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Abstract 

Material collected or created through observations, discussions and interviews with a group of 

students studying theatre in the first year of upper secondary school formed the base for this 

paper. The students that took part in the observations showed a variety of motivations for the 

studies in theatre, but the major aim was to obtain qualifications for further studies at university. 

Special focus was put on a student with dyslexia attending the course in theatre from the 

perspective to strengthen general learning abilities. The training and teaching in acting skills as 

performed in the theatre studio provided the arena for the observations. The aim was to 

investigate if an interactive process as defined by Lev Vygotskij and the acting method created 

by Konstantin Stanislavski would create social and artistic development among the students in 

the study. Relational perspective, inclusive activities and interactive processes were key 

concepts in the study. Through a progression starting with a discussion about how the students 

had perceived an initial theatre performance in a castle, a drama workshop, exercises in the 

Stanislavski acting method and proceeding into production work of a classical myth and finally 

the task of writing of a short reflection about the connection between the concepts of fear and 

theatre. During the period of observation, a change in attitude could be discerned among the 

youngsters. From an initial atmosphere of doubt, mutual control and obvious polarizations the 

different individuals developed a sense of mutual acceptance and communicative relationship 

towards one another. This became evident in a concrete way when a dilemma about who was to 

play the leading role in a production was solved without intervention by the teacher. The final 

written task also showed the interactive process during the theatre work increased the students’ 

self-confidence. With this paper I wanted to take issue with the traditional hierarchy in 

professional as well as in school theatre and assert that artistic skill can be achieved with an 

inclusive and relational working process.  
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1 Inledning 

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med teater i skolan. Verksamheten 

har alltid inneburit kompromisser mellan rummets, tidens och de medverkandes 

begränsningar och teaterns krav på konstnärlig kvalitet. En spansk dramatiker sa en 

gång till mig, att bra teater kan uteslutande göras av professionella. Under åtskilliga 

internationella teaterfestivaler för barn och ungdomar runt om i Europa mötte jag ofta 

en inställning till ungdomsteater som präglades av kategoriseringar och värderingar med 

uppdelning i huvudroller, biroller och statister. Det finns en motsättning mellan idén om 

alla elevers lika värde och teaterns hierarkiska struktur, men kan en konstnärlig nivå i 

teaterarbetet på skolnivå uppnås genom ett relationellt perspektiv, en inkluderande 

inställning och med fokus på den interaktiva processen? Kan det också vara så att 

teaterverksamheten i skolan stimulerar unga människors sociala utveckling? Går social 

och konstnärlig utveckling hand i hand?  

1.1 Undersökningsområde 

Det estetiska programmet på gymnasieskolan där undersökningen genomförs, lades ner 

för snart tio år sedan. Vikande elevantal men även pedagogiska motiv var skäl till 

nedläggningsbeslutet. Skolledningen ville skapa pedagogiska förutsättningar för att de 

konstnärliga uttrycksformerna och övriga ämnen skulle befrukta varandra i ett lärande 

som vände sig till elever med högskolekompetens som målsättning. Därför 

specialutformades ett samhällsvetenskapligt- och ett naturvetenskapligt program med 

estetiska inriktningar. Eleverna följer respektive programs högskoleföreberedande 

kurser, men strålar samman över programgränsen i sina estetiska inriktningar, bild, 

musik eller teater. Specialutformningen innebär totalt 300 poäng i estetiskt praktiska 

ämnen jämförelse med 600 poäng på det estetiska programmet. Om eleverna i det 

estetiska programmet lade tyngdpunkten i sina studier på de estetiska ämnena lägger de 

flesta nu ner mer energi på de vanliga skolämnena än på den konstnärliga verksamheten. 

De flesta siktar på vidare studier och yrkesval inom andra områden än de rent 

konstnärliga. Majoriteten av de studerande inom de specialutformade varianterna av SP- 

och NV-programmen, betraktar bild, musik och teater som en extra kompetens i 

utbildningen.  

Problem och syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka samband mellan interaktiva processer i 

teaterkursen scenisk gestaltning A på gymnasiets årskurs ett och en grupp elevers 

sociala och konstnärliga utveckling. Med utgångspunkt i mötet mellan Lev Vygotskijs 

tankar om interaktiva processer och Konstatin  Stanislavskijs skådespelarmetod vill jag 

utforska hur denna utveckling äger rum i teaterverksamheten som den bedrivs i det 

undersökta fältet. Jag vill också pröva hur ett relationellt perspektiv och en inkluderande 

inställning till teaterarbete skapar förutsättningar för konstnärliga uttryck.  
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2 Teoretiskt perspektiv 

Centrala begrepp 

2.1 Scenisk gestaltning A 

Om kursen Scenisk gestaltning A kan betraktas som realiseringsfältet där interaktionen 

mellan lärare och elever äger rum, måste vi gå tillbaka till både läroplan och kursplan. 

Styrdokumenten bildar skelettet som håller upp oss som en kropp i en definierad 

struktur. I läroplanens mål att sträva mot anges inriktningen på skolans arbete och 

därmed en önskad kvalitetsutveckling (jfr, Gymnasieskolans regelbok, 2008/2009). Hur 

vi betraktar elevernas personliga och sociala utveckling beror på hur vi tolkar läroplanen 

och kursmål. Denna tolkning äger rum i det som beskrivs som ”transformeringsfältet” 

(Linde, 2001). Kursmålen i scenisk gestaltning A inbjuder till tolkning för att göra dem 

begripliga i realiseringsfältet. Läraren måste hela tiden gå tillbaka till kursmålen för att 

inte hamna vilse och den pågående konsultationen av alla styrdokument ingår i den 

pedagogiska progressionen. I målen för scenisk gestaltning A ingår att utveckla 

skapande och inlevelseförmåga. Kursen skall även ge kunskap om teaterns roll i 

samhället, ge möjlighet till analys och egna gestaltningsarbeten. Slutligen ”skall kursen 

utveckla elevernas lyhördhet, initiativförmåga och förmåga att arbeta i grupp”. I 

meningen finns ett uppfodrande ”skall” som den undervisande läraren inte kan uppfatta 

annat än som en pedagogisk utmaning . 

2.1.1 Drama med rätt att gå vilse 

I kursmålen för scenisk gestaltning A betonas som sagt att eleven ska utveckla förmåga 

att arbeta i grupp. I teaterträningen brukar den etappen i elevernas utveckling benämnas 

som drama, eller skapande dramatik. Drama som metod syftar till att genom leken skapa 

ett bejakande arbetsklimat, riva ner hierarkier och stimulera fantasin. I den observerade 

gruppen fanns stödjande och uppmuntrande beteenden likaväl som korrigerande och 

kontrollerande. Det sociala system som ungdomarna är en del av präglas av en 

tilltagande anpassning till normativt och förväntat beteende. Drama visar på en annan 

riktning bort från den korrigerande och sanktionerande normativa pressen på individen. 

I drama uppmuntras och stöds det individuella och personliga. För betyget MVG i 

kursen betonas ”ett personligt uttryckssätt genom samverkan” (Skolverket 2000). Syftet 

med alla initiala övningar som föregår teaterträningen med mål att möta publik är att 

skapa rum för alla. Skådespelaren och professorn på Teaterhögskolan i Stockholm, 

Keve Hjelm (1922-2004) menade i en diskussion om teater att ”det är rätt att gå vilse” 

(Aftonbladet, 1989). Med ett relationellt perspektiv och ett inkluderande syfte kan rum 

skapas som tillåter misslyckande. Kreativitet uppstår när man försöker hitta tillbaka när 

man gått vilse. Kreativitet handlar om att möta nya situationer. Skapas ett tillåtande 

klimat i teatersalen lär sig eleverna att hantera sina olika rädslor. I den empiriska delen 

kommer sambandet rädsla och teater att närmare behandlas.  
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2.1.2 Teater som rum för att ifrågasätta den verkligheten som 

ter sig uppenbar 

Teater ligger ibland nära den terapeutiska situationen om med det menas att syftet med 

terapi är att bearbeta företeelser genom att synliggöra dem. I sin forskningsrapport 

Babydrama, om teater för spädbarn, påstår regissören Suzanne Osten att teatern kan 

verka terapeutisk eftersom den kan ge både publik och skådespelare insikter (Osten, 

2009, s.62). Både i terapi och i teater pågår ett undersökande arbete. I teatern handlar 

det om uttryck och i terapin om möjligheter för människan att lära om sig själv. Osten 

talar om ”scenen som spegeln för våra upplevelser” där man kan gestalta inre och yttre 

verkligheter (ibid s.16).   

Hur konstrueras bilden av teatern med terapeutiska egenskaper?  Grundpelare i en 

terapeutisk diskurs inom teater är Aristoteles begrepp katharsis eller ”skådespelet som 

ett reningsbad” (Coelho Ahndoril, 2005,s 13). I en rapport om bildning och teater i 

Högskoleverkets rapport skriver Coelho Ahndoril att Aristoteles menade att människan 

kunde hantera sina svåra känslor om man på teatern upplevde gestaltande av handlingar 

som väckte fruktan och medlidande (ibid s.13). Tanken på teaterns renande effekt lever 

kvar hos teaterutövare som en immanent pedagogik.  P.J.Ödman förklarar immanent 

pedagogik som något ”smygande som genomsyrar våra liv” och som skapar en 

mentalitet eller inriktning hos vår ”mer eller mindre omedvetna världsbild 

(Ödman,1995,s.XI). Vi skulle även kunna kalla denna mentalitet för den 

kompensatoriska diskursen. Det vill säga en språklig tradition som förfäktar idén om att 

lärare inom det konstnärliga ämnesområdet mer än andra kan tillgodose elevers 

emotionella, sociala och psykologisk behov (Lindgren, 2006, s. 66).  Idén om 

teaterverksamhetens effekter för elevers utveckling är en del av denna diskurs och utgör 

ett slags paradigm. Med teaterns rollspel och scenen som forum för gestaltande 

processer uppstår en konkretisering av skolans uppdrag som det formuleras i Lpf94 

genom att elever erbjuds möjligheter till att utvecklas efter sina förutsättningar, att 

skapa grund för en positiv inställning till lärande och att stärka sin tro på sig själva.  

2.2 Social och konstnärlig utveckling 

I en skolkontext spelar sambandet mellan elevernas sociala utveckling och förmågan att 

uttrycka sig konstnärligt en betydande roll. Men vad är då social utveckling? Terje 

Ogder beskriver det bland annat som en vana vid att vänta på sin tur, kompromissa, tåla 

kritik och dela uppmärksamhet med andra (Ogder, 2003, s.24). I skolan ställs det höga 

krav redan från början på att barnet ska utveckla sociala färdigheter. I det sociala klimat 

som en skola för alla förutsätter ska man förhålla sig till andra som en social varelse. 

Undervisningen ska oavsett årskurs präglas av demokratiseringsuppdraget i enlighet 

skolans värdegrund som den formuleras i  läroplanen, ”/…/verksamheten i skolan ska 

utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar /…/ 

(Lpo94). Styrdokumenten vilar på en etisk grund som styr våra liv, men social 

kompetens kan också förklaras som en inre kapacitet. Ogder pekar på tankar, känslor 

och motivation som kommer till uttryck i socialt accepterade handlingar (Ogder, s. 24). 

För individens utveckling som en social varelse med rättigheter och skyldigheter måste 
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den inre kontrollen stimuleras och uppmuntras genom en öppen kommunikation 

(Bornstein,  Maccoby och Martin i Ogder).  

