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Teaterföreställning i skolan.  

En kvalitativ studie om hur teaterlärare arbetar på gymnasieskolans 

estetiska program med att skapa teaterföreställningar. 

Marianne Hansen  

Sammanfattning 

Jag har i denna studie intervjuat sex olika lärare på tre olika skolor i Stockholmsområdet. Studien 

handlar om hur teaterlärare skapar en teaterföreställning. Mina frågeställningar är: Hur skapar teater 

lärare teaterföreställning i skolan? Vilka metoder använder sig teaterlärare av i sin undervisning? Vad 

har lärare för synpunkter på fördelar utifrån metoder som den använder vid skapande av en 

teaterföreställning? Ingår det andra ämnen vid skapande av en teaterföreställning i skolan? Vad anser 

lärare att elever lär sig med teater i skolan? Min avsikt är inte att påvisa vilken metod eller sätt som 

passar bättre än någon annan, utan att lyfta fram flera tankar om hur man kan arbeta med 

teaterföreställning i undervisningen. Jag har arbetat med en kvalitativ metod och varje intervju tog en 

timme att genomföra. Sedan har jag transkriberat ned lärarnas svar och delat in svaren i olika 

frågeområden och analyserat det utifrån det konstpedagogiska perspektivet enligt Mia Sternudds 

avhandling. Svaren har jag även analyserat med mål att kunna använda som riktlinjer för att kunna 

skapa en teaterföreställning liksom kursmål för scenisk gestaltning som lärarna utgick ifrån när denna 

undersökning gjordes. Med det konstpedagogiska perspektivet som jag har använt mig av i denna 

undersökning handlar det om att göra en teaterföreställning till publik och att elever utvecklas socialt, 

kommunikativt och personligen med processen att skapa en teaterföreställning i skolan.   

I undersökningen kom jag fram till att alla lärare arbetar med text för att skapa en teaterföreställning i 

skolan. En del lärare som ingick i undersökningen brukade ibland utgå från improvisation. Alla lärare 

arbetade med koncentrationsövningar och fantasiövningar och hade utgångspunkten i 

Stanislavskijtekniken vid skapande av en roll i en teaterföreställning. Elevdemokrati fanns med på alla 

skolorna vid skapandet av en föreställning, men det var i regel läraren som hade sista ordet. Vissa 

skolor arbetade ämnesintegrerande och det var mest ett samarbete med svenska eller engelska. 

Samarbetet med andra ämnen bedömdes av lärarna rent generellt som mycket tidskrävande. Samtliga 

lärare som ingick i undersökningen menade att arbetet med en teaterföreställning skapar ett gott 

samarbete mellan eleverna och ett gott arbetsklimat i skolan. Lärarnas uppfattning är att eleverna med 

teater i skolan lär sig att samarbeta, ta ansvar och respektera varandra, egenskaper som är värdefulla 

när eleverna senare ska fungera i ett demokratiskt samhälle.    

Nyckelord: 

Teaterföreställning. Gymnasiet. Skådespelarteknik. Pedagogik. Ämnesintegrering. 

 



 

 

 

 

Theatrical performance in school  

A qualitative study about the way teachers at the aesthetic 

program in upper secondary school work in creating a theatrical 

performance.   

Marianne Hansen 

Abstract 

In this study I have done an interview with six different teachers of theater in three different upper 

secondary schools in the area of Stockholm. The study describes how the teachers work in creating a 

theatrical performance at the school. The questions in the study were: How do the teachers create a 

theatrical performance in school? Which viewpoints did the teachers have about the advantage of a 

certain method? Are other subjects than theater involved in the performance? What do the 

theatherteachers think of the educational value for the pupils when creating a theatrical performance? 

The method is qualitative and every interview lasted for at least an hour. Because of the long duration 

of the interviews I used a tape recorder to register the whole information which I later transcribed in 

smaller parts. The answers were analyzed from an art pedagogical perspective according to the 

definition by Mia Sternudd. 

In this study I found that all teachers worked with a written text when they created a performance. 

Some teachers in the study sometimes used improvisation. All teachers were working with trainings of 

concentration and fantasy and the foundation for them all were the techniques of Stanislavskij. 

Democracy of pupils was present in the creation of a performance, but usually the teacher had the last 

word to be told. In some of the schools the teachers worked with integration of subjects. In these cases 

integration usually was with Swedish or English. The cooperation with integration of subjects 

generally was very time-consuming. All teachers in the study thought that the creation of a theatrical 

performance in school creates a good cooperation and a good working climate. The teachers thought 

that the pupils by working with theater in school learned to cooperate, to take responsibility and to 

respect each other, qualities which are important when the pupils later are going to function as citizens 

in a democratic society. 

Keywords: 

Theatrical performance. Upper secondary school. Techniques of acting. Pedagogics. Integration of 

subjects in teaching. 
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1. Inledning 

 

 

Under min utbildning har jag sett olika sätt att skapa en teaterföreställning. Jag har mött lärare som 

arbetar på olika sätt. Någon skola arbetade ämnesövergripande med teater i skolan, och andra skolor 

arbetade med att skapa en teaterföreställning med text. Det jag vill undersöka i min uppsats är vilka 

sätt teaterlärare i skolan använder sig av för att skapa teaterföreställning i skolan. Vilka metoder 

använder sig teaterlärare av i undervisningen? Vad har lärare för synpunkter på fördelar utifrån 

metoder som den använder vid skapande av en teaterföreställning? Ingår det andra ämnen vid 

skapande av en teaterföreställning i skolan? Vad anser lärare att elever lär sig med teater i skolan? Min 

avsikt är inte att påvisa vilken metod eller sätt som passar bättre än någon annan, utan att lyfta fram 

flera tankar om hur man kan arbeta med teaterföreställning i undervisningen.   

 

I en international OECD-rapport som publicerades hösten 2010 beskrivs svenska 15-åringars förmåga 

att förstå, tolka och reflektera ämnen i naturvetenskap, matematik och läsförståelse (Skolverket, 2010). 

Av rapporten framgår att Svenska elevers kunskaper och läsförståelse har försämrats under de senaste 

åren. Vad beror det på är inte helt uppenbart. En möjlig förklaring kan vara att vissa elever blir 

skoltrötta. Samhället i Sverige har under de senaste åren förändrats. Klasskillnaderna har blivit större 

och arbetslösheten har ökat.  Hur kan man då som lärare förbättra undervisningen? En möjlig 

tänkbarhet är att man som lärare kan arbeta ämnesintegrerande undervisning, med teater och det är 

möjligt att göra undervisningen tillsammans med andra ämnen mera spännande. Denna undersökning 

kan inte påvisa om detta är möjligt, men undersökningen kan belysa lärarnas uppfattning om vad 

eleverna lär sig med teater i skolan och med ämnesintegrerande undervisning.   

 

Min avsikt är i första hand att undersöka hur lärarna arbetar med skapandet av en teaterföreställning i 

skolan, men även ovanstående problematik gör att undersökningen blir spännande och intressant att 

undersöka och att genomföra. Avsikten är inte att påvisa vilken metod eller sätt som passar bättre än 

någon annan, utan att lyfta fram flera tankar om hur man kan arbeta med teaterföreställning som metod 

i undervisningen.  

 

Följande forskningsområden ingår i uppsatsen:  

1. Lärarnas utgångspunkt vid planeringen av en teaterföreställning. 

2. Metoder som lärarna använder vid skapandet av en teaterföreställning. 

3. Elevdemokrati vid skapandet av en teaterföreställning. 

4. Ämnesintegrerande undervisning. 

5. Lärarnas synpunkter på fördelar med olika metoder. 

6. Lärarnas synpunkter om vad eleverna lär sig med teater i skolan. 

 

 

2. Bakgrund 
 

I bakgrunden i denna studie definierar jag först drama och teater om hur dessa begrepp skiljer sig åt 

inom undervisningen. I vardagligt språk används orden teater och drama ofta synonymt men inom 

undervisningen betyder teater att man använder skådespelarträning i syfte att skapa en roll till en 

föreställning. I drama används olika övningar för att utveckla gruppen och individers empati och till 

samhällsförståelse. Jag har valt att beskriva olika metoder som handlar om hur man kan skapa 

teaterföreställningar i skolan. Jag har även valt att lyfta fram delar i undersökningen som lek och 

kroppsspråket som är en del av vårt vardagliga uttryck som har samband med teaterns uttryck och 

gestaltningens uttryck. Eftersom min undersökning handlar om hur man kan skapa en teater 

föreställning i skolan har jag sedan valt att skriva om olika skådespelar tekniker.   
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2.1. Teater  
 

Teatern började formas fram i det antika Grekland samtidigt som Platon och Sokrates diskuterade 

filosofiska frågor som handlade om att förklara om världens verklighet. Det vetenskapligt filosofiskt 

tänkande som pågick handlade om att hitta en lösning till vetenskaplig förklaring till orsak och verkan, 

om vad som var rätt och fel. En annan process som pågick i det antika Grekland var den processen 

som handlade om magi och riter, det styrde människornas vardag. Genom att människorna offrade 

gåvor till gudarna genom ritualer trodde människorna att gudarna påverkade människorna som utförde 

ritualerna och offrade att de kunde få ett bättre liv (Sternudd, 2000, s. 20). Samtidigt som det 

utvecklades religiösa riter utvecklades teatern i samband med fester som hölls till gudarnas ära. I 

Grekland varande festen under tre dagar där dramatikerna skrev verk som sedan spelades upp inför 

folket (Smith & Pettersson, 1971). Båda dessa processer påverkade människornas verklighets 

uppfattning vid denna tid (Sternudd, 2000, s. 20). Teaterns åskådarplats kallades i greklands Aten på 

400-500 f kr för theatron från vilket namnet teater kommer ifrån (Smith & Pettersson, 1971, s. 14). 

Under antiken bar alla skådespelare mask. Detta var av två orsaker. Dels syntes skådepelarna bättre. 

Den andra orsaken var att kvinnorollerna spelades av män (a.a., s. 16). Med teater menas att en eller 

flera skådespelare uppträder inför publik, agerar ett händelseförlopp och förmedlar ett budskap 

(Sundberg, 2006, s. 19). Teater är kommunikation om upplevelser, situationer och kunskap som 

författaren vill förmedla till publik. Det som är en skådepelares uppgift och arbete är att spela teater. 

Skådepelaren tar sig an en roll som skådepelaren gestaltar och spelar upp inför publik. När en 

skådepelare spelar en roll tänker sig skådepelaren in hur denna person skulle reagera och agera i denna 

karaktär. Teater är ljus, kostym, koreografi, färger, texter, form, rörelse och skådespelarnas fantasi 

(Bergström, 1998, s. 1). Teater är även en spegelbild av samhällets utveckling som gör att teatern 

kontinuerligt söker nya och flera uttrycksformer (Kemecsi, 1998, s. 13). När en teaterlärare använder 

sig av teaterövningar i undervisningen är det olika improvisationsövningar och skådepelarövningar 

med koncentration och fantasiuppgifter för att kunna gestalta en roll (Järleby, 2003, Hägglund, 2001, 

Putszai, 2000). En teaterlärares syfte och arbete med teater är att utifrån olika övningar höja 

skådepelarens konstnärliga uttryck till högsta möjliga nivå. Det görs utifrån flera olika tekniker i 

undervisningen (Putzai, 2000, s. 23).  

 

2.2. Drama  
 

Ordet drama kommer i från det grekiska ordet drao som betyder handling (Hägglund, 2001, s. 32). I 

drama ingår olika övningar som rollspel, detta används både inom teater och inom drama. Men inom 

drama används det för pedagogiska syften. Med drama kan det handla om pedagogiska processer där 

man i gruppen använder sig av olika verktyg för att utveckla personer eller gruppen utifrån en situation 

eller händelse. I dramaundervisningen används elevernas egna aktivitet (Erbeth & Rasmusson, 1996, s. 

7). Drama innehåller även övningar som samarbetsövningar, kontaktövningar, lek.  Dessa övningar är 

en bro med olika grund övningar som senare går sedan över till rollspel och till improvisationer 

(Erbeth & Rasmusson, 1996, s. 65). Med drama i undervisningen används det aktiva kreativa 

handlingar som är det centrala delen. Utifrån aktiva rollspel eller forumspel i dialog kan eleverna lära 

sig att ta konkreta beslut och ställningstagande i klassrummet. I läroplanen 94 beskrivs en del är att 

eleverna ska utvecklas till ansvartagande människor och då är drama metoden ett sätt att göra det i 

undervisningen. Eleverna tränas med drama i undervisningen att samspela i grupp.  Den traditionella 

skolundervisningen riktar huvudsakligen in sig på utvecklingen av den språkliga och den logisk-

matematiska intelligensen. Människan intelligens är troligen mycket mer mångsidig än man vanligen 

tänker sig. För att utveckla andra intelligenser som den musikaliska, den spatiala och den kroppsligt 

kinestetiska intelligensen behövs andra och flera undervisningsformer. ”För att fungera väl i livets alla 

skiften behöver vi tillfälle att pröva och utveckla alla våra former av intelligens” (Hägglund & Fredin, 

1998). Dramalärarens mål är att eleverna ska växa själsligt (Putzai, 2000, s. 24). Med drama i 

undervisningen kan man som lärare samarbeta med alla ämnen i undervisningen. Drama i 

undervisningen gör eleverna aktiva och det kan göras genom att använda olika övningar i 
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undervisningen som: värderingsövningar, improvisationer, forumspel och rollspel (Byreus, 2004, s. 

46- 90, Gate & Hägglund, 1998, Lange, 2003). 

 
2.3. Fantasi, lek och kroppsspråket 
 
Viktiga aspekter kopplade till teaterämnet i skolan är fantasi och lek. För att gestalta någon annan 

person än den man själv är krävs det arbete med olika fantasiövningar i den skapande processen med 

skapande av en roll (Sundberg, 2006, s. 89). I leken ingår delar med fantasi och det ger möjlighet för 

barnen att utveckla frigörande tänkande genom fantasi skapande och rollspel. I vardagen genom leken 

gestaltar barnet verkligheten. Det kan vara när ett barn går med någon vuxen till en affär och handlar 

kan barnet sedan ta med sig vidare verkligheten till leken och leka affär (Smith & Pettersson, 1971, s. 

7). Enligt Lindqvist menar Vygostskij att ett barn lär sig av omvärlden genom andra människor. På det 

sättet lär sig barnet genom sociokulturellt perspektiv (Lindqvist, 2000, s. 62). I leken leker barnen 

fram en händelse med förlopp med roller och repliker. Leken som barnen använder består av 

koncentration och fantasi. Lek och arbete går in i varandra via så kallande teaterspel  

(Smith & Pettersson, 1971, s. 7). Leken är barnens allvarligaste sysselsättning med den dramatiska 

leken kräver fantasi och inlevelse (Lindvåg, 1998, s. 113). För att skapa en karaktär använder sig 

skådepelare av fantasi och koncentration vid ageringen vilket är samma utgångspunkt som barn 

använder vid leken.  

 

Barn uttrycker sig med kroppen före det uttrycker sig verbalt. Barn föds och vaggas utan att de ännu är 

införstådda med det verbala språket. Det som barn lär sig att läsa av först är mimiken och tonfall i röst. 

