barton (2013). Att lära sig 

teaterns språk innebär alltså att lära sig hur teaterns tänkande	och	görande går till, vilket 

kunnande som krävs och vilka kvaliteter som eftersträvas. Det innebär också att förstå hur 

mening skapas och tolkas. Detta behöver teaterlärare skapa förutsättningar för i 

teaterundervisning och ge eleverna möjlighet att lära.	 
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Ahlstrand (2015) framhåller att teaterlärare behöver kunna specificera och artikulera sig 

runt teaterkunnande för att kunna kommunicera detta till elever och utveckla undervisningen. 

En del av teaterkunnandet kan ses som tyst kunnande, som framträder i görandet men som 

teaterlärare inte är vana att formulera sig om. I en artikel presenterar Ahlstrand resultatet från 

en studie där hon studerat teaterlärare under repetitioner. När lärare och elev i den konkreta 

repetitionssituationen satte ord på det kunnande som eftersträvades kunde eleven också 

fortsättningsvis i andra gestaltningar använda sig av det kunnande som identifierats. Här 

antyds att artikulerandet av kunnande vad det gäller kroppsligt gestaltande kan bidra till att 

eleven utvecklar en förmåga och kan använda förmågan i olika sammanhang. 

 

Föreställningsarbete  
Arbete med en föreställning är ett centralt område i teaterundervisning och i det arbetet får 

elever möjlighet att bli en del av, och lära i, teaterns praktik. 

 

Olika föreställningsprocesser 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva två typer av föreställningsprocesser. Den ena utgår 

från en pjästext och den andra benämns som devising. De processer jag följt utgår från dessa 

två typer av föreställningsprocesser. Beskrivningarna blir övergripande och generaliserande 

för att ringa in några typiska drag. I verkligheten kan en föreställningsprocess vara en 

blandning av flera sätt att arbeta.  

Utgångspunkten för en teaterföreställning är oftast en pjästext. Regissören gör en tolkning 

av pjäsen och skapar en vision och riktning för föreställningsarbetet. Viktiga frågor är vad 

man gemensamt vill berätta med föreställningen och om detta kan vara intressant för en 

publik idag, framhåller Vestin (2006), regissör och professor i regi vid tidigare Dramatiska 

institutet. Lagercrantz (1995), som i sin avhandling följt två produktioner på Stockholms 

stadsteater med fokus på skådespelarens arbete, beskriver att en ensemble måste utgå från en 

övergripande tolkning för att det ska bli möjligt att samarbeta i skapandet av en föreställning. 

På kollationeringen läses pjäsen och tolkning och vision presenteras för ensemblen. Det 

förberedelsearbete som gjorts i form av skisser av exempelvis kostym eller scenografimodell 

presenteras också (Vestin, 2006). Sedan tar repetitionsarbetet vid. Vestin beskriver att 

repetitionsperioden består av delarna forska och forma. I det utforskande arbetet undersöks 

materialet och gestaltningsmöjligheter. Det kan exempelvis innebära att research i anknytning 

till innehållet i pjäsen och att arbeta med improvisationer och övningar. Vestin beskriver en 

teaterföreställning som en samling tecken som samspelar i gestaltningen och som åskådaren 
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tolkar. Det formande arbetet har fokus på kommunikation och att välja tecken så att publiken 

uppfattar föreställningen på det sätt som varit avsikten. Detta innebär att göra konstnärliga val 

vad det gäller teaterföreställningens olika delar, och bestämma i detalj hur föreställningen ska 

formges. Det formande arbetet kan exempelvis handla om att fastlägga vilken 

överenskommelse som ska göras med publiken, lägga scenerier och arbeta med 

föreställningens rytm. Allt detta ingår i regissörens arbete. Lagercrantz (1995) belyser att det 

inte finns en helt fastställd ordning när saker sker i en repetitionsprocess. Exempelvis hur och 

när scenerier läggs handlar om vad den enskilda regissören föredrar. En del regissörer har 

tankar om scenerier vid repetitionsstart, medan andra låter scenerierna växa fram med 

utgångspunkt i skådespelarnas improvisationer. Repetitionerna består dels av repetitioner av 

enskilda scener men också av genomdrag av hela pjäsen. Efter genomdrag kan regissören ha 

genomgångar för att gå igenom detaljer som måste arbetas ytterligare med. I slutfasen bjuds 

ofta en provpublik in för att se om föreställningen tas emot på det sätt man tänkt (Vestin, 

2006). I slutet av repetitionsprocessen sätts föreställningens olika delar som ljus, ljud, 

scenografi, kostym, mask samman med skådespelarnas gestaltande av situationer och roller 

(Lagercrantz, 1995). 

Devising är ett samlingsnamn för olika typer av processer där deltagarna tillsammans 

skapar material som sätts ihop till en föreställning. Det har inte fått någon enhetlig svensk 

översättning utan det vanligaste är att det engelska ordet används (Berg, Lindén, Ros, & 

Angereds teater, 2013). Devising beskrivs som processkapad teater, något som blivit vanligt 

under 2000-talet. Föreställningen skapas inte med utgångspunkt i en färdig pjästext utan utgår 

från ett tema eller en idé där improvisationer och diskussioner och intervjuer är viktiga 

arbetsmetoder för att arbeta fram föreställningen (”Devising” u.å.). Till skillnad från en 

traditionell föreställningsprocess där utgångspunkten är pjästexten kan enligt Perry (2011) 

startimpulsen i en devisingprocess komma var som helst ifrån. Devised teater kännetecknas 

av att lägga mer jämställd vikt vid en föreställnings olika uttryck som ljud, rörelse och visuellt 

uttryck än textbaserad teater och sker ofta i samarbete med andra konstområden som 

exempelvis dans och musik. En föreställning kan också innehålla flera perspektiv och är inte 

på samma sätt underordnad en sammanhållen vision som i pjäsbaserat arbete. Deltagarnas 

personliga perspektiv och idéer är också ofta en del av processen och skapandet av materialet 

(a.a.) I devising är inte en regissörs konstnärliga vision grunden i arbetet utan arbetets 

kollektiva karaktär, där ensemblen både skapar material och är aktiva i val av innehåll. 

Övergripande kan faserna i en devisingprocess beskrivas vara uppdelade i en insamlings- och 
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inspirationsfas, en redigeringsfas och en repetitionsfas. Den eventuella regissörens roll kan se 

olika ut i devisingprocesser (Berg et al, 2013). 

 

Konstnärlig process och pedagogisk struktur 
En produktion i en pedagogisk verksamhet kan ses som en autentisk praktik. I Törnquists 

(2006) studie beskrivs musikalproduktionen som en autentisk verksamhet genom att en 

samhällelig företeelse, musikalproduktionen, flyttar in i skolpraktiken och eleverna använder 

sina kunskaper och lär i verkliga situationer. I en artikel av Petersen Jensen och Lazarus 

(2014) lyfts fram att lärare uppfattar att kvalitet i teaterundervisning är att ge elever möjlighet 

att delta i en autentisk teaterpraktik där de får möjlighet att ta sig an olika funktioner i en 

teaterprocess som exempelvis dramatiker, regissör och skådespelare. Arbetet med en 

teaterproduktion i en pedagogisk verksamhet handlar om att lära sig om en konstnärlig 

teaterprocess, och om de delar den består av. Enligt Törnquist (2006) ska produktionen i sig, 

som verksamhet, förmedla vad en kreativ och konstnärlig process är och innebär och kan 

formas till. Undervisning och föreställningsprocess är integrerade och det konstnärliga och 

pedagogiska sammanvävt. I processen arbetar lärare både med det planerade, och det 

oförutsägbara, lärandet.  

Själva strukturen i föreställningsprocessen blir också själva grunden för lärandet. Törnquist 

(2006) beskriver hur en produktion skapar en pedagogisk struktur, där arbetssättet som bygger 

på samarbete, kollektivt skapande och en kreativ process bildar en grundstomme i arbetet. 

Progressionen i processen ifrån idé till färdig föreställning bidrar tillsammans med de olika 

yrkesfunktionernas uppgifter till denna struktur. Ett konkret exempel på hur en 

föreställningsprocess kan bilda en pedagogisk struktur är McLauchlans (2001) beskrivning av 

ett föreställningsarbete i en dramaklass. Beskrivning tar utgångspunkt i arbete som bygger på 

att eleverna skapar och improviserar fram manus. Hon strukturerar processen i tre faser. Den 

första går ut på att skapa ett manus. Detta sker genom improvisationer, diskussioner, 

skrivande och bearbetning av manus. Nästa fas fokuseras på att iscensätta manuset. Eleverna 

arbetar både som skådespelare och med teaterns övriga produktionsområden. Den tredje fasen 

är uppspelsperioden då föreställningen spelas. Där ingår föreställningsrutiner, uppvärmning, 

föreställning, feedback och återställning. McLauchlan kom fram till att systematiska steg och 

procedurer i arbetet var faktorer som var stöttande för den gemensamma kreativiteten i arbetet 

med en föreställning.  
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Föreställningsarbete i en teaterpedagogisk kontext 
Mötet med en publik är en del av ett föreställningsarbete även i en teaterpedagogisk kontext. 

Publiken kan bestå av familj och vänner, eller rikta sig mot allmänheten. Riktningen mot ett 

publikmöte poängterar att gestaltningen syftar till kommunikation. I Göthbergs (2015) 

beskrivning av repetitionsprocessen i en uppsättning på estetiska programmet relateras de val 

som görs i arbetet till hur detta kommer att uppfattas och tas emot av en publik. På så sätt är 

målet att föreställningen ska möta och kommunicera med en publik påtagligt närvarande 

under hela processen. Inom fältet estetiska lärprocesser diskuteras ibland om arbetet mot en 

produkt påverkar lärandet i processen negativt. Göthberg menar att hans resultat tvärtom 

pekar på att målet att det ska bli en föreställning, en produkt, som ska möta en publik, 

fördjupar lärandet under själva processen. Saar (2015) betonar att arbetet mot en produkt 

tränar eleverna i hur gestaltningen kan formas för att få den effekt på publiken som de tänkt 

sig. I teaterskapandet inom amatörteatern har publiken som kommunikationspartner stor 

betydelse, framhåller Chaib (1996). I de repetitionsprocesser hon följde poängterade ledarna 

att gestaltningen riktar sig mot att publiken ska förstå och bli berörd. Detta ledde till att 

ungdomarna anpassade och tog hänsyn till detta i gestaltningen. 

I föreställningsarbete ingår tolkning och gestaltning av olika pjästexter. Chaib (1996) 

beskriver att deltagarna i tolkningsarbete diskuterar olika tolkningsalternativ av texten och 

tränas i att få syn på och formulera sig om vilka möjligheter olika tolkningar för med sig. 

Tolkningsdiskussionerna beskrivs som en del av repetitionsprocessen och som en grund för 

gestaltningen, alltså det praktiska görandet. Göthberg (2015) intresserar sig i sin studie för hur 

teaterelever utvecklar textförståelse i ett föreställningsarbete. Han beskriver hur 

textförståelsen utvecklas under processen från första genomläsningen av pjästexten fram till 

sista föreställningen. Eleverna utvecklar textförståelse genom användning av röstuttryck, 

kroppsligt uttryck och genom teaterns olika uttrycksområden som exempel ljus, rekvisita och 

kostym. Detta sker genom att de provar, skissar och kombinerar olika uttryck under 

repetitionsprocessen. Arbete med en pjästext kan också innebära arbete med ett ålderdomligt 

språk. Göthberg uppmärksammar elevers försök att förstå svåra ords betydelse i arbetet med 

en Molièretext, och knyta betydelserna till sin egen erfarenhetsvärld. Vid de första 

genomläsningarna väckte de svåra orden och språket motstånd hos eleverna men detta 

förändrades i arbetet med gestaltningen. I gestaltningsarbetet kunde de successivt tolka och 

knyta ihop textens betydelser med sin egen erfarenhetsvärld. 

Repetitioner är den arbetsform som används för att arbeta fram en föreställning. Göthberg 

(2015) följde repetitionsarbetet av en specifik scen och där framstod det tydligt hur 
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gestaltningen utvecklades steg för steg under repetitionerna i användandet av rösten, kroppen 

och rummet. Göthberg menar att gestaltningsprocessen under repetitioner handlar om att 

skapa nytt och inte att upprepa och reproducera. I repetitionsarbetet görs omläsningar av 

dramatexten genom att olika gestaltningsförslag prövas, förfinas och skapar ny mening. 

Genom ett återkommande arbete med samma scen där detaljerna successivt arbetas fram 

skapas en större helhet av mening. Samspelet mellan läraren/regissören och eleverna i 

repetitionssituationen beskrivs som att de gemensamt löser problem. I det arbetet är eleverna 

aktiva och ges möjlighet att göra konstnärliga val. Regissören föreslår ett sceneri och inom 

den ramen utvecklar eleverna detaljerna i samspel med regissören. I slutskedet blir regissören 

mer styrande även av detaljer för att få ihop föreställningen och få den till en helhet. Eleverna 

i Göthbergs studie i fick ibland i uppdrag att arbeta självständigt med en scen. Repetitioner 

behöver inte alltid ledas och övervakas av läraren/regissören. 

Att göra estetiska val är centralt i teaterarbete och ett innehåll eller en berättelse kan 

gestaltas på många olika sätt (Göthberg, 2015). Valen kan vara av övergripande karaktär och 

röra föreställningens helhet och form, men också vara mer avgränsade till exempelvis 

skådespelarens val av röst och kroppsuttryck i en viss scen. Göthberg menar att skissandet där 

betydelser prövas och utvecklas är centralt i att göra val i processen. Saar (2005) framhåller 

att en del av elevers konstnärliga lärande handlar om att få undersöka hur betydelser skapas 

och få göra konstnärliga val. Lärarna i Petersen Jensen och Lazarus (2014) studie låter 

eleverna vara med och göra val under produktionens process, exempelvis angående manus, 

scenens design och rollkaraktärer, men ger inte eleverna fullständig autonomi, utan ansvarar 

för att ge verktyg och skapa grundförutsättningar och struktur i det kreativa arbetet. När val 

lämnas över till eleverna innebär det att lärarna ibland måste backa från val de själva skulle 

gjort. Att låta eleverna genom olika val delta i formandet av föreställningen beskrivs som en 

successiv process som sker i samarbetet mellan lärare och elever.  

En teaterföreställning innehåller många uttryck i samverkan. Lazarus (2005) menar att i 

elevcentrerade produktioner bör eleverna vara engagerade i teaterns olika områden, 

funktioner och val. I produktionen Göthberg (2015) följde var eleverna framförallt 

skådespelare. I några fall var de inblandade i idéskapande och i genomförande inom de olika 

produktionsområden men det var framförallt läraren och annan personal som ansvarade för 

teaterns övriga uttryck. Gonzalez (1999) uppmärksammar att man som regissör kan uppfatta 

faror med att lägga över ansvaret för föreställningens visuella design på eleverna, exempelvis 

att tappa kontrollen över scenografin och att få saker klara i tid. Hon menar att detta kan 

undvikas om man arbetar med deadlines och produktionsmöten. I Petersen Jensen och 
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Lazarus (2014) studie uttryckte lärarna att de vill att eleverna skulle hitta sitt eget konstnärliga 

uttryck. När eleverna arbetar med olika funktioner teaterarbetet beskrivs detta av Petersen 

Jensen och Lazarus som ett slags lärlingsupplägg med innebörden att eleverna får ansvar för 

ett område men läraren fungerar som den erfarna mästaren som genom handledning stöttar 

och vägleder processen. Lärarens funktion som stöd och bollplank när eleverna arbetar med 

teaterns olika arbetsområden lyfts fram som viktig. Saar (2005) menar att läraren behövs som 

vägledare och för att ge redskap för att elever ska utveckla sina konstnärliga gestaltningar. 

Detta sker ofta inte spontant, utan läraren behövs som samarbetspartner.  

 

Pedagogiska och konstnärliga avvägningar 
I teaterundervisning möts konstnärliga och pedagogiska perspektiv, något Schonmann (2005) 

kallar ” the compromise zone” (a.a., s. 37). Hon menar att teaterlärare gör bedömningar och 

anpassar undervisningen både med utgångspunkt i pedagogiska och konstnärligt aspekter. 

Ibland kan dessa dock stå i motsättning till varandra. Motsättningarna behöver inte alltid lösas 

eller överbryggas, utan kan existera parallellt och är en del av fältets natur. Gonzalez (1999) 

kan sägas undersöka pedagogiska och konstnärliga avvägningar, när hon utforskar hur 

demokratiska regimetoder, med syfte att ge mer utrymme för elevernas konstnärliga 

skapande, kan fungera i ett föreställningsprojekt. I projektet bestämde hon några konstnärliga 

och pedagogiska förutsättningar som hon trodde skulle gynna det demokratiska inslaget i 

föreställningsprocessen. Detta innebar att alla som ville skulle få en roll och vara delaktiga i 

rollbesättningsprocessen. För att alla elever skulle få möjlighet att delta i meningsfulla 

uppgifter beslöt hon att flera av rollerna skulle spelas parallellt på scen av tre skådespelare, 

och att repliker och dialoger skulle överlappa varandra. Den konstnärliga meningen med detta 

skulle deltagarna vara med att skapa. En annan utgångspunkt var att musik och projicering av 

bilder skulle förstärka och lyfta fram det tema som deltagarna valde. Arbetet med att välja 

bilder skulle göras av eleverna. Gonzalez ramade på detta sätt in arbetet både konstnärligt och 

pedagogiskt, med syftet att ge både frihet och ramar till eleverna i det hon kallar demokratiska 

regimetoder. Hon upplevde svårigheter under vägen att ha en helt demokratisk process och 

betonar vikten av att klargöra gränserna för medbestämmande i ett projekt där det finns en 

regissör. McLauchlan (2001) framhåller att balansen mellan elevers frihet och den struktur 

som läraren ger är avgörande för kreativiteten. För att utveckla kreativitet måste eleverna ges 

möjlighet till att göra val, samtidigt som ramar är avgörande för den kreativa produktens 

framväxande. Att hitta balansen mellan ramar och frihet är inget statiskt utan något läraren 

måste arbeta med hela tiden.  
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I lärarens avvägningar av pedagogiska och konstnärliga aspekter behöver hänsyn tas till 

eleverna och deras erfarenheter. I Gonzalez (1999) studie upplevde eleverna det kreativa och 

konstnärliga arbetet och deltagandet på olika sätt, bland annat beroende på vilka erfarenheter 

de hade av teater- och föreställningsarbete. En del elever upplevde de konstnärliga valen som 

förvirrande, medan andra elever kunde se dem i relation till annan teatererfarenhet, och som 

en möjlighet att få nya perspektiv på teater. Gonzalez uppfattade att de med mindre 

teatererfarenhet hade lättare att anamma mer okonventionella arbetsmetoder och konstnärliga 

val. Hon konstaterar att som lärare/regissör behöver man ta hänsyn till ålder och erfarenhet 

när man planerar och presenterar ett projekt för deltagarna. Om man vill arbeta med 

okonventionella sätt att gestalta behöver man introducera eleverna för, och ge dem 

möjligheter att se, sådana föreställningsexempel. Lazarus (2005) lyfter fram att det är skillnad 

att arbeta med erfarna skådespelare som redan har erfarenheter och kunskaper i att gestalta en 

historia. De har kunskaper om vad det exempelvis innebär att repetera, utveckla en roll, och ta 

regi. Hon understryker att regissörer som arbetar i gymnasieuppsättningar med skådespelare 

utan så mycket erfarenhet måste vara både konstnärer och pedagoger, förstå teaterpedagogik, 

såväl teater, som konstnärligt uttryck.  