Eftersom sociala färdigheter handlar om att interagera med andra inom ramen för 

gemensamma principer och värderingar krävs också en förmåga att underkasta sig en 

viss social kontroll (ibid. s. 49). Under ungdomsåren går den unga människan in i en 

övergångsfas med nya relationer. Genom individens gradvisa internalisering förändras 

synen på tillvaron och en period av instabilitet uppstår (ibid. s.49). På en mikrosocial 

nivå i interaktion mellan individ, familj, skolan och kamratgrupper händer väldigt 

mycket. Dessa omvälvande förändringar i den unga människans utveckling tar sig 

uttryck i gestaltningsprocesser i teaterarbetet, kanske beror det på att normer och 

förväntningar inte har en lika tydlig struktur som i övrig undervisning.  

I teatern finns en strävan efter att utforska och utmana normer t.ex. ur ett 

genusperspektiv. I dramatiken finns det fler och större roller för män än för kvinnor. För 

att skapa lika villkor för flickor i teaterundervisningen måste en reflektion om kön och 

teaterroller initieras. Ska mansroller som gestaltas av tjejer framställas som män eller 

kan man byta kön på rollen? Helena Bergström spelade Hamlet på Stockholms 

stadsteater och då valde man att följa Shakespeares intentioner och Hamlet förblev man. 

Men hur skulle det vara om Hamlet var en kvinna?  

I resonemang kring teater sker en diskussion som ibland för med sig ifrågasättande av 

det sociala system som grundmurats redan på makrosocial nivå. Terje Ogder för in 

begreppet socialekologiskt perspektiv som främjar ett holistiskt och kontextuellt synsätt 

(ibid s. 72). Med avstamp i detta synsätt börjar också vandringen mot den konstnärliga 

utvecklingen. Grunden för konstnärliga färdigheter byggs genom en socialiserings- 

process som inkluderar samarbete, problemlösning, flexibilitet, delaktighet och 

påverkan, heterogenitet, integrerande lösningar. Thomas Skrtics skriver om 

specialpedagogiska utmaningar men hans uppdelning i inkluderande och exkluderande 

verksamheter går att applicera på den konstnärliga processen. För Skrtics handlar 

motsatsen till det inkluderande samarbetet om specialiseringar, icke-samarbete, 

oföränderliga strukturer, strävan mot homogenitet, segregerande lösningar (Skrtics i 

Haug, 1998). För eleverna i årskurs ett var detta perspektiv en utmaning och i de 

observationerna som jag gjorde för detta arbete ska vi möta hur de handskades med den.  

Ett paradigm som professorn i pedagogik, Eva Björck-Åkersson tar upp i en artikel om 

specialpedagogik är att en förutsättning för deltagande är att varje elev ”behöver bli 

sedd och känna sig uppskattad och få möjligheter till utveckling i samspel med andra 

(Björck-Åkersson, 2007). Konstnärlig utveckling skapas genom ett med 

specialpedagogiken jämförbart förhållningssätt.  Skillnader beskrivs och används som 

resurs och som inte problem som måste lösas med hjälp av segregering  (Eva Heimdahl 

Matsson, 2009).  

Den franske encyklopedisten Dénis Diderot  (1713-1784) jämförde skådespelet med ett 

välordnat samhälle där var och en offrar något av sina rättigheter för det helas bästa 

(Diderot i Hald, N. 2009). I diskussionen kring rollfördelningen i studiens resultatdel 

ska jag visa hur detta ”offer” kan te sig i en skolteaterkontext. Diderot talar om det helas 
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”bästa”. I konstnärliga processer förekommer omdömen som bra, bättre och bäst medan 

betygskriterierna översätter dem till personligt och individuellt. För att betrakta 

teaterverksamheten utifrån en konstnärlig nivå krävs att eleverna når en viss färdighet i 

att reproducera handlingar och text på ett sådant sätt att det blir avläsningsbart.  Susanne 

Osten definierar det som en slags objektiv sanning om den gestaltande situationen som 

uppstår om en mindre gruppåskådare kan avläsa den (Osten, 2009, s. 41). Hon förklarar 

också att vårt behov av teater ingår i människans medfödda estetiska sensibilitet (ibid).  

Regissören Anders Paulin som jag kommer att återknyta till längre fram, pekar på att 

teaterkonsten också förutsätter också en förväntad motprestation från publiken (jfr. 

Dagens Nyheter, 2008).  

Det är intressant att återknyta till Vygotskij igen när det gäller den konstnärliga 

utvecklingen. Han menade att den estetiska känslan väcker passioner som bryter det inre 

lugnet, och han fortsätter: ”Art performs with our bodies and through our bodies” 

(Vygotskij i Bråten, s.55). Parförhållandet konst och kropp kanske är tydligast i teatern 

eller som teaterhistorikern Fredrik Schyberg formulerade det: 

  

I skådespelarkonsten finner människan ett utlopp och en 

 möjlighet att manifestera sig i lek och i konst, en möjlighet att manifestera 

sig av mera organisk natur än någon av de andra konstarterna kan erbjuda, 

därför att skådespelarkonsten frambringas med själva den  

mänskliga kroppen som medium och råmaterial. 

    Fredrik Schyberg 

 

Bland teatermänniskor finns det de som anser att teaterkonsten egentligen bara kan 

uppstå i mötet med åskådare. Även om processen är viktig måste elever få tillfälle att 

spela inför publik för att bedömning av elevers prestationer ska vara möjlig. I 

föreställningen förmedlar de medverkande en färdighetsnivå som möjliggör att 

uppsättningen kan avläsas av publiken och ett möte äga rum. Den amerikanske 

regissören och pjäsförfattaren David Mamet för ett polemiskt resonemang mot 

möjligheten att lära ut skådespelarkonst i sin bok True and False, (1997). Han påstår att 

man kan bara bli skådespelare på teatern: ”The audience will teach you how to act /…/” 

(Mamet, s, 19) . Mamet betraktar klassrummet som platsen där eleven lär sig att lyda, 

men lydnad i teaterarbetet för en ingenstans. ”The skill of acting is finally a physical 

skill; it is not a mental exercise, and has nothing wathever to do with the abilty to pass a 

test” (ibid. s 19). För min frågeställning är det intressant att notera Mamets inställning 

till skådespelarutbildningen och se sambanden med Vygotskijs betoning av konstens 

roll i lärandet. När Mamet bara ser till skådespelaren, tänker Vygostskij på konsten som 

artefakter för elevens hela utveckling och lärande i samspel oavsett om syftet är att bli 

konstnär eller ej. Syftet med utbildning i vår skola är inte heller att först och främst 

förbereda eleverna för konstnärliga högskoleutbildningar. Vi ser liksom Vygotskij 

konsten som förutsättningen för att frigöra oanad energi och psykodynamisk lust att 
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prestera något ovanligt (Dale i Bråten, s. 55). I följande kapitel ska jag utveckla hur jag 

tycker mig känna igen att Lev Vygotskijs pedagogik i landsmannen Konstantin 

Stanislavskijs skådespelarmetod. 

 2.3 Lev Vygotskij och Konstatin Stanislavskij 

Den ryska revolutionens kamp mot analfabetismen skapade den sociopolitiska 

kontexten för Lev Vygotskijs gärning som psykolog och pedagog.  Under sitt korta liv, 

mellan1896 och1934 utvecklade han en teori om social aspekt på mänsklig erfarenhet 

och kommunikationen mellan människor. Vygostiskjs tänkande handlar om vad som 

sker mellan människor och att lärande sker genom internalisering av processer som 

inledningsvis görs i samspel med andra (Bråten, s.106). För Vygotskij var allt lärande 

och all undervisning kulturöverföring. Han menade att meningsfulla 

undervisningsvillkor handlar om att skapa en ny mening och att tydliggöra nyttan och 

värdet av det kulturellt givna (ibid .s 109). En viktig princip var dialogen mellan lärare 

och elev för att utveckla högre psykologiska processer. Lärarens roll är att driva eleven 

till egen problemlösning längre fram. Det finns alltså ett samband mellan vad individen 

kan prestera ensam och utan stöd och vad som presteras i samarbete. För att beskriva 

detta ömsesidiga samband mellan högre och lägre utvecklingssystem myntade 

Vygotskij begreppet proximala utvecklingszonen (Vygostskij, 1999, s. 355).  Det kan 

också beskrivas som utrymmet mellan den nivå som eleverna redan har klarat av och 

den nivå som de är på väg mot. Vygotskij pekade på att lärandet påverkar inte bara den 

närmast liggande utvecklingen, utan kan också få direkt följder för den senare 

utvecklingen (ibid, s. 308).  

Psykologen Leif Strandberg presenterar i sin bok  Vygostskij i praktiken ( 2006) många 

exempel på ur Vygostskijs teorier kan förverkligas i skolans vardag. För all utbildning 

och för teaterutbildning i synnerhet är Vygotskijs tankar mycket inspirerande. För 

teaterpedagogiken är idén om att inlärning till och med kan föregå utveckling och föra 

den vidare central. I en konstruktivistisk syn på undervisning som inspirerats av 

Vygostskij liknas medvetet och konstruktivt lärandet vid en byggnadsställning  (eng. 

scaffold).  Genom att läraren stödjer eleverna med ”vinkar, antydningar och 

uppmuntran” snarare än att förklara och direkt undervisa byggs kognitiva stöd som bit 

för bit kan monteras ned när eleverna klarar sig själva (Bråten, s.111). Elevernas 

deltagande i lärandets byggnadsställning börjar redan i leken där beteenden och socialt 

koordinerade handlingar får mening. Undervisning är enligt Vygostskij en inre 

fortsättning på leken och en källa till elevens egen utveckling. Om det är som Erling 

Lars Dale skriver apropå Vygotskij att ”leken ofta är att betrakta som ett imaginärt och 

illusoriskt förverkligande av orealistiska önskningar” (ibid s. 54) så sammanstrålar 

Vygostskijs pedagogiska tankar med Konstantin Stanislavkijs om skådespelarträning: 

”varje /er/ rörelse på scenen, varje ord måste vara resultatet av att er inbillningsförmåga 

först skapat något som är sant och levande” (Stanislavskij, 1977, s. 109). 

 I sin bok En skådespelares arbete med sig själv som kom ut på ryska 1937 beskriver 

Konstantin Stanislavskij olika träningsmetoder för att skådespelaren ska kunna finna sig 

i en fiktiv situation och reagera eller agera i enlighet med givna förutsättningar (jfr. 
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Pusztai, 2000, s. 53). Skådespelaren Allan Edwall (1924-1997) har formulerat grunden 

för Stanislavskijs arbetsmetod som att skådespelaren går från det medvetna till det 

undermedvetna och allt utspelar sig i en och samma kropp (Edwall, A. 1993) .  

Centralt i metoden är träningen av fantasin. Bland en mängd övningar föreslår 

Stanislasvskij till exempel att skådespelareleven tänker sig den underordnande 

konjuktionen om före en bisats och på så sätt stimuleras den aktiva inbillningsförmågan 

(Stanislavskij, 1937/1977, s. 88, Putsztai, s. 53). Denna övning ingick i den empiriska  

undersökningen för att se om eleverna kunde tillgodogöra sig ett centralt begrepp inom 

skådespelarutbildning. För att skapa förutsättningar för språkets utveckling och därmed 

abstrakt begreppsbildning framhöll Vygotskij lekens betydelse. I nästa kapitel ska se vi 

hur han liknar teaterspel vid språkligt skapande .  

2.2.1 Lek, teater och språk 

Lev Vygotskij  beskrev individens utveckling från barn till vuxen (ontogenes)  som en 

kontinuerlig och dialektisk rörelse beroende av att kulturbeteenden lärs in genom lek 

och arbete eller genom formell skolning. För honom var leken barnets ”livs - skola som 

fostrar det andligen och fysiskt” (Vygostskij, 1995, s.83) . Han underströk vidare dess 

betydelse för ”karaktärsdaningen och utvecklandet av världsuppfattningen hos den 

blivande människan” (ibid, s. 83). Vygotskij framhöll också sambandet mellan lek och 

teater och att det var därför som den dramatiska formen står barnet nära. Teater -

undervisningen med gymnasielever är fortsättning på leken, men i organiserad form. 