Med det mans att det kroppsliga uttrycket är det ursprungliga och det är där vi människor börjar förstå 

före det verbala språket (Erbeth & Rasmusson, 1996, s. 46). Kroppsspråket är skådepelarens 

arbetsinstrument. Undersökningar visar att 80 % är det som vi säger tolkas i kommunikationen utifrån 

kroppsspråket och 20 % är utifrån det vi säger med ord (a.a., s. 45). Kroppsspråket handlar om hur vi 

uttrycker oss med olika rörelser. Vi mimar i verkligheten allesammans som när vi vinkar och hälsar, 

rycker på axlarna, och vi går på olika sätt beroende på hur vi känner oss. I arbetet med en roll är en del 

av den processen hur en person uttrycker sig med kroppen genom övningar (Järleby, 2003). Med mim 

i undervisningen kan man förstärka rollernas uttryck och karaktär. På det sättet används kroppsspråket 

vid gestaltningen av en roll. Med mim förstärks en skådepelarens uttryck och genom mimen kan 

skådepelaren finna rytmen och tempot i det egna fysiska uttrycket och textens puls. Uttrycket blir 

starkare och skådespelaren kan finna sitt personliga uttryck samt rytm i texten (Nissen, 1970). Detta är 

grund i sig för att kunna gestalta en roll fysiskt och mimiskt inför arbetet att arbeta med en roll. Elever 

kan få en uppgift som utgår ifrån att de mimar som att de sitter på en stol eller dricker en kopp te. 

Eleverna gestaltar mimiskt material och eleverna få en möjlighet till att reflektera och diskutera över 

deras eget skapande i tal om det fysiska kroppsspråket. Eleverna blir mera medvetna om deras egna 

kroppsspråk och sin egen röst. Genom att reflektera om olika uttryck kan eleverna få en ökad 

medvetenhet om deras fysiska uttryck. Med undervisningen om kroppsråket kan lärare låta elever övas 

att tolka vad kroppsspråket säger på scenen och i vardagen.   

 

För en del elever behöver mer mod än för andra i gruppen för att spela upp. Därför är det bra att alla 

elever tränas samtidigt arbeta upp en scenvana på scenen med varierande uppgifter med olika känslor, 

uttryck, koncentrationsövningar samt samarbetsövningar (Hellman, 1992, s. 30). Att alla elever arbetar 

samtidigt på golvet är en bro över till för att sedan arbeta med teater.   

 

2.4. Språkets betydelse. Sociokulturellt perspektiv 
 

Lev Vygotskij kom ifrån en välbärgad judisk familj ifrån staden Gomel inte långt ifrån Ryssland 

(Forsell, 2005, s. 109). Enligt Forsell menade Vygotskij att en människas utveckling sker utifrån en 

social handling till en individuell tanke, det vill säga från det yttre till det inre. Vi lär oss tillsammans 

med andra människor i ett socialt sammanhang. Inom det sociokulturella perspektivet handlar det om 

att lösa problem och eleverna lär sig genom olika handlingar och genom olika situationer. 

Pedagogiken utgår ifrån att lärande sker i ett kulturellt och i ett socialt sammanhang. Först sker en 
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utveckling av socialt samverkan med andra som sedan går över till att eleverna utvecklas och kan 

arbeta självständigt. Efterhand som strukturen i att elevernas tänkande förändras och utvecklas så 

förändras också tänkandets funktion. Tänkandets utveckling är därför beroende av att eleverna 

behärskar tänkandes sociala medel, språket. Denna utveckling är i sig beroende av elevernas 

uppfostran och sociala och kulturella erfarenheter.  

 

Språket använder barnet redan innan det kan tala. Att jollra och skratta är kommunikation från barnet 

till omvärlden. När barnet lär sig att tala formas språket fram tillsammans med omgivningen och 

barnet börjar kommunicera genom ljuden som barnet börjar forma fram. Sedan övergår detta till tal 

med hjälp av kommunikation med andra människor (a.a., s. 117).  Sociokulturella erfarenheter och 

upplevelser spelar en viktig roll i begreppsbildningen och i lärandets utveckling (a.a., s. 116).  

  

Tecken och symboler betraktas av Vygotskij som de mest väsentliga av alla kulturprodukter. Tecken 

och symboler inarbetas i individens psykologiska processer och lyfter fram dem till ett högre plan, för 

att inväva dem i ett socialt sammanhang eftersom de genomsyrar i individens tankar som sedan 

överförs medvetet till individen och dess sociala sammanhang. Som att minnas ett telefon nummer 

eller att minnas en kod är en del av den högre psykologiska processen (a.a., s. 117). Det hela utvecklas 

i tanken som sedan vidare utvecklas i det språkliga ifrån det yttre till det inre. Ord och mening är en 

viktig enhet. Eleverna sociokulturella erfarenheter och upplevelser spelar en viktig roll i 

begreppsbildningen och begreppsutvecklingen i lärandets utveckling (a.a., s. 121). Språket är ett medel 

för kommunikation mellan människor och samhället. Kommunikationen sker mellan människor och 

utvecklas i möten mellan individer där kommunikation sker (a.a., s. 119- 120).  Filosofin är att 

människor alltid är på väg att utvecklas och tänka nytt och lär genom deltagande av sociala praktiker 

(a.a., s. 126). Vi formas genom sociokulturella erfarenheter som är sociala situationer om hur 

människor agerar och fungerar i samhället. Detta är en process för alla människor genom hela livet 

(a.a., s. 129). Det viktigaste att ta till sig är att vi alla är människor och att vi är olika och lär på olika 

sätt. 

 

2.5. Olika intelligenser  
 

Enligt Howard Gardners teori har vi inte bara har en intelligens utan flera olika intelligenser (Forsell, 

2005, s. 214). Det handlar om hur vi är som människor och hur vi löser problem. Och att vi är olika 

människor. Några elever vill göra diagram på saker och någon annan elev vill teckna eller skapa en 

rytm samtidigt som eleven löser ett problem. Människor med social intelligens gör gärna rollspel om 

hur människor och samhället fungerar (a.a., s. 227). Någon behöver diskutera det med en granne, eller 

bara tänka tanken på hur det går att lösa problemet på bästa sätt (a. a., s. 213). Vi har alla olika sätt att 

lösa problem. Med intelligens menar Howard Gardner hur man som människa löser ett problem.  

 

Det finns åtta olika intelligenser och elever har olika sätt att lära.  

1. Språklig intelligens. Elever som är språklig lagd behöver i undervisningen läsa och diskutera, lyssna 

och göra muntlig framställning för att ta till sig kunskaper.  

2. Social intelligens. Elever behöver i undervisningen erbjudas möjligheter till att samarbeta och lösa 

problem i grupp.      

3. Visuell rumslig intelligens. Elever har behov av att teckna och måla och visualiserar bilder och 

problem vid inlärningen.  

4. Musikalisk intelligens. För elever i klassrummet som har musikalisk intelligens är det bra om det 

ges möjlighet till erbjudande om musik och att röra sig till musik.    

5. Kroppslig- kinesisk intelligens. Elever med denna intelligens behöver fysisk aktivitet samt 

dramatisering, mim och arbeta med olika föremål vid inlärning.  

6. Logisk mattematisk intelligens. Elever behöver i undervisningen möjlighet till att experimentera, 

analysera och kategorisera för att upptäcka samband och mönster.  

7. Naturalistisk intelligens. Elever med denna intelligens ser mönster i naturen hos djur, människor 

och växter hur dessa påverkar varandra.   
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8. Intrapersonell intelligens. I undervisningen att ge eleverna möjlighet till att utforska vad eleverna är 

bra på och intresserad av att göra i skolan (a.a., s. 225).  

 

Med intelligens menas även att framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella 

sammanhang. Den traditionella skolundervisningen riktar huvudsakligen in sig på utvecklingen av den 

språkliga och den logisk-matematiska intelligensen (a.a., s. 214). Hur någon använder sin intelligens 

vid inlärning är beroende på tidigare erfarenheter, det sociala arvet och miljön. Människan har lite av 

varje intelligens. Gardner menar att människan har mer av vissa intelligenser och mindre av andra 

intelligenser. Färdigheter, kunskap och begrepp, är något som Gardner kallar för förståelse. Genom att 

variera undervisningen som kan vara olika arbetssätt och arbetsformer kan eleverna utveckla mera av 

sina andra intelligenser och förståelse som inte är lika väl utvecklade ännu som de andra 

intelligenserna som framträder hos individen. För att kunna låta flera elever blomstra och utvecklas är 

det bra med en varierad undervisning (a.a., s. 222). Enligt Gardner är elever i ett klassrum olika och 

eleverna lär sig på olika sätt beroende på vilka intelligenser som eleverna har övat. Med en varierad 

undervisning och med olika metoder att lösa problem i undervisningen kan man som lärare låta flera 

elevers intelligenser användas i klassrummet. Med drama och teater i undervisningen kan eleverna få 

en möjlighet till att utveckla flera intelligenser och därmed uppnå en större förståelse.  

 

2.6. Att dramatisera undervisningen 

 

Dorothy Heatcote är en framstående amerikansk pedagog som har använt drama som metod i 

undervisningen (Wagner, 1992). Enligt Dorothy Heatcote är en del med metoden att integrera båda 

hjärnhalvorna i undervisningen det vill säga kunskap och sammanhang. Reglerna är att eleverna 

bestämmer själva vad ett drama handlar om, men pedagogen bestämmer tre utgångspunkter och det är 

tid, plats och specifika omständigheter. Handling baseras på dramatisering utifrån undervisningens 

ämne och eleverna påverkas då till att tänka utifrån frågor som läraren ger till i eleverna i 

undervisningen och till att lösa problem. En övning som man kan använda enligt Heatcotemetoden är 

att eleverna får en uppgift att gestalta en grupp fattiga och grupp rika människor ifrån slutet av 1700-

talet. Sedan kan eleverna använda kläder och själva bestämma vem de gestaltar i denna tid, för att 

sedan ta ett gemensamt foto där eleverna kan då vara stilla i frysta positioner. Den ena gruppen kan gå 

fram och trycka på någon av eleverna i den andra gruppen och eleven som får ett tryck kan då berätta 

om vem eleven gestaltar och var någonstans personen bor, och hur personen levde på denna tid.  På 

det sättet kan eleverna tänka sig in om hur man levde på denna tid med hjälp av dramatiseringens 

fantasi.  

 

Eleverna påverkas till att lära att ta egna beslut utifrån den information som läraren ger till eleverna.  

Heatcote ansåg att drama kan användas inom skolans alla ämnen som en metod vid inlärningen 

(Wagner, 1992). Genom öppna frågor i undervisningen får eleverna en möjlighet till att utvecklas och 

att diskutera samt reflektera om innehållet i undervisningen. Enligt Heatcotemetoden ansvarar läraren 

för att klassen uppträder respektfullt, läraren ger även eleverna uppmärksamhet om det som sker på 

scenen och kan pausa eller frysa spelet med filosofiska frågor. Som vad händer om vi gör så här, eller 

om det kommer ett ånglok hur agerar eleverna då?  Genom öppna frågor i undervisningen får eleverna 

en möjlighet att utvecklas och att diskutera samt reflektera om innehållet i undervisningen. Frågorna 

som ges har flera funktioner. Läraren kontrollerar processen, täcker igen hål som eleven inte förstår 

samtidigt som det skapas en öppenhet och en möjlighet till reflektion och diskussion. Genom att 

diskutera och lyssna övas eleverna i social kompetens och eleverna lär sig att lyssna på varandra och 

att samarbeta
 
(Sträng & Dimenäs, 2000, s. 123). Eleverna kan utvecklas även i psykologi som innebär 

att eleverna ur en spelad situation med teater och med en dialog i klassrummet kan få förståelse om 

hur en situation kan ha uppkommit.  Dessutom står det skrivet i Lpo 94 i kapitlet förståelse och 

medmänsklighet att skolan och undervisningen ska främja förståelse av andra människor och förmåga 

till inlevelse (Läroplanen, 1994). Dorothy Heatcotes metod ger en möjlighet att använda fler ämnen i 

undervisningen som historia eller svenska men även andra estetiska ämnen som bild, dans, foto eller 

musik.  Dorothy Heatcote använde sig av olika lekar för att lära grundskolelever engelska och historia. 
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Med drama i undervisningen är allt möjligt, fler dörrar öppnas till inspiration, nya insikter, flera möten 

mellan eleverna, nya tankar och fler idéer.  

 

2.7. Vändpunkter och budskap 
 

En text eller manus innehåller punkter som kallas för vändpunkter, som driver handlingen framåt 

(Gate & Hägglund, 1990, s. 28). Karaktärerna på scenen har ett budskap som de agerar till publiken 

från scenen (Sundberg, 2006, s. 19). Att i ett möte visa hinder/vändpunkter finns med i texter som 

skådepelare får öva sig på scenen att gestalta till publik genom övningar. Det utvecklas ifrån en idé till 

en produkt. Tanken är att föra fram budskapet som författaren har skrivit. Sedan kan man som läsare 

tolka saker på olika sätt. Det beror på var och när pjäsen spelas (a. a., 2006).   

 

En pjäs ska innehålla punkter som kallas för vändpunkter och som driver handlingen framåt 

(Andersson, 2001, s 80). Regissörens arbete är att kunna komplettera författarens tankar och budskap 

med pjäsen. Vad är det författaren vill berätta med pjäsen? Vilka är vändpunkterna i pjäsen? Det är 

viktigt att alla delarna är tydliga, speciellt att man diskuterar budskapet med eleverna så att hela 

gruppen har samma svar på budskapet i pjäsen, att alla drar åt samma håll. Budskapet är pjäsens 

riktning. För att ha ett klart budskap som förmedlas till publiken kan det vara bra att skådespelare gör 

en grundlig rollanalys i processen med att skapa en rollkaraktär. De givna omständigheterna för 

skådespelare är platser i pjäsen, situationer i pjäsen, pjäsens budskap, författarens budskap och vad 

skådepelarens budskap är och vad gruppen gemensamt vill berätta för publiken. Detta är 

utgångspunkterna för en pjäs som tillsammans med gestaltning, rekvisita, plats, text, tempo och fantasi 

skapar en föreställning (Kemecsi, 1998, s. 35). Det kan vara ljudet eller ljuset i scenen som man vill 

arbeta fram för att förstärka en replik eller någon rekvisita som är viktig för handlingen. Man kan även 

arbeta med olika sinnen som ljus eller olika ljud som påverkar skådepelarens karaktär på scenen och 

som påverkar publikens intryck (Sundberg, 2006, s 15-28). Det fysiska uttrycket som är kroppsspråket 

påverkar skådepelarens uttryck. Genom rörelser förmedlas känslor som inte kan sägas med ord 

(Wagner, 1992).   

 

Teater är ett brett konstnärligt uttryck som omfattar det fysiska kroppsliga uttrycket med olika tempon, 

talet och rösten. Det är viktigt att läraren kan erbjuda olika variationer och metoder. När man skapar en 

pjäs med elever så blir det inte alls som eleverna tror i början utan delar stryks och läggs till beroende 

på pjäsen, budskapet och rollerna i pjäsen utvecklas. Genom att förändra och pröva sig fram finner 

eleverna under tidens gång sina karaktärer genom repetitionerna. Ju mer eleverna/skådespelarna kan 

sin text desto starkare hittar de sina karaktärer med föreställningens utveckling. Metoder som att gå 

och handla med sin karaktär och ropa till varandra i skogen med olika röster och dialekter är några sätt 

för att hitta sin karaktär. Elevernas karaktärer kan intervjuas av varandra men även en spelad journalist 

i gruppen kan intervjua skådespelarna för att eleverna ska hitta fram till sina karaktärer (Gate & 

Hägglund, 1998). 

 

 

 2.8. Att arbeta fram en teaterföreställning i skolan 

 

När man arbetar med en teaterföreställning finns det många olika sätt att skapa en teaterföreställning. 