 

Estetisk lärarroll 
Inom forskningsfältet estetik och skola talas om en spänning mellan en konstnärsidentitet och 

en läraridentitet vad gäller lärare i estetiska ämnen. Läraridentiteter beskrivs också som något 

fastställt som lärare har, menar Lindgren (2006). Hon vänder sig mot att beskriva en estetisk 

läraridentitet som något fixerat. Istället framhåller hon att skapande av identitet sker i samspel 

med situation och kontext. I studier av teaterundervisning framställs ofta teaterlärarrollen som 

påverkad både av en mästare/lärling-tradition och av en mer handledande teaterlärarroll 

(Ahlstrand, 2014; Järleby, 2001). I sin avhandling om skådespelarutbildningen i slutet av 90-

talet blickar Järleby (2001) bakåt och beskriver en mästare/lärling-tradition med imiterande 

inslag, som gick ut på att en erfaren skådespelare eller regissör lärde upp och överförde givna 

kunskaper och normer till den blivande skådespelaren. Denna tradition användes inte längre 

vid tiden för undersökningen utan hade ersatts av ett handledande, där läraren sågs som 

mästare, i avseendet kunnig person som leder arbetet. Studenterna gavs förtroende att 

självständigt lösa uppgifter och läraren hade fokus på att stötta, ställa frågor och visa på 

alternativa lösningar. Carlgren (2015) lyfter fram den tysta dimensionen i all kunskap där 

delar i kunnandet inte artikulerats men finns som bakgrundskunskap eller en förtrogenhet i 

görandet. Hon menar vidare att i diskussionen om tyst kunskap har frågan om läraren som 
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mästare, vars kunnande visas i handling, aktualiseras. Utveckling av kunnande kräver ledning 

av någon som är kunnig, men den traditionella lärarrollen i skolan har inte inkluderat att vara 

mästare och visa sitt kunnande i handling. Den har istället inneburit att formulera och berätta 

om kunnandet. Hon frågar sig också i vad läraren ska vara mästare i. Törnquist (2006) pekar 

på en estetisk lärarroll som kan innebära lärarens aktiva deltagande i arbetet. Hennes resultat 

visar att lärarnas pedagogiska arbete har sin grund i lärarens deltagande och samspelet med 

eleverna i skapandet. Hur en estetisk lärarroll ska utformas berör frågor som har med identitet 

i ämnet, och i lärarrollen, att göra, hur kontexten och situationen formar rollen, hur lärarnas 

kunnande ska uttryckas och hur den ska samspela med eleverna och hur eleverna ska utveckla 

kunskap.  

 

Lärares olika roller i en föreställningsprocess 
Under en föreställningsprocess kan lärare ta olika rollfunktioner. Lärarna i Petersen Jensen 

och Lazarus (2014) studie både förespråkar och intar, dels en mentorsroll där de guidar 

eleverna framåt i processen, dels en medarbetarroll där de arbetar tillsammans med eleverna 

för att lösa problem. Detta kan liknas vid det som Alexandersson (2003) beskriver som att 

läraren intar en roll som medkonstruktör av kunskap. Med det menar han att läraren använder 

sig av medvetna strategier för lärandet och själv deltar aktivt i aktiviteterna. I ett 

forskningsprojekt om informationsteknikens användande i undervisningen framkom att den 

typen av roll gynnade elevernas lärande just inom det området. Båda dessa dimensioner 

kommer igen i Törnquist (2006) beskrivning av fyra rollfunktioner för lärares medverkan i en 

musikalproduktion. Av dessa ses deltagare som en övergripande kategori, med 

underkategorierna handledare, ledare och konstnär. Deltagare innebär att läraren deltar i det 

konstnärliga och pedagogiska arbetet med produktionen. Det personliga mediespecifika 

kunnandet inom området blir viktigt, eftersom det är den kompetens som läraren bidrar med i 

projektet. Produktionen blir en gemensam angelägenhet för både lärare och elever och de 

möts i andra roller än i den vanliga undervisningen. Som handledare arbetar läraren med att 

stödja elevernas idéer och skapande genom processens olika faser att nå fram till en 

konstnärlig produkt. Processen är det viktigaste och handledningen inriktas mot att starta 

processer, diskutera och ge råd, men kan också vara mer styrande. Läraren som ledare kan ses 

som en arbetsledare som ska driva arbetet med produktionen framåt. Ledaren har ett större 

fokus på att skapa en helhet och uppnå ett kvalitativt konstnärligt resultat och innehar ofta 

roller med styrande funktion med fokus på produkten, som exempelvis regissör och 

producent. Läraren blir i ledarrollen en auktoritet, ibland med auktoritära drag, som tar en 
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konstnärlig ledarfunktion. Läraren som konstnär är medskapande, har produkten i centrum 

och använder sin egen kreativitet och sitt kunnande. Detta kan både innebära att utföra vissa 

kreativa och konstnärliga uppgifter, men också att utveckla elevernas idéer och arbeta kreativt 

med dem (a.a.). 

Törnquist (2006) pekar på att en spänning mellan lärarens egen konstnärlighet och 

elevernas, kan uppstå när läraren är medskapande i det konstnärliga arbetet. Att både kunna 

vara medskapande men samtidigt balansera sitt eget skapande mot elevernas är en svår 

balansgång. Lärarna växlar under processen mellan de olika rollfunktioner och vikten av hitta 

en balans mellan pedagogen och konstnären i arbetet framhålls. Törnquists rollfunktioner 

berör hur mycket och styrande lärares egna konstnärliga skapande och deltagande ska vara i 

processen, liksom på vilka sätt arbetet i produktionen ska ledas. Samspelet med eleverna och 

lärarens deltagande i arbetet framstår som viktigt i det pedagogiska arbetet.  

 

Regissörsrollen 
Regissörfunktionen får genomslag under 1800-talet när behovet av ett övergripande ansvar 

för att samordna de olika delarna i en teaterföreställning uppstår. Den har under 1900-talet 

utvecklats till att omfatta två huvuddelar, dels att iscensätta sin vision, dels att leda och frigöra 

skådespelarens kreativitet. När regissören har fått en tydligare och starkare position i arbetet 

med en teateruppsättning har detta också lett till en diskussion om regissörens dominans i 

arbetet och förmåga att frigöra eller kväva skådespelarnas kreativa arbete (Järleby, 2001). 

I Lagercrantz (1995) avhandling framträder relationen mellan skådespelare och regissör 

och de förväntningar som finns på regissören. Regissören beskrivs som ögat utifrån och som 

arbetsledare av den konstnärliga processen, och får därmed en tydlig maktposition. Även om 

regissörsrollen kan innebära olika saker i olika föreställningsprocesser faller rätten att 

definiera relationen till skådespelarna och hur arbetet ska ledas på regissörens lott, menar 

Lagercrantz. Hon framhåller att en förväntning på regissören från skådespelaren är att 

regissören ska presentera en tolkning av materialet och ha en vision för föreställningen. 

Regissörens konkreta arbetsuppgifter som Lagercrantz beskriver dem är att rollbesätta, tolka 

pjästexten och ha en idé med föreställningen, lotsa ensemblen genom en konstnärlig process 

och lägga scenerier. Vestin (2006) beskriver regissören som en arbetsledare som håller 

riktningen mot målet i föreställningsprocessen, och samtidigt är öppen för att processen kan ta 

nya vägar som bidrar till det konstnärliga resultatet. Regissören har också ansvar för helheten 

i den föreställning som skapas.  
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Regissörsrollen innebär ett nära samarbete med skådespelarna. Regissören måste både 

kunna skapa förutsättningar för, och bygga sitt kreativa arbete med utgångspunkt i 

skådespelarnas arbete. Arbetet innebär att ge stöd, respons och stimulans till skådespelarna, 

anpassat till processen och till varje skådespelares behov. Förutom med skådespelare 

samarbetar regissören tätt med olika yrkesfunktioner som exempelvis scenograf, ljusdesigner 

och kostymör (Vestin, 2006). 

 

Regissörsrollen i en teaterpedagogisk kontext 
I en teaterpedagogisk kontext blir regissörsfunktionen som konstnärlig arbetsledare ofta en 

central funktion att förhålla sig till. Göthberg (2015) beskriver förhållandet mellan läraren 

som regissör och eleverna som skådespelare som ett mästare/lärlingförhållande. Regissören 

skapar en större struktur för det sceniska arbetet under repetitionerna, med exempelvis förslag 

om scenerier. I den situationen visar eleverna tillit till regissörens kunnande och överblick. På 

detaljnivå bidrar sedan eleverna med förslag om uttryck. Törnquist (2006) beskriver att 

läraren som regissör får auktoritet utifrån sin kunnighet och använder den för att samordna de 

enskilda insatserna till en helhet.  

I Gonzalez (1999) undersökande arbete om hur regissörsrollen kan utformas i ett 

pedagogiskt sammanhang intresserar hon sig för utrymmet mellan regissörens expertis och 

elevernas egna upptäckter. Studien bygger på att hon undersöker sin egen praktik. Under hela 

processen brottades hon med vilka beslut som eleverna skulle vara delaktiga i för att de skulle 

uppleva medbestämmande, och att arbetet samtidigt skulle vara ett kvalitativt teaterarbete. 

Som regissör upplevde hon det svårt att balansera processen och produkten. Det blev en 

motsättning i att både ge eleverna befogenheter i processen och samtidigt kunna utmana dem 

konstnärligt. Ju närmare premiär de kom, desto mer skiftade hennes fokus från process till 

produkt och hon blev mer styrande och auktoritär i sin roll. Det inledande arbetet var 

avslappnat och präglades av en bra stämning medan det senare arbetet präglades av stress, och 

en strävan mot ett bra konstnärligt resultat, och att hålla deadlines. Hon kom fram till att för 

att eleverna ska känna sig delaktiga måste de själva uppfatta att de är det. Regissören måste 

därför försäkra sig om att de uppfattar sig som delaktiga. För att uppnå detta förslår hon att ha 

tillfällen som är avsatta för att fånga upp idéer från eleverna och att regissören lyfter fram när 

en idé från eleverna varit grunden för en konstnärlig idé i föreställningen. Hon menar att det 

är svårt att ha en regissörsfunktion om processen ska var rakt igenom demokratisk och tror 

inte att ett jämlikt och demokratiskt regisserande är möjligt. Regi i den här typen av 

verksamhet rör sig mellan frihet och begränsningar framhåller hon. 
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METOD 
Jag vill med min studie skapa förståelse för teaterlärares föreställningsarbete i en pedagogisk 

verksamhet. Min ansats i studien är inspirerad av etnografi och fältforskning. En etnografisk 

ansats syftar till att skapa förståelse för en kultur och för beteenden inom den. Forskaren 

studerar fältet genom observationer, intervjuer och andra typer av källor som rör den 

studerade kulturen. Förknippat med etnografin är att forskaren tillbringar en längre tid ute på 

fältet (Bryman, 2011). Ofta framhålls också att forskaren närmar sig fältet utan en 

färdigformulerad frågeställning. Frågan formuleras istället under datainsamlingsprocessen 

(Hammersley & Atkinson, 2007). Eftersom detta är en mindre studie har tiden jag haft 

möjlighet att vistas ute på fältet varit begränsad. Fangen (2005) framhåller att även kortare 

fältarbeten som har avgränsade teman kan samla tillräckligt med data. Jag avgränsade mina 

frågor innan jag började studien även om jag hela tiden var öppen för att dessa skulle kunna 

komma att förändras. Gränserna för vad som kan ses som etnografi och vad som är 

fältforskning är inte tydliga. En avgränsning är att etnografin skulle syssla mer med 

kartläggning av ett fält med utgångspunkt i en ganska öppen fråga medan fältforskning har en 

mer avgränsad fråga (a.a.). Ur detta perspektiv skulle min undersökning mer ses som 

fältforskning då jag avgränsat vad jag undersöker. Fangen påpekar dock att ofta så görs ingen 

skillnad i litteraturen mellan fältforskning och etnografi. Etnografin blir då ett stort fält som 

rymmer variation och olika typer av studier ryms inom det. Jag ser mig därför som inspirerad 

av etnografin. 

 

Val av datainsamlingsmetoder 
Etnografin intresserar sig för hur människor handlar och vad de säger i de vardagliga 

kontexter de deltar i. Ofta är deltagande observation och intervjuer de huvudsakliga 

datainsamlingsmetoderna (Hammersley & Atkinson, 2007). Det är framförallt dessa metoder 

som jag har använt mig av. Jag intresserar mig i studien för vad teaterlärare gör och hur de 

resonerar om det som de gör i arbetet med teaterföreställningar. Jag har också tagit del av en 

del dokument med anknytning till undervisningen så som manus och repetitionsscheman. 

Enligt Göthberg (2015) saknas observationsstudier av hur elever utvecklar kunnande i 

teaterproduktioner i skolverksamheter. Jag uppfattar att detta också saknas vad det gäller 

lärares arbete med teaterproduktionen som en del av teaterundervisning.   

När observation och intervju kombineras kan data från de olika metoderna förtydliga den 

data som fåtts fram med en annan metod. Intervjudata kan ha som funktion att belysa ett 
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handlande som iakttagits i en observation (Hammersley & Atkinson, 2007). Observation gör 

det möjligt att få syn saker som den som studeras kanske inte är medveten om eller kan 

formulera. För att kunna förstå handlingar och skeende fullt ut kan intervju vara ett bra 

komplement till observation då man också kan få informantens tankar och förklaringar till det 

som observerats (Alvesson & Sköldberg, 2008). Utgångspunkten för insamling av data var det 

handlande och talande som skedde under lektionerna. Som komplement användes intervju för 

att ställa uppföljande frågor om det som hänt eller sagts. Fangen (2005) menar att det är 

vanlig att använda ostrukturerade intervjuer i fältforskning. Korta intervjuer används för att 

följa upp saker som observerats och görs ofta i samband med observation. Mitt intresse riktar 

sig mot lärarens arbete alltså var det följaktligen lärarna som var mina huvudsakliga 

informanter som jag fokuserade på i observationer och som jag också intervjuade. 

I observatörsrollen måste forskaren hitta en balans mellan deltagande och distans. Rollen 

kan se olika ut i olika studier och kan skifta mellan att forskaren bara observerar det som 

studeras till att forskaren deltar i sammanhanget. Graden av deltagande bör styras av vad som 

ger bäst data (Fangen 2005). Jag tog rollen som observatör som inte deltar i gruppernas 

konkreta arbete. Granström (2004) diskuterar vilken påverkan en observatör kan ha på den 

situation som observeras. Han menar att påverkan från en observatör som studerar komplexa 

sociala situationer förmodligen inte är så stor. Han motiverar det med att invanda beteenden 

och sätt att interagera på är starka och att i en komplex situation måste många snabba beslut 

tas. Hammersley och Atkinson (2007) lyfter fram att kontexten i sig påverkar vad människor 

säger och gör. Det finns alltså ingen ren data som forskaren kan samla in. De menar att målet 

inte behöver vara att minimera forskarens påverkan utan att lyfta fram hur insamlandet av 

data kan ha påverkats av forskaren. Detta kan också vara ett stöd i tolkning av data och i 

utvecklandet av analysen. I det stora hela tror jag inte att min påverkan på situationerna som 

observerats var så stor då jag uppfattar dem som det Granström (2004) benämner som 

komplexa sociala situationer. I vissa situationer kan jag haft en påverkan som jag återkommer 

till i metoddiskussionen. 

 

Urval 
Jag använde mig av bekvämlighetsurval vilket är vanligt vid en etnografisk studie och innebär 

att urvalet sker med utgångspunkt i vilka personer och sammanhang som finns tillgängliga 

och som är relevanta för studien (Bryman, 2011). I en etnografisk studie behöver både urval 

av kontext och informanter göras. I val av kontext är det värt att reflektera över sin egen 

koppling till kontexten och hur detta eventuellt kan komma att påverka studien (Kullberg, 
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2014). Med utgångspunkt i syftet och min egen koppling till fältet ställde jag upp några 

urvalskriterier. Jag sökte kulturskolor med teaterverksamhet som arbetade uttalat med 

teateruttrycket, alltså med målsättningen att utveckla kunskaper om och i teater. I val av 

kontext och informanter var jag angelägen om att jag själv inte skulle ha en nära koppling till 

varken verksamhet eller personer för att lättare kunna ha en kritisk distans till det jag 

undersökte och inte heller påverkas av tidigare relationer. Med utgångspunkt i detta sökte jag 

mig därför till kulturskolor som hade en uttalad teaterprofil, som jag inte hade någon nära 

koppling till och som låg på ett avstånd där det skulle vara möjlighet att genomföra ett antal 

observationer.  