Principen om zonen för den närmaste utvecklingen gäller och leken syftar mot lärande 

eftersom det skulle vara utan nytta att vilja lära eleverna något de redan kan utföra 

självständigt (leka). Målet för teaterverksamheten är förutom dess element av skapande 

att eleverna också utvecklas inom teaterns kompetensområde med en nedre och en övre 

gräns. Eleverna arbetar i olika tempo, under ledning och assistans hela tiden i närheten 

av de övre gränserna för sitt kunnande.  Denna gräns flyttas upp efter hand och läraren 

bistår dem på vägen. I teatersalen skapas ett forum för ett aktivt, givande och ömsesidigt 

dialogiskt samspel (Bråten, s 113).  

 I samarbetet inför en teaterföreställning finns en strävan att deltagarna i processen mot 

den färdiga produktionen vet med sig hur man bäst når slutmålet (ibid. 118). Ett annat 

mål med undervisningen är att ”frigöra språket från beroendets fängelse, från de 

konkreta språkformernas och språkfenomenens fängelse” (ibid s.47). Eleven blir 

medveten om sina språkliga operationer och lär sig behärska dem. Teaterspelandet 

liknade Vygotskij vid ett nödvändigt språkligt skapande (Vygotskij, 1995). Att spela 

teater är alltså en slags interaktiv språkövning. Begrepp som undertext, paus, rytm, 

impuls och bejakande i den språkliga processen är grundläggande för ordens semantik 

det vill säga deras innehåll och mening. Heidegger menade att det estetiska finns i 

mellanrummen (Thorgersen, 2010). I dagens teater ägnas också ett intresse åt 

mellanrummen. Regissören Anders Paulin försöker aldrig berätta en historia rakt av 

utan strävar efter att sära på texter och gestaltning. I en recension kallas hans 

iscensättningar för kalejdoskopiska med ständiga avbrott, antiteser och kommentarer 

(jfr.Svenska Dagbladet, 2003). Ett resonemang om en teater med nya uttryck öppnar 
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även möjligheter för elever med olika funktionshinder. Kan till exempel en elev med 

läs- och skrivsvårigheter till följd av dyslexi tillgodogöra sig innehållet i kursen som 

ingår i det studerade fältet?  

2.3 Dyslexi och teater 

En faktor som inspirerade mig till det här arbetets frågeställning var det faktum att en 

elev med något annorlunda förutsättningar än övriga ungdomar i elevgruppen som 

skulle utgöra mitt fält, tillslöt efter ett särskilt beslut från skolledningen. Eleven hade 

under hela skoltiden kämpat med en dyslexi som diagnostiserats som allvarlig och som 

medförde stora läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi som har neurologiska orsaker 

försvårar elevens ordigenkänning, stavning och avkodningsförmåga. Karaktäristiskt är 

också att dyslexi betraktas om ihållande (Dyslexiföreningen, 2008 och Samuelsson et al, 

2009). I skolan dominerar den textuella pedagogiken: inläsning och förståelse av 

skriven text, vilket försvårar lärandet för elever.  I teaterkurserna emellertid, poängteras 

den kontextuella pedagogiken och förmåga att arbeta i grupp.  

Innan den här eleven började på SP-programmet med teaterinriktning hade 

vederbörande gått ett år på individuella programmet.  Där är grupperna små och 

undervisningen sker sällan genom interaktiva verksamheter. Syftet med studierna var att 

eleven skulle få högskolebehörighet. Föräldrar, skolledning och lärare knöt därför stora 

förhoppningar till överspridningseffekter för den här dyslexiska eleven. Monica 

Lindgren definierar dessa kompensatoriska effekter som samband mellan prestationer 

inom ett estetiskt ämne och andra ämnen (Lindgren s. 114).  Eleven var några år äldre 

än sina kamrater och studerade endast enstaka kurser med hjälp av en personlig 

assistent. Eleven deltog i all teaterundervisning på lika villkor och underställdes samma 

krav som kamraterna. Därför beslöts att assistenten inte skulle var med på 

teaterlektionerna.  
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3 Metod 

3.1 En kvalitativ metod 

Undersökningen genomfördes som en deltagande observation av en grupp unga 

människor under en begränsad tid och med hänsynstagande till tydliga ramfaktorer som 

kursplan och schema. Eleverna var informerade om frågeställning, syfte och metod. 

Eftersom jag utgick från hypotesen att drama och teater fungerar som en källa för 

socialisering som i sin tur leder till en konstnärlig utveckling, var det klart att min 

subjektiva uppfattning hela tiden skulle påverka det som jag hade för avsikt att iaktta.  

Kunde jag skapa en mer objektiv observation genom att till exempel filma eleverna när 

de agerade? Skulle jag be kollegor närvara vid lektionstillfällena etc. ? Med stöd i det 

som Cato och Bjørndal kallar ”en uppmärksam iakttagelse” med vilket de menar ett 

koncentrerat försök till observation valde jag bort tekniska hjälpmedel och 

medobservatörer (jfr.Cato och Bjørndal, 2002).  

Mitt förhållningssätt var en ”observation av andra ordningen” eller en kontinuerlig 

observation eftersom jag genomförde undersökningen parallellt med att jag ledde en 

pedagogisk verksamhet (ibid). Undersökning gjordes i enlighet med principen för en 

kvalitativ metod i den utsträckningen att jag ville spåra egenskaper och framträdande 

drag under arbetet med teatereleverna (Repstad, 1999, s. 9). Jag sökte efter 

upplysningar, letade efter sammanhang och strukturer och fokuserade på elevernas 

beskrivningar av verksamheten. Pål Repstad liknar siffror i en kvantitativ undersökning 

med texten i en kvalitativ metod. Trots att jag egentligen inte observerade text utan 

människorna och deras aktivitet så var det den skrivna texten i anteckningar och 

transkriptioner av reflektioner, intervjuer och samtal som kom att utgöra stoffet för mitt 

arbete.   

Undersökningen började med att jag vill mäta elevernas egna uppfattningar om 

samband mellan teaterverksamhet och personlig utveckling. Detta inledande samtal 

kallade jag för påståenden om slottsprojektet och hölls i teatersalen efter genomförandet 

av en teaterföreställning i ett slott inom kommunen. Vidare prövade jag en 

dramapedagogisk övning som syftade till att skapa en bejakande attityd mellan eleverna. 

Fortsättningsvis konstruerade jag ramar för undersökningen genom att använda 

Konstantin Stanislavskijs övningar och begrepp. Processen övergick så småningom i en 

iscensättande process av en antik myt med en publik redovisning som mål. Som jag 

kommer att beskriva nedan under rubriken urval, utgick arbetet från en grupp unga 

människor med olika bakgrund, med skiftande teatererfarenheter och från två olika 

program. Deras gemensamma nämnare var kursen i teater. Gruppens heterogena 

sammansättning spelade en utmanande och inspirerande roll för undersökningen. 

Kanske att jag aldrig tidigare i mitt yrkesliv har mött en så pass ”spretig” grupp 

individer. Därför koncentrerade jag mig på att under arbetet i teaterstudion, när vi 

möttes före och efter lektioner, i samband med informella samtal samt i 

intervjusituationer, hela tiden observera den sociala och konstnärliga utvecklingen i 

målgruppen. En aspekt värd att nämna är att trots elevernas polarisering och i vissa fall 
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även skeptiska attityd till teaterkursen var deras välvilja till att delta i undersökningen 

tydlig.  

3.2 Att begränsa fältet 

Pedagoger har enligt John Dewey ansvaret för att möjliggöra val av aktiviteter som 

lämpar sig för en gemensam uppläggning där alla individer kan bidra med någonting 

(Dewey, 2004, s.494). Ett sådant val är att begränsa fältet för undersökningen till en del 

av den pedagogiska progressionen för att kunna fokusera på de medverkandes sociala 

och konstnärliga utveckling. Med pedagogisk progression menas den ordning i vilken 

kunskaper förmedlas inom ramen för ett utbildningsprogram (Jfr. Pusztai, 2000, s.19). 

Jag valde därför att koncentrera observationerna till ett delmoment inom den nationella 

100-poängskursen scenisk gestaltning A.  

När delmomentet som utgjorde grunden för observationerna inleddes, hade 

höstterminen 2009 redan avklarats och ytterligare två terminen återstod innan betygen 

skulle sättas. Kursens skulle totalt pågå under ett och halvt läsår, men innebar endast ett 

lektionspass i veckan på en timme och tio minuter.  I diskussionen kring elevernas 

sociala och konstnärliga utveckling spelar förståelsen av ramfaktorernas betydelse en 

stor roll. Mona Holmqvist beskriver hur en så kallad pedagogisk design möjliggör 

studiet av vad som sker i en undervisningssituation. I en pedagogisk design sätts ljuset 

på faktorer som elevers resurser, samarbetsnivå och tänkande om sin utbildning 

(Holmqvist et al, 2006, s. 36). På liknade sätt kom Scenisk gestaltning A under perioden 

sista veckan i februari till mitten av maj 2010 att utgöra arenan på vilken eleverna 

genom utveckling av sina sociala förmågor i samspel arbetade med ett sceniskt projekt. 

3.4 Urval 

Aktörer i undersökningen 

Aktörer i min undersökning bestod som sagt av en grupp elever i årskurs ett inom SP - 

och NV-programmen, inriktning teater.  Eftersom inget antagningsprov genomfördes 

hade antagningen gjorts enbart på elevernas grundskolebetyg med undantag av eleven 

med diagnosen dyslexi som jag berörde under rubriken dyslexi och teater. I detta fall 

erbjöds utbildningsplatsen med motiveringen att teaterutbildningen skulle vara en 

stödjande och stimulerande kraft och eftersom eleven redan gått ett läsår på individuell 

programmet hade inte grundskolebetyget någon betydelse i sammanhanget. Två elever 

bytte till NV-programmet med estetisk inriktning efter att ha påbörjat sina studier vid 

andra NV-program i skolan. Bytet skedde vi olika tillfällen och en bit in på 

höstterminen. En elev gick från bild till teater inom samma program. Jag nämner detta 

för visa att gruppen formades till en enhet successivt under den inledande terminen. I 

teatergruppen fanns också olika nivåer i förståelsen och motivation för skådespeleri och 

teater, men också i förmågan att skapa sociala relationer. Under perioden som föregick 

det observerade blocket präglades gruppen av motstridiga viljor, 
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koncentrationssvårigheter och polariseringar. Eleven med de något annorlunda 

förutsättningarna beroende på diagnosen dyslexi hamnade initialt ofta utanför när 

mindre grupper skapades. Det fanns elever som tyckte att de hade hamnat på fel 

program utan att kunna precisera varför. En elev med höga betyg från grundskolan och 

höga krav på sig själv att prestera lika höga betyg på gymnasiet, uttryckte initialt 

känslor av vantrivsel.  Eleven som ansåg att kamraterna var barnsliga och att jag var 

otydlig i mina instruktioner, placerade sig ofta ensam långt från kamraterna i 

teatersalen. För deltagarna i denna heterogena grupp låg utmaningen i att fokusera på att 

i övningar och i teaterspel lära sig att socialt koordinera handlingar och att kontrollera 

sina beteenden inom ramen för de begränsningar som skolan tvingade på dem i form av 

kursmål, schemaläggning och bedömningskriterier. 