Det traditionella sättet att skapa en teaterföreställning är att utgå från ett färdigskrivet manus med 

rollbeskrivningar och låta eleverna lära sig rolltexten som den är. Man kan improvisera fram olika 

roller i en föreställning med utgångspunkt i en aktuell händelse ifrån en tidningsartikel eller en saga 

(Fredin & Hägglund, 1993, s. 73). Som teaterlärare kan man skriva en egen teaterföreställning med 

rollbeskrivningar som är speciellt skrivna för eleverna och det kan vara med eller utan 

ämnesintegrerande situationer (a.a., s. 145). Ett annat sätt är att låta eleverna själva skriva texten till 

roller till en föreställning med utgångspunkt från händelser eller något ämne som historia. Ett annat 

sätt är att använda ett skrivet manus eller dramatisera om ett skrivet manus till en färdig föreställning, 

sist och inte minst att arbeta med andra lärare i processkrivning/teman som kan vara någon del i ett 
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ämne såsom demokrati och mänskliga rättigheter. Basen är att texten innehåller budskap som 

förmedlas till publik (Sundberg, 2006, s. 52). 

 

2.9.  Teater och drama i skolan 
 

Med teater och drama i skolan som undervisning kan man som lärare omsätta teori till praktik, det vill 

säga att eleverna kan spela olika situationer/historiska händelser utifrån text med en eller flera ämnen i 

undervisningen. Om eleverna får möjlighet i undervisningen att gestalta situationer och personer kan 

det ge eleverna en ökad förståelse om samhället och vår gemensamma världs historia. Enligt Wagner 

(1992) kan man använda sig av teoretiska ämnen i skolan vid undervisningen och dramatisera för att 

sedan spela upp inför publik. Eleverna kan övas med rollspel eller med forumspel och det kan göras 

integrerande med flera ämnen i undervisningen som religion, historia, svenska, samhällskunskap, 

livskunskap eller psykologi (Byreus, 2004). Genom att använda sig av drama/teater kan eleverna 

motiveras eleverna till att lära nya områden. Det kan vara en situation med rollspel eller forumspel där 

alla eleverna deltar, uppgiften kan handla om att elever gestaltar och läser om andra världskriget. 

Genom att använda sig av teater eller drama kan eleverna leva sig in i en annan tid och man kan 

förhoppningsvis motivera eleverna till att reflektera över händelser och till att lära nytt. 

 

Med forumspel i undervisningen innebär det att eleverna spelar upp en situation som är en konflikt 

eller ett dilemma och som kan handla om orättvisa, makt, härskartekniker, kränkning eller mobbning. 

Skådespelarna som är eleverna spelar upp situationen två gånger. Den första gången tittar åskådarna på 

situationen i forumspelet utan att ingripa. Den andra gången kan någon ur publiken gå in och ändra på 

situationen genom att knacka på den skådespelare som man anser gör helt fel. Denna elev får gå och 

sätta sig och åskådaren spelar skådespelarens roll för att förändra mönstret i föreställningen (Byreus, 

2004). På detta sätt skapas det en ny föreställning. Forumspel kan användas till att bryta mönster. En 

situation som ett forumspel kan handla om en familj som är judar. Dottern Maja blir tillsammans med 

en kille som heter x och är nazist. Pojkvännens kompisar som även dem är nazister får reda på att x är 

tillsammans med Maja, och kompisarna börjar hota familjen. Här kan publiken gå in för att påverka 

nazisternas bild. Metoderna kan se olika ut beroende på syftet. Manus kan ha flera budskap. Det beror 

på var gruppen och läraren arbetar och vart man lägger tyngdpunkten i budskapet. Det finns en orsak 

och verkan om det som sker i en pjäs, och detta är viktigt att tydliggöra vid skapandet av 

föreställningar. Forumspel kan utvecklas till en pjäs. Forumspelet är en metod inom drama, men när 

det utvecklas till ett budskap till publik går det över till en föreställning som är teater (Sundberg, 2006, 

s. 19). Genom att eleverna får spela olika roller och genom diskussion synliggörs tankar och 

värderingar som blir tydliga och kan påverkas genom reflektion. Med aktiva övningar i 

undervisningen så kan man som lärare göra det möjligt för eleverna till att positivt utvecklas genom att 

spela relationer. Målet med rollspel och forumspel är att skapa en förståelse för olika människors 

situation och då är rollspel eller forumspel några sätt att göra det i undervisnings syfte (Byreus, 2004). 

 

Genom att eleverna får visa känslor med hjälp av dramaövningar i undervisningen kan övningar ge 

eleverna en större förståelse och samförstånd om oliktänkande. Som lärare kan man göra eleverna 

medvetna om elevernas omedvetna ideologi om samhället och situationer, genom att uppleva 

situationer som eleverna agerar spelar upp inför varandra eller för publik. Med aktiva övningar kan 

undervisningen påverka och förändra negativa identifikationer på saker och situationer för eleverna, de 

skolas även inför livet. I läroplanen står det att skolan ska stå för alla elevernas harmoniska utveckling 

och öka elevernas respekt för varandra. Teater/drama fungerar i skolan som undervisningsmaterial och 

kan arbetas med andra ämnen, för det ger även en inbjudan till samtal om känslor, relationer och 

droger (Byreus, 2004, s.46, 151). 
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2.10 Improvisation 

 

I leken ingår det att använda fantasin och barnen som går på drama och teaterkurser kan få övningar 

att använda sin egen fantasi som att härma något djur eller visa någon situation. Improvisationer kan 

ingå som en del av fasen med att skapa en teaterpjäs som att dramatisera ur olika föremål till en hel 

föreställning. Med improvisation handlar det om att agera en händelse på scenen. Handlingar kan 

ageras på flera olika sätt utifrån vad den som gestaltar vill agera i stunden (Hellman, 1992, s. 25). Med 

improvisation tränas det upp en snabbhet och till att agera spontant och till att agera direkt. Inför att 

skapa en improvisation kan gruppen som ska improvisera komma fram till en handling, spelplatsen 

och roller. Keith Johnstone är en förgrundsfigur inom improvisation. Han har skapat grunden 

acceptans i improvisation. Om en deltagare säger det brinner i tunnelbanan, då är grunden enligt Keith 

Johnstone att alla skådepelare på scenen vid improvisationen säger ja till att det brinner i tunnelbanan, 

säger man nej så blockerar man denna fortsatta händelse. Metoden kallas för acceptans (Johnstone, 

1985). Med ett ja utvecklas händelsen vidare och improvisationen kan utvecklas. Det som är viktigt 

enligt Johnstone vid improvisation är att inte tänka för mycket utan agera utifrån det som kommer 

direkt i tanken. Det är det som han kallar att vara en spontan och bra skådepelare, att kunna ta vara på 

idéer och gestalta dem utan att blockera. En annan variant som Johnstone har utvecklat från 

improvisationer är såkallad teatersport. Det fungerar på det sätt att skådespelarna agerar inför publik 

och det är två olika grupper som tävlar mot varandra. En från varje grupp går upp i taget, publiken 

bestämmer vilka skådepelarna är och var de befinner sig och att ett möte ska tas. Skådespelarna känner 

inte varandra. Vem som vinner improvisationen avgör publiken. När en improvisation görs till publik 

går det över till teaterföreställning då det finns sändare med budskap till publik (Sundberg, 2006, s. 

19).  

Med improvisation i drama och teater finns det många olika utgångspunkter. Man kan improvisera 

världens tråkigaste pjäs – det vill säga att det inte händer någonting i pjäsen. Personerna är tråkiga och 

det finns inga händelser i scenerna. Motsatsen är att improvisera en intressant pjäs där det händer en 

massa saker, att det blir strejk och alla affärer är stängda och att alla människor agerar på olika sätt 

utifrån händelsen (Gate & Hägglund, 1990, s. 28). Eleverna kan få tre olika saker och improvisera 

utifrån eller genom att använda sinnet kan de improvisera musik och ljud i undervisningen (a.a., s. 24). 

Improvisationsövningar kan man även ha när man arbetar med språk, dialogövningar kan användas för 

att öva upp språket.  Då det finns en möjlighet för eleverna till att öva upp språket i en spontan spelad 

situation. (Lange, s. 45) Eleverna kan få olika lappar om vem de är, vilken situation det är och spela 

karaktären på engelska, franska eller spanska i språkundervisningen. En annan variant är att eleverna 

får göra ett tv-program på ett annat språk. Eleverna kan även få improvisera rollfigurens tankar utifrån 

text. Man brukar säga att rollfigurens tankar är rollkaraktärens undertext. (Gate & Hägglund, 1990, s 

32). 

Parallellimprovisationer finns även med i Heatcotemetoden. Syftet med att improvisera är att 

synliggöra scenernas budskap samt pjäsens rytm. Metoden är att eleverna spelar scenen utan text, det 

vill säga att eleverna improviserar scenen men att handlingen är i en ny miljö. Improvisationen kan 

göras med musik och dans eller med olika tempo. Detta är för att skådepelare ska hitta sitt uttryck men 

även en variation i rösten och texten. Heatcote ansåg att det som sker i det spontana fysiska uttrycket 

vid improvisation var viktiga uttryck för pjäsens äkthet och helhet. För äkthet i de fysiska 

handlingarna ger en äkthet åt rollen (Wagner, 1992, s.65). När man arbetar med att skapa en 

teaterföreställning kan man låta eleverna improvisera fram scenerna utan att ha med sig texten. Sedan 

kan man återvända till texten. Detta är ett sätt att få bättre textförståelse och konkretisera scenernas 

händelser (Hellman, 1992, s. 71). Syftet med improvisation är antingen pedagogiskt eller att utveckla 

det konstnärliga uttrycket hos eleverna i undervisningen (Järleby, 2003 s. 61). 
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2.11. Styrdokument för gymnasiet 

 

En ny läroplan för gymnasiet kommer att vara aktuell från höstterminen 2011.  När denna 

undersökning gjordes var det fortfarande 1994 års läroplan som var gällande. Den nya läroplanen är 

färdigskriven men är fortfarande under pågående process. Den är just nu hos regeringen som ska 

godkänna. Den nya läroplanen ska vara klar för att bli offentlig vecka 33 (har haft samtal med 

skolverket angående läroplanen för gymnasieskolan.) Den nya läroplanen för gymnasiet innehåller 

samma utgångspunkter som läroplanen 94, men den har moderniserats till dagens nya skolreform med 

nya betygsordningen.  

 

 

I läroplanen 94 står bland annat att skolan ska främja förståelsen för andra människor och arbeta för 

jämställdhet. Eleverna ska lära att leva sig in i andras villkor. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att 

pröva olika arbetssätt. Med drama och teater i skolan får eleverna både möjlighet att förstå andra 

människor, leva sig in i andra personers tillvaro och pröva flera arbetssätt. 

I läroplanen står även att undervisningen ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens samt förmågan att lösa problem tillsammans. Med en teaterföreställning i skolan ges det 

möjlighet till att eleverna övas i kommunikation genom att eleverna får möjlighet till utveckla 

förmågor genom övningar i undervisningen. Enligt läroplanen ska undervisningen i skolan öka 

elevernas förmåga att förstå och medverka i kulturellt, socialt och politiskt liv och därigenom bidra till 

det demokratiska samhällets utveckling.  

 

 

3. Skådespelartekniker 
 

 I detta avsnitt diskuterar jag Stanislavskij, Brecht och Way. Dessa tekniker och metoder är de sätt som 

mest används inom teater och drama.  

 
3.1. Att arbeta med distans till rollen 
 

 

En skådespelare uttrycker sig genom hela kroppen med rösten, kroppsspråket, känslor och med ett 

minne. Bertolt Brecht kom från Tyskland. Brecht var dramatiker och samhällskritiker. Brechts teknik 

är att agera med distans till rollkaraktären som skådespelaren gestaltar. Han ansåg att skådepelaren inte 

skulle identifiera sig med rollkaraktären. En skådepelare behöver inte visa så mycket av de privata 

känslorna i ageringen. Brechttekniken innehåller frågor vid agering som: Vad är det som händer 

personen? I användandet av Brechttekniken använder skådespelaren även regissörens tankar vid 

gestaltning av en roll. Därför ingår inte inlevelse utan att det ska finnas en distansering till rollen. En 

roll är bara en roll, medan hos Stanislavkij att det är en äkta och sann människa som denne gestaltar 

(Kemecsi, 1998, s. 19- 21). Utifrån det upplever skådespelaren sin roll med någon annans tankar. 

Brecht förespråkar olika metoder för att skapa en distansering vid agering (Järleby 2009, s. 225). 

Enligt Järleby (2009) innehåller Brecht tekniken att handlingen på scenen inte ska vara halvhjärtade 

utan uttrycket ska vara tydligt på scenen. Men hur kan en skådepelare ha distans till sig själv vid 

agering? Brechtmetoden innehåller tre delar för att göra detta möjligt. Det är överföring av tredje 

person, överföring till det förflutna och medläsning av scenanvisningar och kommentarer. I studierna 

med repetitioner kan deltagarna byta roller med varandra och då kan skådepelarna arbeta upp de nya 

bilderna som de får vid ageringen (Järleby, 2009, s. 225). Detta är ett sätt där skådepelaren kan se och 

upptäcka nya delar av den gestaltande rollen med distans.  
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3.2. Att vara äkta på scenen 
 

Hur kan man ge liv åt en påhittad människa på scenen? För det har Stanislavkij byggt upp ett system 

(Kemecsi, 1998, s. 23). Stanislavskijmetoden handlar om realism, att gestalta någonting så äkta som 

möjligt på scenen. Stanislavkijs teknik innehåller ett träningsprogram med olika indelningar som 

handlar om psykologisk realism (a.a., s. 10). Inom teater finns det två olika inriktningar när det gäller 

skådespelarkonst. Den ena inriktningen betonar upplevelsen och den andra inlevelsen. Stanislavkij 

använder sig av inlevelsen (a.a., s. 19). För att kunna vara äkta på scenen bygger tekniken på 

koncentrations övningar vid uppbyggandet av en roll, den inre koncentrationen är att arbeta med 

sinnena som lukt och smak. Den yttre stanislavkijtekniken är att arbeta med yttre koncentrations 

övningar som utvecklar skådepelarens fantasi och föreställningsförmåga, det kan vara en övning som 

att tänka sig att vara ett träd eller en stol i sin karaktär. Skådepelaren kan få frågor som: När lever du 

och vad upplever du? Ett teaterstycke förmedlas genom skådespelarens inlevelse, och det görs via 

fantasi och med tankar. Att förmedla med tankar till publiken så äkta och korrekt som möjligt är 

skådepelarens ansvar. Skådespeleriet kräver av en skådepelare att denne bygger upp ett liv på scenen 

och går in för rollen helhjärtat i varje föreställning. Enligt Konstantin Stanislavskijs teknik lever sig 

skådespelaren in i rollfigurens känsloliv, ingen upplevelse utan tankar, inga känslor utan att intellektet 

dominerar (a.a., s. 92). Stanislavkijtekniken handlar om att en skådespelare använder sig av sitt egna 

känsloregister vid ageringen. Skådespelaren bygger upp sin roll och måste ha ett mål med sina scener 

som: Var kommer jag ifrån? Var är jag på väg? (a.a., s. 31). Denna metod är för att ge rollen ett liv på 

scenen. Det är även viktigt att en skådepelare är medveten om sitt mål med ageringen i scenerna och 

om varför skådespelaren är där. Då uppfattar publiken gestaltningen av rollen tydligare (a.a., s. 31). 

Motsatsen är om en skådepelare går in på scenen och inte vet varifrån skådepelaren kommer eller var 

skådepelaren är på väg, då agerar skådespelaren utan fantasi och ageringen är inte äkta. 