Teaterlärares erfarenhets- och utbildningsbakgrund kan vara väldigt olika då ingen enhetlig 

utbildning finns till teaterlärare inom kulturskolan. De kan ha en bakgrund som verksamma 

konstnärer, ha en folkhögskole- eller universitetsexamen som innehåller drama- eller 

teaterpedagogik. Kulturskolan är inte heller en verksamhet som styrs av en central läroplan 

och kursplaner (SOU 2016:69). Med detta i åtanke sökte jag teaterlärare med lång erfarenhet. 

Studiens frågor rör också områden som jag antar har en nära koppling till erfarenheter som 

utvecklas i praktiken. Jag valde att följa två lärare för att fånga in fler aspekter med tanke på 

den minimala centrala styrning av innehåll inom kulturskolan och den skiftande konstnärliga 

och pedagogiska bakgrund lärarna kan ha. Observation är tidsödande och eftersom det var 

djup snarare än många olika exempel jag var ute efter avgränsade jag mig till två lärare. Min 

tanke har inte varit att göra en jämförelse mellan de två lärarna utan snarare att få en 

fördjupad bild av vad arbetet innebär.  

Ett urvalskriterium var också att jag skulle kunna följa en produktion som lärarna arbetade 

med. Jag ville helst att gruppen jag följde skulle vara tonåringar, gärna erfarna eller att de 

deltog i någon slags fördjupningslinje för att det ska finnas en hög målsättning med det 

konstnärliga arbetet. Den ena läraren jag följde arbetade med ungdomar i åldern 14-18 och 

den andra med en grupp som var 13-15 år. I den ena produktionen jag fick möjlighet att följa 

skapades föreställningsmaterialet i huvudsak av gruppen och läraren under processen i det 

som kan benämnas som en devisingprocess. Den andra produktionen utgick från en färdig 

pjästext och beskrivas som en pjäsprocess. Jag fick också möjlighet att komma in i olika 

skeden i deras produktioner. I det ena projektet kom jag in i mitten av processen och kunde 

följa det till slut och i den andra kom jag in ganska tidigt och fick följa den först tredjedelen 

av arbetet. Att jag fick följa olika typer av processer och också kom i in i olika skeden har 

förhoppningsvis bidragit med fler vinklar på det jag undersöker.  
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Genomförande 
Med utgångspunkt i de kriterier jag ställt upp tog jag kontakt med två teaterlärare vid två olika 

kulturskolor och båda tackade ja till att delta i studien. Jag fick också godkännande från deras 

chefer att genomföra studien. Föräldrar till eleverna i de aktuella gruppernas informerades om 

studien och i de fall deltagarna var under 15 år fick de också ge sitt samtycke. Eleverna fick 

också information och fick ge sitt samtycke. 

Hos den ena läraren genomfördes sex observationer på en och halv timme och en 

observation på fyra timmar under en period av ca två månader. Hos den andra läraren 

genomfördes sex observationer varav fem under en och en halv timme och ett pass på en 

timme även här under ca en och en halv månad. En uppföljande observation på en och en halv 

timme gjordes hos den läraren också ett halvår senare. Observationerna skedde under 

repetitioner och uppspel. Under observationerna satt jag antingen i ett hörn av rummet eller på 

de publikplatser som fanns tillgängliga. Jag hade möjlighet att anteckna under själva 

observationerna och renskrev mina anteckningar och fyllde på med reflektioner så snart det 

var möjligt under de närmaste dagarna. Jag inspirerades av Fangens (2005) beskrivning av hur 

man kan strukturera fältanteckningarna i olika kategorier. Observationsanteckningar är 

beskrivning och nedtecknande av det man observerat. Metodologiska anteckningar handlar 

om metodiska reflektioner och ens egna reaktioner på saker som händer. Teoretiska 

anteckningar är tolkande och reflekterande och handlar om frågor och reflektioner som dyker 

upp vid observation eller efter. Dessa kan ses som en första enkel analys och är också en del 

av att kontinuerligt utveckla studien och dess frågor. Jag valde att vid renskrivning samla det 

som hörde till varje område under samma rubrik för att tematiskt kunna följa beskrivningar, 

analys och frågor och metodfunderingar.  

Förutom några mer informella samtal genomfördes två intervjuer på 40-60 minuter med 

den ena läraren och en intervju på 30 minuter med den andra. Två av intervjuerna gjordes 

efter tre observationer hos respektive lärare och en intervju gjordes när alla observationer hos 

den ena läraren var gjorda. Fangen (2005) menar att intervjuer i fältforskning ofta kan ske i 

direkt anslutning till observationen. Detta var oftast inte möjligt för mig då lärarna jag 

studerade oftast hade en annan aktivitet direkt efter. Vid några tillfällen hade jag möjlighet att 

ställa någon fråga i anslutning till min observation. Dessa samtal spelades inte in utan skedde 

spontant och jag antecknade efteråt vad som sagts. På grund av lärarnas arbetssituation 

planerades tillfällen för intervju in efter hur det passade dem. Hammersley och Atkinson 

(2007) beskriver att etnografiska intervjuer ligger nära samtal i sin form och frågor 

specificeras inte i förväg utan istället lyfter forskaren områden den vill vet mer om. Genom att 
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intervjuerna var inplanerade blev känslan av intervju framträdande. Jag hade dock inte 

formulerat några frågor utan hade med utgångspunkt i observationerna ställt upp teman 

(bilaga 1) och konkreta exempel från observationerna som jag ville att lärarna skulle belysa 

mer. Intervjuerna gjordes på platser som föreslogs av lärarna och gjordes i lektionssal och på 

café. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. Att transkribera kan ses som att 

översätta från ett muntligt till ett skriftligt språk. Den som transkriberar måste ta hänsyn till 

hur den nedskrivna texten ska användas när den bestämmer vilka detaljerar som ska finnas 

med (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag valde att inte ta med upprepningar och pauser men i 

övrigt skriva ut ordagrant och behålla den talspråkliga prägeln. 

 

Förförståelse 
Min bakgrund som teaterlärare dels inom gymnasieskolans estetiska program och dels som 

utbildare av teaterpedagoger vid universitetet är en del av min förförståelse i denna studie. Jag 

är förtrogen både med arbetsuppgifter, ritualer, pedagogiska och konstnärliga frågor i en 

teaterpedagogisk verksamhet. Detta skulle kunna innebära att jag tar saker för givet, att jag 

filtrerar det jag ser genom mina förutfattade meningar. Det skulle också kunna innebära att 

jag kan tolka det som jag ser på ett relevant sätt. Det finns en spänning mellan att kunna ta in 

ett sammanhang med öppenhet och utan förutfattade meningar och ha kunskap för att kunna 

tolka på ett relevant sätt. Forskaren behöver vara både förtrogen och främmande på samma 

gång för det sammanhang som undersöks (Hammersley & Atkinson, 2007). Även om jag är 

förtrogen med pedagogisk teaterverksamhet är kulturskolans verksamhet ny för mig. Det är 

alltså en obekant verksamhet med andra förutsättningar än jag tidigare arbetat inom. På så sätt 

innehåller min förförståelse både ett inifrån och utifrån perspektiv Att pendla mellan att 

använda min förtrogenhet och att distansera mig har varit något jag strävat efter under hela 

processen. Kullberg (2014) diskuterar huruvida den som har en bakgrund inom skolan kan 

distansera sig och se nåt nytt vid klassrumsetnografi. Hon framhåller att det råder olika 

meningar om det. Jag ansluter mig till hennes ståndpunkt där förtrogenhet med fältet inte 

behöver vara någon nackdel. Hon framhåller exempelvis att kunskap om fältet gör att 

forskaren direkt kan fokusera på det studien rör istället för att först behöva förstå fältet. 

Uppgiften är att försöka se det man studerar med nya ögon. Förförståelse och kunskap om 

fältet är också en förutsättning för att kunna tolka det man ser (a.a.). Jag uppfattar att min 

förförståelse är en förutsättning för vad jag kan se och tolka samtidigt som jag behöver ha en 

öppenhet och nyfikenhet och försöka sätta mig i en position där jag försöker se bortom det jag 

redan vet. 
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Analys 
Hammersley och Atkinson (2007) ser kopplingen mellan teori och empiri som ett samspel där 

idéer från teorin kan belysa data som samlats in men också att empirin kan förändra teorin. 

Vad jag uppfattar vid observationer och vilka tolkningar av materialet jag gör är beroende av 

min förförståelse och den litteratur och forskning jag tagit del av. Att använda sig av en enda 

teori i etnografiska studier ser Hammersley och Atkinson i de flesta fall inte som fruktbart. 

Jag har i min studie valt att belysa empirin med hjälp av forskning från det 

teatervetenskapliga fältet och från fältet som rör estetik och skola och inte med någon enhetlig 

övergripande teori. 

Hammersley och Atkinson (2007) framhåller de praktiska svårigheterna med att både 

bedriva tidskrävande fältstudier och parallellt arbeta med analys av materialet. En 

reflekterande hållning till data under insamlingen är nödvändig även om det egentligen inte är 

möjligt med en mer djupgående analys. Jag försökte ha en reflekterande hållning under 

datainsamlingsfasen och antecknade frågor och reflektioner. När materialet hade samlats in 

läste jag igenom min anteckningar flera gånger för att få en övergripande bild och 

sammanställde också de reflektioner jag gjort under observationerna. Därefter kodade jag 

materialet en första omgång. Detta innebar att jag grupperade meningsutsnitt från intervju- 

och observationsanteckningarna utan att försöka se ett inbördes mönster mellan grupperna. 

Fangen (2005) delar in tolkningar i olika grader. En tolkning av första graden ligger nära den 

data som samlats in och deltagarnas synsätt och kan beskrivas som ett registrerande av det 

uppenbara som är förhanden. Mina fältanteckningar i samband med observationerna och den 

första kodning som gjordes kan ses som tolkning av första graden. Nästa steg handlar om att 

urskilja vad som är centralt och se relationen mellan de mindre enheterna (Hammersley & 

Atkinson, 2007). Tolkning av den andra graden handlar om att sätta empirin och tolkningen 

av den i en större kontext och på så sätt skapa en viss distans (Fangen, 2005). Detta innebär 

också att gå bortom deltagarnas egen förståelse. Detta var nästa steg i analysprocessen. 

Tolkning av den tredje gradens inriktas mot att göra kritiska tolkningar av dolda betydelser. 

Tolkningarnas görs med utgångspunkt i ett specifikt teoretiskt perspektiv (Fangen, 2005). 

Detta steg använde jag mig inte av eftersom jag inte haft en övergripande teori i uppsatsen. 

Hammersley och Atkinson (2007) menar att i början av ett analysarbete är det viktigt att inte 

forcera fram tolkningar utan med öppet sinne försöka se mönster i materialet för att få fatt på 

koncept som belyser vad det är som pågår i det som studerats. I arbetet med att få fatt på vad 

som pågår i materialet sökte jag mönster och hade då också med den teori jag läst. Jag 

grupperade materialet i teman och provade flera sorteringar. Parallellt med detta försökte jag 
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också se om det fanns några övergripande fokus som kunde hjälpa till att hålla ihop de mindre 

temana. Slutligen kom jag fram till tre övergripande teman som alla innehöll ett antal 

underteman. Denna fas präglades av att både försöka ha ett mer distanserat och övergripande 

perspektiv på mitt material samtidigt hela tiden gå tillbaka till detaljerna. 

 

Etiska aspekter 
Fyra forskningsetiska principer bör beaktas vid varje studie som görs. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Data som 

samlats in kommer bara användas inom ramen för min uppsats och jag har på så sätt tagit 

hänsyn till nyttjandekravet som handlar om att den data som insamlas bara används i 

forskningssyfte. Konfidentialitetskravet handlar om att det inte ska gå att identifiera enskilda 

personer i en studie (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har jag uppfattat som extra viktigt i 

relation till att teaterlärare inte är en stor yrkesgrupp och att de också inom kulturskolan 

träffas i nätverk och på fortbildningsdagar. Jag har tagit hänsyn till det kravet genom att 

avidentifiera platser, verksamhet och personer. Med hänsyn till att lärarna inte ska kunna 

identifieras inom den avgränsade grupp som teaterlärare är inom kulturskolan har jag också 

valt att inte beskriva kontexterna där de bedriver verksamheten vilket annars är vanligt att 

göra i fältforskning. Informations- och samtyckeskravet innebär att deltagare i studien 

informeras om vad studien syfte är, hur den kommer att genomföras, att deltagande är 

frivilligt och att samtycke inhämtas från dem (a.a.). Personer som är 15 år kan själva ge sitt 

samtycke att delta i en forskningsstudie. Om de däremot är under 15 år krävs att 

vårdnadshavare informeras och ger sitt samtycke (SFS 2003:460). Dessa krav beaktades 

genom att jag informerade lärarna om studien och hur data jag samlat in skulle komma att 

användas, att det var frivilligt att delta och de därmed hade rätten att avbryta sin medverkan. 

Samtycke skedde i detta fall genom att de sa ja till att delta i studien. Jag informerade även 

deras chefer om min studie och fick deras godkännande till att genomföra studien i 

kulturskolans verksamhet. Information till föräldrar gick ut via brev och mail (bilaga 2). 

Eleverna informerades under en lektionerna och de fick också skriva på samtyckesblankett 

(bilaga 3). I de fall deltagarna var under 15 år inhämtade jag också samtycke från föräldrarna. 

I en av grupperna trodde läraren att någon enstaka var under 15 år men det uppdagades att det 

bara två var över 15 år. Att få in samtycke från föräldrarna blev en utdragen process. Eleverna 

glömde att lämna fram lappar och få med dem tillbaka. Jag mailade också föräldrar och det 

tog tid innan jag fick svar. Läraren hjälpte till att förklara vikten av att lapparna kom in. Till 
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slut hade jag fått in påskrivna samtyckesblanketter från samtliga föräldrar till de som var 

under 15 år. 

I Vetenskapsrådets (2017) skrift God forskningsed lyfts det fram att forskningsetiska 

problem kan beskrivas som en vägning mellan forskningskravet att få fram ny kunskap mot 

individsskyddskravet att individen inte ska utsättas för skada. Att väga mellan dessa har blivit 

aktuellt med tanke på min relation till informanterna som kollegor i vid bemärkelse. Även om 

jag inte hade en nära koppling till dem gör min egen bakgrund och profession som teaterlärare 

att vi uppfattar oss som kollegor inom ämnet. Jag har behövt göra etiska övervägande som 

berör den dubbla rollen som forskare och kollega. I arbetet med resultatredovisningen har jag 

uppmärksammat en risk som Fangen (2005) för fram. Hon menar att närhet och sympati med 

informanterna skulle kunna leda till att forskaren framhåller vissa resultat mer och andra 

mindre. För att inte låta detta styra men samtidigt vara noga med respekt för informanterna 

har jag övervägt vilken negativ inverkan det kan ha på individen att jag både i en forskarroll 

och i rollen som kollega för fram vissa tolkningar av resultatet. I resultatredovisningen har jag 

därför gjort etiska avvägningar hur jag ska skriva fram mitt resultat för att både låta det jag 

kommit fram till framstå tydligt och samtidigt visa respekt för informanterna som kollegor 

och därmed både ta hänsyn till individskyddskravet och forskningskravet. 

 

Kvalitetskriterier 
I etnografisk forskning ses en reflexiv hållning som ett kvalitetskriterium. Detta innebär att 

lyfta fram det perspektiv man har som forskare, sin förförståelse, hur fältstudierna utvecklade 

sig och vilken roll man tog. Detta för att ge en bild av vad som kan ha påverkat resultatet 

(Larsson, 2005). Det perspektiv jag har lyfts fram genom forsknings- och 

litteraturgenomgången. Jag har också försökt vara tydlig med min bakgrund och förståelse av 

fältet. Forskningsprocessen och den roll jag intog har också lyfts fram. Granström (2004) 

lyfter fram tre kriterier för att få god trovärdighet vid observationer. Det första handlar om att 

se till att observationer sker i en så naturlig situation som möjligt exempelvis genom att följa 

en ordinarie verksamhet. Det andra kriteriet handlar om hur observationerna arrangerats för 

att inte påverka deltagarna i för stor utsträckning. Detta kan innebära att observationerna 

genomförs på det sätt som man kommit överens om. Det tredje kriteriet handlar om att 

deltagarna inte påverkats av själva observationerna. Detta kan exempelvis innebära 

observatören är öppen med sina avsikter med observationerna och på så sätt skapar en 

avspändhet hos deltagarna som gör att de samspelar naturligt i de situationer som studeras. 



	 29	

Jag har följt den ordinarie verksamheten, genomfört observationerna enligt vad vi gjort upp 

och varit öppen med vad syftet är och hoppas på så sätt uppnått en hög grad av trovärdighet.  

I kvalitativa studier behöver den tolkning man gör av materialet ha en empirisk förankring. 

Tolkningen ska vara förankrad i data och vara rimlig. Det kan finnas olika tolkningar utifrån 

ett material och med utgångspunkt i det måste rimligheten i en tolkning bedömas. Ett sätt är 

att använda sig av triangulering där olika metoder används för att samla in data om samma 

fenomen (Larsson, 2005). Jag har både använt mig av observation och intervju och på så sätt 

kunnat fråga om saker jag sett i en observation. En förtrogenhet som skapas av närvaro genom 

deltagande observation i den miljö man studerar har inom etnografisk tradition varit ett tecken 

på empirisk förankring (a.a.). Deltagande observation har varit huvudsakliga 

datainsamlingsmetoden och mitt deltagande på fältet har, även om det varit avgränsat i 

omfattning och tid, varit anpassat efter min studies syfte. 