3.4.1 Att undersöka bekanta personer  

Som jag beskrev i metodavsnittet var det ett problem för undersökningens validitet att 

jag själv undervisade eleverna som jag hade för avsikt att observera. Hur skulle jag hitta 

en balans i det sociala samspelet mellan dem och mig? Vi ingick i ett 

relationsförhållande som bygger på en hierarkisk struktur, lärare – elev. En lösning på 

denna ojämnvikt fanns inbyggt i själva teaterarbetet eftersom min ansats var att utveckla 

elevernas kritiska och självständiga tänkande.  Jag hade också för avsikt att närma mig 

mina informanter med nyfikenhet, lyhördhet och vilja att ifrågasätta mig själv. I arbetet 

ingick också ett omsorgsetiskt perspektiv som bygger på antagandet att ungdomar tar 

till sig normer burna av vuxna som visar omsorg och tillgodoser deras grundläggande 

psykologiska behov (jfr. Colnerud, 2010).  Genom att ge eleverna stöd, bekräftelse och 

uppskattning ville jag som vuxen påverka samvaron i gruppen i en positiv riktning.  

3.4.2 Etiskt förhållningssätt 

Innan vi inledde kursdelen som låg inom ramen för min undersökning redogjorde jag 

för syfte och mål med uppsatsen. Vidare informerade jag eleverna om att de utgjorde 

informanterna för min undersökning och att det stod var och en fritt att inte vilja vara 

med. Jag försäkrade om de medverkandes anonymitet enligt Forskningsrådets krav på 

konfidentialitet och ett de uppgifter som jag hade för avsikt att samla in endast skulle 

användas för c- uppsatsen.  Denna ska vara tillgänglig på skolans expedition och via 

Internet (jfr. Forskningsrådet). I linje med kravet på anonymitet har jag i stället för 

fingerade namn konsekvent använt det könsneutrala substantivet elev och undvikit 

personliga pronomina: hon, han.  

I uppsatsen fokuserar jag en hel del på eleven med dyslexidiagnos. Det ser ut som om 

jag, sett ur ett yrkesetiskt perspektiv, på ett alltför snävt sätt kategoriserar en individ och 

sätter en stämpel på en enstaka person i förhållande till de övriga i den undersökta 

gruppen. Om jag inom ramen för lärarens fostransansvar har som uppdrag att stödja 

eleverna i deras socialiseringsprocess uppfattas då inte mina formuleringar som 

exkluderande. Med tanke på att idén om det relationella perspektivet på undervisning är 
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en viktig aspekt för mitt arbete, är det då relevant att i observationen framhålla en 

enstaka individs speciella förutsättningar?  

Eftersom syftet med arbetet är att granska och försöka synliggöra en process från 

exkludering till inkludering fyller emellertid etikettiseringen en funktion. Elevens 

utveckling, som jag kommer att belysa i den empiriska delen och ta upp i diskussionen, 

visar med utgångspunkt i sin diagnos att teater kan överbrygga det som bryter mot det 

normativa.  Att jag benämner eleven på detta endimensionella sätt har sin förklaring i 

metoden.  Som jag också berört var diagnosen en bidragande orsak till varför eleven 

sökte sig till utbildningen. Föräldrar, skolledning, lärarkollegor och inte minst eleven 

själv refererade till begreppet dyslexi i samtal som rörde elevens studier . I teatersalen 

rådde en öppenhet kring den här typen av dyslexi eftersom eleven hade berättat om sig 

själv och sina svårigheter för klassen. Jag hävdar etiskt sett, att öppenheten i det här 

fallet skapade förutsättningar för att skapa konkreta mellanmänskliga relationer som 

hjälper oss att begripa oss på oss själva och varandra (jfr. von Wright, 2001, s. 12).   
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4 Den empiriska undersökningen 

4.1 Ett gruppsamtal om teater och utveckling 

”Slottsprojektet” 

Som inledning i den empiriska undersökningen ville jag först stämma av med eleverna 

var de själva ansåg att de befann sig i sin reflektionsprocess kring teater och utveckling. 

För att kunna genomföra observationer i linje med min metod ville jag utgå från 

konkreta erfarenheter som gruppen och jag delade .  Denna delade erfarenhet utgjorde 

en slags plattform för den fortsatta ”uppmärksammade iakttagelsen” 
1
med tanke på 

deltagarnas inbördes polarisering, skiftande teatererfarenhet och olika grad av 

motivation och färdighet. Bakgrunden var ett uppdrag från kommunens 

kultursekreterare som gick ut på att genomföra ett teaterprojekt i ett närbeläget slott där 

även den kommunala administrationen har sina lokaler. Projektet hade till största del 

förberetts i skolans teaterstudio under höstterminen, blott enstaka repetitioner ägde rum 

i slottet. Förutsättningarna utifrån ett logistiskt perspektiv skiljde sig alltså avsevärt från 

skolrutinen. Eleverna skulle anpassa instruktioner givna i ett rumsligt sammanhang till 

helt andra (slottets) och utföra dem inom ramen för en scenisk överenskommelse. De 

skulle också handla på så sätt att de visade på inlevelseförmåga i de olika scenerna, utan 

att störa den pågående kommunala verksamheten. Som lärare och regissör för 

evenemanget svarade jag för det övergripande ansvaret, men teaterföreställningen hade 

utmanat elevernas förmåga till självständigt arbete
2
. Samtidigt hade projektet gett mig 

observationsunderlag för följa deras utveckling som deltagare i en grupp.   

Som inledning på min empiriska undersökning utformade jag en diskussion om 

slottsprojektet tillsammans med deltagarna. För att skapa ett gemensamt språkligt rum 

med syfte att kunna utbyta erfarenheter formulerade jag påståenden och ställde frågor 

om samband mellan slottsprojektet och elevernas kommunikativa och sociala 

utveckling. Det var således inte bara det semantiskt överförda stoffet som intresserade 

mig utan aktiviteten i sig som inledning på min egen reflekterande process. I 

sammanfattningen återger jag elevernas kommentarer som transkriberat citat (dvs. text 

överförd till skrift som orden föll) och ibland förmedlar endast jag innehållet i 

replikväxlingen.   

 

                                                      
1
 Se 3.1 En kvalitativ metod. 

2
  Jfr. Lpf94: Skolan ska sträva mot att varje elev tror på sin förmåga och sin möjlighet att utvecklas/…/ 
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4.1.2 Sammanfattning av gruppsamtalet kring slottsprojektet 

Hela diskussionen var väldigt trevande inledningsvis. Det verkade svårt för eleverna att 

formulera sig på ett reflekterande vis om sig själva. På min fråga om kommunikationen 

inom gruppen blivit bättre tack vare slottsprojektet kunde deltagarna efter en viss tvekan 

enas om att så var fallet. Inför ett påstående om att förmågan till samarbete med 

kamraterna hade förbättras, tyckte majoriteten att det stämde: ”Man är öppnare för 

varandra för man är med på det. Man blir tightare. Utan teater skulle det inte vara 

samma sammanhållning. Samarbete är tydligare i teater”. En elev gjorde jämförelser 

med musiken och menade att ”sjunger man fel blir de andra sura”. I teater lyssnar man 

mer på varandra och skapar tillsammans. ”Man höjer andra”. När jag påstod att 

medverkan i slottsprojektet hade påverkat studierna i andra ämnen höll en elev med och 

sa: ”Jag har lärt mig att lyssna på och ta in mina kamraters tankar, idéer och viljor”. 

Några menade att de redan kunde lyssna och var öppna för de övrigas uppfattningar. En 

person tillstod att: ”Det behöver jag lära mig”. ”Förut kunde jag inte lyssna på någon. 

Jag gjorde inte som någon sa förut, jag gjorde bara det jag ville göra själv”. I 

diskussionen som följde kring ett påstående om medverkan i slottsprojektet hade 

påverkat studierna i andra ämnen sa en elev: ”Teater är lite skönare, man sprattlar av 

sig, det skulle vara ett helvete annars”. För några hade produktionen stört studierna i 

andra ämnen och tagit tid i anspråk som borde ägnas åt läxor. Någon menade att man 

blivit säkrare att hålla föredrag. På ett påstående som handlade om att lärande skett 

genom kamraternas påverkan infann sig tystnad. Efter en stund enades ett par elever om 

att de blivit inspirerade av varandra. Någon sa: ”man lärde sig av att kolla på de andra 

först och att andras fel hjälper en att göra rätt” . Några i gruppen höll med om att lärt de 

andra något genom det sätt på vilket de själva hade agerat i slottsprojektet.  En elev 

hade lärt en annan att dansa. Humöret visade sig spela in: ”om man var glad och positiv 

hjälpte det dom som var sura”.  När denna inledande gemensamma reflektion kring var 

och ens förmåga till kommunikation och samarbete inom ramen för slottsprojektets 

interaktiva process var avslutad, kunde undersökningen fortsätta sin progression till 

följande steg i form av en dramalektion.  

4.2 En dramalektion 

Psykologen Leif Strandberg för i sin bok Vygotskij i praktiken (2006) ett resonemang 

om hur Vygotskijs teorier kan förverkligas i skolans vardag. Han förespråkar en 

pedagogik som skapar förutsättningar för samspel. Centralt i detta resonemang är hur de 

yttre interaktionella aktiviteterna skapas genom möjliga samspel i rummet. I teaterns 

värld översätts rummet till ett rum som skapas genom överenskommelse mellan 

skådespelare och publik. Rummet (l’espace) blir det skådespelarna bestämmer att det 

ska vara: en slottssal, en äng, ett sovrum, etc. Egentligen behövs inga saker för att 

rummet ska förvandlas inför åskådarna till en bestämd spelplats. Rummet skapas 

således mellan aktörerna i en psykologisk process. Vygotskij menade att psykologiska 

processer måste förstås som aktivitet (Vygotskij, 1978). För Stanislavskij var aktivitet 

samma sak som ”handlingens konsekvens” (Edvall, s14). Han menade att det fysiska 

uttrycket (handlingen) framkallar en inre ”äkta upplevd känsla” (ibid, s.14). Enligt 

Vygotskij uppstår inte psykologiska processer i hjärnan utan de växer fram i aktiva och 
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ömsesidiga interaktioner med hjälp av artefakter (Vygotskij, 1978). Återigen känner 

man igen Stanislasvkijs skådespelarmetod i Vygotskijs teorier om lärande. Med 

utgångspunkt i teorierna om handlingens konsekvens och utveckling på en social nivå 

ville jag pröva en övning med syfte att skapa ett interaktivt rum för samspel. I korthet 

går övningen ut på att en deltagare som står upp ska locka sina medspelare till att le och 

skratta. Till sitt förfogande har den aktiva spelaren en enda given mening som kan 

uttalas på ett för situationen ändamålsenligt sätt. Uppstår skratt får den stående överta 

medspelarens stol och leken fortsätter med en ny protagonist. Övningen har flera 

kvaliteter. Den har lekens roande grund, den kräver koncentration och den inbjuder till 

fysisk närhet samt driver de medverkande till att säga en given text med olika undertext.  