Stanislavkijtekniken är realism och alla teatrar i västvärlden bygger mer eller mindre på hans synsätt 

och metod (a. a., s. 21). Stanislavskij byggde upp en teknik som består av olika element och det är 

fantasi, koncentration, kontakt och tempo och rytm. För att gestalta någonting så äkta som möjligt 

krävs mycket arbete med koncentrationsövningar, fantasi och kontaktövningar för att kunna agera med 

inlevelse och för att kunna göra det så äkta som möjligt. Det finns en synlig process och en osynlig 

process som handlar om en skådepelares uttryck på scenen. Den osynliga delen enligt Stanislavskij är 

kroppsspråkets betydelse som måste bli synlig på scenen. Därför behöver skådepelare vara medveten 

om det kroppliga uttrycket på scenen. Om en skådepelare inte har en medvetenhet om det kroppsliga 

uttrycket på scenen kan inte skådespelaren på scenen uttrycka sig som denne vill. Då når inte 

skådepelaren fram till åskådare. För att känslor och tankar ska nå till publiken behöver skådepelaren 

ha en medvetenhet om hur ageringen är i förhållandet till karaktärens budskap. Det vill säga att 

sändaren som är skådespelaren behöver leva sig in i vem karaktären är som denne gestaltar och ha en 

medveten fysisk agering (a. a., s. 24). 

För att nå publiken behövs det att skådepelaren är fokuserad och hittar en realism i spelet. En teknik 

för att hitta det fysiska uttrycket på scenen är avslappningsövningar som att känna av olika delar av 

kroppen (a. a., s. 25). Avslappningsövning kan även vara att ligga på golvet och tänka att man är 

avslappnad i någon kroppsdel som överarmen. Med avslappningsövningar tränas skådepelaren i 

koncentration samt i att vara fokuserad. Avslappningsövningar är enligt Stanislavskij bra för att 

skådepelare ska vara avslappnade på scenen och kunna styra sin kropp (a.a., s. 26). Scenen är som ett 

stort förstoringsglas, därför blir alla uttryck på scenen viktigare och större. Skådepelaren är i centrum 

och allt det som skådepelaren visar på scenen är tydliga. I arbetet med att skapa en roll sker en del av 

övningar utifrån fantasi. En annan övning som används heter: Som om. Den går ut på att 

skådepelarens sovande fantasi väcks. Övningen kan vara att en skådespelare får ta på sig ett par 

vanliga skor och det är ingenting speciellt med det. Men om teater läraren säger att det är person X 

skor skulle skådepelaren reagera på ett helt annat sätt. Att fantisera är en viktig del för att kunna kläda 

i en roll och gestalta den med inlevelse så äkta som möjligt (a.a., s. 42).  
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3.3.  Att utveckla elever till hela människor 
 

Enligt Brian Ways metod är det viktigt att arbeta med att utveckla hela människan. Hans tankar var att 

människans koncentration bygger på de fem sinnena som hörseln, känseln, synen, smaken samt lukten. 

Men även fantasin, att lära känna till sin egen kroppshållning och behärskningen, det egna intellektet, 

talet och förmågan att prata har betydelse. Metoden innehåller övningar för att få eleven till att 

anstränga sig lite till – att hitta elevens alla resurser. Det görs genom olika övningar men det bör göras 

regelbundet för att öva upp individernas resurser: Detta innebär regelbundna övningar, varierande 

övningar för träning av fantasin och språket samt användning av kroppen, träning av rörelse så att 

eleverna blir medvetna om sin kropp i förhållande till rummet och omgivningen. Det kan göras med 

musik och dans samt stadiga och regelbundna talövningar för att elever ska lära sig att föra över idéer 

och känslor till andra, dock inte till en publik.  

 

Eleverna övas i att lära sig att lyssna till andras idéer och känslor. Träning används för att använda den 

egna känsligheten för att tränas inför den egna självbehärskningen och social medvetenhet. 

Regelbunden träning i att bli medveten om andra människor utvecklar elevernas egen känslighet. Det 

sista är att regelbunden träning i att använda sitt egna känsliga jag i undervisningen för att eleverna ska 

upptäcka och bli medvetna om sig själv och samhället (Way, 1973, s. 218). 

 

Grunden och roten enlig Waymetoden är att bygga upp eleverna till hela människor. Därför ska barn 

tränas i att byggas upp med olika övningar. Barn behöver bygga upp en styrka så att de inte reagerar 

känslomässigt på publiken. Barn saknar den känslomässiga mognaden och ska bara spela upp inför 

publik när de är redo för det. Waymetoden är inte att utbilda elever till skådepelare utan till hela 

människor och det görs genom att använda olika sinnen (a.a., s. 27). Med drama i undervisningen 

menar Way att människor utvecklas till mera empatiska och omtänksamma individer. Produkten 

föreställning är inte målet utan målet är att få kunskap med hjälp av att gestalta någon annan än sig 

själv med fantasi och leva sig in i en annan tid. Genom att eleverna får en möjlighet att använda sina 

sinnen får eleverna kunskap om sig själva och genom aktiva dramaövningar kan elevernas 

medvetenhet om sig själva och samhället öka. Genom att använda empatiövningar och 

samarbetsövningar lär sig eleverna även att samarbeta bättre.  

 

 

3.4. Sammanfattning av teaterteorier.  
 
Enligt Kemetsci beskrivs Stanislavskijtekniken som en dramatisk gestaltning och Brechttekniken 

beskrivs som episk, för att skådepelaren har distans till rollen vid gestaltningen (Kemesci, 1998). 

I användandet av Brechttekniken använder skådepelaren även regissörens tankar vid gestaltningen av 

en roll, och utifrån det upplever skådepelaren rollen med någon annans tankar och det blir inte alls lika 

till sin gestaltning som vid Stanislavskij tekniken. Brecht tekniken innehåller frågor vid agering som: 

Vad är det som händer personen? I användandet av Brechttekniken använder skådespelaren även 

regissörens tankar vid gestaltning av en roll. Därför ingår inte inlevelse utan att det ska finnas en 

distansering till rollen. En roll är bara en roll, medan Stanislavkijs metod innebär att det är en äkta och 

sann människa som denne gestaltas (a.a., s. 19). Det handlar om att utgå från själv vid gestaltningen av 

en karaktär. Om en ung skådepelare ska spela en äldre dam så är tekniken den att skådepelaren går in 

med tankar om jag vore 80 år hur skulle jag gå? Hur skulle jag klä jag mig? Vad skulle jag äta om jag 

vore 80 år?  Brecht tekniken är att skådespelaren har distans till rollen. Med denna teknik innebär det 

att skådepelaren inte hämtar information av sitt personliga jag vid rollgestaltningen. Tankar vid 

gestaltningen av en rollkaraktärs tankar blir på ett annat sätt som: Hur går den här personen? Vad 

tycker den här karaktären om för mat? (a a., s. 21) Det som båda dessa tekniker har gemensamt är att 

det krävs höga prestationer av skådepelaren och det är den sceniska gestaltningen och den 

psykologiska människoskildringen som är det centrala. 
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Waytekniken handlar om att utveckla hela människan med uppgifter som har med känslor och sinnen 

att göra för att utveckla människor till människor med empati och förståelse. Way arbetar inte med att 

skapa en teaterföreställning för publik. Syftet är att utveckla eleverna.  

 

 

4. Tidigare forskning 
 

Kent Hägglund har skrivit en avhandling om Ester Boman som arbetade med ämnesintegrerande 

undervisning (Hägglund, 2001). Ester Boman arbetade på Tyringe Helpension som var en skola för 

enbart flickor. Anita Lindvåg har skrivit en avhandling om Elsa Olenius och vår teater. Båda Ester 

Boman och Elsa Olenius har använt sig av teater och drama inom skolan för att aktivera teoretiska 

ämnen i undervisningen och båda bodde och verkade i Sverige (Lindvåg, 1998). Inom tidigare 

forskning som handlar om skådespelartekniker har Istvan Putzai skrivit en avhandling om 

Stanislavkijs metod som innehåller olika steg för att kunna skapa en roll som en skådepelare behöver 

tränas med. Tankarna var att förnya den ryska teatern och höja kvalité till konst. Systemet är uppbyggt 

av en blandning av influenser ifrån romantiken, naturalismen, och positivismen (Pusztai, 2000, s. 39). 

Många teatrar har tagit efter hans metoder att lära ut. Vad innehåller metoden och vad för mål är det 

med att arbeta på det sättet? (a.a., s. 39). Anders Järleby har 2001 skrivit en avhandling om 

skådespelarens ansvar och minne samt om rekvisita. Silius-Ahonen från Finland har skrivit om 

kroppslig förankring. Mia Marie Sternudd har skrivit en avhandling som handlar om drama pedagogik 

utifrån fyra perspektiv som är intressant att begrunda över när man skapar en teaterföreställning i 

skolan (Sternudd, 2000). En fördjupning av vad eleverna lär sig med teater i skolan har beskrivits av 

Chaib (Chaib, 2006). 

 

4.1. Ämnesintegrerande undervisning  

 

Tyringe Helpension som skolan hette var en skola för enbart flickor (Hägglund, 2001, s. 238). Kent 

Hägglunds avhandling beskriver Tyringe Helpension där pedagogen Ester Boman arbetade 

ämnesintegrerande. På skolan arbetade Boman med drama som metod i de humanistiska ämnena.  I 

nybörjarkurser som i språket franska kunde hon använda sig av sagor som eleverna dramatiserade och 

framförde eller visade upp i smågrupper. Hon arbetade med att dramatisera detaljer ur historiekursen 

och det kunde vara för eleverna själva eller för andra (a. a., s. 175-178). Året 1920 byggs det en 

utomhusscen på skolan i Tyringe för att skapa bättre möjligheter för att spela teater på skolan. Året 

1921 visade eleverna en dramatisering av Viktor Rydbergs sagor för föräldrar. Hägglund skriver att 

det var en stor variation av olika varianter av den dramatiska metoden i undervisningen vid skolan 

Tyringe helpension 1912-1921. Eleverna som var endast flickor fick läsa mycket olika dramatiska 

pjäser, allt ifrån klassiker till små pjäser i andra språk och ny skriven dramatik i undervisningen. Det 

förekom även rollspel med kostymer med scener med olika miljöer som historiska Aten. Dessa 

dramatiska teaterspel hade en viktig social funktion på skolan. För att kunna göra dessa föreställningar 

krävdes det ett mycket omsorgsfullt och tidskrävande arbete. På skolan var det två kvinnliga lärarinnor 

som undervisade och det var Ester Boman samt Ebba Sjöberg.  Dessa kvinnor hade en föreläsning där 

de pratade för vikten av drama och teater i undervisningen, att det var personlighetsutvecklande samt 

att teatern även har en social fostrande inverkan. När eleverna gör teater lär de sig att samarbeta i 

grupp (a.a., s. 222). Den som verkade mest på skolan var Ebba och teatern på skolan avtog efter året 

1928 då hon slutade för att gifta sig. (a.a., s.223). 

Vidare beskrivs i avhandlingen en annan viktig reformpedagog som hette Elsa Köhler och som under 

1930-talet drev ett projekt för folkskollärare i Göteborg. Metoden som hon talade om för lärarna 

handlade om att aktivt dramatisera undervisningen. Genom att dramatisera undervisningen får 

eleverna möjlighet att agera aktivt i undervisningen och eleverna får en chans till verklig inlevelse med 

stämningar från tidigare tid (a.a., s. 225). 
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Annie Hammarstrand var en folkskollärarinna som var nära Elsa Köhler. Elsa Köhler föreslog en rad 

olika metoder enligt författaren Hägglund, som att göra radioprogram eller läsa dialoger mot varandra 

eller att göra olika rörelser och agera till musik och sång. När Hammarstrand arbetade med drama i 

skolan skrev eleverna ned pjäsens text under arbetet gång, för att scenerna ständigt är föränderliga. 

Därför tyckte hon att det var bra att texten inte skrivs ned direkt utan efter hand.  Hon menade även att 

dekor och kläder tar mycket onödigt tid så det behövdes inte, det var inte så viktigt. I sin bok: 

”Uppfostran genom undervisning” skriver hon att dramaarbetet ger eleverna en chans och en möjlighet 

till att lära sig att organisera grupparbete i skolan. De lär sig att bli uthålliga och använda text. Med 

pjäsen lär sig eleverna även att ta kunna ta emot kritik och läraren har samtidigt möjlighet under 

arbetets gång att se vad eleverna är kapabla till att kunna utföra i undervisningen (a,a., s. 227). 

 

4.2. Att aktivera ämnen i skolan  

 

Elsa Olenius arbetade som bibliotekarie på Söder i Stockholms stad under 1900-talet. Hon läste sagor 

med dramatisk uttryckssätt för barn (Lindvåg, 1998, s. 28). Elsa Olenius har betytt mycket för den 

svenska barnteatern och för barnsagor. Hon ansåg att sagor bidrog till att barnen fick ett rikt språk och 

en god uppfostran (a.a., s. 35). Hennes tankar om sagorna var att de gav en entré till litteraturen, och 

därför ansåg hon att sagorna var så viktiga (a.a., s. 29). En god uppfostran ansåg hon var att ge barnen 

ett gott ordförråd. Hon menade att sagornas rytm och poesi påverkade barnen positivt för att det 

utvecklar barnens uttryck samt barnens ordförråd. Sagorna hade på så vis en god och positiv inverkan 

på barnen för att det fanns hem där föräldrar inte läste några sagor för barnen. 

Hennes process kunder se ut så här: 1Sagoberättande, 2 Pantomim - lek med rörelser till eller 

ljudimprovisationer, 3 Dramatisering av sagan med improvisation, 4 Den sceniska föreställningen med 

publik. Sagoberättande utlöste en aktivitet hos barnen och med barnens inlevelse blev det agerande till 

ett möte på scenen med barnens berättelse till publik (a.a., s. 122-127). De lekbetonade övningarna 

som hon använde sig av övergick senare till improvisationer och dialogformer med dramatisering (a.a.,  

s. 113). Under 1930-talet hade Ingmar Bergman spelat teater för barn i en lokal som tillhörde 

stadsbiblioteket på Söder i Stockholm. Denna lokal fick Olenius överta från Ingmar Bergman då han 

gick över till ett arbeta med annan verksamhet i staden. Verksamheten som var en utveckling av 

sagoberättande för barn i Stockholms stad fick senare namnet Vår Teater (a.a., s. 36). Verksamheten i 

Vår Teater var mycket växlande allt ifrån sagor och pantomim till att spela hela pjäser för äldre barn (a 

a, s. 39). I skapandet med barnteater arbetade hon med olika improvisationer för att barnen skulle hitta 

till sina roller. Improvisationerna form kunde vara med eller utan ord (a.a., s. 55). Hösten 1947 åkte 

Olenius över till USA under två månader för att studera kreativt skapande dramatik. Kreativt skapande 

dramatik innebar att eleverna i undervisningen kunde fritt dramatisera scener ur litteraturen eller 

historia (a.a., s. 54). Utifrån sin resa ville Olenius få in kreativ drama i den svenska skolans schema 

(a.a., s. 57). Med sitt arbete upptäckte Elsa Olenius att den skapande dramatiken var ett hjälpmedel för 

undervisningen. Målet var att utveckla barnens eget skapande och kreativitet. Under åren 1955-58 

arbetade hon på Sofia kommunala skola. Hon var den första i Sverige att införa dramaundervisning i 

skolan och ansåg att man på detta sätt kunde aktivera ämnen i skolan. Hon arbetade i 

svenskundervisningen med momentet att tala som senare utvecklades till att stärka inlevelseförmågan, 

koncentration och fantasi i undervisningen (a.a., s. 57). Olenius arbetade med träning av inlevelse och 

fantasi, koncentration och avslappning. Olenius kombinerade utifrån övningar med litteratur som har 

samma liknelse med det inre arbetet med sig själv som är samma utgångspunkter som vid Stanislavskij 

tekniken (a.a., s. 192).  
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4.3. Att skapa en äkta roll utifrån teknik 

 

Många teaterlärare använder Stansilavskijs metoder i sin undervisning i skolan. (Putsztai, 2000, s. 19). 