 

Metoddiskussion 
Inom etnografin ses forskaren som ett instrument i forskningsprocessen. Det subjektiva är en 

del av processen som man förhåller sig till genom att lyfta upp sin förförståelse och vilken 

eventuell påverkan man själv som forskare haft i datainsamlingen (Kullberg, 2014). Hur min 

roll som observatör påverkat lärarna under observationerna funderade jag över under 

datainsamlingsfasen. Ett tillfälle när frågan dök upp var exempelvis när jag intervjuat lärarna i 

anslutning till en kommande lektion. Jag upplevde att jag gjorde lärarna medvetna om något 

genom att i intervjun uppmärksamma vad jag lagt märke till på en tidigare lektion och att 

detta eventuellt påverkade dem under efterföljande lektion genom att de påpekade något extra 

tydligt för eleverna. Några gånger uppfattade jag att en fråga tolkades som värderande vilket 

inte varit min avsikt. I dessa situationer kan min bakgrund som teaterlärare och som utbildare 

av teaterpedagoger ha påverkat informanterna att uppfatta frågorna i en viss riktning. Att bli 

iakttagen under en lektion utan att få någon direkt återkoppling kan också ge känslan av att 

vara granskad. Jag upplevde ett behov av att avdramatisera min roll som iakttagare genom att 

kommentera eller fråga något om lektionen direkt efter.  

Med utgångspunkt att jag skulle observera läraren såg jag rollen observatör som inte deltog 

i arbetet som den mest användbara rollen. Detta innebar att jag inte deltog i diskussioner eller 

i det praktiska arbetet på lektionerna. Jag tror att jag hade påverkat mer om jag deltagit och 

haft en uppgift. Vid en paus under en repetition frågade en elev vad jag antecknade och om 

jag antecknade deras samspel i gruppen med exempelvis blickar och liknande. Hon uttryckte 

det lite skämtsamt som ”Det känns som man är med i nåt experiment”. Jag uppfattade hennes 
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undringar som att hon tyckte att det var spännande att jag observerade deras lektioner men 

också att observerandet och antecknandet var något hon registrerat. Elevens fråga sätter 

fingret på ett problem med att vara observatör som står utanför arbetet i en teaterproduktion. I 

arbetet med en teaterföreställning har alla som deltar en funktion och roll. Man finns med i 

arbetet och i rummet med utgångspunkt i den uppgift man har. Lagercrantz (1995) framhåller 

vikten av att det finns förtroendefull relation mellan forskare och informanter när observation 

av teaterarbete genomförs. Hon menar att en föreställningsprocess bygger på kollektivt 

skapande som både kan vara fyllt av känslor och konflikter och också vara en utsatt och 

sårbar situation för exempelvis skådespelare. Med det i åtanke är det förståeligt att en person, 

utan uppgift i produktionen, som sitter med och observerar och antecknar kan göra att 

deltagarna känner sig iakttagna. Å andra sidan finns det en vana i att personer med olika 

funktioner iakttar arbetet. När Lagercrantz i sin studie följde två produktioner på Stockholms 

stadsteater var kravet för att få delta i den ena produktionen att hon hade en funktion i 

föreställningsarbetet. Hon beskriver att hon i den produktionen smälte in lättare. Detta skedde 

på en professionell teater och med bara vuxna inblandade vilket gör att det skiljer sig från min 

studie. Om jag tydligare varit deltagare hade det inneburit att jag skulle ha haft en faktisk 

arbetsuppgift vilket tidsmässigt inte skulle varit möjligt. Eventuellt hade det också kunnat 

uppfattats av deltagarna som att jag försökte dölja min avsikt om jag också haft en uppgift i 

produktionen. Jag ser inte heller att det varit möjligt att inta rollen som deltagande observatör 

i detta sammanhang utan att påverka det jag skulle studera på ett sätt som inte varit avsikten. 

Under arbetet med uppsatsen har jag brottats med att både kunna ha ett förstående synsätt 

som svarar mot den generositet som lärarna visat genom att låta mig ta del av deras lektioner 

och samtidigt ha en kritisk distans till deras arbete. Fangen (2005) menar att förståelse och en 

kritisk distans inte behöver stå i motsats till varandra i fältarbete. För att hitta rätt i balansen 

mellan förståelse och kritisk distans har jag försökt hålla blicken på det som Fangen 

framhåller är forskarens uppgift. Hon menar att forskaren ska utveckla kunskap som går 

utöver den direkta förståelsen som den som studeras har. Genom att materialet som samlats in 

tolkas, sätts i relation till teori och ses i en vidare kontext utvecklas en kunskap som går 

utöver den direkta förståelse de studerade deltagarna har. 

I detta avsnitt har jag lyft fram och diskuterat vilken påverkan min bakgrund och person 

kan ha haft på informanterna. Jag har också problematiserat min roll som observatör, och 

reflekterat över balansen mellan förståelse och kritisk distans i arbetet.  
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RESULTATREDOVISNING 
I det här avsnittet ska jag presentera teman som utkristalliserat sig vid analys av mitt material. 

Jag har funnit tre huvudteman: Det första temat, föreställningsarbete – en konstnärlig 

lärprocess, belyser lärarnas arbete och roll i arbetet med elevernas lärande. Det andra temat, 

att skapa en föreställning, beskriver lärarnas arbete och roll i den konkreta konstnärliga 

processen med att skapa en föreställning tillsammans med eleverna. Det tredje temat, att 

repetera, belyser vad arbetet och rollen under repetitionerna som är den vanligaste 

arbetsformen i arbetet, innebär. Varje huvudtema består av ett antal underteman varav en del 

också kan delas in i ytterligare undergrupper. Undergrupperna kommer att markeras med 

kursiv stil. Teman och underteman kommer att exemplifieras med utdrag ur fältanteckningar 

eller utsagor från intervjuer. Lärarna kommer att benämnas som A och B och elever som E. 

Jag kommer att hänvisa till de olika projekten med utgångspunkt i vilken typ av process som 

de arbetade med. Det ena som devisingprojektet och det andra som pjäsprojektet. Lärare A 

arbetade med devisingprojektet och lärare B med pjäsprojektet. 

 

Föreställningsarbete - en konstnärlig lärprocess 
Det första temat fokuserar på föreställningsarbete som en konstnärliga lärprocess. Temat 

belyser elevernas lärande i teater genom föreställningsarbete och att läraren arbetar med 

elevers lärande. Detta lärande formas av hur läraren arbetar och vad hen betonar i 

föreställningsarbetet. Fyra underteman har urskilts: lärande i arbetet, ge konstnärlig erfarenhet 

genom konstnärliga val, från övning till scengolv, relationen mellan pedagogrollen och en 

konstnärlig roll. 

 

Lärandet i arbetet 
Att vara skådespelare är den främsta konstnärliga uppgift som eleverna har i produktionerna. 

Vad som tränas i arbetet har framförallt anknytning till skådespelarens kunskapsområde. Det 

kan röra sig om den egna skådespelartekniken med fokus på andning, koncentration, 

lyssnande, vilja, fysiska handlingar, rumslig medvetenhet med mera. Det kan också handla 

om samspelet med medspelare och med rummet. Arbetet med text är också något som tränas. 

 
Lärare B riktar sig till hen som spelar huvudrollen: Läs igen. Läs lugnt. Du läser som en 
kulspruta. Men ta det lugnt och tänk på vad du säger. Ta många pauser (fältanteckning 
pjäsprojektet 30/11) 
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Att kunna använda ett lugnt tempo, pauser och att ha fokus på textens mening framstår här 

som verktyg för att lära sig hantera en text. Eleverna ska lära sig texthantering och att arbeta 

med undertext. I det arbetet ingår också att kunna kombinera repliker och fysiska handlingar. 

I de situationer som uppstår under repetitionerna poängterar lärarna i instruktioner vad 

eleverna ska lära sig.  

Föreställningsprojekten kan beskrivas som träningsprojekt. Detta kan innebära att läraren 

har specificerat områden som ska läras. Lärare A hade innan projektet valt områden inom 

vilka hen ville att eleverna skulle utveckla kunskap. De skulle spela i scenformen halvarena, 

arbeta med skådespelarens fysiska uttryck och arbeta med monolog. Projektet var tänkt som 

ett lärprojekt i första hand men efter hand kom det att utvecklas till ett konstnärligt projekt 

också. Lärare B utgår från det som händer i repetitionsarbetet. Föreställningsarbetet kan också 

ses som ett träningsprojekt på så sätt att det är genom föreställningsarbetet eleverna lär sig. 

 
B: De lär sig processen i och med arbetet med en karaktär och den regi som  
jag ger och i samarbete med dom andra så är det då en process att få ihop en föreställning,  
se sig själv i helheten. (intervjuutdrag lärare B 23/11) 
 

Lärare A utgår från det som händer och har också tänkt igenom på förhand vad hen vill att 

eleverna ska lära sig i kurser och projekt. Detta tar sig till exempel i uttryck att kursplaner har 

arbetats fram för olika steg i verksamheten. Lärare A har där formulerat vad hen tycker är 

viktigt och centralt att kunna på olika nivåer. Föreställningsarbetet kan också ses som 

träningsprojekt genom att lärarna också tar hänsyn till att eleverna har olika erfarenhet och 

anpassar sig till det. Lärare A menar att deltagarna måste få göra fel och lära sig av det. När 

hen upptäcker att eleverna har för lite kunskap måste hen stanna till i processen för att ge mer 

kunskap innan de går vidare 
 
A: Man måste få känna att det är på riktigt och man måste ha tillstånd att göra fel för  
annars, om man inte vågar göra fel så kommer man inte att lära sig nånting. Och man måste  
få, alltså få riktiga redskap, riktiga omständigheter. De måste få ha en, speciellt de små  
barnen, måste få ha en riktig scen och riktigt ljus annars kan de inte lära sig hur man, hur  
det funkar på en scen med ljus och kläder och allting sånt. (intervjuutdrag lärare A 13/12) 

 

Eleverna måste ha tillgång till en teaterföreställnings olika delar för att det ska bli ett 

träningsprojekt. Föreställningsarbetet kan alltså ses som ett träningsprojekt på flera olika sätt. 

Dels genom att läraren har specificerat vad som ska ha fokus i lärandet och dels genom att 

själva processens olika steg blir en träning i teaterns praktik. Läraren kan också anpassa 

projekten till elevernas nivå. För att det ska bli ett träningsprojekt måste eleverna också få 
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möjlighet att misslyckas och få arbeta under omständigheter där teaterns olika delar finns 

med. 

 

Ge konstnärlig erfarenhet genom konstnärliga val 
Genom konstnärliga val ger lärarna eleverna möjlighet att vidga sin konstnärliga erfarenhet. 

En del övergripande val som görs i föreställningsarbetet driver läraren även om det också 

bygger på en överenskommelse med eleverna. I båda projekten hade val av form för 

föreställningen betydelse för vilka konstnärliga erfarenheter eleverna gavs möjlighet att få. I 

devisingprojektet var syftet att eleverna skulle skapa mycket själva och arbeta med fokus på 

det fysiska uttrycket.  
 
A: Så det här har varit ett inlärningsprojekt från början alltså mer. Ni ska sjunga, ni ska 
spela, ni ska dansa, ni ska vara fysiska och ni ska leverera text som inte är naturalistisk 
liksom så. (intervjuutdrag lärare A 8/11) 

 

Devisingformen där rörelse, visuellt, musikaliskt och teatralt uttryck samspelar med ett 

berättande som inte bygger på en traditionell dramatisk uppbyggnad var ny för eleverna. I 

pjäsprojektet drev lärare B idén att berättelsen skulle berättas kollektivt med alla på scen hela 

tiden och genom att skådespelarna skulle gå i och ur roll inför publiken. Hen presenterade 

idén och testade den också praktiskt under lektionerna. Tillsammans med eleverna 

undersöktes formen genom att scen för scen prova olika idéer. Formen testades på många 

olika sätt. Ett exempel var när de repeterade en scen där pappan i pjäsen berättade om ett 

läkarbesök. En av de andra skådespelarna fick då prova att gestalta läkaren i pappans 

berättelse parallellt med att den berättades. Genom valet av form hoppas läraren att deltagarna 

ska göra upptäckter om hur man kan berätta med teater.  

 
B: Teatern är ju ett språk, ett nytt språk för många som man kan berätta på många, många 
olika sätt. (intervjuutdrag lärare B 23/11) 
 

Det är i det konkreta arbetet och genom att testa och få erfarenheter som eleverna lär sig hur 

teaterns språk kan fungera. Lärare B ville också genom detta val betona att teater är 

gestaltning och därför kan även tjejerna spela killrollerna. Detta ger tjejerna med lång 

erfarenhet möjlighet att spela de stora killrollerna. 

I devisingprojektet var val av text ett konstnärligt val som gav eleverna nya konstnärliga 

erfarenheter. För att skapa en ram för det egenskapade materialet och lyfta det konstnärligt 

tillfördes ramberättelsen och scener ur en äldre svensk pjästext. Tanken var att alla elever 

skulle ha repliker ur den äldre pjästexten för att få pröva att hantera en ålderdomligare text än 
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det var vana vid sen tidigare. Att hantera en ålderdomlig text är en bra erfarenhet för eleverna 

menar lärare A.  

 
A: Gå verkligen emot gammelsvenskan. Säg det som att du pratar med en kompis. Det är 
jättesvårt att inte bli melodramatisk. (fältanteckning devisingprojektet 8/11) 
 

Under processen betonade A vid flera tillfällen att eleverna inte ska dras med av textens 

ålderdomlighet utan försöka få texten att låta naturlig. I arbetet med texten fick eleverna 

hantera ord de inte stött på tidigare eller som idag ges en annan betydelse än det kanske var 

tänkt när pjäsen skrevs.  

Elevreaktioner på de konstnärliga valen av form och av text som jag beskrivit var 

återkommande i båda grupperna. I pjäsprojektet framkom det vid flera tillfällen att några av 

eleverna skulle föredra att inte gå i och ur roll och att de istället vill ha samma antal 

skådespelare som antalet roller i pjäsen. 

 
E: Finns det inga andra vi kan fråga som exempelvis kan spela pappan.  
B: Jag har en kille som kanske vill. Ska kolla vilka som står i kö. Det behöver inte vara en 
kille som spelar pappan. Det handlar om att gestalta. Det är kul för er också ni som har 
hållit på att få göra de stora rollerna som pappan och Paul. (fältanteckning pjäsprojektet 
26/10) 

 

Läraren försökte både motivera och argumentera för valet av form och samtidigt öppna för att 

gå eleverna till mötes. I valet av text i devisingprojektet var en återkommande fråga om 

språket skulle behållas som det var. Som jag tolkar det handlade det om att det fanns en 

utmaning i att hantera den ålderdomliga texten. Lärarens svar var konsekvent att de skulle 

behålla texten som den var skriven. Detta hänger ihop med hens syn på arbete med text.  

 
Alltså att svaret finns i manus. Vi ändrar inte på manus bara för att vi inte tycker det passar 
vad vi har tänkt oss utan. Så att det är…Dom vet att jag tycker så liksom. (intervjuutdrag 
lärare A 8/11) 

 

Lärare A menar att skälet till att frågan kom flera gånger förmodligen berodde på att några 

elever inte har arbetat med hen så länge och vet hur hen förhåller sig till text. Konstnärliga val 

blir ett sätt för lärarna att ge eleverna möjlighet till konstnärliga erfarenheter. Dessa val kan 

ibland vara utmanande och ifrågasättas av eleverna. 

 

Från övning till scengolv 
Övningar och uppvärmning kan vara en del av föreställningsarbete. Lärare B arbetar inte så 

mycket med uppvärmningar och övningar överlag utan fokuserar på föreställningsarbetet och 
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menar att det är så de lär sig. Hen startade ibland repetitionerna med en övning med 

anknytning till pjäsen eller för att skapa fokus. Lärare A arbetar med övningar både som 

uppvärmning inför varje repetition och som träning av olika skådespelande förmågor. Hen 

försöker också skapa en brygga från övning till scengolv. 

 
A: Om inte jag påpekar det…så har jag upptäckt under åren…så är det jättesvårt att ta med 
sig saker ifrån övningar till scengolvet. Alltså det blir på nåt vis….om inte jag kopplar ihop 
det så blir det två olika världar för dom. Nu övar vi och nu spelar vi teater. 
(intervjuutdraglärare A 8/11) 

 

Under repetitionsprocessen återkopplade lärare A ibland till något som de tränat i en övning 

som hen vill att det skulle ha med sig i arbetet. Hen kunde också när de tränat något specifikt 

poängtera att detta ska de ta med in i föreställningsarbetet. Det kunde exempelvis handla om 

att lägga märke till hur det kändes i kroppen när de arbetat med koncentration i en övning och 

försöka ha med detta när det arbetar på scenen.  

 

Relationen mellan pedagogrollen och en konstnärlig roll 
Detta undertema belyser relationen mellan en pedagogroll och en konstnärlig roll i 

föreställningsarbete som en konstnärlig lärprocess. I föreställningsarbetet är lärarnas mest 

framträdande konstnärliga roll regissörens, även om de också har andra konstnärliga 

funktioner i arbetet. Undertemat belyser hur lärarna förhåller sig på ett övergripande plan till 

att vara både pedagog och ha den konstnärliga rollen som regissör. Båda lärarna tar tydligt 

fasta på regissörsrollen i arbetet, men pedagogen finnas med hela tiden. Lärare A resonerar 

om hur regissören och pedagogen förhåller sig till varandra och konstaterar att hen alltid är 

både pedagog och regissör, men att den ena rollen ibland blir mer framträdande. 

Pedagogrollen och regissörsrollen är tätt sammanbundna. 

 
A: Pedagogen ska lära ut en konstform och regissören ska regissera så att liksom…och som 
regissör måste jag ju tänka pedagogiskt. Jag måste ju se vad har jag, vad klarar dom, vad 
ska jag lägga så att det blir bra för dom. (intervjuutdrag lärare A 13/12) 

 

I pedagogens arbete ingår arbete med konstnärliga frågor och i regissörens arbete måste 

pedagogiska aspekter vägas in. Lärare A menar att de konstnärliga aspekterna finns med i alla 

projekt, även med oerfarna deltagare. Det konstnärliga kan läggas på olika nivåer beroende på 

elevernas erfarenheter. Till en början kan det handla om praktiska saker som exempelvis hur 

man beter sig bakom scenen under en föreställning. Hen framhåller att regissören blir mer 

framträdande ju erfarnare eleverna blir och då blir arbetet mindre rättvist. Detta kan 
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exempelvis innebära att allas idéer inte får komma med i föreställningen eller att alla inte får 

lika stora uppgifter på scen. Hen driver också på mot ett konstnärligt resultat på ett tydligare 

sätt. Men även när regissören blir mer framträdande menar hen att pedagogen alltid finns där 

bakom. Ibland frågar lärare A gruppen om hen ska var regissör eller pedagog. Eleverna vill då 

oftast att hen framförallt ska vara regissör. 