4.3 Teaterlektion ett  

”Det magiska om” 

Med avstamp i Konstantin Stanislavkijs begrepp ”det magiska om” ville jag pröva om 

eleverna kunde gå från en roande  och mer oreflekterad övning som beskrevs ovan för 

att sätta sig in i Stanislavskijs skådespelarmetod. Avsikten var att kartlägga deras 

utvecklingspotential i form av närmaste utvecklingszon enligt Vygostskijs tänkande. En 

förutsättning i övningen var att eleven skulle avstå från övertydliga tecken och maner 

för att ge plats åt det oförutsagda. Några valde att illustrera. Andra kom fram till uttryck 

som tedde sig svårare att förstå, men som öppnade för tolkningar hos betraktaren. Vad 

hände i personens inre? Vilka känslor rörde sig där inne? Vi kom överens om att 

kontexten eller sammanhanget skulle förklara situationen, men att syftet med övningen 

var att uppleva något framkallat av att tänka ”om”. Men inför genomförandet av en 

reflekterande aktivitet om skådespelarens arbete tvekade jag.  Skulle resonemanget 

uppfattas som mindre roligt än det tidigare mer lekande innehållet? Skulle 

rolighetskravet komma emellan och därmed hindra en utveckling? Monica Lindgren 

skriver att skolans estetiska verksamhet legitimeras av elevernas behov av att ha en 

lustfylld aktivitet (Lindgren, 2006, s. 107).  Hon beskriver detta behov av att ha roligt 

inom det estetiska fältet som en konstruktion vilken ställs i relation till andra ämnen, 

t.ex. matematik som inte behöver vara roliga för att legitimeras (ibid s. 109). För att 

ändå utmana kravet på lustfylldhet, sätta fantasin i rörelse och stimulera elevernas 

begreppsanvändning genomfördes lektionen med utgångspunkt i Stanislavskijs metod.  

4.4 Teaterlektion två 

Från det yttre till det inre 

Enligt det socio-kulturella-historiska perspektivet hänger de yttre omständigheterna och 

inre kvalifikationer tätt samman.  Från detta perspektiv i Vygotskijs anda och för att 

fortsätta studiet i Stanislavskijs upplevelsemetod som går från det yttre till det inre, 

ägnade vi lektion två till att agera med en tom kaffekopp som artefakt. Övningens syfte 

var att skapa en handlingskonsekvens som fantasin sätter igång genom att eleven 
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föreställer sig vad som händer om koppen innehåller hett kaffe, sömpulver, en spindel 

eller att den är dyrbar och inte får slås sönder etc. Från det medvetna (koppen och det 

som förknippas med koppen) går man till det undermedvetna (den känsla som koppen 

och dess innehåll framkallar).  Eleven på scenen i övningen ska agera som en skapande 

konstnär och använda sig själv som arbetsmaterial.  Vad skådespelaren än spelar så ska 

han/hon vara sig själv, sitt eget jag (jfr. Edwall, s. 15). Eleverna utförde övningen en 

och en inför varandra. Åskådarna hade till uppgift att observera och kommentera 

varandras prestationer. Med övningen ville jag se om en utveckling från lektion ett om 

det magiska om hade skett. Kunde eleverna lämna rolighetsfaktorn och koncentrera sig 

på uppgiften . Hade en lärandeprocess inträffat som gått från en yttre aktivitet till en 

inre?  Kunde jag nu skönja den kompetens som Vygotskij talar om som finns inbäddad i 

enheten subjekt-objekt-verktyg och som utvecklas genom deltagande aktiviteter 

Strandberg s. 94)?   

4.5 En utmaning för ett relationellt perspektiv och en 

inkluderande verksamhet 

Moira von Wright skriver att det relationella perspektivet utgår från att ett fenomen har 

minst två sidor. För att förstå en människa kan vi inte betrakta henne som en isolerad 

varelse. Vi kan förstå hennes handlingar i relation till sammanhanget (von Wright 2001, 

s.11). I stället för att fokusera på en individs speciella förutsättningar kan vi titta på de 

mellanmänskliga relationerna i en lärandeprocess.  Detta betraktelsesätt överfört till 

teaterkontexten innebär en utmaning mot den hierarkiska strukturen i en uppsättnings 

rollfördelning i stora och mindre roller. Även om det nu i den professionella teatern förs 

en diskussion som strävar bort från stereotypa rollbesättningar så påverkar fortfarande 

skådespelares kön, karaktär, utseende och status vem som ska spela vad i en 

uppsättning. Jag vill påstå att i skoluppsättningar får ofta konventionella uppfattningar 

vad gäller rollfördelningen en avgörande betydelse.  För att motverka detta anser jag att 

i pedagogiska sammanhang bör det relationella perspektivet vara vägledande vid 

fördelning av roller. Med hänsyn till elevens utveckling och interaktiva processer i sitt 

lärande gäller andra kriterier för rollfördelningen än i den professionella teatern. Denna 

inställning kom att prövas när vi hade lämnat lek- och övningsperioden för att inleda 

iscensättningen av den antika myten.  Gruppen konfronterades då med den oundvikliga 

frågan om vilka elever som skulle spela vad. För utvecklingsprocessen inom ramen för 

denna studie, blev det extra intressant att lösa rollfördelning i samspel med eleverna.  

En av de medverkande följde som nämnts tidigare, en specialutformad studieplan som 

motiverades av en dyslexidiagnos. Denna persons annorlunda situation skapade en 

dimension i teaterarbetet i vilken inkludering på lika villkor utgjorde en pedagogisk 

hållning som vi som grupp måste hålla oss till. Eleven hade inledningsvis berättat om 

sina svårigheter och sitt syfte med att söka sig till teaterinriktningen. Om det är som Eva 

Johansson på institutionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet menar, 

att kommunikation inte bara är orden som sägs ”utan gester, tonfall och ansiktsuttryck 

formar en helhet som berättar om människors tankar och sätt att vara ” så förmedlade 

eleven med dyslexi ett något avvikande beteende (Johansson, 2003). Avvikelsen tog sig 

uttryck att i motoriken, koordinationen och uppfattningsförmågan skiljde sig från 
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normen i gruppen.  De särskiljande elementen hade inte inneburit några problem i de 

första faserna av teaterarbetet, men i diskussionen om rollerna uppstod ett dilemma. 

Eleven ville ha en bärande roll, viktig för förståelsen av berättelsens kronologi. Jag 

kunde från ett lärarperspektiv se att uppgiften skulle vara en alldeles speciell utmaning 

för vederbörande .  

I ett samtal efter lektionen sa en elev att för att lyckas med iscensättningen borde den 

bärande rollen spelas av en person med förutsättningar att klara av uppgiften. Allt 

pekade på att den mest lämpade för rollen var en elev i gruppen som hade många års 

erfarenhet av teaterverksamhet. Det var samma elev som under höstterminen som visade 

på ovilja att knyta sociala kontakter och som hade kritiserat mig för att vara otydlig.   

Nu stod vi inför ett vägval; bejaka den dyslexiska elevens vilja och utvecklingspotential 

och kanske riskera att inte nå kvalitativa mål med uppsättningen eller ge rollen till den 

person som enligt gruppen passade bäst för uppgiften. För att närma sig dilemmat 

sammanförde jag de bägge tänkta rollinnehavarna i ett samtal om rollen. Gemensamt 

diskuterade vi och jämförde förutsättningarna i färdighet och rollens krav.  Den 

teatererfarna eleven gjorde inga anspråk på uppgiften och menade att om kamraten 

verkligen ville ha rollen skulle det vara avgörande. Eleven med dyslexi visade på en helt 

annan attityd och insisterade på att klara rollen, att verkligen vilja spela den: ” jag lovar, 

jag klarar av det, jag lovar!”. I nästa kapitel ska jag från ett relationellt perspektiv ge en 

mer motsägelsefull bild av den elev som i rolldiskussionen trädde tillbaka för kamratens 

ambitioner på huvudrollen.  

4.6 Prestation utan samspel 

I redogörelsen för vilka aktörer som ingick i undersökningen nämner jag en 

högpresterande elev som initialt visade på vantrivsel med verksamheten och med 

kamraterna. Jag beskrev hur eleven i samtalet om rollfördelning, trots känslan i 

gruppen, intog osjälvisk ställning i valet av skådespelare för huvudrollen . I ett möte oss 

emellan vid höstterminens början, beskrev vederbörande en inre känsla av tomhet och 

brist på energi. Jag kunde senare med egna observationer under lektionerna konstatera 

att eleven isolerade sig, visade ovilja för spontana kontakter och såg håglös ut. Men i 

övningar och inför målstyrda instruktioner var situationen en helt annan. Eleven visade 

då på stor färdighet i utförandet och i de reflekterande processerna. Vid inlämning av 

skrivuppgifter var denna person alltid först. Texterna gav uttryck för stor förtrogenhet 

med frågeställningar inom teaterfältet och vittnade om en avancerad analytisk förmåga. 

Ett uttryck för detta var ett teoretiskt resonemang om teater som fördes i en 

teaterrecension i vilken eleven gjorde en jämförelse mellan begreppet katharsis i den 

antika teatern och den egna reaktionen under en teaterföreställning
3
. Den typen av 

reflektioner gjorde eleven emellertid aldrig muntligt tillsammans med kamraterna. När 

vi diskuterade teaterns uttrycksmedel gemensamt i grupp var det alltid andra som talade. 

Det förelåg alltså diskrepans mellan å ena sidan elevens förståelse, färdighet och 

förtrogenhet och å andra sidan förmåga att ta del i interaktiva processer. Under den 

                                                      
3
 Se kapitel 2.1.2: Aristoteles och begreppet katharsis. 
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observerade perioden skedde emellertid en långsam förändring. Som jag noterade i 

beskrivning kring dilemmat med rollen visade eleven tecken på vilja till dialog och 

öppenhet för interaktiva processer. Diskussionen kring rollerna förde på ett slumpartat 

sätt ihop en högpresterande och en elev med stora läs- och skrivsvårigheter i en 

ömsesidig stödjande relation. I teatersalen befann sig emellertid bägge två, initialt och 

under en längre tid i utkanten av det sociala spelet som sjöd av aktivitet i form av 

gruppbildningar, småprat, fysiska närmanden och kontaktskapande. För att närmare 

bekanta oss med en annan för den här undersökningen central gestalt ska jag återge en 

intervju med utgångspunkt i teater och dyslexi. 

4.7 En intervju med dyslexiperspektiv 

I början av höstterminen förde jag och eleven med diagnosen dyslexi ett samtal om 

teater ur vilket jag här återger några citat. På min fråga om vad teater är svarade min 

samtalspartner att det var kul och fortsatte: ”Man får visa vad man kan. När rollen 

gråter, gråter jag, tårarna kommer. Man skrattar och det blir teater. När scenen är slut är 

det bara borta”. Samtalet följdes upp av en intervju nästan ett helt läsår senare. När jag 

då ställde samma fråga, fick jag till svar att: ”När man skulle låtsas att man hade en tung 

sten då kände man att den var tung. Här i teatern lär vi oss vilka svagheter vi har. Att 

alla får en roll, alla får vara med. Jag har lärt mig mycket, vänskap, trust. Det är som 

teater är en enda stor familj. Man kan vara fri här, man kan visa, inte sitt rätta jag, men 

man kan hantera om det blir överdrifter, skratt och gråt. Det kan bli jobbigt ibland”.  

Eftersom eleven liknade teatern vid en familj ville jag veta hur relationen till kamraterna 

tedde sig. Nu fick jag ett långt och med ivriga gester ackompanjerat svar:   

”I början osäker, men nu litar man på kamraterna. Man lär känna dem mer och mer. Vi 

är a pack, en flock, en grupp tillsammans.  Dom hjälpte mig: det där var bra, det där är 

för mycket. Det är tryggheten med klassen. Titta vad den och den gör, ge idéer, man 

blandar olika idéer. Det jag tycker är viktigast är om någon kommer med en idé och 

dom bara säger nej, då är det dåligt, man kan tänka på det och säga att det är okej”. 