 

Enligt Stanislavskijtekniken indelas en skådepelares utbildning i två olika delar. Den ena delen är att 

en skådepelare arbetar med sig själv, den andra delen är att skådepelaren arbetar med att spela en roll 

(a.a., s. 44). Det finns en metod som innehåller tekniska delar och det handlar om att skådepelarens 

arbetar med olika uttryck. Det är den inre tekniken och den yttre tekniken. Detta är en teknik för att 

kunna gestalta så äkta som möjligt på scenen (a.a., s. 45). De två första åren i teaterträning sker utan 

publik, detta är för att eleverna ska ha skapat en grund i sitt sceniska uttryck, samt för att kunna 

gestalta på scenen på ett trovärdigt sätt utifrån arbete med sig själv. Kravet att en skådepelare ska 

respektera den spelade rollen och de givna omständigheterna i dramat är självklar utgångspunkt vid 

spelning av en roll. Stanislavskij föreslår områden för en skådepelares arbete med sig själv. Det är att 

arbeta med fantasi – aktiva situationer som skådepelaren tränas i att agera utifrån. Det kan vara att 

agera utifrån en situation att det börjar brinna i tunnelbanan eller det kan vara att skådepelaren har 

glömt plånboken. Uppgiften är att agera så verkligt som möjligt med inlevelse och fantasi. Att agera 

med fantasi och inlevelse görs även utifrån skådepelarens inre bilder och det är det som tränas upp 

genom övningar med fantasi och att agera så spontant som möjligt (a.a., s. 54). Träning i koncentration 

handlar om scenisk uppmärksamhet. En övning kan vara att skådepelaren koncentrerar sig på rollens 

text samt agering samtidigt som det är byggarbetare i rummet som spikar upp en ny vägg. Detta är en 

del av övningar i koncentration som krävs att en skådespelare bygger upp. Det finns alltid saker som 

sker i salongen när en skådepelare agerar som att människor flyttar på sig och hostar. Då gäller det för 

skådepelaren att behålla koncentrationen, närvaron i rollen och ageringen och inte bli störd av de yttre 

omständigheterna.  Andra övningar för en skådepelare är träningsövningar i avslappning. Det kan vara 

övningar att alla eleverna ligger på golvet och känner kroppen mot golvet och sedan en kroppsdel i 

taget. Syftet är att öka en kroppsmedvetenhet utifrån olika övningar. Avslappningsövningar för en 

skådepelare förbereder även skådepelaren inför scenisk uppmärksamhet och ger en medveten 

kroppshållning (a.a., s.63).  

Stanislavskij menar att skådepelaren behöver öva upp ett starkt och rikt minnesförråd för att gestalta 

samma roll flera gånger på ett blommande sätt, men det behövs även för att lära sig att minnas texten. 

För att skådepelaren ska arbeta upp en inspiration kan det göras med olika övningar som när en 

skådespelare ser en bild eller ett föremål så blir skådepelaren påmind om en känsla. Känslan vilar i 

minnet och kalls för ribot (a.a., s. 67). Utifrån det egna privata livet byggs det upp en känsla som 

eleverna tar med sig på scenen. Detta är en teknik utifrån de fem sinnena. Detta är för att en 

skådepelare ska kunna agera känslomässigt äkta i sin roll som de gestaltar på scenen. Utgångspunkten 

för att denna teknik ska fungera är att skådepelaren ska ha gjort en ordentlig rollanalys utifrån de 

skapande v (se tidigare beskrivning sidan sid 10) (a.a., s.72).   

Träning av anpassning och samarbete handlar om att skådespelaren genom kommunikation driver 

fram sin vilja på scenen genom olika strategier och övningar i undervisningen. En övning som kan 

användas i undervisningen kan gå ut på att det är två olika personer som går upp på scenen, varje 

person har en vilja och ett mål i sin roll på scenen. Det gäller att övertyga den andre skådepelaren om 

sin vilja. Övningen kan även vara att två och två går upp på scenen, eleverna är kompisar och delar 

lägenhet. Eleverna få var sin lapp om olika viljor för vad de vill göra på kvällen. Den ena vill möblera 

om och den andre eleven vill inte att de är hemma utan att de åker till deras vän Sara som är hemma 

från London. Konsten är att skådepelaren ska lära sig att driva igenom sin vilja och sina avsikter i sin 

rollkaraktär (a.a., s. 79). Sinnesstämningen fungerar som en katalysator samtidigt som fantasin väcker 

förslag till olika lösningar (a.a., s. 77). Stanislavskij menar att arbete med olika sinnestämningar 

skapar en grund för att en skådepelare ska kunna hålla sitt agerande varierande och spontant (a.a., s. 

78). Träning av den yttre tekniken karaktäriseras av rörelser och dans. Rörelseträningen handlar om att 

skapa en sund kropp och öka skådepelarens fysiska medvetenhet genom fysisk aktivitet (a.a., s. 81). 

Det verbala uttrycket orden är ett sätt att tala men kroppen har också ett uttryck som har ett budskap (a 

.a., s. 83). Den yttre tekniken att arbeta med fysiska rörelser kan vara att arbeta med balettövningar, 
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mim, eller yoga. Syftet är att genom övningar hitta delar av både den inre och den yttre tekniken med 

rörelse tekniken. Det inre elementet i Stanislavskijsteknik är intellektet, känslan och viljan (a.a., s. 84-

86). Övningar i röst och tal med Stanislavskijs teknik förekommer både med talövningar och 

sångövningar. Sångövningar har skådepelaren för att tänja på rösten för att kunna spela i så många 

olika tonlägen som möjligt. Det är en skillnad i en skådepelares röst när denne agerar för tv, film eller 

en tecknad serie. På teatern ska skådepelaren nå många i publiken med rösten. När en skådepelares 

röst används till tecknad film krävs det spännvidd av tonläge och röst. Med sångövningar blir 

skådepelaren mera medveten om den egna rösten och lär sig tekniker om hur skådepelaren kan tänja 

på sin röst så att den blir till en varierad skala.  

Andra delar som är viktiga för en skådepelare är artikulation och att rösten är hållbar för den roll 

skådepelaren ska gestalta. Därför används tal och sångövningar (a.a., s. 89). Tempo hos människor är 

olika och tempot kan variera ifrån situation till situation. En skådepelare använder en rytm för att föra 

fram ett budskap som är en del av den tekniken och rytmen beror på stämningen som karaktären har.  

Genom att rytm i scenerna förstärkts budskapet i skådespeleriet.  Stanislavskij ansåg att kläder var en 

viktig del i skapandet av en roll. Processen handlar om att skådepelaren hittar någon del av klädseln 

för karaktären, men vid uppbyggandet av klädseln för scenerna är det bra om det sker i dialog med 

andra. Det är bra att ha med andras tankar om gensvar på den fysiska klädseln, eftersom det är fysiska 

egenskaper som visas (a.a., s.80). Det är alla dessa övningar som en teaterlärare arbetar med i 

processen att skapa roller i en teaterföreställning. 

 
4.4. Skådepelarens ansvar och minne 
 

Teaterutbildningens tradition på scenhögskolorna har varit att arbeta med text. 

Skådespelarutbildningen arbetade främst med att gestalta dramatexter och huvudutbildningar handlade 

om att skådespelareleverna skulle lära sig att tolka rollerna som dramatikern beskrivit i texten. Sverige 

blev påverkad av andra länders sätt att arbeta med improvisation och detta visade sig vara användbart i 

skådespelareutbildning. Improvisation var någonting nytt, det kom till att förändra 

skådepelarutbildningen på 1960 talet (Järleby, 2001, s. 335). En skådepelare arbetar med sitt minne 

genom att minnas sina repliker och sina fysiska rörelser.  Utifrån det erfarna livet minns skådepelaren 

tidigare händelser och det som skådespelaren har upplevt och även läst om. Detta använder 

skådepelaren vid gestaltningen på scenen. En skådepelare minns både vad andra har upplevt 

känslomässigt och vad andra runt omkring sig har upplevt, detta är skådespelarens sensibilitet (a.a., s.  

237) En skådepelares ena del är att lära sig repliker som sedan ska användas vid gestaltningen. Genom 

övning skapar skådespelaren sitt sätt att minnas texten. Det förväntas att skådepelaren har gjort en 

egen karaktärstolkning vid framställningen till publiken (a.a., s. 238). En skådepelare gestaltar textens 

budskap genom karaktären på scenen via redskapen som är skådespelaren själv, rösten och det fysiska 

uttrycket (a.a., s. 296-298). Detta gäller inte enbart för professionella skådepelare utan det gäller även 

för elever som spelar en teater i skolan. Det sceniska materialet som skådepelaren använder på scenen 

kan vara rekvisita som ett piano eller en stol. Om rekvisita används på scenen är det skådepelarens 

uppgift att framställa materialet för publiken på ett självklart sätt. Om skådespelaren i uttrycket mimar 

att spela piano så ska det gestaltas på ett trovärdigt sätt (a.a., s. 260).    

 

4.5. Kroppslig förankring 
 

Människan är beroende av sin fantasi för att kunna lära sig, inte bara i leken som används i barndomen 

utan i den lärande processen (Silius–Ahonen, 2005, s. 19). Texten kan förstärkas genom ett 

grundläggande arbete om scenens och textens tredimensionella djup som öppnar upp flera synvinklar. 

Budskapet kan förtydligas med bilder, symboler och tecken (a.a., s. 191). När eleverna arbetar i skolan 

med text och gestaltar den på scenen görs det med fantasi och verklighet och med en kroppslig 

förankring. Eleverna arbetar fram en karaktär utifrån en text och gestaltar en rollfigur. På det sättet får 

eleverna ett personligt vetande och ett kunnande som är en form av beredskap i kropp och i 

medvetandet, som lärandet har genererat.  
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4.6. Dramapedagogiska perspektiv 
 

I sin avhandling från 2000 beskriver Mia Sternudd fyra dramapedagogiska perspektiv som belyser 

bland annat hur drama och teater delas in i fyra olika perspektiv: det konstpedagogiska, det 

personlighetsutvecklande perspektivet, det kritiska perspektivet och det holistiska lärande 

perspektivet. Med ämnet drama och teater kan man som lärare i skolan arbeta utifrån de fyra olika 

perspektiven. Målet är att skapa en förståelse för olika människors situation. Det kan göras med 

rollspel eller forumspel. Det handlar om att eleverna blir medvetna om sin egen verklighet.  Basen är 

elevernas erfarenhet och det kan även vara något som någon elev som har läst om någon händelse som 

ett dilemma eller konflikt. I det holistiska perspektivet kan utgångspunkten vara ett problem som ska 

lösas och det kan vara ur ett samhällsperspektiv, psykologiskt eller historiskt ämne eller situation. 

Genom elevernas diskussioner och reflektioner synliggörs tankar och värderingar som blir tydliga som 

då kan förändras. Syftet med perspektiven i undervisningen med drama och teater är att öka eleverna 

syn på situationer och konflikter genom diskussion och reflektion. Det viktiga är att alla får prata både 

negativa tankar och positiva tankar. Genom att höra tankarna blir det till en medvetenhet som då kan 

förändras. 

 

4.6.1. Det konstpedagogiska perspektivet 
 

I det konstpedagogiska perspektivet är målet en föreställning och det är även viktigt att eleverna tar del 

av och utvecklas genom det konstnärliga uttrycket som finns i scenografin, texten och teatern som 

uttrycksform. Teater handlar om att nå ut med ett budskap till publik. Inom det konstpedagogiska 

perspektivet är målet och processen en föreställning som har ett budskap till publik. Det är även viktigt 

att eleven i interaktion med andra utvecklar sin personlighet, sin sociala förmåga och sin förmåga att 

uttrycka sig kreativt (Sternudd, 2000, s. 49-63). 

 

4.6.2. Det personlighetsutvecklande perspektivet 
 

I det personlighetsutvecklande perspektivet beskrivs vikten av att utveckla elevernas medvetenhet om 

vad som sker mellan människor i olika situationer. Målet är att utveckla elevernas förståelse för olika 

människors situation men även att utveckla eleverna till ansvarsfulla sociala medborgare. Ageringen är 

viktig men det har ett annat mål som är gruppens tankar och reflektioner samt värderingar om 

samhället. Gruppens egna erfarenheter synliggörs, reflekteras och analyseras i detta perspektiv. I 

rollspel kan eleverna skapa en handling ”en modell av den aktuella verkligheten” och eleverna kan 

prova att spela olika roller. Genom elevernas diskussioner synliggörs tankar och värderingar som blir 

tydliga och som då kan förändras (a.a., s. 65-80). 

 

4.6.3. Det kritiskt frigörande perspektivet 
 

Inom detta perspektiv handlar det om att få eleverna medvetna om hur olika situationer kan ha 

uppkommit genom rollspel eller forumteater. Det handlar om att eleverna blir medvetna om sin egen 

verklighet (Sternudd, 2000, s. 83). Basen är gruppens erfarenhet och det kan även vara något som 

någon elev som har läst om någon händelse som ett dilemma eller konflikt. Det som används inom 

detta perspektiv är forumspel som genom elevernas diskussioner och reflektioner synliggör tankar och 

värderingar som blir tydliga och kan förändras. Det handlar om att eleverna blir medvetna om 

människans olika samhällssystem med makt och konkurrens. Det kritiska perspektivet handlar om att 

få eleverna medvetna om hur olika situationer kan uppstå genom rollspel eller forumteater. Målet är att 

synliggöra och medvetengöra för gruppen om samhällets förtryck och gruppers möjligheter till att 

kunna påverka individers situationer och göra röster hörda i samhället (a.a., s. 82-95). 
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4.6.4. Det holistiskt lärande perspektivet 
 

Metod som utgångspunkten är kommunikation mellan läraren och elev och målet är att skapa en 

emotionell kunskapsnivå. Målet är att läraren styr deltagarna in i olika situationer som ska lösas. Det 

kan vara ur ett samhällsperspektiv, psykologiskt eller historiskt perspektiv. Med olika metoder och 

tekniker kan eleverna få en fördjupad kunskap om ett ämne. När individen är införstådd med 

problemet och har redskap handlar det om för eleven att tillsammans med andra kan skapa en 

emotionell och erfaren kunskap utifrån situationen och det ämne som berörs. Detta perspektiv 

innehåller också metoden rollspel precis som det personlighetsutvecklande och det kritiska 

perspektivet gör, och detta perspektiv kan användas inom skolans alla ämnen som ett 

ämnesövergripande redskap (a.a., s. 97-107). 

 

4.7. Vad eleverna lär sig med teater i skolan  
 

Processen med att skapa en föreställning i skolan påverkar relationerna i en grupp. Eleverna tränas 

under långa stunder för att text och regi och scener ska sätta sig som fasta hållpunkter till en fast 

föreställning. Alla människor är olika och grupper ser olika ut, men hur gruppen fungerar påverkar 

sedan hur eleverna interagerar med varandra och hur deras relationer ser ut i gruppen. Oftast utvecklar 

gruppen starka positiva vänskapsrelationer med varandra. Eleverna skapar en närhet till varandra och 

som kan ha betydelse för identitetsbyggande. När eleverna repeterar har de roligt och många gånger 

utvecklar teatern goda relationer mellan eleverna. Alla elever som är med är ansvarliga för sin del av 

produktionen och teater är ett kollektivt ansvar och ett samarbete. Därför är alla beroende i gruppen av 

att alla individerna i gruppen samverkar för att uppnå målet, detta gäller alla detaljer i föreställningen 

såsom rollgestaltningen till att arbeta med ljud och ljus fungerar. Eleverna kan ha olika 

ansvarsområden i undervisningen. Läraren kan se till att eleverna får olika ansvarsområden. Det kan 

vara olika områden som ansvar för ljus, ljud, musik, rekvisita - det som finns på scenen, kläder, 

försäljning av biljetter eller reklam. Då är det viktigt att alla samarbetar fram till slutprodukten. 