	

Att skapa en föreställning 
Detta tema handlar om vad det konkreta arbetet med att skapa en föreställning innebär och 

fokuserar på själva görandet i processen. Lärarna arbetar med den konstnärliga processen mot 

ett konstnärligt mål, att skapa en produkt, föreställningen. Detta sker tillsammans med 

eleverna men lärarna ansvarar också för vissa delar själv. De arbetar med olika uppgifter och 

funktioner för att skapa föreställningen med regissörens arbete och roll som bas. Underteman 

är föreställningsidéer, att skapa en helhet, riktning mot publikmötet, teaterföreställningens 

olika delar, elevernas aktiva medverkan, regissör med pedagogiska förtecken. 

 

Föreställningsidéer 
I lärarnas arbete med föreställningen ingår att utveckla föreställningsidéer. I det arbetet blir 

läraren ett slags nav i att driva arbetet med föreställningsidéer. I devisingprojektet gav läraren 

själv förslag hur olika material som eleverna skapat, ramhandling och text kunde hänga ihop 

med temat men skapade också utrymme för eleverna att arbeta med idéer runt detta. I 

diskussioner om kostym hade lärare och elever gemensamt kommit fram till att alla skulle ha 

en orange tygremsa någonstans på den i övrigt gråa kostymen men de hade inte kommit fram 

till någon gemensam tolkning av vad det skulle betyda. Läraren funderade vidare på det. 

 
Och så gick jag och grunnade på det där och vad betyder det då? Och så kom jag på 
att…för vi pratade också om att när ska de få det. Ska de ha dem på sig från början eller var 
ska dom ha dem och så här. Och så kom jag på det att …men om de får det av dottern då 
blir det som att dom får nånting av henne alltså från himmelsnivån eller vad det nu är för 
nånting. Så sa jag det på nästa lektion men de köpte alla så…ja så gör vi (intervjuutdrag 
lärare A 13/12) 

 

Även om de gemensamt hade diskuterat sig fram till en idé tog läraren ansvar för att driva 

idén och ta den i mål. I pjäsprojektet var valet av berättarform den idé som läraren tydligast 

drev och som också kom att påverka vilka övriga idéer som testades. 

Att motivera sig är en del av att driva en föreställningsidé. Lärare A framhåller att det är 

viktigt att motivera sig när hen driver en idé. Det förtroende eleverna visar vill hen förvalta 

genom att förklara varför en idé är bra eller varför något ska utföras på ett visst sätt. Lärare B 
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menar att man kan prata till en viss punkt om en idé och sen låter hen istället eleverna få 

uppleva idén praktiskt i gestaltning istället för att diskutera den. Detta blir också ett sätt både 

att motivera idén men också förklara hur den kan fungera. 

Lärarna plockar upp elevernas idéer i stor omfattning. De frågar eleverna om saker och när 

eleverna kommer med förslag plockas dessa in i arbetet. I pjäsprojektet skedde detta oftast 

spontant genom att en elev frågade eller föreslog någonting under själva repetitionsarbetet 

vilket lärare B tog fasta på och använde sig av i scenen som repeterades. I devisingprojektet 

var elevernas idé- och materialskapande en del av arbetssättet. Under en lektion som jag 

observerade arbetade eleverna i grupper med att utarbeta förslag hur deras egenskapade 

material och scener ur den skrivna pjäsen kunde kombineras och bindas ihop. Lärare A satte 

sen ihop ett manus med fokus på att skapa en helhet av materialet som också blev lagom långt 

och använde då också de förslag som kommit från eleverna. 

 
Vilka saker passar ihop? Det tog jag ur deras förslag. Vilka saker skulle kunna övergå i 
nånting annat? (intervjuutdrag lärare A 8/11)  

 

Lärare A menar att det är viktigt att använda de idéer som kommer från eleverna så att det 

lönar sig för dem att ta initiativ.  

 

Att skapa en helhet 
Under föreställningsprocessen arbetar lärarna med att skapa en helhet. I devisingprojektet 

arbetade lärare A med att skapa helhet genom att strukturera och stryka ner materialet till ett 

hanterbart manus. En avvägning var hur mycket av elevernas material som kunde få plats i 

relation till att skapa en tight föreställning. Lärarna arbetar också med att skapa en helhet av 

delarna i föreställningen. Detta innebär att de arbetar med att sätta samman ljus, ljud 

scenografi, kostym med skådespelarnas gestaltning. Detta sker ofta sent i en process och 

därför framstod detta tydligast i devisingprocessen som jag observerade under slutskedet. 

Under repetitionerna arbetade lärarna med att få en tight föreställning genom att få 

övergångar mellan scener att bli smidiga och utan onödiga pauser. För att få föreställningen 

till en helhet arbetade lärare A i slutet av processen med genomdrag. 

 
A säger att hen har kollat på det inspelade genomdraget från igår och att det har blivit 
mycket tightare sen första genomdraget. Lite seg start. Det tar en stund för föreställningen 
att komma igång. Så de ska jobba med starten idag för att få mer energi i den. 
(fältanteckning devisingprojektet 27/11)  

 



	 38	

Eftersom lärare A också agerade tekniker under de sista genomdragen innan premiär filmade 

hen genomdragen för att kunna se helheten. Att arbeta med helheten blir lärarens ansvar i 

projekten eftersom de har en helt annan erfarenhet och kunskap än eleverna. Lärare A berättar 

att efter uppspelen framkom det att eleverna hade varit oroliga för hur de skulle få ihop en 

föreställning. Hen menar att detta kom sig av att de inte hade någon erfarenhet av att arbeta i 

en devisingprocess. Själv kände sig hen aldrig orolig över om de skulle få ihop 

föreställningen till en helhet.   

 

Riktningen mot publikmötet 
Riktningen mot publikmötet är en central del i föreställningsprocessen. När lärare B beskriver 

eleverna och publikmötet framkommer att det är viktigt för eleverna att inte bara göra 

övningar utan jobba med något konkret, alltså med en föreställning.  

 
B: Och sen att det där ingår i det här att vi ska ha en skolpublik som kommer och tittar och 
en kvällspublik också. Och i regel är det ju en sex föreställningar och då är det fyra 
skolföreställningar och två offentliga föreställningar. Men det försöker vi liksom få till. Så 
det är ju också en process att få göra det här inte liksom göra femton föreställningar men 
inte eller göra en eller två bara utan man får vara med om den erfarenheten då vad som 
händer i mötet med publiken. (intervjuutdrag lärare B 23/11) 
 

Erfarenheten att spela föreställning och mötet med publiken är alltså en del av processen. 

Lärare A menar att eleverna ska känna att det är deras föreställning och att de känner sig 

stolta över den. Hen betonar också att när eleverna har mer erfarenhet så är det viktigt att 

arbetet har tillräcklig kvalitet för att spela för en utomstående publik. 

Lärarna återkommer under repetitionsprocessen till riktningen mot publiken. Den finns 

med implicit när de diskuterar vilken innebörd en viss sekvens ska ha. Även om publiken inte 

nämns är det underförstått att publiken ska förstå det som gestaltningen är tänkt att 

kommunicera. Eleverna får ibland sätta sig på publikens plats för att se hur en scen fungerar 

eller för att se till att man inte ser in bakom scen. Eleverna påminns också om att de ska rikta 

sig mot publiken i sitt spel och kommunicera med publiken. Under en repetition tog A upp 

skådespelarens uppgift i relation till publiken.  

 
A pratar om att det lätt blir så att skådespelare försöker känna åt publiken och då känner 
inte publiken. Lämna över till publiken att känna. Kämpa inte för att det ska kännas hemskt 
eller sorgligt för då blir de mindre hemskt och sorgligt. (fältanteckning devisingprojektet 
27/11) 
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Här uppmanas eleverna att uppmärksamma faran i att känna åt publiken istället för att lämna 

över detta till publiken. Riktningen mot publikmöte handlar både om vikten av att eleverna får 

möta en publik och hur de ska förhålla sig till den tänkta publiken.  

 

Teaterföreställningens olika delar 
För att det ska bli en föreställningen arbetar lärarna förutom med regi också med en 

teaterföreställnings olika delar i olika omfattning. Lärare A önskar att den kunde fokusera på 

att vara regissör och pedagog.  

 
A: Men i verkligheten så måste det ju finnas ljus och ljud så att det ser snyggt ut annars så 
blir det b. (intervjuutdrag lärare A 13/12) 

 

I arbetet med en föreställning blir det viktigt att plocka in en teaterföreställnings alla delar, 

även om det ibland blir på en enkelt sätt. 

Läraren leder arbetet med föreställningens olika uttryck, men eleverna är ofta delaktiga 

både i idéskapande och genomförande. I pjäsprojektet fick gruppen besöka kostymförrådet 

under en lektion. Läraren satte upp några ramar för kostymen, som innebar att alla skulle ha 

en grundkostym som skådespelare, och sen ta på sig ett plagg när den gick i roll. Med 

utgångspunkt i detta fick eleverna leta plagg till sin karaktär. Både lärare och elever gav 

förslag och diskuterade hur olika klädförslag skulle kunna passa in. I devisingprojektet skulle 

en huvudkaraktär sminkas inför en film som skulle projiceras under föreställningen. Några 

elever fick i uppdrag att utarbeta ett sminkförslag utanför lektionstiden och sen visa läraren.  

En del arbetsuppgifter som hänger ihop med teaterföreställningens olika delar genomför 

läraren själv eller med stöd av annan personal. I devisingprojektet hängde läraren ljus, satte 

moment och var tekniker och körde ljuset på föreställningen. Detta var arbetsuppgifter som 

medförde att det i slutet av processen blev fler arbetsuppgifter parallellt för läraren som också 

krävde arbete utanför lektionstid. 

 

Elevernas aktiva medverkan 
Eleverna är aktiva i föreställningsarbetet på många olika sätt, vilket påverkas av lärarens sätt 

att lägga upp arbetet. I repetitionsprocessen arbetar eleverna framför allt med uppgifter som 

rör skådespelarens arbete och repeterar scener med läraren som regissör. De gör också 

uppgifter med anknytning till andra områden i processen. Eleverna fick exempelvis i 

devisingprojektet i uppdrag att skapa och sätta ihop material och diskutera kostym- och 

sminkförslag. De instruerade sina medspelare och tittade också från publikplats vad som 
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kommunicerades till en tänkt publik. De förväntades också göra en del för- och efterarbete, 

till exempel att i samband med repetition ställa iordning och plocka undan scenografi och 

rekvisita, och anteckna vad som bestämts under repetitionen. De arbetade självständigt med 

att repetera monologer och att göra uppvärmning. Ibland filmades scener, genomdrag och 

koreografi, och eleverna förväntades med hjälp av klippen komma ihåg och träna på det som 

de gjort under repetitionen. Eleverna skulle också lära sig text och repetera själva utanför 

lektionstiden. Elevernas aktiva medverkan skedde ofta i organiserad form i 

devisingprocessen. Där förväntades eleverna ta ansvar för och utföra uppgifter självständigt. I 

pjäsprojektet skedde däremot elevernas aktiva medverkan mer spontant och i mindre 

omfattning, under de observationer jag gjorde. 

Eleverna är aktiva under repetitionerna genom att de frågar och föreslår. De frågar om och 

föreslår saker som har med skådespeleriet att göra, som exempelvis intentioner med 

handlingar och text, om uttryck, stick, strykningar. Frågorna berör också teaterns andra 

uttryck, som var de ska ha rekvisita och vilka kläder de ska ha på sig. I pjäsprojektet kom en 

fråga om klädbyten upp. 

 
E: Hur ska vi kunna byta kläder om alla sitter på scenen? 
B frågar gruppen: Har ni några förslag? 
Eleverna föreslår en läkarrock på stolen.  
E: Hur blir det om hon ska spela nåt annat i en annan scen? 
B: Det löser vi sen. 
  (fältanteckning devisingprojektet 16/11) 
 

Elevens fråga fokuserar på hur användandet av kostym och spelsättet fungerar tillsammans. I 

exemplet föreslår några andra elever hur det ska lösas.  

 

Regissör med pedagogiska förtecken 
Undertemat tar sin utgångspunkt i att lärarna, i det konkreta arbetet med att skapa en 

föreställning tillsammans med eleverna, intar en regissörsroll. Men även när den tar 

regissörsrollen är den regissör med pedagogiska förtecken. Regissörsrollen och arbetet med 

regi påverkas av den pedagogiska kontexten. Lärarna tar rollen som regissör och utför 

arbetsuppgifter som är regissörens, men det sker också med en pedagogisk blick eller 

förhållningsätt. Detta kan illustreras av uppspelet i pjäsprojektet.  

 
I applådtacket blev eleverna lite tafatta och visste inte riktigt hur de skulle bete sig. De 
ställde upp sig på en rad och några bockade. B går då fram och säger: Nu gör vi tre 
ordentliga bugningar. Sen leder hen dessa. (fältanteckning pjäsprojektet 20/5) 
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Vid detta tillfälle där den konstnärliga produkten stod i fokus fanns ändå en pedagogisk blick 

från läraren/regissören när hen ledde eleverna i hur ett applådtack går till.  

Regissörens arbete med föreställningen innebär att motivera de val som görs, att ha en idé 

med vad som ska berättas och ge förslag på konstnärliga lösningar. Regissören blir mer 

framträdande i arbetet med att fastlägga det sceniska uttrycket och få föreställningen tight ju 

närmare premiär de kommer. Samtidigt kan läraren i arbetet med regi ha ett tydligt 

pedagogiskt förhållningssätt. Lärare A hade exempelvis ett väldigt lugnt förhållningssätt i 

slutskedet av repetitionsperioden och pressade inte eleverna. 

 
A menar att det är en medveten strategi från hens sida att inte köra för hårt och trötta ut dem 
innan genrepet utan gärna som idag sluta lite tidigare. Sen menar hen, kan hen istället vara 
lite mer på när de spelar föreställningar om det behövs och påminna om saker osv. 
(fältanteckning devisingprojektet 27/11) 

 

Lärare A gör avvägningar när hen ska komma med synpunkter och instruktioner. I arbetet 

med föreställningen finns det inte alltid tid till att vara helt förberedd. Genom att ha 

övergripande bild av vart de är på väg, och rutin och erfarenhet, kan lärarna använda det som 

uppstår i arbetet. Ett exempel på det var när flera elever i  pjäsprojektet hoppade av tidigt i 

processen. Detta ledde till att lärare B fick idén till att formen för berättandet inte skulle 

bygga på att ha en skådespelare till varje roll.  

Resurser och tid påverkar lärarens arbete med regi i föreställningen. Tid måste också ägnas 

åt att arbeta med teaterns olika delar för att få ihop en föreställning. Lärare A har stöd från en 

resursperson som är anställd för att bland annat arbeta med scenografi. Läraren måste dock 

själv eller i samarbete med resurspersonen hänga ljus och köra all teknik. Ibland krockar de 

olika rollerna som tekniker och regissör, något som var påtagligt i slutet av 

devisingprocessen. Det var svårt för läraren att både köra teknik under genomdrag och ha 

fokus på föreställningens helhet som regissör, och vilka detaljer som eventuellt måste arbetas 

vidare med. Lärare A uttryckte en frustration över att hen inte alltid får tillräckligt med 

resurser när hen gör större produktioner, vilket innebär ett merarbete som tar mycket tid. 

Samtidigt menar hen att tid och pengar alltid är en begränsning man får förhålla sig till. 

Lärare B hävdar att det kan bli spännande sätt att gestalta på även om resurserna är små. 

 
Många gånger har det varit av nöd och tvång därför att vi har inte så mycket resurser men 
det är ju inget fel att vara i ett tomt rum och berätta en berättelse och hitta på liksom. 
(intervjuutdrag lärare B 23/11)  
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Resurserna påverkar hur man kan gestalta, och tiden påverkar vad man hinner med. Vid ett 

tillfälle under en repetition pratade A om att de eventuellt skulle flytta podierna under 

föreställningens gång för att skapa olika scenbilder. Detta kunde inte genomföras.  

 
A: …men det är ett jättestort jobb att göra det snyggt inte bara nu ska vi flytta grejer utan 
att väva in det i nånting. Så då valde jag att det var bättre att inte flytta grejer. 
(intervjuutdrag lärare A 13/12) 

 

Lärare A tog hänsyn till att detta skulle ta för mycket av elevernas tid och fokus i anspråk och 

lät det istället vara lite statiskt. 

Att detta är en fritidsverksamhet påverkar regiarbetet. Under en repetition hos lärare B 

framhölls att detta inte är vanlig skola.  

 
En elev sitter och räcker upp handen. B kommenterar det och frågar varför hon räcker upp 
handen. B pratar om att hen förstår att de måste göra så i skolan men här på teatern blir det 
mest problem. (fältanteckning lärare B 16/11) 

 

Lärare B vill att den som har en idé uttrycker den spontant och vill undvika att det blir som i 

skolan där läraren väljer ut vem som ska prata. Teaterarbetet är en fritidsverksamhet och 

eleverna har olika syften med sitt deltagande, vilket man som lärare måste vara medveten om, 

menar lärare B. Man måste också förstå elevernas livssituation och arbetet måste fungera även 

om någon är borta. Detta kräver en flexibilitet hos regissören. Regiarbetet påverkas också av 

vilka krav som ställs på eleverna, exempelvis vad det gäller närvaro och förberedelser. I 

devisingprojektet var obligatorisk närvaro, liksom att vara förberedd, inför repetitionerna ett 

krav. I pjäsprojektet poängterades inte närvaro och förberedelser på samma sätt. Lärarna i 

studien arbetar med regissörens arbetsuppgifter men har ett pedagogiskt förhållningssätt till 

det. Arbetet påverkas av resurser och tid som de har till förfogande och att det sker i en 

fritidsverksamhet. 