När jag senare under intervjun ville knyta ihop teatererfarenheten med elevens dyslexi 

eftersom förhoppningar om kompensatoriska effekter av teaterstudierna spelade en 

avgörande roll i motivet till att eleven sökte sig till utbildningen fick jag följande svar: 

”Min dyslexi hindrar mitt tal. Mitt skrivande. Det är svårt med kroppsrörelser, besvär 

med kroppen, man fick träna upp det. Nu går talet bra, jag har lärt mig att se hur mycket 

som kroppen talar. Om jag stammar använder jag mig av det. Jag har lärt mig hantera 

min stamning”.   

Mot slutet av intervjun ville jag att vi reflekterade kring teaterverksamheten och 

betydelsen av kunskaper i teater för framtiden. Den typen av resonemang verkade helt 

ny för eleven som tystnade. Det ymniga ordflödet som mina andra frågor frambringat 

hejdades av tankar på teater i ett större sammanhang. Det föreföll mig som om 
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frågeställningen hörde till en högre utvecklingszon än den som eleven befann sig i. 

Informanten visade ingen förtrolighet med en reflekterande förmåga om framtiden.   

4.8 Rädsla och utveckling 

För att slutligen pröva om eleverna i min undersökning genomgått en förändring vad 

gäller den metakognitiva utvecklingen bad jag dem läsa en intervju med 

skådespelerskan Pia Johansson i Dagens Nyheter. Med metakognition menas att en 

person vet något om sitt eget tänkande (kognition), sitt minne, sin uppmärksamhet, sina 

kunskaper (Bråten, s. 61). Metakognition handlar också om kontroll över vår egna 

kognitiva process, det vill säga att vi kan övervaka, styra och reglera vårt minne och vår 

uppmärksamhet (ibid).  I intervjun påstod Pia Johansson att ”rädsla avhåller oss från att 

utvecklas” (Dagens Nyheter, 2008). Eleverna fick i uppgift att skriftligen reflektera över 

Pia Johanssons påstående och jämföra det med egna erfarenheterna (sina minnen och 

kunskaper) från teaterundervisningen.  Här ska noteras att eleverna hade en viss vana av 

att i skrift reflektera över teaterföreställningar och intellektuella frågeställning kring 

teaterarbetet. Det visade sig emellertid att tänkandet kring rädsla, utveckling och teater 

engagerade mer än någon av de tidigare uppgifterna.  

En elev skrev: ”Innan jag läste artikeln tänkte jag lite irriterat att det skulle vara ännu en 

text med ett innehåll som jag inte förstår. Så brukar det vara när jag läser om 

skådespelare eller andra saker som har med teater att göra. Den här texten hade till 

skillnad från mycket annat faktiskt gett mig något”. Den här eleven beskriver sig själv i 

sin text som ”en lite för blyg och tillbakadragen människa”. Men så länge det finns 

”givna instruktioner” är det emellertid inget problem med ”att stå och prata för 

hundratals människor”. Eleven beskriver hur det i teaterlektion ett, det magiska om, var 

lätt så länge instruktionen var ”helt färdig”, men då i den följande lektionen ”vi var 

tvungna att själva komma på en historia /…/kom rädslan fram att man inte skulle duga 

och bli illa omtyckt. Detta gör att man inte vågar göra någonting och det stoppar en från 

att utvecklas”. I en annan text beskrivs rädslan som ett resultat av människans 

flockinstinkt: ”när man är i en flock vill man inte sticka ut /…/då vill man vara och göra 

som de andra i flocken”. Eleven menar att teaterlektionerna har lärt deltagarna att 

”kontrollera vår kropp genom olika mentala träningar” och fortsätter: ”ett bra sätt att få 

bort sin rädsla är att stå på scenen och hålla på med improvisationer eller övningar med 

få personer”. Ytterligare en elev tolkar rädslan inte bara som något negativ: ”jag 

upptäckte när jag började på teatern att rädsla är en energi”. En elev gör en jämförelse 

mellan tryggheten i att ha en pjäs och repliker och att improvisera.  ”Allt står i manus 

och det är din uppgift att förmedla det till publiken. Men när det är improvisation är det 

bara du och dina tankar”. Eleven utvecklar sina tankegångar i texten och påpekar att 

”om du vågar kasta dig ut i ovissheten kan du kanske få förstärkt självförtroende. Går 

det dåligt med impron kanske du tänker att det var inte så illa att göra misstag, så med 

tiden blir impron lättare och lättare. Det känner jag själv faktiskt”. I textens avslutning 
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betonas känslan av samhörighet med gruppen och att det är jobbigt att improvisera med 

”en grupp människor du inte känner”.  

För en deltagare i undersökningen har teatern som det beskrivs i uppgiften: ”gett mig 

styrkan att kunna motstå den påhittade faran och tvingat mig att uttrycka mig på scen 

och stå framför stor publik. Nu har jag inga som helst problem med 

improvisationsövningar, men jag kommer ihåg hur det var innan”. I en text om rädsla 

och utveckling skriver eleven att ”man lär sig av sina misstag, om man inte vågar testa 

och göra misstag så lär man sig inget, om du gör något och misslyckas så lär man sig 

vad man gjorde för fel till nästa gång”. Detta kan man pröva enligt eleven under 

improvisationsövningar för att det är ”på låtsas”. Frågeställningen föreföll ha engagerat 

hela gruppen för det var den högsta svarsfrekvensen hittills av alla uppgifter. Materialet 

gav mig stoff  och lust att ge mig in i diskussionen som nu följer med syfte att nysta upp  

tråden i min tankegång som inleddes med samtalet om slottsprojektet. 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussionsinledning 

Enligt Vygotskij är deltagande aktivitet är nyckeln till utveckling. Med avstamp i den 

vygostianska diskursen om interaktiva processer som källan till utveckling har jag för 

avsikt att här kortfattat diskutera några slutsatser som jag dragit av mina observationer, 

samtal och intervjuer. Jag diskuterar varje delmoment för sig för att slutligen komma till 

en sammanfattande slutsats där jag reflekterar kring min tankar om teater som forum för 

social och konstnärlig utveckling.   

Den observerade processen startade med ett gruppsamtal för att sammanfatta ett större 

teaterprojekt (slottsprojektet). Med detta samtal som bas hade jag för avsikt att beskriva 

en progression i interaktivt deltagande. Subjekten var mina elever, objekten bestod av 

de olika uppgifterna som syftade till en slutprodukt; teaterföreställningen 

(kommunikationen med publiken) och som verktyg fungerade teaterkonsten i form av 

teknisk färdighetskompetens i teaterns språk. Dessa komponenter strålade samman i ett 

rum (teatersalen) under en begränsad tid (den observerade processen) . Monica 

Lindgren citerar Winther Jorgensen & Philips när hon i sin avhandling skriver att 

”transkriptionen är en del av själva tolkningen” (Ibid. 85). I enlighet med Monica 

Lindgrens metod för transkription av gruppsamtal skrev jag ut det som jag ansåg vara 

relevant i relation till syftet med gruppsamtalet (Lindgren s. 85) .  Genom urval och 

transkriptionen ägde en oundviklig tolkning rum. Eleverna gav uttryck för olika 

uppfattningar vad gällde påstående om hur slottsprojektet hade påverkat deras 

utveckling. I slutet av diskussionen sa en deltagare att man skulle ha behövt mer tid för 

att ta till sig påståendena och la till: ”jag är säker på att när jag kommer hem kommer 

jag att ha andra svar”. Min tolkning är att samtalet fungerade mest som en avstamp för 

att gruppen på sätt och viss skulle ta del av min forskningsfråga. Ett tydligt mönster var 

att den polarisering jag nämnde som typisk för gruppen lyste igenom under samtalet. 

Tiden var ännu inte inne för att samtal om kommunikativa förmågor, interaktiva 

processer etc. Som kommer att visa sig skedde emellertid en utveckling i dessa 

förmågor via en progression i tid och i arbetets konkretisering på scenen.  

Jag har tidigare berört Monica Lindgrens tankar om kraven på estetisk verksamhet som 

en lustfylld aktivitet (Lindgren, 2006). Teatern verkade vara lustfyllt för de här 

eleverna. I alla övningar och i arbetet med uppsättningen visade de flesta på entusiasm. 

En person utstrålade en alldeles speciell glädje under arbetets gång och en vilja att gripa 

tag i uppgifter som till och med översteg elevens förståelse, färdighet och inte minst 

förtrogenhet. Det var eleven med diagnosen dyslexi som t.ex. i samtalet om rollen 

visade brist på förtrogenheten med kraven som ställs på den som ska spela en stor roll.  

I Lpf 94 beskrivs kunskap som uttryck i olika former ”såsom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet  - som förutsätter och samspelar med varandra”. Undervisningen ska 

inte ensidigt ”betona den ena eller den andra kunskapsformen” (Lpf 94). Ordet 

förtrogenhet förefaller ändå som ett centralt kunskapsmål för teaterarbetet på 
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gymnasienivå eftersom det beskriver det svårdefinierbara mellanrum som jag berört 

tidigare med referens till Heidegger. Begreppet omsluter alla de olika och 

mångfasetterade aspekterna på teatern. I förtrogenheten med en uppsättning ingår att 

känna av medspelarnas tysta språk, att förstå och kunna agera utifrån impulser som ges 

bortom orden, känna av den ordlösa kommunikationen med åskådare och färdighet att 

läsa av och tolka instruktioner som är implicita.  Som exempel på att steget till denna 

förtrogenhet med hela processen ännu inte var taget var respondentens reaktion i 

intervjun som jag kallade en intervju med dyslexiperspektiv. Frågan om teaters roll i ett 

framtida perspektiv fick inget svar.  Kanske berodde det på att informanten ännu inte 

tillgodogjort sig de språkliga tankeredskap som behövdes för att formulera sig (jfr. 

Vygostskij 1999)? 

5.2  Den interaktiva processen i dramalektionen 

Syftet med dramaövningen som den beskrevs i den empiriska undersökningen infriades 

inte. Ska en utveckling äga rum vågar deltagarna utforska olika sätt att locka kamraterna 

till leende och skratt. Deltagarna växlar ofta mellan att stå och sitta. Det är sällan en och 

samma som agerar som protagonist i cirkelns mitt. Strandberg nämner några aspekter 

som med ett vygotskijperspektiv bör uppmärksammas för att rum för lärande ska 

uppstå: interaktioner, aktiviteter, artefakter (vilka verktyg finns att tillgå i rummet), 

utvecklingshopp samt kreativitet (Strandberg s. 24). Etableras inte dessa aspekter i 

övningen går det önskade syftet om social interaktion om intet. I övningen fanns så 

småningom en förlorade som aldrig fick sitta ned. I stället för ömsesidig assistens blev 

övningen en kamp om prestige och övningen dog. Några ”vann” och andra ”förlorade”. 

Övningen med syfte att skapa ett en bejakande och inkluderande atmosfär fick ett helt 

annat resultat än det jag eftersträvade. Den observerade gruppen tolkade leken som en 

tävlan bokstavligt. Mona Holmqvist menar att lärarens uppgift är att få eleven att ”skifta 

perspektiv” och att se ”lärande objektet på ett nytt sätt” (Holmqvist, 2006, s.12). Hon 

delar upp lärandeobjektet i tre delar: det intentionella, det iscensatta och det erfarna 

(ibid. s 12). Översatt till dramaövningen kan man fastslå att intentionen med 

lärandeobjektet som var att skapa en överenskommelse mellan deltagarna fick en 

oväntad vändning i genomförandet och att det i sin tur gav mig en insikt i att min grupp 

kunde hamna i ett exkluderande beteende vilket står i vägen för en konstnärlig 

utveckling. Som Holmqvist påpekar är det ingen överraskning för den erfarna läraren att 

undervisningen går en annan väg än den avsedda. Erfarenheten stimulerar till att söka 

andra metoder för att uppnå det avsedda. Vi gick vidare mot nya utmaningar genom att 

gräva djupare i den interaktiva processen.    