Teatern är en kreativ produktion och en kreativ samverkan för eleverna i undervisningen. Enligt Chaib 

utvecklas eleverna socialt och den kommunikativa kompetensen berikas med teater i undervisningen 

(Chaib, 2006 s. 154-156). 

 
 

5. Syfte, problem och frågor 
 

Syftet med min undersökning är att undersöka hur och med vilka metoder lärare inom 

gymnasieutbildningar i Stockholmsområdet arbetar med att skapa teaterföreställningar.  

Dessutom undrar jag om samarbete med andra ämnen förekommer med att skapa en teaterföreställning 

i skolan.  

 

Jag kommer att undersöka följande frågor i undersökningen: 

Hur skapar lärarna en teaterföreställning i skolan? 

Vad har lärare för synpunkter på fördelar med olika metoder vid skapande av en teaterföreställning? 

Ingår det andra ämnen vid skapande av en teaterföreställning i skolan? 

Vad anser lärare att elever lär sig med teater i skolan? 

 

 

 
 



  18 

6. Teoretiskt perspektiv 
 

 

Jag har valt att utgå ifrån ett av Mia Marie Sternudds perspektiv: Det konstpedagogiska perspektivet.  
Det konstpedagogiska perspektivet handlar om en konstnärlig och kreativ process till en färdig 

produkt som kan spelas upp inför publik. Målet och processen är en föreställning som har ett budskap 

till publik. Det är även viktigt att eleven i interaktion med andra utvecklar sin personlighet, sin sociala 

förmåga och sin förmåga att uttrycka sig kreativt i relation till innehåll och till metod (Sternudd, 2000, 

s.110). Det grundläggande för människor är att vi har behov av att uttrycka oss konstnärligt, vara 

sociala och kommunicera med andra samt konstruera saker, och då är teaterföreställning ett sätt att 

göra detta (a.a., s. 51).  

 

I starten med att skapa en teaterföreställning används flera olika tekniker däribland fantasi och 

sinnesövningar som har kroppsliga uttryck. Hur pedagogen arbetar avgörs utifrån gruppens nivå och 

förutsättningar. Grunden är att skapa ett gott klimat och en trygg atmosfär. Detta är den första delen av 

processen med att skapa en teaterföreställning. I inledningsfasen arbetar läraren med 

koncentrationsövningar, avslappningsövningar, mimiska gestaltningsuppgifter, fantasiövningar, 

rörelseövningar, statusövningar, samarbetsövningar, övningar i tal och röst, musikövningar och 

bildövningar. Eleverna får möjlighet att träna på att uttrycka sig och att utveckla det konstnärliga 

uttrycket (a.a., s. 57).  

 

Pedagogens ansvar och uppgift är att läsa av var individerna är i den gestaltande processen och 

handleda eleverna framåt i det konstnärliga uttrycket (a a, s. 56). Pedagogen använder i processen med 

att skapa en teaterföreställning olika tekniker för att närma sig texten på olika sätt. Målet inom det 

konstpedagogiska perspektivet är att eleverna utvecklar det konstnärliga i ageringen samt förståelsen 

av mänskliga relationer.  

 

Det är viktigt att eleverna ges en möjlighet att spela och agera situationer och diskutera för att få en 

djupare förståelse om olika situationer och därmed utveckla det konstnärliga agerande. Valen av 

innehåll och metod i undervisningen baseras utifrån dessa mål (a.a., s. 49-50). Eleverna lär sig att 

skapa en föreställning genom att agera på olika sätt och det görs genom olika övningar. En del av 

övningar kan vara improvisationer, forumspel eller rollspel (a. a., s. 64). I processen med att skapa en 

teaterföreställning används övningar med improvisation utifrån den text som används som kan vara en 

litterär text, tema, berättelse, saga, en pjäs eller en myt (a.a., s. 58) En pedagog kan även arbeta med att 

skapa en teaterföreställning på flera sätt beroende av deltagarnas intresse. Andra texter som kan 

användas är debattartiklar i tidningar eller reportage (a.a., s. 50). Tanken med olika övningarna är att 

undersöka rollens liv och föreställningens budskap utifrån flera situationer än de som är givna i 

utgångstexten. Eleverna lär sig att tolka texten på flera olika sätt genom flera olika övningar. Syftet 

med att tolka och agera de olika händelserna i pjäsen utifrån olika övningar är att hitta fram till vad 

gruppen och pedagogen gemensamt vill förmedla med pjäsen till publiken (a.a., s. 64). 

 

I den skapande processen beskriver Sternudd utifrån Grete Nissen bok om mim att mimen är det 

grundläggande kroppsliga uttrycket, men andra delar som improvisation och att arbeta med den 

muntliga berättelsen kan vara inspiration i arbetet med att skapa en teaterpjäs. I arbetet med att skapa 

en teaterföreställning lyfts elevernas spontanitet fram genom övningar (a.a., s. 53). Eleverna lär sig att 

kommunicera, att kunna och våga uttrycka sig, detta är en grundläggande fostran (a.a., s. 54). Genom 

att skapa en teaterprodukt mot publik tränas eleverna i medvetenheten om vad de vill uttrycka med 

ageringen. Det som tränas är inte bara talet, utan det är även kroppsspråket. Eleverna blir mer 

medvetna om deras icke verbala uttryck som är kroppsspråket.  

 

Den demokratiska delen med skapandet av en teaterföreställning är att eleverna få tränas i att uttrycka 

sina tankar och känslor med en text inför publik. Med kommunikation i undervisningen lyfts det fram 

att eleverna lär sig att kommunicera, kunna våga uttrycka sig, detta är en grundläggande fostran. (a.a., 
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s. 54) Eleverna får en möjlighet till att övas i kommunikation och samtidigt formas eleverna till 

samhällsvarelser. Genom teater där situationer tränas utifrån improvisationer, och text tränar eleverna 

upp en allmän livsberedskap. I livet handlar det om att människor möts med olika sinnen och tankar. 

Via det konstnärliga uttrycket och kommunikation övas eleverna att kunna ta aktivt ansvar och del i 

samhällslivet (a.a., s. 56). Något som behövs i samhället för att kunna vara delaktig i samhällsfrågor är 

att eleverna lär sig att kunna uttrycka sig. Detta kan göras i processen med att skapa teaterföreställning 

i skolan (a.a., s. 55). Med att teaterföreställning i skolan tränas eleverna i att uttrycka sig med kroppen 

och genom rösten. Eleverna kan få ha olika ansvarområden. Någon kan lära sig att sätta ljud och ljus, 

eller att vara scenograf eller regissör. Att ingå i olika ansvarområden ger även eleverna möjlighet till 

att träna flera konstnärliga uttryck (a.a., s. 54)  

 

Denna konstform med att skapa en teaterföreställning går även att använda i andra ämnen i 

undervisningen. Arbetssättet med att skapa en teaterproduktion har ett pedagogiskt innehåll som 

handlar om det dramatiska formandet och med det konstnärliga uttrycket fokuseras på elevernas 

utveckling. Produkten föreställningen är målet men det är i processen som eleverna utvecklas och det 

är den som är den viktiga kärnan för att eleverna får utvecklas (a,a., s. 51). Genom att skapa en 

teaterföreställning övar eleverna både det kommunikativa och det konstnärliga uttrycket på ett sätt som 

inte görs i andra ämnen (a.a., s. 50).  

 

 

I skapandet av en teaterföreställning lär sig eleverna att arbeta gemensamt mot ett mål och alla 

deltagarna i processen är delaktiga och har ett ansvar. Syftet med att repetera och skapa föreställningen 

är att konstpedagogiskt skapa föreställningen på så sätt att det överrensstämmer med vad individerna 

och gruppen gemensamt vill uttrycka samt förmedla till publik (a.a., s. 110). Gestaltningen och 

handlingen i pjäsen utformas utifrån den givna texten. En teaterföreställning är en berättelse till publik, 

det kan vara en historia om människor i olika tider eller medmänskliga problem som finns i samhället. 

Eleverna som gestaltar texten lever sig in i rollen som skådepelare och arbetar fram föreställningen i 

team med gruppen och läraren i skolan som pedagog och regissör. I processen finns det möjligheter 

utifrån olika övningar med texten att tolka, tänka, värdera och diskutera händelserna och vändpunkter i 

pjäsens innehåll. Med skapande av en roll finns det en klassisk form som är utgångspunkten som är 

vem är du? Vilken tid och plats utspelar sig pjäsen vid? Vad sker i situationen? Var är de på väg? 

Eleverna får en möjlighet att reflektera över pjäsens innehåll som bildar en helhet. Med 

improvisationer i skapande processen är syftet att arbeta fram och tydliggöra så att textens budskap 

och innehåll blir mer konkret. Med improvisation finns det en möjlighet att arbeta med pjäsen utifrån 

olika perspektiv och eleverna kan byta roller med varandra.  Därmed ikläder sig eleverna rollen av en 

annan karaktär och kan uppleva världen med en annat betraktelsesätt. Närhet och distans finns med i 

hela processen med att skapa en teaterföreställning. Eleverna kan även turas om att vara regissörer och 

då kan de bearbeta hur handlingen förmedlas och hur budskapet framförs. Närhet och distans gör att 

det finns en möjlighet för eleverna att reflektera över handlingen och ageringen. Genom att byta roller 

i processen sker det nya möten mellan de som agerar och de som lyssnar i undervisningen (a.a., s. 60).   
 

Eleverna tränas i att ha egna synpunkter och att förlita sig på sina egna åsikter, de lär sig att reflektera. 

(a.a., s. 61). Arbetet med skapande av en teaterföreställning ger individerna demokratiska verktyg på 

det sättet att eleverna lär sig att få kunskaper genom att vara aktivt undersökande av texters budskap 

och innehåll. Eleverna kan vara aktiva i sökande av kunskap på det sättet att de undersöker olika 

aspekter av verkligheten samtidigt som de skapar verklighet tillsammans med andra (a.a., s. 110). 

Dessutom kan elevernas självkänsla stärkas (a.a., s. 63). 

 

Det konstpedagogiska perspektivet i undervisningen ger eleverna möjlighet till att uttrycka sig 

konstnärligt genom att agera utifrån olika tekniker och övningar. Målet är att skapa en 

teaterföreställning tillsammans med andra där eleverna övar uttrycksförmåga och utvecklas socialt och 

personligt och utifrån värdegrund (a.a, s. 63). Utifrån texten och med agering kan eleverna undersöka 

verkligheten och få en fördjupad kunskap om verkligheten tillsammans med andra (a.a., s. 113). 
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Den grundläggande teorin inom det konstpedagogiska perspektivet är att människor har behov att 

uttrycka sig konstnärligt, konstruera saker och att kommunicera med andra människor (a.a., s. 51). 

Med dramapedagogiska metoder och teater i skolan kan man som lärare träna elevernas förmågor att 

iaktta, tänka och reflektera samt att uttrycka sig. För att eleverna ska utvecklas till självständiga 

tänkande individer är viktigt med kreativa processer där eleverna får möjlighet till att diskutera, 

reflektera och skapa konstnärligt tillsammans med andra (a.a., s. 53). 

 

 

7. Metod  

 

7.1. Kvalitativa intervjuer 
 

I denna undersökning intervjuade jag sex teaterlärare på tre olika skolor om hur lärare arbetar med att 

skapa en teaterföreställning. Jag bedömde att kvalitativa intervjun med frågor var det bästa sättet att 

belysa respondenternas attityder och värderingar (Johansson & Svedner, 2006, s. 30-42).  Det är inte 

troligt att en enkätundersökning skulle ge tillräckligt med svar. Därför har jag använt mig av intervjuer 

i min undersökning. Under intervjuerna var det viktigt att vara lyssnade och ha en undersökande 

inställning till ”hur gör teaterlärarna” och vad är det som gör metoderna intressanta? Intervjuerna 

gjordes med en mp 3 spelare som har en diktafon. Sedan skrev jag ned den totala texten från 

intervjuerna med lärarnas uppfattningar om hur de skapar teaterföreställning i skolan. När jag sedan 

analysera materialet utgick jag från om lärarna arbetar med mönster eller teman, samt vilka begrepp 

lärarna använder sig av inom området med att skapa en teaterföreställning. Samtliga intervjufrågor 

enligt bilaga ställdes till alla lärarna. För att intervjuerna ska bli mera överskådliga har 

intervjufrågorna indelats i sex olika forskningsområden. Lärarnas svar har i sammanfattningen skrivits 

så exakt som möjligt men ibland med en liten ändring av talspråket till skriftspråk. Sedan har jag 

vidare analyserat materialet utifrån Mia Sternudds konstpedagogiska perspektiv som handlar om att 

skapa en teaterföreställning med interaktion med andra i skolan (Sternudd, 2000, s. 110).  

 

 

7.2. Avgränsning och urval   
 

Utifrån undersökningens syfte hur teaterlärare arbetar med skapandet av en teaterföreställning har 

undersökningen avgränsats till skolor med teaterprogram. Min tanke var att intervjua sex lärare som 

undervisar på det estetiska programmet/teater vilket jag också gjorde. I mitt urval var det viktigt att 

läraren har erfarenhet av att skapa teaterföreställning i skolan för att kunna ge gedigna svar på mina 

frågor. 

 

7.3. Genomförande 
 

Jag undersökte via Internet vilka skolor som hade teaterprogram och hittade några stycken. Jag bokade 

möte med flera lärare som sedan på grund av mycket arbete avbokade eller bokade om möten, så att få 

till intervjuerna tog en enorm tid. Lärarna som blev tillfrågade fick god tid att tänka igenom om de 

ville vara med i min undersökning och de fick ordentlig information om vad min undersökning 

handlade om. Jag har intervjuat sex olika lärare på tre olika skolor. När jag intervjuade använde jag 

mig av en bandspelare, för att intervjuerna tog lång tid och det är omöjligt att komma ihåg allt som 

sägs under intervjun. Varje intervju tog minst 60 minuter att genomföra. Jag skrev sedan ut hela texten 

ifrån intervjuerna för att kunna göra en analys av svaren. En nackdel är att kvalitativa intervjun är 

mycket tidskrävande. Lärarnas svar på frågorna relaterade jag sedan till skriven litteratur om teater, 

teaterföreställning och agerande i undervisningen. De delar jag har tagit med i undersökningen är 

svaren som har varit tydliga. Inspelningarna av intervjuerna är lagrade på en fil. 
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Alla frågorna som var med finns som en bilaga (bilaga intervjufrågor). Efter intervjun har jag skrivit ut 

hela texten från varje intervju. Varje intervju blev vid utskrift mellan fem till sju sidor. För att få med 

det viktigaste i intervjuerna och för att få en översikt har svaren i resultat delen indelats i 

forskningsområden. Ett annat skäl är att tydliggöra skillnader och likheter på de svar jag fick vid 

intervjuerna. Lärarnas svar har i resultat delen skrivits så exakt som möjligt med de ord som lärarna 

använde under intervjun. Endast små ändringar från talspråk till skriftspråk har gjorts. Dessutom har 

texten ibland flyttats så den passar till forskningsområdet.  

 

 

7.4. Etiska aspekter 
 

Eftersom kvalitativa intervjun innebär att respondenten lämnar ut sina personliga ställningstaganden, 

är det viktigt att resultaten presenteras på ett sätt så det inte går att förstå vilka teaterlärare som ingick i 

denna studie. Under intervjun var det viktigt vara lyssnade och ha en undersökande inställning till ”hur 

gör teaterlärarna” och vad är det som gör metoderna intressanta? Jag arbetade utifrån fasta frågor i 

undersökningen. Vid vissa tillfällen fick jag inte riktiga konkreta och tydliga svar och då utvecklade 

jag flera korta frågor för att få svar med min undersökning.  Mitt syfte med studien var att få så 

konkreta svar som möjligt på hur teaterlärare arbetar med att skapa en teaterföreställning i skolan.  