 

Att repetera 
Det tredje temat fokuserar på vad det innebär att repetera med fokus på vad läraren gör och 

hur den förhåller sig. Lärare och elever arbetar tillsammans under repetitioner och det är 

under dessa som det sceniska uttrycket formas. Underteman är repetitionen som arbetsform, 

leda arbetet, instruktioner. 
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Repetitionen som arbetsform 
Repetition är den mest förekommande arbetsform som används i föreställningsarbetet. 

Lektionerna som jag observerade ägnades i huvudsak åt repetition av föreställningen med 

läraren som regissör och eleverna som skådespelare. I devisingprojektet inleddes repetitionen 

alltid med en uppvärmning och i pjäsprojektet gjordes ibland en övning som start på 

repetitionen, men för det mesta började arbetet med pjäsen direkt. Innehållet i repetitionerna 

handlar om att arbeta med olika scener eller sekvenser i föreställningen. Detta arbete kan 

inledas med att scenen läses utan att man gestaltar. Sen provas olika lösningar och förlopp för 

att efterhand fastläggas i handlingsmönster och uttryck. Innehållet i repetitionerna påverkas av 

var i processen man befinner sig. Pjäsprojektet följde jag i den utforskande fasen. 

 
B: Ja det tror jag kommer…om man lägger liksom själva grunden så här…pjäsen så 
här….man kör igenom scener sen är nästa steg…man kan inte jobba för detaljerat nu utan 
du söker liksom formen och berättelsen och sen så går man tillbaks och så jobbar igen med 
scenerna. (intervjuutdrag lärare B 23/11) 

 

I pjäsprojektet arbetades pjäsen igenom scen för scen kronologiskt med fokus på att 

undersöka formen. Ofta spelades ett längre sjok från repetitionen innan igenom. Ibland 

fortsatte de att arbeta med detaljer i det förloppet och ibland arbetade de vidare med den 

följande scenen. Devisingprojektet följde jag från redigeringsfas till uppspel. Det innebar att 

repetitionerna till en början handlade om att sätta samman material som tidigare skapats. Ju 

närmare premiär de kom ju mer syftade arbetet till att fastlägga uttryck och förlopp. I slutet av 

processen låg fokus på hopsättning av de olika delarna och genomdrag av helheten. I 

devisingprojektet avslutades en repetition ofta med att de spelade igenom allt de gjort under 

repetitionen och filmade detta. 

Repetitionerna innebär också att testa och experimentera. Saker är inte färdigtänkta och 

bestämda utan idéer testas sceniskt.  

 
A: Det är ju experimenterande. Vi behöver se det på golvet. Det är ju svårt att tänka ut… 
torrsimma. (fältanteckning devisingprojektet 18/10) .  

 

Ofta poängterar lärarna när ett förslag ska testas att idén inte är färdigtänkt utan ska prövas i 

praktiken. När formen i pjäsprojektet undersöktes testades idéer som dök upp i arbetet efter 

hand. 

Lärarens arbete under repetitionerna handlar ofta om att gå på impuls. Detta innebär att 

fånga upp det som händer spontant i det praktiska arbetet, i diskussioner, förslag från elever 
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eller egna idéer. I en diskussion om kostym i pjäsprojektet föreslog en av eleverna att hon 

kunde ha skägg. Detta nappade lärare B på.  

 
B spinner vidare på hur en sån idé skulle kunna gestalta sig i föreställningen. Någon 
sminkar direkt på scen i samband med att man tar på sig sitt klädesplagg som tillhör rollen. 
Detta provar hen att plocka in i en scen som de repar senare under passet. (fältanteckning 
pjäsprojektet 16/11) 

 

En idé som kom upp testades sceniskt direkt under samma lektion. Läraren kunde också kasta 

ut en fråga och med utgångspunkt i elevernas svar arbeta vidare. Ibland spelade slumpen in i 

arbetet. Lärare A berättar att hen under en lektion hade svår huvudvärk och därför bad 

eleverna att arbeta fram idéer hur några scener skulle kunna bindas ihop. De fick också testa 

idéerna sceniskt. Dessa blev så bra att hen plockade in dem i föreställningen. Lärare B hävdar 

att de förslag som tillkommer av en slump i slutändan kan bli det bästa. 

 

Leda arbetet 
Lärarens uppgift som regissör är att leda repetitionsarbetet. En av regissörens arbetsuppgifter 

är att bestämma i stora drag vad som ska göras under repetitionen men också i det konkreta 

detaljarbetet. I den mån det i projekten fanns repetitionsscheman så hade regissören gjort 

dem. Regissören ledde arbetet med vilka scener som skulle repeteras och hur detta skulle ske, 

vem som skulle spela vem och hur replikerna skulle fördelas. I båda processerna var detta inte 

självklart från gång till gång. Under repetitionerna gav regissören instruktioner som ibland 

riktade sig till alla och som ibland riktade sig till enskilda. Regissören gav gestaltningsförslag, 

till när saker skulle hända, satte igång och bröt spelet.  

Att se eleverna är en del av arbetet med att leda repetitionerna. Lärare B inledde ofta 

repetitionerna med att samtala om saker som hade hänt eller fortsatte prata om det eleverna 

pratat om innan lektionen börjat. Lärarna peppade eleverna och gav positiv respons på 

elevernas medverkan under repetitionerna.  

 
Jag kan bara säga att ni är underbara och fantastiska. Det kommer inget men idag. 
Monologerna var det bästa ni har kört. Det hängde på lyssningen. (fältanteckning 
devisingprojektet 27/11) 

 

Förutom att ge positiv respons frågade lärare A i slutet av repetitionerna om eleverna orkade 

repetera igenom scenen ytterligare en gång.  
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Instruktioner 
Ett verktyg i repetitionsarbetet som läraren som regissör använder är att ge instruktioner. 

Detta sker som förslag eller i dialog med eleverna. Det kommer också som svar på vad 

eleverna gör på scenen. Innehåll i instruktioner rör skådespeleriet på olika sätt. Dessa kan 

vara knutna till skådespelaren i rummet, som exempelvis fysiska handlingar, placeringar, 

scenerier och riktningar. De rör också skådespelarens uttryck med fokus på intentioner, 

tankar, energi, angelägenhetsgrad. Ett tredje område som berörs är förhållande till tid som 

timing, pauser, eller både tid och rum som övergångar och transportsträckor. Instruktioner 

kunde också tydligt sätta fokus på skådespelarteknik. 

 
A poängterar att nu börjar de bli vana med monologen och hur den ska göra och då behöver 
de jobba med lyssningen. De behöver tänka på att ta det lugnt och lyssna på vad de själva 
säger och vad den andra säger. (fältanteckning devisingprojektet 27/11) 

 

Lyssnande var ett område de tränat på i övningar. Instruktioner rörde ibland ett bredare 

kunnande som eleven förväntades arbeta med och ibland något specifikt och konkret i scenen. 

Olika typer av instruktioner användes i arbetet. Instruktioner gavs innan en scen skulle 

spelas och handlade då om vad eleverna skulle tänka på eller göra. När läraren bröt spelet 

återkopplade den vad den sett och gav nya instruktioner. Läraren kunde också ge instruktioner 

under spel, sidecoacha utan att bryta spelet. Ofta gavs instruktioner muntligt, men lärare B 

instruerade också genom att fysiskt visa hur hen menade.  
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DISKUSSION 
Studiens syfte handlar om att bidra med ökad förståelse för vad teaterlärares pedagogiska 

arbete med en teaterföreställning, utifrån ett mediespecifikt lärande, innebär inom 

kulturskolan. Frågeställningarna sätter fokus på hur teaterlärares arbete med en föreställning 

kan beskrivas liksom dess roll i arbetet. Om elever ska kunna ta del av en ämnesspecifik 

kunskapstradition måste den pedagogiska praktiken ta hänsyn till traditionens särdrag och sätt 

att utveckla kunnande (Carlgren, 2015). I studien framgår att teaterlärarnas arbete med en 

föreställning i teaterundervisningen blir ett sätt att låta eleverna ta del av teaterns 

kunskapstradition. I resultatet blir två riktningar tydliga i teaterlärares arbete med en 

teaterföreställning. Dels en riktning mot lärande och dels en mot skapande. Att utveckla 

kunnande om och i teater är inte åtskilt från skapande, utan sammanvävt i arbetet med en 

föreställning. Eleverna får tillfälle att lära sig om skapandet samtidigt som de faktiskt skapar. 

Föreställningsarbete blir en form av träningsprojekt där eleverna både ges möjlighet till eget 

skapande arbete och utvecklar kunnande genom att delta i teaterns praktik. Kunnande inom en 

praktisk kunskapstradition utvecklas som en biprodukt på vägen mot målet, menar Carlgren 

(2015). Saar (2005) framhåller att elever ofta inte utvecklar sina gestaltningar spontant utan 

behöver läraren som vägledare. Teaterlärarna i min studie kan sägas skapa förutsättningar för 

elevernas lärande och skapande genom hur de förhåller sig till föreställningsarbete som 

konstnärlig praktik och hur de pedagogiskt ramar in arbetet. I arbetet med elevers lärande och 

skapande i föreställningsarbetet är lärarna i sin roll både medskapande och har en 

ledarfunktion. I studien framkommer att lärarna intar en arbetsledarroll där konstnärliga och 

pedagogiska dimensioner är sammanvävda.   

 
Teaterlärares arbete med fokus på skapande 
I det här avsnittet kommer jag diskutera hur lärarnas arbete med en teaterföreställning kan 

beskrivas som ett arbete som riktar sig mot det skapande arbetet. Även om arbetet med 

skapande och lärande är sammanvävt i det praktiska arbetet kommer jag att diskutera dem var 

för sig för att de ska framträda så tydligt som möjligt. Samtidigt går det inte att helt hålla isär 

så en del överlappningar kommer att ske. I resultatet framkommer att lärarna arbetar i en 

teaterkonstnärlig tradition och att detta genomsyrar det skapande arbetet. En röd tråd i arbetet 

är att driva föreställningsprocessen framåt och att samspela med eleverna. Framträdande är 

också arbetet med att driva idéer och skapa helhet, regiarbete och arbete med en föreställnings 

olika uttryck.  
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Avstamp i den teaterkonstnärliga praktiken 
Med utgångspunkt i några exempel kommer jag här diskutera hur lärarnas arbete tar avstamp i 

en konstnärlig praktik både i relation till processen med att skapa en föreställning och själva 

föreställningen som produkt och mål i arbetet. Arbetet i en föreställningsprocess inom en 

skolverksamhet beskrivs av Törnquist (2006) som en autentisk praktik där eleverna deltar och 

lär i verkliga situationer. Denna beskrivning passar bra in på de projekt jag följt. Lärarna låter 

den konstnärliga processens olika steg bilda en grundstomme i det skapande arbetet mot en 

föreställning. I pjäsprojektet bildade den dramatiska texten en ryggrad i arbetet  

där en scen i taget skissades igenom i den ordning de förekom i pjäsen. Jag följde det Vestin 

(2006) benämner som den utforskande fasen i repetitionerna. Där undersöktes framförallt 

formen för berättandet. I devisingprojektet följde jag det som i devising beskrivs 

redigeringsfasen och repetitionsfasen (se Berg et al, 2013). Jag kom in i processen när texter 

och material hade skapats och läraren arbetade med att sätta ihop materialet till ett manus. Sen 

följde repetition av scener och övergångar, ihopsättning av föreställningens olika delar och 

genomdrag av hela föreställningen. Dessa exempel belyser hur lärarna förankrar sitt arbete i 

en konstnärlig praktik och låter olika steg i en föreställningsprocess vara utgångspunkt för det 

skapande arbetet.  

Teaterföreställningens möte med publiken var ett mål i båda projekten. Enligt Vestin 

(2006) är publikmötet centralt i teater som konstform. Målet med gestaltningen är 

kommunikationen med en publik. Göthberg (2015) framhåller att det inom fältet estetiska 

lärprocesser ifrågasatts huruvida riktning mot en produkt gynnar lärandet. Hans resultat pekar 

dock på att riktningen mot publikmöte snarare fördjupar det. I mitt resultat framstår 

publikmötet som en del av arbetet med teater som konstform. Lärarna arbetar med gestaltning 

som kommunikation, och precis som Göthberg uttrycker det, blir publikmötet på så sätt 

närvarande under hela processen genom att arbetet med gestaltningen riktas mot vad som ska 

kommuniceras och hur. Eleverna får också träna sig på hur den kommunikationen kan 

fungera, vilket knyter an till Saar (2015) som poängterar att publikmötets funktion är att 

elever i processen mot en produkt tränar sig på hur gestaltningens ska få önskad verkan på 

publiken. Den ena läraren i min studie framhöll också erfarenheten om vad som händer i 

mötet med publiken som en del av själva processen med en föreställning. Dessa exempel 

belyser hur lärarnas arbete tar avstamp i en teaterkonstnärlig praktik där publikmötet är en del 

av teater som konstform som också är betydelsefulla för elevernas lärande. 
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Driva föreställningsprocessen framåt 
Ett utmärkande drag i resultatet är att lärarnas arbete med skapande riktas mot att driva 

föreställningsprocessen framåt. Några områden framstår som speciellt viktiga: ett 

övergripande ansvar för att driva idéer och att skapa helhet i föreställningen och att arbeta 

med regi under repetitionerna. 

Arbetet med föreställningsidéer är en stor del av den konstnärlig processen. I ett 

föreställningsarbete har ofta regissören i starten en övergripande vision för iscensättningen 

(Vestin, 2006). I studiens projekt fanns ingen färdig vision från början utan 

föreställningsidéerna arbetades fram efter hand i samspel mellan lärare och elever. Det 

övergripande ansvaret för arbetet med idéer låg dock hos läraren vilket tog sig i uttryck att 

lärarna initierade, skapade, plockade upp och genomförde idéer, själv eller tillsammans med 

eleverna. Lärarna drev processen tydligt framåt med huvudansvar för att idéernas togs i mål 

men det skedde också i samspel med eleverna genom att idéer från dem fångades upp och 

användes i arbetet. I Petersen Jensen och Lazarus (2014) studie framkommer att lärarna 

uppfattar sig som ansvariga för att skapa grundförutsättningar och struktur i arbetet och att 

eleverna skapar idéer och gör val inom de ramar som satts upp. Arbetsmetoden i devising 

bildade en struktur inom vilken eleverna i devisingprojektet fick möjlighet att skapa idéer. I 

pjäsprojektet fångades elevernas förslag upp spontant under den pågående processen i 

diskussioner eller i det praktiska repetitionsarbetet. Lärarna framstår som ansvariga för att 

driva och ta idéer i hamn, men de bjuder in eleverna att komma med förslag och använder 

också dessa. Betyder det självklart att eleverna därmed uppfattar att deras idéer tas tillvara? 

Gonzalez (1999) uppmärksammar att elevernas känsla av att vara delaktiga i teaterarbete 

bygger på att det uppfattar sig som det. Hon framhåller att det inte räcker att fånga upp 

elevernas idéer utan läraren behöver också återkoppla när elevernas förslag använts eller varit 

utgångspunkt för en konstnärlig idé i föreställningen. Den ena läraren i studien anförde en 

liknande tankegång om vikten av att plocka upp de idéer som kommer från eleverna så att de 

upplever att de lönar sig att ta initiativ. 

Att arbeta med helheten framträder som en uppgift lärarna arbetar med. I devisingprojektet 

arbetade läraren med helhet genom att sätta ihop och strukturera material som eleverna 

skapat, genom att foga samman föreställningens olika delar och genom att skapa en tight 

föreställning. Göthberg (2015) ger en bild av hur helheten successivt arbetas fram genom att 

man i repetitionsarbetet återkommer till samma scen och förfinar och utvecklar gestaltningen, 

vilket väl sammanfattar processen under repetitionerna jag följt. Som centralt för lärarnas 

arbetet med att driva föreställningsprocessen framåt, framstår ett övergripande ansvar för att 
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driva idéer och skapa en helhet. Med dessa ansvars- och arbetsuppgifter framträder läraren 

som ansvarig för att det ska bli en föreställning som också håller ihop. Samtidigt blir det 

också tydligt att det skapande samspelet med eleverna är centralt. Arbetet med helhet i en 

föreställning har en tydlig koppling till regissörens arbetsuppgifter och beskrivs av Vestin 

(2006) omfatta att arbetsleda föreställningsarbetet och samordna delarna till en helhet. 

I repetitionsarbetet framstår regissörens arbetsuppgifter dominera lärarnas arbete med en 

tydlig påverkan från den konstnärliga praktiken. Lärarna intar en regissörsroll och eleverna 

arbetar med skådespelarens uppgifter. Regiarbete under repetitioner är en framträdande del av 

lärarens arbete med skapande och att driva processen framåt. Vestin (2006) beskriver 

repetitionsperioden bestå av faserna forska och forma och dessa inslag var tydliga även i 

lärarnas arbete i studien. Det fanns ett tydligt undersökande drag i repetitionerna genom att 

lärarna tillsammans med eleverna testade och experimenterar med olika sceniska idéer. 

Arbetet innebar att vara öppen för det som uppstod i stunden och kunna fånga upp och 

vidareutveckla det. Repetitionerna innehöll också formande inslag. I arbetet med olika scener 

och sekvenser under repetitionerna formade och fastlade lärarna tillsammans med eleverna 

förlopp och detaljerade uttryck. Samspelet mellan läraren som regissör och eleverna som 

skådespelare under repetitionerna stämmer väl in på Göthbergs (2015) beskrivning av att 

gestaltningen utvecklas i samspel och dialog och ett gemensamt problemlösande. 

Instruktioner var ett verktyg lärarna använde under repetitionerna. Vestin (2006) framhåller 

att en av regissörens uppgifter är att ge skådespelarna stöd och respons i arbetet och att olika 

skådespelare behöver olika stimulans för att komma vidare i arbetet. Instruktionerna lärarna 

gav kan ses som en form av stimulans som exempelvis kunde rikta sig mot skådespelarens 

uttryck och intentioner eller mot skådespelarens handlande i rummet.  