5.3 Två teaterlektioner 

De bägge teaterlektionerna med utgångspunkt i Stanislavskijs begrepp det magiska om 

kunde knytas till målen för scenisk gestaltning A: eleverna ”skall utveckla skapande och 

inlevelseförmåga” (Skolverket, 2000). Inlevelsen eller upplevelsen av en fiktiv situation 

enligt Stanislavskij äger rum om skådespelaren tillåter sig att dyka ner i sitt inre för att 

likt en fiskare vänta på att det att en känsla ska nappa på kroken. Med en introduktion i 
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Stanislavskijs begreppsvärld och metodik närmade vi oss teaterns konstnärliga väsen 

som handlar om att utforska det okända.  Vygotskij skriver att det är i puberteten som 

individen tar avgörande steg i tänkandes utveckling och eleverna bör tilldelas uppgifter 

som fodrar användning av begrepp (Bråten,1998, s.41).  

I ett framtida perspektiv kan bruket av Stanislavskijs begreppsvärld bli användbart för 

att lösa sceniska uppgifter och skapa komplexa uttryck. Övningarna kombinerade också 

självbehärskning med kreativitet.  Eftersom syftet i första hand inte var att skapa 

känslor av lustfylldhet  (jmf. Lindgren, 2006) så ställdes krav på elevernas förmåga till 

självbehärskning.  Ensam inför sina kamrater skulle de reagera på omständigheter utan 

att förevisa eller med enkla knep kommunicera med publiken. Det rådde inget 

skrattförbud, men arbete präglades av ett visst allvar, av koncentration. Som det kom att 

visa sig i skrivuppgiften kring rädsla och utveckling som avhandlas längre fram, 

uppfattades uppgifterna svårare ju mer man skulle ”hitta på själv”. Kanske var det så att 

just själva begreppsinnehållet och de givna begränsningarna byggde upp höga 

förväntningarna som i sin tur fungerade som hinder för uttryck.   Syftet med 

övningarna, inspirerade av Stanislavskijs metod, var också att en fysisk handling (ett 

agerande) skulle väcka känslor inom de medverkande som skulle lämna avtryck, ett 

minne.  Vygotskij skriver ”att samtidigt som varje känsla tar sig ett kroppsligt uttryck så 

tar den sig också ett inre uttryck i form av tankar, bilder och intryck” (Vygotskij 1995, 

s.22). Resonemanget om lärande genom kroppsliga aktiviteter sammanstrålar med 

Stanislavskijs teorier om skådespelarens inre arbete för att nå ett konstnärligt uttryck. 

Det råder alltså slående samstämmighet mellan Stanislavskijs skådespelarträning och 

Vygotskijs tankar om fantasi och kreativitet.  

I viss mån handlade övningarna också om att inte göra för mycket. Att inte vara 

övertydliga. Detta uppfattade eleverna som svårt och abstrakt, men som en elev 

påpekade ” man lär sig av se på de andra”. I teaterarbetet fyller tystnaden en viktig 

uppgift. I tystnaden, andningen, i det korta ögonblicket ryms ett slags talande tystnad. 

Kan förutsättningar skapas för att nå förståelse för detta tror jag att de medverkande i en 

teaterkurs hittar ett verktyg i utvecklingen som skådespelare. Erfarenheten av detta 

mellanrum där Heidegger som sagt placerade det estetiska, kan ge trygghet även i det 

sociala samspelet. Johan Asplund beskriver ett fenomen han kallar för asocial 

pratsamhet (Asplund, 1987/98). Det är en person som inte pratar med sin motpart utan 

snarare hindrar samtalspartnern att delta i samtalet. Medan grunden för at till exempel 

berätta en historie är att involvera motparten så utnyttjar den asocialt pratsamma denne 

snarare som förevändning för att berätta historien för sig själv (ibid, s. 42) . Finns det 

utrymme för gensvar i umgänget människor emellan uppstår dialog.  Det gäller både 

teatern och det sociala livet. Som en följd av dialogen kring begreppet det magiska om 

och erfarenheterna på scenen lämnade elevgruppen en utvecklingszon för att gå in i 

nästa. Det fortsatta arbetet med föreställningen präglades således av ett nytt allvar, en 

seriositet som inte tvingats fram genom disciplin utan blev enligt min tolkning, en 

konsekvens av att begreppen förkroppsligats i elevernas medvetande. Under denna fas 

upplevde jag också att eleverna övade sig i ”språkliga operationer” som innebär den 

slags frigörelse från ”konkreta språkformers fängelse” som Vygotskij pläderade för 

(Bråten, 1998). 
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5. 4 Ett relationellt och inkluderande perspektiv på 

rollsättningen 

Den vanliga vägen är att teaterläraren/ regissören sätter roller som en del av 

förberedelserna inför iscensättningen. Rollsättning blir ett pussel där varje bit måste 

passa för att få en helhet. Eleverna placeras i rollfack som inte sällan följer stereotypa 

uppfattningar om genus och förutsättningar.  Här stod vi inför ett vägval; bejaka den 

dyslektiska elevens vilja och utvecklingspotential och kanske riskera att inte nå 

kvalitativa mål med uppsättningen eller ge rollen till den person som enligt gruppen 

passade bäst för uppgiften. En aspekt på dilemmat handlar om det som Alexandra 

Coelho Ahndoril kallar för teaterns ambivalenta drag och som handlar om 

autencitetskravet (Coelho Ahndoril, s.37). Detta krav består av det faktum att det är en 

riktig människa som står på scenen. Skulle jag som pedagog kunna ansvara för 

konsekvenserna om eleven inte skulle klara av den stora rollen i mötet med publiken? 

Ur ett omsorgsetiskt perspektiv var jag tvungen reflektera över den situationen. Vad 

skulle hända om publikens reaktioner handlar om elevens person och inte om rollen? 

John Dewey påstod att lärare mer än många andra yrkeskårer måste blicka in i framtiden 

(Dewey,2004, s. 207). En regissör tänker på sin produktion, pedagogen på vad som 

händer med de medverkande efter produktionen. Ska teatererfarenheten vara en del i 

elevens sociala och konstnärliga utveckling måste den progressiva pedagogen uppfatta 

arbetet med eleverna i termer av vad som uppnås i förhållande till framtiden.  Som 

lärare i konstnärliga uttrycksmedel kan man stjälpa snarare än hjälpa. 

Teatererfarenheten kan bli ett plågsamt minne. Den teatervana eleven i den tunga rollen 

skulle kunna ge föreställningen den trygghet som erfarenhet ger.  Om skådespelaren 

tappar tråden hjälper tekniken och erfarenheten. För att hitta en lösning ur ett relationellt 

perspektiv gällde det i stället för att fokusera på de olika individerna och utgå från en 

dynamisk interaktiv process. Dialogen mellan de bägge aspiranterna för huvudrollen 

visade att de befann sig på olika utvecklingsnivåer. Den ena eleven såg rollfördelning ur 

ett rättviseperspektiv och stod upp för sin kamrats vilja att ha huvudrollen. Den andra 

eleven agerade ur ett mer egocentrerat perspektiv än sin kamrat genom att se till sig 

själv och sitt behov utan att reflektera inför de svårigheter och utmaningar en stor roll 

medför i relation till hela gruppen. Eleverna befann sig på olika utvecklingsnivåer, men 

i samtal och i en interaktiv teaterprocess kunde den ena eleven visa på frigörande från 

sin egen jagcentrering och på så sätt att gradvis stödja kamraten att ”genom 

ömsesidighet och samordning av värderingar, underordna sig reglerna för samverkan” 

(Piaget, 2006, s.84).  En social och kommunikativ situation uppstod i vilken de 

inblandade påverkade varandra i en ömsesidig assistens som Vygotskij talade om 

(Bråten, s. 24). Med denna handling visade eleven som initialt stod på en avancerad 

nivå vad gällde intellektuell färdighet, men som var socialt passiv, på ett progression i 

förmågan att skapa kontakt och i att ingå i en interaktiv process. En utveckling hade ägt 

rum. 



 

27 

 

5. 5 Ett samtal om dramaturgi  

Arbetet med föreställningen under den observerade perioden byggde på en antik myt, en 

fabel som skildrar ett händelseförlopp. Protagonisten i dramat påverkas av spådomar 

och ödets gång. En rad vändpunkter skapar en komplex handling som väcker frågor. 

Varför agerar människan på detta viset? Varför ser hon inte sanningen? I det klassiska 

dramat förutsetts det att publiken vet det som protagonisterna når vetskap om genom 

dramats utveckling.  Vi arbetade inte med en färdig text, improvisationen låg till grund 

för processen mot en färdig föreställning. Fabel utgjorde den röda tråden. Handlingen 

placerades i en nutidskontext. Genom att arbeta via de olika kunskapsformerna: fakta, 

förståelse, färdighet strävade vi mot en föreställning som skulle ge både medverkande 

och publik förtrogenhet (ingående kännedom) om den antika myten. Eleverna skulle 

alltså kunna historien, förstå förloppet, skapa scener och dialoger och kunna reflektera 

kring historien på ett idémässigt plan och analysera den egna prestationen i samspel. 

Denna kunskapsprogression nämndes aldrig explicit.  När en elev i ett samtal med mig 

efter lektionen påpekade att vi hade missförstått kronologin i fabeln kom samtalet att 

handla om dramaturgins roll i gestaltningsarbetet. Hur kom du fram till detta, undrade 

jag? Jag läste historien igen, flera gånger, blev svaret. Jag tänkte länge på sambanden 

och sammanhangen och kom fram till att vi hade hoppat över ett viktigt led i 

berättelsen. Eleven hade således gått tillbaka till stoffet, läst och reflekterat. Den 

gestaltande processen hade inspirerat eleven till en analys av handlingsförloppet. I 

repetitionen som följde fick eleven tillfälle att beskriva sin slutsats för kamraterna. 

Diskussionen som följde om hur nära iscensättningen skulle följa berättelsens logik 

engagerade alla tack vare elevens initiativ. Ett lärande mot förtrogenhet med det 

aktuella ämnet ägde rum i samspel . Vägen dit utgick från en praktisk och konkret 

gestaltningsproblematik. 

5.6 En utveckling från individuell till social nivå 

Strandberg påstår att tillgången till andra människor är ”det nav som all utveckling 

snurrar kring” (Strandberg, s.27). Han menar att för Vygostskij handlar utveckling om 

två stadier, först på en social nivå och sedan på en individuell nivå. I den observerade 

gruppen uppfattade jag en motsatt riktning hos eleven som visade på en avancerad 

färdighetsnivå under de betingelser som rådde under själva arbetsprocessen, men som i 

mellanrummen och i de spontana interaktionella aktiviteterna förhöll sig som en öde ö. 

Erfarenheterna och kunskaperna kunde denna person endast förmedla till mig skriftligen 

eller demonstrera i aktiviteter som jag mobiliserade. Annars förhöll sig personen passiv. 