Därför var jag i behov att vidareutveckla några av mina frågor under intervjun. Det var även viktigt att 

intervjun inte övergick till vardaglig diskussion utan att syftet med studien behölls under samtliga 

intervjuer (Johansson & Svedner, 2006, s. 42). Samtliga lärarna fick före intervjun information om 

syftet med studien och om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. De fick information om 

att jag kommer att skriva fiktiva namn för att skydda informantens integritet. Jag har även tagit bort all 

information som skulle kunna leda fram till att läsaren kan lista ut vilken skola eller lärare det handlar 

om. Jag är medveten om att jag har ett mycket stort intresse för teaterfrågor och att detta möjligen kan 

påverka mitt sätt att skriva och även min tolkning av de genomförda intervjuerna (Johansson & 

Svedner, 2006, s. 29). Alla intervjuer som jag har gjort finns nedladdade på en fil för att kunna belysa 

äktheten samt trovärdigheten på informationen och den verklighet som presenteras i denna studie 

(Starrin & Svensson, 1994, s. 111- 113).  

 

 
7.5. Teaterlärarnas bakgrund 
 

Alla intervjuade teater lärare hade en omfattande utbildning inom teater. Fyra av teaterlärarna har gått 

på den statliga scenskolan. Två av teaterlärarna har gått andra omfattande teaterutbildningar med 

fysisk teater och textbaserad undervisning. Alla lärare hade arbetet flera år med undervisning av teater 

på gymnasiet.  

 

7.6. Forskningsområden 
 

Intervjusvaren har i resultatdelen indelats i följande forskningsområden: 

1 Lärarnas utgångspunkt i planering från idé till föreställning. 

2 Metoder som läraren använder vid skapandet av en föreställning. 

3 Ingår elevdemokrati i processen med att skapa en teaterföreställning i skolan? 

4 Ingår det ämnesintegrerande undervisning vid skapande av en teaterföreställning? 

5 Lärarens synpunkter på fördelar med olika metoder. 

6 Lärarens synpunkter om vad eleverna lär sig med teater i skolan.   
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8. Resultat 
 

 

8.1. Intervju 1. Pelle. Skola ett 
 

 1 Lärarens utgångspunkt och processen i planeringen från ide till föreställning? 

När vi har gjort föreställningar har vi utgått från ett skrivet manus, sedan förekommer det 

improvisationer i repetitionsarbetet. Eleverna kan få improvisera på scenen för att hitta sin bakgrund i 

deras karaktär och roll. Jag tycker det är roligare att arbeta med text. Vad det är vi vill berätta och hur 

vill vi berätta det är beroende på vilket material jag har och vilka människor som jag arbetar med. Vad 

har de för kapacitet? Publiken är intresserad av att det ska hända någonting på scenen. Sedan beror 

resultatet på föreställningarnas scener utifrån det manus som man har arbetat med.  

 

2 Metoder som läraren använder vid skapandet av en föreställning. 

Jag arbetar gärna med koreografi på scenen. Vi har provat att eleverna improviserar utifrån ett tema 

eller utifrån ett collage med flera olika bilder, men det har fungerat enbart som improvisationer men 

inte till att det har blivit till en föreställning. Eleverna vill göra riktig teater och arbeta med ett manus.  

Eleverna får arbeta med blandade texter och då har vi förhoppningsvis gett eleverna några nycklar så 

att de kan börja arbeta med materialet. Vi blir mer handledare fram till att eleverna gör en liten 

produktion. Eleverna får arbeta med det klassiska blocket och då arbetar vi med versmått, rytm och 

hur man läser en text. 

 

 I år arbetade vi med Shakespearetexter. Eleverna var indelade i grupper och de var sex i varje grupp. 

Först fick eleverna var sin monolog. Sedan fick eleverna arbeta med den i en period och senare 

framföra den. Därefter fick eleverna en dialog ur Shakespearetext. Eleverna fick sätta samman 

monologen med dialogen till en helhet, så att det blev en föreställning till en publik på 20-25 minuter. 

I trean är det mer att vi och eleverna väljer en pjäs tillsammans. Eleverna får rösta fram en pjäs från att 

ha läst en massa pjäser. Sedan får jag mer ett uppdrag som att sätta upp den här pjäsen tillsammans 

med klassen. Det är inte alltid att man hinner göra en analys innan man börjar arbeta med pjäsen. Vi 

har gjort det här i femton år nu och det fungerar. Det växer fram och det bildas produktionsgrupper, 

eleverna tar sitt ansvar och jag är då regissör och eleverna är skådespelare. Då får eleverna pröva på 

alla de här bitarna. I årskurs två är eleverna även regissörer och handledare åt varandra, och i årskurs 

tre är eleverna bara skådepelare. Det material som vi använder är skriftligt material, dels manus, 

rekvisita och kostym och allt som tillhör en föreställning. I utbildningen går även elever för att titta på 

teater. Syftet med det är att låta eleverna se teater och att eleverna ska få lära sig att analysera. Vad 

fungerar och varför fungerar det. Jag utgår ifrån Stanislavskij. Fem v är grunden, en nyckel i skapandet 

av en föreställning. Det är klart att Brecht är med i tilltalet till publiken. Men grunden är att arbeta med 

fantasi och koncentration. Jag har arbetat mycket med mask och rörelse och dans.  

Om jag använder mim eller mer traditionell skådespel beror på vad vi vill berätta, samt hur gruppen är 

som man arbetar med. Årskurs två är det mycket eget arbete. 

 

3 Ingår elevdemokrati i processen med att skapa en teaterföreställning i skolan? 

Årskurs två gjorde förra året ett försök med att eleverna fick rösta fram vad de ville arbeta med och då 

valde de enaktare. Vi la fram olika enaktare som eleverna valde ur och så valde de väl tre eller fyra 

enaktare som eleverna gjorde och visade upp inför publik. I trean läser eleverna pjäser och väljer 

tillsammans en pjäs som de ska spela upp inför publik.  Skapande av en teaterföreställning är det en 

lång process med föreställning ifrån start till premiär. I arbetsprocessen kan jag som lärare säga till 

eleverna att de gärna får uttrycka sig om sina idéer och lämnar rum för det och diskuterar det när vi 

repeterar. Ju närmare premiär vi kommer desto mindre demokrati blir det, jag måste bestämma och ha 

sista ordet. Jag säger till eleverna att de har haft möjlighet till att påverka men någonstans måste jag ta 

alla bekväma och obekväma beslut. Annars fungerar det inte. Sedan är det små detaljer hela tiden. När 

ska affischer upp? När är scenografin klar? När är rekvisitan klar? Det hela växer fram och det bildas 

produktionsgrupper. Eleverna tar sitt eget ansvar, och jag är då regissör och eleverna är skådespelare. 
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Eleverna tar ansvar för sin skådespelarroll och samtidigt en produktionsroll som kan vara att ingå i 

rekvisitgruppen, scenografigruppen eller affischgruppen.  

 

4. Ingår det ämnesintegrerande undervisning vid skapande av en teaterföreställning? 

I svenskan årskurs ett skriver elever egna monologer och sedan arbetar eleverna med oss med 

gestaltningen av monologen. Då ingår delar av svenska a och scenisk gestaltning a. I årskurs två läser 

eleverna scenisk gestaltning b då har vi samarbete med svenska med berättar teater som är sagor och 

myter, klassisk teater och modern text. De tre blocken arbetar vi tillsammans med svenska under 

årskurs två.  Med samarbetet innebär det att eleverna läser texter i svenskan och gör gestaltningen hos 

oss teater lärare. Med engelska samarbetar vi ibland med när eleverna arbetar med Shakespeare, det 

gör vi när eleverna analyserar texten på engelska och jämfört den svenska översättningen.  

 

 

5. Lärarens synpunkter på fördelar med olika metoder.  

Anledningen till hur jag arbetar med teater är för att jag har en bakgrund med teater och för att jag är 

den jag är. Jag är formad av min egen historia. Motiven och syftet är att få det så bra som möjligt.  De 

flesta elever kommer inte att hålla på med teater. Vissa kommer att arbeta konstnärligt så är det viktigt 

att alla får med sig någonting som dom kan vara stolta över. Det är en viktigt bit, det är en 

gymnasieutbildning och ingen skådespelar utbildning. Fördelar med att samarbeta är många. 

Samarbete med svensklärare som innebär att denne lärare har kunskap som vi teaterlärare inte har, det 

berikar arbetet vid analys av språket och skriv processen. Samarbete kräver tid och att man hittar en 

form som passar alla.   

 

6. Lärarens synpunkter om vad eleverna lär sig med teater i skolan. 

Det eleverna lär sig med att skapa en teaterproduktion är samarbete och demokrati. Det finns forskning 

som har visat att man kan bli bättre på mattematik om man får använda både höger och vänster 

hjärnhalva i undervisningen. Jag tror att det är bra med varvning mellan teori och praktik, att eleverna 

får möjlighet till att skapa för vi människor är skapande individer från början. När vi har skapat en 

föreställning och visat upp det inför publik hoppas vi på att människor tycker om produktionen som vi 

har visat. Oftast är eleverna väldigt glada efteråt. Eleverna är stolta över vad de har gjort. I vårt 

uppdrag finns att vi ska forma eleverna och förbereda dem för att bli demokratiska och kritiska 

tänkande människor inför vuxenlivet. Då är teater ett sätt att göra det.  

 

 

8.2. Intervju 2. Gustav. Skola ett 
  

1 Lärarens utgångspunkt och processen i planeringen från ide till föreställning? 

I min lärarroll ingår att jag ger eleverna en viss styrning, motstånd och feedback och samtidigt skapar 

lust för eleverna att arbeta fritt utan påverkan. Men just nu försöker jag att utgå ifrån elevernas behov 

när det gäller lärandet. Vad behöver eleverna för att kunna gå vidare nu och växa? Jag tycker att det är 

en utmaning att få eleverna att växa i undervisningen.  

 

2. Metoder som läraren använder vid skapandet av en föreställning. 

Vilka metoder jag använder beror på gruppen. Om det är en skrivprocess så ger vi tydlig information 

om att eleverna ska skriva de här momenten och sedan det här momentet. Vi ger eleverna även tydliga 

delmål under tidsresans gång. Delmålen hjälper eleverna att göra val så att det inte blir för diffust. En 

annan viktig aspekt med scenernas budskap är de bilder som ges till publiken. Hur skådepelarna står 

på scenen. Hur skådepelarna skapar en energi och spänning utifrån var de står, med textens dialog och 

med rörelse och rösten. Budskapet i scenerna har att göra med hur scenografin ser ut, hur man som 

regissörer väljer att använda rummet och använder möbler på scenen. Detta kan påverka nivån med 

pjäsen och budskapet som ges med skådespeleriet. Jag brukar börja med att arbeta med scenerier för 

att tidigt lägga en grund. Men när det är en föreställning för publik så arbetar jag mest med att skapa 

föreställning utifrån ett manus. Hur vi gör beror på kursen och klassen. I årskurs ett gör eleverna 

monologer och sedan gör eleverna en pantomimuppgift. När eleverna arbetar med pantomim då är det 

inte textbaserat. Eleverna improviserar fram scenerna utifrån film som sedan visas upp inför publik.I 
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årskurs ett skriver eleverna monologer på svenskan. Vissa år arbetar eleverna med svenska sagor och 

andra år grekiska myter och något år har eleverna samlat ihop en massa berättelser från barn 

grundskolor, intervjuat dem och samlat berättelser och skapat föreställningar utifrån barnens egna 

berättelser. Jag arbetar ifrån Stanislavskijs teori när jag arbetar med skådespelargestaltningen. Jag 

arbetar även tydlig med vad skådespelaren har för mål i varje scen och hur skådespelaren når sitt mål 

genom en fysisk aktiv handling. Jag arbetar även med att det ska finnas en distans till rollfiguren och 

därför använder jag också Brechts teknik.  

 

3. Ingår elevdemokrati i processen med att skapa en teaterföreställning i skolan? 

Det är elevdemokrati i undervisningen på det sättet att eleverna gör en massa val, allt från vilken pjäs 

vi ska spela till vilka kläder eleverna ska ha på sig och vilken färg skorna ska ha.  Eleverna måste 

gemensamt komma överrens om det mesta och vi skapar ramarna så att det inte ska bli flugornas herre 

över det hela. Vi ger fasta ramar med en viss frihet. I årskurs tre gör eleverna en slutproduktion. 

Eleverna läser en massa pjäser och så småningom röstar eleverna om vilken pjäs de vill visa upp, 

processen är väldigt demokratisk. Samtidigt som det är en bestämd process 

 

4. Ingår det ämnesintegrerande undervisning vid skapande av en teaterföreställning? 

Monologerna skrivs i svenska och sedan kommer eleverna till teaterläraren där läraren arbetar med det 

estetiska uttrycket. Det har blivit en tradition. Monologerna som eleverna visar upp i årskurs ett är 

inför publik. Monologen är elevernas första föreställning. I berättarteater är fokus på 

skådespelartekniken.  Vissa år arbetar eleverna med svenska sagor och andra år med grekiska myter. 

Ett år samlade eleverna ihop en massa berättelser från barn i grundskolan. Utifrån de intervjuer 

eleverna gjorde skapade de en egen föreställning. Detta var ett samarbete med svenskan. Vi har även 

arbetat med klassiska verk och då har det varit samarbete med svenskan. Ibland har vi gjort mindre 

endags arbeten runt någon dramatiker och då är det samarbete med engelskan. Jag och en engelsk 

lärare presenterar författaren, vem han var och hur hans typ av texter såg ut. Sedan får eleverna scener 

i par. Dagen avslutades med en miniföreställning på skolan för eleverna.  

 

5. Lärarens synpunkter på fördelar med olika metoder.  

Mest har jag använt de metoderna som jag har själv blivit skolad i. Det är de metoderna som jag har i 

blodet, det som jag kan. Ibland har jag prövat olika saker på resans gång och kommit fram till att vissa 

saker fungerar för mig och för eleverna. Fördelar med att arbeta med andra ämnen är att eleverna kan 

uppleva att det finns ett sammanhang med svenska och teater. Jag skulle vilja samarbeta mer med 

engelska, för eleverna har sagt att de har lär sig mer när de arbetar med en författare och sedan spelar 

upp det. Jag tror att ämnesintegrering kan hjälpa eleverna att känna ett tydligt och praktiskt syfte till att 

skapa en föreställning. Då är det på riktigt. Motivationen kommer gratis. Jag kan tycka att det kan vara 

en fara att arbeta för mycket med bara en metod att det kan börja bli ett mål i sig själv. 