Både Gonzalez (1999) och Göthberg (2015) menar att ju närmare premiär desto tydligare 

fokus har läraren på produkten och blir mer styrande i arbetet för att få ihop föreställningen 

till en helhet. Läraren jag följde i slutskedet kan också ses vara styrande i arbetet med att 

skapa en helhet. Att läraren i arbetet med den formande fasen blir mer styrande kan ses utifrån 

regissörsfunktionen som enligt Vestin (2006) ansvarar för att skapa en helhet. Ibland kan det 

uppfattas som problematiskt att läraren som regissör blir mer styrande. Gonzalez (1999) 

beskriver i sin studie att hennes fokus i slutfasen skiftade från processen mot produkten och 

mot en tydligare auktoritär styrning av skådespelarna. Hon lyfter också fram att den 

avslappnade och positiva atmosfären förändrades och slutskedet präglades av stress för att få 

fram en kvalitativ produkt. Att läraren som regissör blir mer styrande för att få ihop 

föreställningen till en helhet behöver inte vara ett problem i sig. Det kanske inte är själva 
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styrandet som blir problematiskt utan på vilka sätt det sker och under vilka omständigheter. 

Jag uppfattade att den läraren jag följde i slutfasen medvetet arbetade både med att driva 

arbetet mot en helhet och samtidigt ha pedagogiskt förhållningssätt där hen inte pressade 

eleverna för hårt. 

 

Arbete med föreställningens olika delar 
Lärarnas arbete med föreställning fokuserar framförallt på skådespelarens gestaltande och de 

andra uttrycken skapar en ram runt det. Arbete med föreställningens olika delar är ändå 

påtagligt i lärarnas arbete och den ena läraren betonar vikten av att alla delar finns med för att 

det ska bli en föreställning. Även här var lärarnas ansvar för att driva arbetet framåt och 

samspelandet med eleverna framträdande i arbetet. Lärarna i studien drev och ledde arbetet 

med de andra delarna som exempelvis scenografi, kostym, ljus men eleverna var 

medskapande i idéer och genomförande inom avgränsade delar av produktionen. Detta känns 

igen från Göthbergs (2015) beskrivning där eleverna framförallt var skådespelare och delvis 

inblandade i val och genomförande inom övriga produktionsområden. Precis som i Göthbergs 

studie utfördes en del arbetsuppgifter inom produktionsområden av lärarna själva eller med 

stöd av annan personal. Gonzalez (1999) menar att en lärare i regissörsrollen kan uppleva att 

den tappar kontrollen över produktionen om den lägger över ansvaret för en föreställnings 

visuella delar på eleverna. Jag uppfattade inte att det var anledningen till att eleverna arbetade 

i mindre omfattning med de olika uttrycksområdena i de processer jag följde. Snarare 

handlade det om vilken tid som fanns för att få ihop en föreställning och att elevernas arbete 

framförallt hade fokus på skådespeleri.  

Arbetet med teaterns olika delar kan innebära att läraren får många uppgifter på sitt ansvar 

och att dessa ibland krockar tidsmässigt. Att både vara regissör och tekniker samtidigt var 

exempelvis svårt i devisingprojektet även om läraren hittade lösning för det kunde 

kombineras. Resultatet i studien visar att läraren behöver ha kunskap om teaterns olika delar 

både vad det gäller att kunna leda eleverna i arbetet men också för att kunna genomföra vissa 

delar själv. Ska man se det som en del av teaterlärares profession att kunna hantera många 

uppgifter parallellt och hitta lösningar för att hantera när de krockar? Eller ska man se det som 

en brist i hur organisationen klarar av att skapa en stödstruktur runt arbetet med 

föreställningar? I kulturskoleutredningen En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 

2016:101) framhålls att inom kulturskolan är det inte självklart att samma uppbackning runt 

teaterundervisningens speciella behov finns på samma sätt som runt musikundervisningen 

som har en längre tradition i verksamheten. Kanske krävs det att läraren har förmågan att hitta 
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lösningar när arbetsuppgifter krockar, eftersom det inte självklart inom organisationen finns 

tillräckligt med resurser och stödfunktioner, som exempelvis tekniker. Teaterlärararbetet 

kräver en bred kompetens med kunskap inom teaterns alla områden som det framträder i min 

studie. 

 

Teaterlärares arbete med fokus på lärande  
I det här avsnittet kommer jag att belysa lärarnas arbete med en föreställning som en del i att 

arbeta med elevernas lärande i teater. I resultatet framstår att arbetet med lärande har fokus på 

skådespelarpraktik, att det finns drag av både oförutsägbart och planerat lärande och att 

konstnärliga val blir ett sätt att vidga elevers konstnärliga erfarenhet. Dessa saker kommer jag 

att lyfta till diskussion här. 

 
Skola in eleverna i en skådespelarpraktik 
Lärarna fokuserar framförallt på att utveckla elevernas kunnande i skådespeleri och lägger 

inte samma vikt vid lärande om teaterns andra delar. I studier där föreställningsarbete i 

teaterpedagogiska verksamheter beskrivs kan jag se ett återkommande fokus på en 

skådespelarpraktik. Där framstår tyngdpunkten på skådespeleri som så självklar norm att den 

inte riktigt blir synlig (se exempelvis Chaib 1996; Gonzales 1999; Göthberg 2015). Lärarna i 

min studie verkar därmed vara en del av en större tradition som lägger störst fokus vid 

skådespelarens arbete.  

I studiens projekt är elevernas tydligaste uppgift att vara skådespelare. Genom arbetet med 

en föreställning skolas eleverna in i en skådespelarpraktik där de genom sitt deltagande i 

föreställningsarbetet tränar på skådespelande förmågor. Lärarnas arbetet syftar till att eleverna 

ska utveckla förmågor inom skådespeleri som exempelvis samspel, arbete med fysiska 

handlingar, koncentration och text. Det syftar också till att eleverna ska lära sig arbetssätt och 

hur processen går till med fokus på skådespelarens arbete. Frambaugh-Kritzer, Buelow och 

Simpson Steele (2015) betonar att det är nödvändigt att lära sig både ett uttrycks tänkande och 

görande för att få tillgång till verktyg att uttrycka sig med. Genom föreställningsarbetet låter 

lärarna eleverna ta del av tänkandet och görandet inom skådespeleri. Detta sker genom att de 

tillsammans med eleverna arbetar med det praktiska gestaltande arbetet. Det arbetet innehåller 

inte bara görande utan också tänkande genom de samtal som förs om bland annat olika 

sceniska lösningar, om vad eleverna behöver utveckla vidare och vilka betydelser som skapas 

i gestaltningen. I föreställningsarbetet lär sig eleverna också om skådespeleri i relation till 

teaterns övriga områden. En av lärarna uttryckte att eleverna behöver få riktiga redskap och 
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omständigheter och syftar på att de behöver ha tillgång scen, ljus och kostym. När eleverna 

arbetar med skådespelarens uttryck behöver de få göra det i relation till teaterns övriga uttryck 

vilket sker i föreställningsarbete. Lärarnas arbete med att skola in eleverna i en 

skådespelarpraktik med dess tänkande och görande inbegriper alltså också att låta 

skådespelarens gestaltande ske i relation till teaterföreställningens andra delar. 

Föreställningsarbete fyller därmed en viktig funktion inte bara som ett sätt att träna och lära 

om skådespeleri utan också för att förstå det i relation till hela teateruttrycket.  

 

Arbete med oförutsägbart och med planerat lärande 
Enligt Törnquist (2006) kan lärandet i en föreställningsprocess vara både oförutsägbart och 

planerat. Jag tolkar det som att hon med oförutsägbart lärande menar att fånga upp det som 

sker i stunden och som inte har specificerats i förväg och med planerade lärandet menar något 

som lärarna har specificerat i förväg. Hon framhåller att den konstnärlig produktionsprocessen 

från idé till färdig föreställning i samspel med de olika yrkesfunktionernas uppgifter bildar en 

pedagogisk struktur i arbetet. Detta känns igen i mitt resultat där föreställningsprocessens 

olika steg framstår som en grund för lärarnas arbete i samspel med det som uppstår i 

processen. En av lärarna beskriver att eleverna lär sig genom att de gör processen med de 

uppgifter de har och den regi de får. Arbetet med det oförutsägbara lärandet präglas av att 

läraren har en djup ämneskunskap och kan fånga upp det som är viktigt att lära under 

repetitionerna även om detta inte specificerats i förväg. Enligt Ahlstrand (2015) behöver 

kunnandet inte specificerats i förväg för eleverna men specificerandet och artikulerandet i 

stunden kan stötta elevens lärande. Lärarna i studien arbetade med att fånga upp det som 

skedde i stunden och ibland i instruktioner påvisa ett konkret kunnande som eleven skulle 

fokusera på. Detta kunde röra saker som inte tidigare kommit upp men också saker som de 

uttalat tränade på. Ahlstrand framhåller att genom att sätta ord på kunnandet i den konkreta 

repetitionssituationen skapar läraren möjlighet för elevens lärande och att eleven kan använda 

kunnandet i nya situationer. Här framstår själva artikulerandet som viktigt och inte huruvida 

det har specificerats i förväg.  

En av lärarna arbetade med planerat lärande på ett systematiskt sätt. Hen hade specificerat 

områden hen ville att eleverna skulle få erfarenhet av i projektet och arbetade med övningar 

och uppvärmningar i anslutning till föreställningsarbetet för att träna olika förmågor. 

McLauchlan (2001) framhåller att procedurer och systematiska steg i ett föreställningsarbete 

stöttar det kreativa i arbetet. Som en form av systematiska steg kan lärarens arbete med 

gestaltande förmågor i skådespeleri tjäna som exempel. Läraren arbetade med övningar och 
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uppvärmningar där olika förmågor tränades som sen skulle användas i det gestaltande arbetet. 

Hen hade likt Ahlstrand (2014) uppmärksammat det glapp mellan övning och skapande som 

ofta uppstår. Läraren menade att eleverna inte automatiskt tar med sig det de tränat på in i 

föreställningsarbetet och arbetade därför också med att överbrygga glappet mellan övning och 

skapande. Detta kunde exempelvis ske genom att hen i repetitionsarbetet anknöt till vad de 

tränat i en övning tidigare. Uppvärmning, övning och föreställningsarbete blev på så sätt 

integrerade i att utveckla kunnande på ett systematiskt sätt.  

Hur läraren förhåller sig till det oförutsägbara och det planerade lärandet framstår som 

intressant punkt i teaterlärares arbete med föreställning. Med utgångspunkt i mitt resultat 

framstår arbete med det oförutsägbara lärandet alltid finns med som en grundförutsättning 

eftersom det i en föreställningsprocess uppstår saker som inte kan planeras och förutsägas och 

som läraren behöver fånga i stunden. Arbetet med det oförutsägbara lärandet förefaller bygga 

på tanken att själva processens steg i samspel med yrkesfunktionerna bildar en pedagogisk 

struktur (se Törnquist, 2006) och att kunnande utvecklas som en biprodukt i arbetet med 

föreställning (se Carlgren, 2015). Det planerade lärandet verkar bygga på tanken att 

procedurer och systematiska steg också behövs för att stötta elevernas lärande (se 

McLauchlan, 2001). Om arbetet med det oförutsägbara lärandet kan ses som en slags 

grundförutsättning i arbetet så kan det planerade lärandet ses som ytterligare medvetna val 

läraren gör för att mer metodiskt arbeta med elevernas lärande. I det planerade lärandet 

framkommer att läraren kan göra olika val. Det kan handla om att specificera vad som ska 

läras men också hur föreställningsarbetet pedagogiskt ska ramas in och vad som ska ges 

fokus. Valen kan också röra hur läraren ska arbeta med övandet av förmågor som knyts till 

föreställningsarbetet och hur glapp mellan övning och skapande kan överbryggas. Både det 

oförutsägbara och det planerade lärandet framstår som viktigt i arbetet med elevernas lärande 

i föreställningsarbete. 

 

Konstnärliga val för att vidga elevernas konstnärliga erfarenheter 
En produktion ska ge en bild av vad en konstnärlig process är och vad den kan formas till 

framhåller Törnquist (2006). Detta gör lärarna i min studie genom att de arbetar med 

konstnärliga val som ett sätt att vidga elevernas konstnärliga erfarenhet. Genom konstnärliga 

val lotsar lärarna eleverna vidare i att lära sig mer om teaterns språk och hur man kan berätta 

med teater. I resultatet framkommer val av form och text som verktyg för att ge eleverna 

vidgade konstnärliga erfarenheter och genom processen förstå vad teater kan vara. Dessa val 

gjordes i samspel med eleverna men läraren var tydligt drivande. Både Petersen Jensen och 
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Lazarus (2014) och Saar (2005) framhåller möjligheten för elever att göra konstnärliga val 

som en del av deras konstnärliga lärande. Här framstår också konstnärliga val som läraren 

driver som en möjlighet att bidra till elevernas konstnärliga utveckling. 
Konstnärliga val som läraren driver kan också möta frågor och motstånd från eleverna. I 

pjäsprojektet var valet att berätta kollektivt och att skådespelarna gick i och ur roll ett val som 

bland annat skulle ge eleverna erfarenhet av hur man kan gestalta med teater. Några elever 

uttryckte att de skulle föredra ett mer traditionellt sätt att arbeta med roller och fiktion. 

Läraren som arbetade med en ålderdomlig text fick återkommande frågor om den 

ålderdomliga texten skulle ändras. Eftersom frågan återkom kan det tolkas som att eleverna 

upplevde en svårighet med texten. Göthberg (2015) beskriver en liknande situation där det 

svåra språket till en början väckte motstånd hos eleverna i arbetet med en Molièretext men där 

de under processens gång fick erfarenhet av hur gestaltning och text tillsammans kunde skapa 

betydelser. Lärarna i min studie motiverade och argumenterade för val men lät också själva 

det praktiska arbetet i sig ge erfarenheter av vad de menade (jmf Göthberg, 2015). Att det kan 

uppstå en spänning mellan elevernas konstnärliga skapande och lärarnas framhåller Törnquist 

(2006). Hon menar vidare att det kan vara svårt för läraren att balansera sitt eget skapande 

mot elevernas. Hos Törnquist framstår det som en risk att lärarens egna ambitioner, 

kvalitetskrav och skaparlust ligger bakom när läraren aktivt driver konstnärliga idéer och 

deltar i det konstnärliga skapandet. När lärarna i min studie driver en konstnärlig idé och 

eleverna ifrågasätter den skulle det kunna tolkas som att olika konstnärliga viljor krockar. 

Mitt resultat visar snarare på att även om läraren med ett konstnärligt val driver arbetet mot en 

kvalitativ produkt och också tar utgångspunkt i en egen skaparlust betyder det inte att lärarens 

egna konstnärliga ambitioner står i förgrunden utan tanken om vad detta ska ge eleverna är 

helt avgörande. Lärarna är inriktade på att lära eleverna teaterns språk och driver därför 

konstnärliga val där eleverna får erfarenheter av det. 

Ett innehåll kan gestaltas på många olika sätt och påverkas av vilka konstnärliga val som 

görs i arbetet (Göthberg, 2015). Med vilka medel och på vilka sätt det inom teater är möjligt 

att gestalta blir därför viktigt för eleverna att lära sig. Lazarus (2004) menar att det är skillnad 

att arbeta med erfarna elever som redan har kunskap om att gestalta en historia, utveckla en 

roll och arbeta i repetitionen som arbetsform, jämfört med elever utan så mycket erfarenhet. 

De frågor och i vissa fall motstånd som de konstnärliga valen väckte hos eleverna tolkar jag 

som ett uttryck för att eleverna inte har samma erfarenhet av och perspektiv på teaterarbete 

som läraren. De har mindre erfarenhet och söker sig till det som är välbekant. Detta blir ett 

exempel på att lärarnas vilja att ge eleverna vidgad konstnärliga erfarenhet genom att utmana 
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dem konstnärligt kan krocka med elevernas sökande till det välbekanta. Gonzalez (1999) 

uppmärksammade i sin studie att det skiljde sig mellan elever om de kunde se på arbetet med 

olika konstnärliga val i föreställningen som ett sätt att vidga sin teaterkunskap.  

Gonzalez (1999) hävdar att det kan upplevas som en svårighet att både ge elever möjlighet 

att göra val och samtidigt utmana dem i det konstnärliga arbetet. Jag uppfattade att lärarna i 

exemplen av val av form och text prioriterade att utmana eleverna med sikte på att vidga deras 

konstnärliga erfarenhet framför att låta dem göra val. Konstnärliga val framstår i studien alltså 

som ett sätt att utmana eleverna konstnärligt i arbetet. Valen handlar inte bara om att göra för 

föreställningen konstnärligt intressanta val utan blir också pedagogiska val i arbetet med 

elevers lärande i föreställningsarbetet.  

 
Teaterlärares roll i arbetet med en föreställning  
I det här avsnittet kommer jag att diskutera teaterlärarnas roll i föreställningsarbetet. Jag 

börjar på en övergripande nivå där jag diskuterar teaterläraren som en medkonstruktör som 

både är medskapare och ledare i arbetet. Sedan lyfter jag mer specifikt hur rollen som 

medkonstruktör tar sig i uttryck i en arbetsledarroll med konstnärliga och pedagogiska 

dimensioner. 

 
Medkonstruktör 
Törnquist (2006) lyfter fram lärares olika roller som deltagare, handledare, ledare och 

konstnär, i en produktion. Jag uppfattar det inte som meningsfullt att försöka applicera hennes 

fyra roller på det som framkommit i mitt resultat. Istället kan det vara användbart att diskutera 

resultatet med utgångspunkt i två övergripande aspekter som är genomgående i hennes roller. 