Emellertid kunde redan under teaterprojektets genomförande på slottet märktas en 

långsam förändring i denna elevs beteende. Plötsligt togs fysisk kontakt. Istället för att 

sitta i ett hörn satt eleven tätare tillsammans med kamraterna. Ansiktet kunde spricka 

upp i ett leende från att tidigare varit stelt som en mask. I dilemmat med 

rollfördelningen som jag redogjorde för visade denne eleven på empatisk förmåga. Från 

att med hela sitt väsen signalera utsatthet och ensamhet tog eleven nu initiativ för att 

stödja en kamrat med andra förutsättningar. I kommunikation mellan de två eleverna 

med avstamp i olika utvecklingszoner utspelades ett samspel därför att fokus låg på 

föreställningen. Vygostskij skulle beskriva det som en kulturellt medierad aktivitet (jmf. 
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Strandberg s. 41). En ganska lång tid hade förflutit. Isen hade gradvis smält och 

känslomässiga kontakter hade börjat etableras. Den tidigare så avståndstagande eleven 

tog nu egna initiativ för att knyta band med andra i gruppen.  Strandberg citerar 

Bronfenbrenner som pekar på hur utveckling underlättas av att känslomässiga 

bindningar skapas mellan personer tack vare successivt mera komplexa mönster av 

aktivitet (Bronfennebrenner i Strandberg, s.96). I enlighet med den didaktiska idén i 

scenisk gestaltning A, ska deltagarna successivt möta utmaningar för att så småningom 

på ett självständigt sätt, ingå i ett konstnärligt sammanhang på scenen.  

5.7 Teaterverksamheten och rädsla 

Av elevernas reflekterande texter som utgick från Pia Johanssons påstående om att 

rädsla avhåller oss från att utvecklas kan vi se en tydlig utveckling från osäkerhet, 

blyghet och känsla av ensamhet mot en medvetenhet om rädslan som mekanism. 

Eleverna ser pragmatiskt på känslan av rädsla. En text beskriver till och med rädslan 

som energi. I en text beskrivs improvisationen som ett tillfälle då det är ” bara du och 

dina tankar”.  En motsägelsefull mening eftersom vi i improvisationsarbetet betonar just 

samspelet och att improvisationen lever på att de medverkande bollar impulser mellan 

varandra. Beskrivningen syftar förmodligen på Stanislavskijövningarna då eleverna 

agerade var och en för sig. Eleven som definierade sig själv som tillbakadragen, talar  

också om rädsla, att inte duga och att bli illa omtycktövningen då de ”var tvungna att 

själva komma på en historia”. Av alla övningar som Stansislavskij beskriver i 

Skådespelarens arbete med sig själv är de som utförs utan interaktivt stöd kanske de 

svåraste. Aktören känner sig utlämnad åt sina egna tankar och åskådarnas godtycke.   

Improviserar man i grupp känner man trygghet. Men oavsett om improvisationen görs 

ensam eller i grupp tyder elevernas texter på att det är genom improvisationsarbetet som 

man utvecklar en teknik för att kontrollera sin rädsla. Man får tillfälle att pröva olika 

situationer, uttryck som ”den påhittade faran” och ”på låtsas” vittnar om fantasivärldens 

betydelse för man ska lära ”sig av sina misstag”.  Att våga ”testa och göra misstag ” är 

viktigt för att kunna utvecklas som en social individ och som skådespelare. I teatern 

måste man vara beredd på att leva sig in sin rolls omständigheter ” även om det handlar 

om en roll som enbart ställs inför tillkortakommanden, misstag och småaktigheter” (jfr. 

Coelho Ahndoril, s. 23).   

Teaterns arbetsform med utgångspunkt i sociala situationer med påhittade komplexa 

aktiviteter skapar erfarenhet som i enlighet med John Deweys idéer ”expanderar in i 

framtiden” . Han sammanfattar mycket av teaterverksamheten när han skriver att ”till 

och med när en person bygger luftslott interagerar han med föremål som han skapar i 

fantasin” (Dewey, 2004, s. 185). I uppsatsen har jag diskuterat interaktionens betydelse 

för elevers utveckling. I elevernas texter kan vi läsa uttryck för en upplevelse av 

utveckling från blyghet, rädsla, ensamhet till förtrogenhet med situationer som kan 

uppfattas som svåra t.ex. att stå på scenen. Enligt Dewey är begreppen situation och 

interaktion oskiljaktiga från varandra (ibid). I teaterns språk betyder det att situationen 

skapas genom lyssnande och i samspel. När Lars Norén instruerar sina skådespelare och 

säger: ”Lyssna, det viktigaste av allt, lyssna på den som talar så ni vet vad ni ska svara” 

så beskriver han kärnan i den interaktiva processen i teater (Norén, 2008). Teaterns 
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kreativa kraft springer ur en ambivalent blandning av modet att både uttrycka sig 

våldsamt och förmågan till intensivt lyssnande. Lyssnandet spelar lika stor roll för det 

sociala spelet utanför scenen ty utan det kan samtalet knappast gå vidare.  
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Avslutning 

Teater kan beskrivas genom fyra förutsättningar: En vald kontext, som man avskiljer 

från vanligt liv, tranformation av person, tid och rum, sociala och estetiska regler som 

ger inramning, interaktion mellan agerande och åskådarfunktion (Ostern, A-L. et al, 

2005). Teaterarbetet i skolan erbjuder inlärningsfrämjande situationer. Jag hävdar att 

ungdomar tillägnar sig vardagsspråkets informella och spontana begrepp genom sociala 

kontakter i drama och teater. Teatern kan spela en enorm roll i människors socialisering, 

men en förutsättning är att ”det teatrala skapandet” är viktigare än att frambringa en 

imitation av vuxenteater ( jfr. Vygotskij, 1995, s. 83). Vygotskij hävdade att när det 

gäller barn kan inlärning av andras ord i form av en pjäs till och med bromsa barnets 

skapande och ”förvandlar barnet till en av texten bunden förmedlare av andras ord” 

(ibid , s.83).  I processen med den antika myten kunde jag konstatera att vad Vygostskij 

skrev om barn och teater även gällde ungdomarna i den observerade gruppen.  I en 

interaktiv process mellan dem växte dialogen fram. Alla bidrog med idéer och impulser. 

En elev i teatergruppen beskriver en utveckling från att ha varit en ”väldigt blyg person” 

till att ”våga ta plats på scenen” och fortsätter: ”Det i sin tur har lett till att jag också 

utanför teatern har blivit en självsäkrare person, vilket också fått mig själv att må 

bättre”.   

I progressionen från dramaövningar till iscensättningen under den observerade perioden 

skedde en ömsesidig påverkan. Ungdomarnas verklighetsuppfattning, erfarenheter och 

kognitiva färdigheter färgades av de intryck de mottog under arbetes gång och det 

påverkade deras reaktioner och handlingar (jfr. Ogder, s.80). Ett skäl till detta kan vara 

att när man väl är på scenen måste allt vara på riktigt som skådespelaren Niklas Hald 

uttrycker det (Hald, s.12).  Lika viktigt för denna utveckling var också tror jag, att fokus 

låg på processen och inte på det färdiga resultatet. Detta är en viktig skillnad mellan 

teater i lärandets tjänst och syftet med den professionella teatern. Det är därför som 

värderandet av ungdomars skådespelarprestationer inte bör endast handla om utförandet 

utan lika mycket omfatta individens utveckling och dess konsekvenser för hela 

lärandesituationen.  

Mitt arbete har fokuserat på eleverna i gymnasiets årskurs ett, men det är oundvikligt att 

mina slutsatser också präglas av min långa erfarenhet från fältet. Jag har t.ex. följt årets 

studenter under tre år. Deras utveckling beskriver den progression jag velat ta fram i 

uppsatsen. Dessa teatertreor spelade en iscensättning av en egen pjäs de skrivit inom 

ramen för ett projektarbete. Föreställningen som byggde på egen ”forskning” kring 

alkoholism och dess följder iscensattes helt utan min inblandning. En föreställning 

spelades med mina teaterettor som publik. Erfarna teaterelever agerade alltså inför 

mindre erfarna kamrater. För att tala med Vygostskij påstår jag att två utvecklingszoner 

möttes och i detta utrymme mellan den nivå som studenterna redan hade klarat av och 

den nivå som ettorna befann på sig uppstod lärande som ska förra bägge grupperna 

vidare. I samtalet som följde visade enstaka elever tecken på att vara emotionellt gripna 

av de äldre kamraternas spel, men diskussionen handlade om fakta kring alkohol. Hanna 

Arendt påstod att världen blir verklig och gemensam först i det offentliga ”Att något 

framträder och kan observeras av andra lika väl som av oss själva innebär i människans 
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värld att det blir verkligt” (Arendt i Thavenius, s. 234). Kan det vara så som Arendt 

skriver och att det är just därför som teater fortsätter att locka unga människor?  På 

scenen i rampljuset känner man sig levande och verklig (ibid. s.227).  

Teater är utvecklingsfrämjande pedagogik( jmf. Vygotskij i Bråten, s. 24). Lärandet i 

teater är inte att fylla på med ytterligare fakta, utan dess innebörd är att erövra nya och 

mer avancerade tankeformer – alltså att omstrukturera sitt tänkande för att låna en 

formulering av Göran Linde (Linde,2005 s.73). Tecken och symboler är invävda i den 

sociala interaktionen som individer deltar i (Bråten, s. 15). Ur Vygostskijs perspektiv 

innebär individuell kognitiv utveckling socialisering och kultivering av individen (ibid, 

s.16). När mina elever strömmade ut ur teatersalen förde de med sig en helt annan 

energi än när de kom.  Även om det inte alltid var det avsedda som vi kom att ägna 

teaterlektionen åt, så uppfattade jag det som att lärande skedde i varje 

undervisningssituation (jfr. Holmqvist, 22).  

I uppsatsen har jag velat beröra teaterns skapande processers betydelse för elevers 

utveckling både som sociala personer och som skådespelare inom ramen för Scenisk 

gestaltning A. Förmågan att kunna interagera, kommunicera och spela teater utvecklas 

till en färdighet i kursen och ingår som kompetensbärande delar av utbildningen.  Den 

kommunikativa färdigheten med alla sina nyanser är en förutsättning för konstnärlighet. 

I den slutliga processen mot genomförandet av föreställningen kunde jag konstatera att 

de unga skådespelarna hade uppnått en nivå av självständigt agerade och lyhördhet inför 

varandras impulser. Till en av de sista lektionerna kom jag sent och fann eleverna i färd 

med en uppvärmningsövning. Hur kom ni fram till det, frågade jag. Unisont kom svaret: 

gemensamt! I historien som mejslades fram hade alla medverkande en plats. Den 

ledande rollen axlades av två elever på ett interaktivt sätt. Mötet med publiken hade 

ännu inte ägt rum innan inlämning av uppsatsen, men de unga medverkandes 

konstnärliga nivå visade på en internalisering av de begrepp som övats under kursen 

som till exempel bejakande attityd vis à vis varandra, ”rätten att gå vilse”, ”språkligt 

skapande” och skådespelarens väg från det yttre till det inre.  Scenerna innehöll även en 

nivå av ”avläsbarhet” som banade vägen för att kommunikation med publiken skulle 

kunna etableras.  

Gruppen som jag betraktade som väldigt heterogen inledningsvis med motstridiga 

viljor, polariseringar och koncentrationssvårigheter stod på tröskeln till en scenisk 

redovisning som byggde på samarbete, överenskommelser kring tema, handling och 

innehåll. Eleven med dyslexi spelade en bärande roll med stöd av kamraten som 

egentligen stod på en högre färdighetsnivå. Eleverna som hade gett uttryck för 

vantrivsel tog aktiv del i förberedelserna. Fokus låg på att möta publiken. Hur skulle 

arbetet tas emot? Skulle syftet att skapa ett forum för social och konstnärlig utveckling 

krocka med de konstnärliga kvalitetskraven det slutliga resultatet? Hur skulle åskådarna 

kunna förstå den bakomliggande tanken med teaterarbetet?  Konstbegreppet är ju hur 

tänjbart som helst och är svårt att definiera. Ett vägledande värde handlar emellertid om 

originalitet. Utgår en skapande process i teatern från att alla ska få vara med, att alla på 

scenen är viktiga och att progression sker genom interaktivitet uppstår originalitet vilket 

är ett villkor för att uppfylla konstnärliga kvalitetskrav.  
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