Den ena handlar om att läraren är medskapande konstnärligt och deltar i den konstnärliga 

processen och den andra aspekten handlar om att leda och lotsa eleverna i processen. I mitt 

resultat framkommer att teaterlärarnas roll kännetecknas av att de är både medskapare och 

ledare i föreställningsarbetet. Detta liknar Petersen Jensen och Lazarus (2014) beskrivning av 

lärarens två roller som mentor och medarbetare, som innebär att lärarna guidar eleverna 

framåt i processen och arbetar tillsammans med eleverna för att lösa problem. Alexandersson 

(2003) som forskat om lärande med hjälp av informationsteknik beskriver ett lärande inom 

området som behöver en aktiv lärarroll där läraren är medkonstruktör av kunskaper och ”själv 

deltar i och bidrar till att vidareutveckla elevernas egen kunskapsproduktion” (a.a., s. 19).  Jag 

tycker Alexanderssons beskrivning av läraren som medkonstruktör av kunskaper är användbar 
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för att beskriva den teaterlärarroll som blir synlig i min studie där lärarna både deltar i 

föreställningsarbetet och på olika sätt leder och skapar förutsättningar för elevernas lärande. 

Medkonstruktör kan i en teaterpedagogisk kontext ges ytterligare innebörd. Lärarnas fokus på 

skapande innebär att de är medkonstruktörer inte bara av kunskap utan också av själva 

föreställningen och den konstnärliga gestaltningen. Att se teaterläraren som medkonstruktör 

både i lärandet och skapandet betonar också den subjektiva dimensionen i ett konstnärligt 

arbete. Lärarens personliga konstnärliga kunskap påverkar arbetet även i de fall den träder 

tillbaka och intar en mer handledande och stödjande roll. Även om eleverna är aktiva i arbetet 

kommer läraren, genom hur den ramar in arbetet, vilka frågor den ställer, och vilken respons 

den ger, vara medkonstruktör och påverka skapandet av föreställningen och vilka kunskaper 

som utvecklas. Medkonstruktör blir på detta sätt en användbar beskrivning av teaterlärarrollen 

i arbete med föreställning både när den tydligt tar rollen av medskapare och ledare men också 

där det sker mer implicit. Teaterlärarnas roll i min studie kan beskrivas utifrån den utvidgade 

betydelsen av rollen som medkonstruktör som jag diskuterat här. 

För det mesta är rollen som medkonstruktör en roll där läraren som medskapare och ledare 

är sammanvävt. Det tydligaste exemplet på detta är när läraren som regissör är medskapande i 

det konstnärliga arbetet och också leder föreställningsarbetet men också lärandet framåt. Detta 

kommer att utvecklas mer i nästa avsnitt. Jag vill här ge exempel på att lärarna i studien 

ibland var mer renodlat ledare respektive medskapare och hur den förhöll sig till konstnärliga 

och pedagogiska aspekter i arbetet. Ett exempel var när eleverna i devisingprojektet fick 

arbeta fram förslag hur materialet skulle kunna sättas ihop. De arbetade i grupper med att 

utarbeta hur olika material de skapat skulle kunna fogas samman och läraren intog rollen som 

ledare som ställde frågor, guidade och handledde dem i processen. Lärarens stöttande och 

vägledande ledarroll blev ett pedagogiskt verktyg med syftet att eleverna självständigt fick 

upptäcka och lära sig hur olika material kan formas till ett manus. I själva handledandet fanns 

också konstnärliga aspekter med, genom frågor och respons från läraren. Pedagogiska och 

konstnärliga aspekter fanns på så sätt med när läraren intog en mer renodlad ledarroll. Efter 

lektionen var läraren medskapare och arbetade fram ett manus med utgångspunkt i elevernas 

olika förslag. I rollen som medskapare tog läraren också hänsyn till både konstnärliga och 

pedagogiska aspekter. Hen tog exempelvis pedagogiska hänsyn till elevernas medskapande i 

processen och vikten av att använda deras idéer samtidigt som hen också tog hänsyn till 

konstnärliga aspekter, som att manuset skulle hålla ihop i en helhet. Pedagogiska och 

konstnärliga avsikter kan på dessa sätt vara sammanvävda även när läraren är medskapande.  
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Carlgren (2015) målar upp en bild av den traditionella läraren som inte får visa sitt 

kunnande i handling utan endast får prata om det som ska läras. Samtidigt pekar hon på att 

kunskapsutveckling kräver ledning av kunniga människor. Lärarna i min studie visar sitt 

kunnande genom sitt handlande och ger genom det exempel på hur tänkande och görande kan 

gå till i ett konstnärligt arbete. De kan ses som kunniga inom sitt område och leder också 

genom sitt handlande arbetet med att utveckla elevernas kunnande i teater. I anslutning till 

diskussionen om kunnande som lärare visar i handling frågar sig Carlgren vad läraren ska 

vara mästare i. Med utgångspunkt i min studie skulle teaterlärarens roll som medkonstruktör 

kunna beskrivas som att de behöver vara mästare i hantera att vara medskapande och ledare i 

arbetet. Den behöver i rollen som medkonstruktör kunna ta hänsyn till både pedagogiska och 

konstnärliga aspekter. Detta kräver kunnande om teaterföreställningens olika delar och om 

processen i stort.  Det innebär också att kunna leda eleverna i arbetet men också att kunna 

utföra uppgifter själv. I det ingår också ha förmågan att avgöra när den ska göra det ena eller 

andra och hur detta ska kombineras. 

	

Arbetsledarroll med konstnärliga och pedagogiska dimensioner 
Lärarna som medkonstruktör, både som medskapare och ledare, kommer framförallt till 

uttryck i en arbetsledande roll. Den kan beskrivas utifrån regissörens funktion som av Vestin 

(2006) framhålls som en konstnärlig arbetsledare och med Törnquist (2006) ledare där läraren 

intar en arbetsledarfunktion i produktionsarbetet med fokus på att driva arbetet, skapa en 

kvalitativ konstnärlig produkt och helhet. Den arbetsledande rollen präglas både av 

konstnärliga och pedagogiska dimensioner.  

Den konstnärliga dimensionen i lärarnas arbetsledarroll är starkt färgad av 

regissörsfunktionen. Relationen till eleverna präglas i hög grad av relationen regissör och 

skådespelare där regissören leder arbetet och sätter upp ramar för skådespelarens arbete. 

Lärarnas arbetsledarroll har tydlig förankring i den konstnärliga praktiken. Att 

regissörsfunktionen hos lärarna blir så tydlig i förhållande till andra funktioner i en 

produktion kan hänga ihop med att både den pedagogiska verksamheten i stort och själva 

föreställningsarbetet har fokus på en skådespelarpraktik. Föreställningsarbetet med inriktning 

på skådespelaren har dubbla syften, ett lärandefokus och att skapa en produkt tillsammans 

med eleverna. Törnquist (2006) menar att undervisning och arbete med en föreställningen 

vävs ihop och integreras i det pedagogiska arbetet. Som regissörer kan lärarna i min studie 

både arbeta med konstnärliga helheten och med elevernas skådespeleri och deras lärande. I sin 

regissörsfunktion har de en pedagogisk blick och dubbelt fokus på både lärande och skapande 
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av en produkt och kan arbeta med det konstnärliga och pedagogiska sammanvävt. Där blir 

exempelvis val i föreställningsarbetet samtidigt både konstnärliga och pedagogiska val.  

I arbetsledarrollen finns också en tydlig pedagogisk dimension.  Lärarna förhåller sig till 

regissörens arbetsuppgifter och funktion men också till att arbetet sker inom kulturskolan som 

en pedagogisk verksamhet med fokus på lärande. Arbetssituationen innebär att lärarna inte 

alltid hinner vara helt förberedda utan måste lita på sin erfarenhet och rutin och att kunna 

fånga upp och utveckla saker i stunden. De behöver kunna ta hänsyn till vilka eleverna är 

både med vilka förutsättningar de deltar i verksamheten men också till vilken erfarenhet de 

har. När läraren i devisingprojektet i slutskedet väljer att inte pressa eleverna för hårt blir det 

ett exempel på pedagogiska hänsyn till elevernas kapacitet. Gonzalez (1999) framhåller vikten 

av att läraren tar hänsyn till erfarenhet och ålder när man planerar ett projekt. Den ena läraren 

i studien framhöll att arbetet anpassas till ålder och erfarenhet och att de konstnärliga 

aspekterna måste anpassas till vad de klarar av. Hen menar också att det måste vara tillåtet att 

få göra fel för att man också ska lära sig nåt.  

Läraren arbetsleder inte bara det konstnärliga arbetet som regissörer. Min studie visar att 

ansvaret att leda arbetet med teaterns olika områdena, skapa idéer inom dessa och ibland 

utföra tekniskt och gestaltande arbete faller också på lärarna Som jag diskuterat tidigare 

krockar ibland de olika funktioner som läraren måste ha som till exempel att vara både 

regissör och tekniker i slutfasen av arbetet vilket skapar frustration. Många studier har 

beskrivit en spänning i den estetiska lärarrollen mellan en konstnärsidentitet och läraridentitet 

(Lindgren, 2006). I mitt resultat framkommer snarare en spänning mellan olika konstnärliga 

funktioner och arbetsuppgifter som teaterläraren måste ha. Att skapa en föreställning innebär 

att arbeta med teaterns olika uttryck och ansvaret för hur detta ska gå till faller på lärarna. 

Även om det kan finnas stödfunktioner runt teaterläraren måste den i högre eller mindre grad 

utföra arbete med uttrycken själv eller organisera så att eleverna arbetar med det. Lärarens roll 

i arbetet med föreställning framstår som en konstnärlig och pedagogisk arbetsledare som 

ansvarar för hela processen och en föreställnings alla delar men har huvudfokus på 

regissörens funktion.  

Läraren leder arbetet med lärandet genom att skapa konstnärliga förutsättningar och ramar 

som ska gynna lärandet. Detta kan ske genom uttalade konstnärliga och pedagogiska val eller 

ske intuitivt i arbetet. Uppgifterna som utförs går inte att tydligt hänskjuta till antingen en 

konstnärlig eller pedagogisk ledarroll. Att ge stimulans och respons anpassade till olika 

individer och var i processen man befinner sig som Vestin (2006) beskriver som en regissörs 

uppgift kan ju också ses som en av pedagogens uppgifter. En instruktion som läraren ger kan 
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både syfta till ett lärande och till utvecklande av den konstnärliga gestaltningen. I resultatet 

framstår inte en renodlad pedagogisk eller konstnärlig roll utan olika aspekter tar olika 

mycket plats i olika situationer. En av lärarna uttrycker att hen både är regissör och pedagog 

även om den ena aspekten ibland kan vara mer framträdande. Lärarnas handlande kan också 

både ha en pedagogisk och konstnärlig utgångpunkt samtidigt. Sammanfattningsvis 

framkommer att de konstnärliga och pedagogiska aspekterna är sammanvävda i lärarnas 

arbetsledarroll. Läraren som pedagog ska stötta lärandet i ett konstnärligt ämne och läraren 

som regissör och konstnärlig ledare måste förhålla sig pedagogiskt.  

 

Avslutande reflektion 
Under hösten 2017 lägger regeringen in ett ökat stöd till utveckling av kulturskolan i budgeten 

för 2018. Rekrytering av lärare är ett område som ska prioriteras. Pengar ska bland annat gå 

till att satsa på utbildningar som anpassas för att utbilda pedagoger till kulturskolan 

(Kulturskolerådet, 2017). Hur ska en sådan utbildning formas för att förbereda blivande lärare 

för arbete med teater inom kulturskolan? Vad innebär det att som teaterlärare i kulturskolan 

ha det som Schulman (1986) benämner som didaktisk innehållskunskap? I uppsatsen har jag 

försökt bidra med ökad förståelse för vad teaterlärares pedagogiska arbete med en 

teaterföreställning, utifrån ett mediespecifikt lärande, innebär inom kulturskolan genom att 

beskriva teaterlärares arbete och roll i det arbetet. Detta är ett område som jag tänker mig är 

relevant för en framtida teaterpedagogisk utbildning med inriktning mot kulturskolan. 

Resultatet pekar på att teaterläraren arbetar både med skapande och lärande i arbetet med en 

föreställning. De behöver ha ett brett teaterkunnande om teaterns olika delar med fokus på 

regi och skådespeleri och också kunna använda processen och konstnärliga val för att skapa 

lärande. Det konstnärliga och pedagogiska framstår som sammanvävt och teaterläraren 

behöver kunna anpassa sitt förhållningssätt och arbete till den pedagogiska kontexten. Den 

didaktiska innehållskunskapen består också av att kunna använda sin egen roll i arbetet både i 

pedagogiska avseenden och konstnärliga. Studiens resultat sätter också fokus på oförutsägbart 

och planerat lärande i arbetet med en föreställning. En kommande utbildning skulle också 

behöva ta ställning till relationen mellan oförutsägbart och planerade lärandet och hur 

föreställningsarbete ska länkas med annan undervisning eller vara själva undervisningen.  

I det vidare fältet estetik och lärande, hoppas jag att min typ av studie kan bidra med att 

sätta fokus på lärares arbete med den teaterkonstnärliga praktiken i en pedagogisk 

verksamhet. Genom att fokusera på vad lärares arbete och roll i arbetet med elevernas lärande 

om och i teater innebär kan mer kunskap om det Carlgren (2015) framhåller som en praktisk 
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kunskapstraditions särdrag och kunnande bli tydligare och hur det anpassas till en pedagogisk 

praktik. Schonmann (2005) menar att ett kunnande i teaterns språk behöver vara 

grundförutsättning i teaterundervisning. Om teaterlärares arbete med kunnandet i ämnet 

genom föreställningsarbete blir synligt kanske det Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius 

(2004) beskriver som en radikal estetik kan få en mer framträdande roll inom estetik och 

lärande. En radikal estetik som tar fasta på det som är specifikt för konsten att på komplexa 

sätt gestalta världen och skapa mening i samverkan mellan innehåll och form.  

 

Fortsatt forskning 
Jag skulle vilja veta mer om hur lärares arbete med teaterföreställningar skapar möjlighet för 

eleverna att få erfarenhet i och lära om den teaterkonstnärliga praktiken. Konstnärliga val som 

en del av det pedagogiska arbetet med en föreställning är ett område som skulle behöva 

utforskas mer. I mitt resultat framstår konstnärliga val också som pedagogiska val läraren gör 

för att ge eleverna vidgad konstnärlig erfarenhet. Det vore intressant att undersöka vidare 

inom vilka områden lärare använder konstnärliga val med det syftet och hur detta kan se ut i 

olika verksamheter och i arbete med olika åldrar. Likaså vilka konstnärliga val lärare ger 

eleverna möjlighet att göra själva som en del av det konstnärliga lärandet. 

Min studie har fokuserat på lärares arbete och roll i arbete med en teaterföreställning inom 

kulturskolan. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie inom gymnasieskolans 

estetiska program inriktning teater där lärarna har andra förutsättningar att förhålla sig till. 

Ämnet och lärandet är inramat på ett annat sätt genom att det finns beskrivningar av centralt 

innehåll, kunskapskrav och vad teaterämnet syftar till. Att utbildningen sker under en 

sammanhängande period om tre år och organiseras i olika kurser med olika innehåll är också 

en del av kontexten (Skolverket, u.å.). Hur kan lärares arbete med en teaterföreställning i den 

kontexten beskrivas? Hur arbetar exempelvis lärare med det planerade och det oförutsägbara 

lärandet i föreställningsarbete? Finns det progression i hur lärare arbetar med föreställningar 

och vilken roll den tar i arbetet från årskurs ett till årkurs tre?  
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BILAGA 1 
 
INTERVJUTEMAN  
 
Intervju med lärare A 
 
Intervju 1: 
Beskrivning av idén att arbeta en äldre svensk pjästext i föreställningen 
Lärarens idéer och elevernas idéer 
Övningar och skådespelarträning kopplade till föreställningen 
 
Intervju 2: 
Styrdokument 
Pedagogiska och konstnärliga mål och anpassningar 
Lärarens och elevernas roller och arbetsuppgifter 
 
 
Intervju med lärare B 
Beskrivning av föreställningsarbetet just nu 
Hur historien ska gestaltas 
Lärarens idéer och elevernas idéer 
Repetera och lära sig skådespela 
Fritidsaktivitet och inte vanlig skola 
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BILAGA 2 
 

Hej! 
 
Jag heter Ulrika Landell och läser en magisterutbildning i pedagogiskt arbete vid Linköpings 
Universitet. Under detta år ska jag skriva min magisteruppsats som kommer att handla om 
teaterundervisning. Jag kommer att i min studie observera och intervjua erfarna teaterlärare 
inom Kulturskolan som arbetar med en föreställning. Under hösten kommer jag att följa lärare 
A:s arbete med teatergruppen på Kulturskolan där din ungdom går. Jag kommer att informera 
eleverna om min studie och hoppas att de vill delta. Oavsett om man vill delta i studien eller 
inte så deltar man som vanligt i fördjupningslinjens lektioner. 
 
Om det är nån av ungdomarna som är under 15 år kommer jag också att höra av mig specifikt 
till berörd förälder för att få samtycke. 
Jag bifogar också den samtyckesblankett de kommer att få skriva på. 
 
Hör gärna av er om ni har frågor! 
 
Med vänlig hälsning Ulrika Landell 
Mailadress: xxx 
Mobilnummer: XXX-XXX XX XX 
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BILAGA 3 
 

Till teaterelever i teatergruppen vid X: s Kulturskola 
 
Under hösten 2016 kommer jag att göra en studie om teaterlärares arbete med föreställningar 
inom Kulturskolan. Jag kommer att följa lärare A:s arbete med teatergruppens föreställning. 
Detta innebär att jag kommer att sitta med på repetitioner/lektioner och observera arbetet. 
Eventuellt kommer jag också att filma några av lektionerna.  
 
Deltagandet är frivillig och eleverna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien. 
Ev. filmat material kommer att förvaras på säkert sätt. Alla som deltar i studien kommer att 
vara anonymiserade.  
 
/Ulrika Landell 
 
 
 
 
Jag samtycker till att medverka i studien och bli filmad under teatergruppens teaterlektioner. 
 
 
Datum: 
 
 
Eleven namn:____________________________________________________ 
 
 
Elevens underskrift:________________________________________________ 
 

	