 

6. Lärarens synpunkter om vad eleverna lär sig med teater i skolan 

Oftast gör eleverna saker som man aldrig skulle kunna ha drömt om att de skulle göra. Genom att 

skapa en teaterföreställning lär sig eleverna att samarbeta, att skapa i grupp från manus till 

föreställning med olika ansvarsområden. Eleverna lär sig att arbeta med kroppens uttryck och rösten 

genom skådespelarövningar.  Detta blir till ett färdigt resultat som eleverna har arbetat väldigt 

grundligt med. Eleverna lär sig en massa som man inte räknar med att de ska lära sig. Med skapandet 

av en teaterföreställning gör eleverna någonting själva, de upplever att de har ett mål och får känna sig 

självständiga som skapare av en teaterföreställning. Eleverna lär sig hur en teaterföreställning fungerar 

rent praktiskt. Jag tror att människor behöver skapa, uttrycka sig och arbeta ihop. Det är 

grundläggande behov som teater tillfredställer. Eleverna kan med en teaterföreställning skapa och göra 

någonting som de är stolta över.  
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8.3. Intervju 3. Sonja. Skola ett 

 

1. Lärarens utgångspunkt och processen i planeringen från ide till föreställning? 

Är det i en tidig fas i processen med att skapa är det mer undersökande forskande metoder. Det är en 

grundidé att eleverna är skapare av sin egen som är en del av en föreställning. I slutfasen handlar mer 

om metoder som att finputsa det fin konstnärliga uttrycket. Däremellan pendlar hela tiden elevernas 

eget arbete, produktion, reflektion och improvisation. Sedan beror det jättemycket på vad det är för 

grupp av elever 

 

2. Metoder som läraren använder vid skapandet av en föreställning. 

Jag är formad av min egen utbildning. Jag arbetar väldigt mycket med fysiska tekniker som jag 

tidigare lärt. Det finns skådespelartekniker utifrån Stanislavskij övningar och improvisations tekniker 

från Keith Johnstone som jag arbetar med. Mitt första motiv är att jag hela tiden vill söka strategier för 

att eleverna ska hitta sitt egna bästa sätt att arbeta på och ge eleverna olika verktyg och sedan lära 

eleverna att välja. Sedan tror jag mycket på fysisk teater. När vi arbetar med en föreställning skriver 

eleverna själva en monolog i årskurs ett. I årskurs två arbetar vi i block med olika tekniker, med 

modern text, klassisk text och barnteater. Vi jobbar på flera andra sätt också. Vi har block som heter 

experimentprojektet där eleverna får en låt, en bild och en plats och så ska eleverna skapa utifrån det. 

Dessutom jobbar vi med en del fysiska tekniker där det ingen text finns. Vi arbetar mycket kring ett 

tema och så improviserar eleverna kring det. Det är oftast så att vi har ett moment som fysisk teater 

och att vi jobbar med några tekniker och har grundträning i det. Sedan improviserar eleverna runt det 

och skapar en föreställning. Texten är inte ensam rådande för en föreställning. Improvisation är en 

metod fram till föreställningen. I årskurs tre när eleverna gör en produktion är det en mycket längre 

process och det är inte lika mycket grundträning. Det material som eleverna arbetar med kan vara 

texter som eleverna ska skriva om och göra egna manus. Vi skapar produktionsgrupper omkring en 

produktion och eleverna har ansvar för kostym, bilder, inspirationsmaterial och litteratur.  

 

3. Ingår elevdemokrati i processen med att skapa en teaterföreställning i skolan? 

Nu har jag framförallt arbetat med slutproduktioner i teater. Då är utgångspunkten hela tiden att vi 

väljer pjäs tillsammans med eleverna.  I tvåornas produktioner så ser det annorlunda ut för då bryts 

eleverna ner i mindre grupper. Väldigt konkret är eleverna med och kommer med förslag och eleverna 

röstar fram vilket material man ska arbeta med. I vissa projekt är det eleverna själva som styr 

rollfördelningen.  Eleverna är delaktiga i hela processen på något sätt. 

 

4. Ingår det ämnesintegrerande undervisning vid skapande av en teaterföreställning? 

I årskurs två finns det ett samarbete med svenska och ibland och med engelska. Jag undervisar i en 

kurs om fördjupning i kultur historia där vi arbetar med epoker och med olika teater teorier.  

 

5. Lärarens synpunkter på fördelar med olika metoder.  

Det väldigt roligt att arbeta tillsammans med andra lärare. Det är väldigt kul att få teorilärarnas 

specialkompetens som man får genom att samarbeta. Det eleverna lär sig är fördjupad kunskap i 

gestaltningsprocess. 

 

6. Lärarens synpunkter om vad eleverna lär sig med teater i skolan 

Eleverna ska förstå processen från ide till färdig föreställning. Jag tror att eleverna lär sig jätte mycket 

med att ta ansvar för andra och för sig själva, för gruppen och för en hel process. Eleverna ska också 

lära sig att ta instruktioner. De ska lättare kunna göra det i trean utan att ta våra ord för lag eftersom 

eleverna har mer egen erfarenhet det sista året. Att möta en publik är en erfarenhet som är klurig, rolig 

och svår. Att man skapar en helaftons förställning kan skapa ett stort självförtroende hos eleven. Jag 

tror att syftet är att skapa en teater kan ge eleverna en helhetskänsla. Teater är en kollektiv konstform. 

Det handlar om att förstå de kollektiva processerna att skapa tillsammans. Jag tror att det är en otrolig 

viktigt att eleverna blir väldigt duktiga på att samarbeta och att kommunicera sina egna idéer och 

tankar. Jag är starkt övertygad om att alla de konstnärliga uttrycken är helt avgörande för en väl 

fungerande demokrati.   
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6.5. Intervju 4. Ludvig. Skola två 

 

1. Lärarens utgångspunkt och processen i planeringen från ide till föreställning? 

Kroppsspråkets betydelse på scenen är en grund som jag utgår från. Det är viktigt att eleverna släpper 

alla tankarna och är koncentrerad på det vi gör. Därför arbetar jag med koncentrationsövningar. Det är 

samma sak när eleverna går in i olika karaktärer. Då krävs det koncentration för att kunna gå in i och 

ur en karaktär. Det är viktigt att man kan förmedla stora frågor med mycket små medel. Om eleverna 

kan kontrollera rösten och känslolivet är de väl förbereda på att ta emot text i årskurs två.   

 

2. Metoder som läraren använder vid skapandet av en föreställning. 

I årskurs ett arbetar jag enbart med kroppen och med koncentrationsövningar. Det är viktigt att 

eleverna får en förståelse för vad det innebär att vara koncentrerad, att vara här och att vara 

närvarande. Med koncentration och fokusering skapas förutsättningar för eleven att ha disciplin och 

vara lyhörd för vad som sker i rummet med ett aktivt lyssnande och ett aktivt kännande. I årskurs två 

delar vi upp klassen i två grupper och då producerar vi två föreställningar. Då är det lättare för mig att 

följa elevernas utveckling. Med tanke på att regi är väldigt starkt för mig så är det så för mig att jag 

använder mig väldigt mycket av ljus. Scenografi använder jag sparsamt nästan ingenting.  Jag jobbar 

mycket med elevernas fysiska uttryck i deras kroppar. Men nu för tiden är det så att det ska finnas ett 

bord, en stol, och det ska finnas kläder. Vi läser mycket pjäser därefter bestämmer vi oss för vilka två 

pjäser som vi vill spela. När eleverna har fått sina roller försöker jag att förklara för eleverna syftet 

med rollen. När man skapar en teaterföreställning i skolan är en del med i processen vad behöver 

eleverna utveckla. Så mitt mål är att eleverna ska kunna gräva inom sig själva och reflektera: Vad är 

det som saknas? Vad är det som jag skulle kunna utveckla vidare? Målet är att eleverna ska förberedas 

att integrera kroppen, rösten och känslolivet. Det är de tre instrumenten, det handlar om. Jag arbetar 

mycket med koncentration. Jag kan hålla på med en övning i två timmar. Syftet är att eleverna ska få 

en medvetenhet om vad som sker i kroppen. Det tekniska handlar om att hitta medvetenhet hos 

eleverna i deras uttryck. När en skådepelare kommer in på scenen, vill jag veta var skådepelaren 

kommer ifrån. Om det är varmt eller kallt, hur är det och var kommer du ifrån? Om eleven tar av sig 

skorna så vill jag se vad det är för skor. Är det stövlar eller gummi stövlar? Är det högklackade skor 

eller tofflor? Hur tar skådepelaren av sig skorna? Det ska vara exakt. För att eleverna ska lära sig att 

arbeta fysiskt ger jag eleverna övningar som att öppna en dörr. Teater handlar om handlar om att 

integrera hela kroppen. Framförallt att eleverna ska lära sig att minnas. Där arbetar jag med det 

emotionella minnet enligt Stanislavskij. Kroppen är väldigt intelligent och glömmer aldrig. Ibland tar 

det tid för eleverna att hitta sin roll och då kan jag gå in med verktyg med frågor, men jag vill se att 

eleverna verkligen kämpar för att hitta ingången i sitt skapande. Det är det som är utmaningen att hitta 

in till elevens öppning och ingång genom frågor.  

 

När jag arbetar med en scen så tänker jag att eleverna ska kunna förmedla denna berättelse utan ord 

och publiken ska kunna förstå skådepelarnas budskap utan text. Då får eleverna improvisera fram 

scenerna. Ibland improviserar vi runt scenen för att hitta det personliga uttrycket hos den enskilde 

eleven och vad de tillsammans vill berätta i de olika scenerna. Om det är en situation som behöver 

förtydligas för eleverna så ger jag eleverna samma scen fast i en ny miljö. Jag försöker gå ifrån 

situationen så långt som det är möjligt för att senare lägga till texten, efter att eleverna har gjort en 

grundläggande textanalys. Detta förstärker elevernas personliga uttryck. Teater handlar om handlar om 

att integrera hela kroppen 

 

3. Ingår elevdemokrati i processen med att skapa en teaterföreställning i skolan? 

Eleverna har olika idéer och olika förslag. Man kan arbeta med att inte blockera eleven genom att säga 

ja i improvisationer och idéer. Det finns alltid olika vinklar, och dessa vinklar ska man testa på golvet. 

Det kan vara smärtsamt ibland när man ser hur eleverna våndas och kämpar med att hitta sina roller 

och karaktärer. Eleverna är delaktiga i allt. Eleverna måste motivera varför de tycker som de gör. 

Eleverna i teater måste kunna reflektera. Men vi väljer pjäsen tillsammans som ska spelas. Eleverna 

får komma med sina synpunkter i undervisningen. Eleverna ger mig små lappar vid valet av en roll, 
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saker som jag ska tänka på. Så eleverna är delaktiga hela tiden i hela processen. . Jag har ledarskapet 

och ska leda arbetet framåt. 

 

4. Ingår det ämnesintegrerande undervisning vid skapande av en teaterföreställning? 

Direkt ämnesintegrerad undervisning har vi inte. Men vi har ett ämne som heter estetisk orientering. 

Där samarbetar dans, teater och bild.  

 

5. Lärarens synpunkter på fördelar med olika metoder.  

Det finns ingen rätt eller fel. Det finns enbart olika vinklar. Och de vinklarna ska man testa på golvet. 

Jag tycker inte om att eleverna bara pratar. Jag vill att eleverna ska arbeta på golvet.  

Framför allt för att eleverna ska lära sig att minnas. Där arbetar jag med det emotionella minnet enligt 

Stanislavskij. Med det emotionella minnet ska eleverna lära sig att minnas. Kroppen är väldigt 

intelligent och glömmer aldrig.  

 

6. Lärarens synpunkter om vad eleverna lär sig med teater i skolan. 

Jag tycker att det eleverna ska lära sig med att skapa en teaterföreställning är samarbete, respekt att 

tänka, inte bara på sig själva utan på hela scenen och på hela föreställningen och hela gruppen. 

Eleverna är ett team med ett konstnärligt mål som man ska uppnå tillsammans med andra. För att en 

grupp ska kunna fungera väl är det viktigt att alla eleverna blir sedda och lyssnade på samtidigt som 

eleverna lyssnar på varandras förslag. Eleverna testar idéer. Syftet är att eleverna under hela processen 

ska lära sig vad det innebär att jobba i grupp, vad det innebär att komma fram till ett resultat både i 

grupp och självständigt. Man kan säga att det vi gör med teaterföreställning är att eleverna lär sig att ta 

ansvar inför arbetslivet. När eleverna går ut vill jag att eleverna ska vara bra medborgare och fina 

människor.  

 

8.5. Intervju 5. Lars. Skola tre 
 

1. Lärarens utgångspunkt och processen i planeringen från ide till föreställning? 

Eleverna ska få grepp om vad en berättelse är och hur det sker på scenen. Syftet är även att eleverna 

ska möta publik. Då får eleverna reflektera över vad en roll är. Vad är det för situation i scenen? Hur 

jobbar man med det?  Hur arbetar jag vidare med rollen, hur arbetar jag med texten? Vad tänker jag på 

med en karaktär? Karaktärsarbete är att bygga upp en roll, eleverna skriver en rollbiografi. I årskurs 

två arbetar vi efter ett manus eller ifrån ett tema och skapar en föreställning. Det som eleverna ska göra 

är att tillsammans berätta en sammanhängande historia och eleverna ska möta publik. 

 

2. Metoder som läraren använder vid skapandet av en föreställning. 

Den teater teori jag är utbildad i är den psykologiska realismen enligt Stanislavskij. Det innebär att jag 

börjar med frågorna: Vad är jag? Var kommer jag ifrån? Vad har jag för mål? Det är där arbetet med 

att bygga upp en roll startar. Jag arbetar även med den fysiska rörelsen med att karaktären har olika 

riktlinjer som har olika kvalitéer. Eleverna gör någonting på scenen och då frågar jag filosofiska 

frågor: Såg ni vad som hände? Upplevde eleven någon skillnad? För att eleven ska få syn på den 

fysiska rörelsen ber jag som lärare att eleven upprepar rörelsen och uttrycket för att denne elev och 

åskådare inom gruppen ska bli medvetna om det sceniska uttrycket. Det är min metod med reflektion.  

 

När jag arbetar med en grupp ser jag om gruppen är självgående eller inte. Hur är nivån och vilken 

inspiration behöver eleverna för att skapa en föreställning? Ibland kan jag ha en diskussion med 

eleverna om vad de är intresserade av. Oftast utgår jag från vad eleverna funderar på just nu och om 

det kan vara att vi utgår ifrån ett tema för att skapa en föreställning. I vissa scener och pjäser 

improviserar vi fram delar och andra gånger gör vi inte det.  Någon gång har jag skrivit manus själv 

till eleverna från elevernas diskussioner. Då har eleverna diskuterat ett ämne ett tema och då har 

eleverna kommit med förlag att det här tycker vi är intressant och då har jag skrivit en pjäs. Vi gör 

föreställningar som är baserade på färdigt manus, eller utifrån ett tema som man samlar texter kring 

eller improviserar kring. Det är de två sätt som jag arbetar med. Om vi arbetar med en produktion 

utifrån improvisationer då improviserar eleverna fram scenen som senare eleverna utgår ifrån och 

skriver manus av, ibland kan det vara att eleverna skriver manus först och sedan improviserar fram ett 
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resultat. Hela scenisk gestaltning b ska eleverna lära sig den produktiva processen, teaterns olika 

uttrycks områden. Några har ansvarsområden som exempel kostym eller scenografi. Jag som lärare 

handleder och eleverna driver processen. Man kan skapa manuset utifrån improvisationer. Det första 

eleverna får göra är en julshow och det kan se olika ut. Årskurs ett är väldigt mycket eget skapande. På 

våren i årskurs ett arbetar vi mycket med scener med färdig skriven text. Årskurs tre gör eleverna 

scener under hösten i team som vi sätter ihop till en slags föreställning i årskurs tre. Under hösten är 

det en mindre produktion som brukar vara riktad till en speciell målgrupp till barn eller till vuxna. 

Under vårterminen i årskurs tre får eleverna en uppgift att de ska göra en slutproduktion vilket är ett 

mål i scenisk gestaltning c och scenisk karaktärsarbete. 

 

3. Ingår elevdemokrati i processen med att skapa en teaterföreställning i skolan? 

Elevdemokrati ingår på det sättet att eleverna i högsta grad är med i skapandet och har stor delaktighet 

i hur resultatet blir. Jag tror att eleverna lär sig att tänka på flera olika sätt. Det finns inte en enda väg 

som är den rätta, utan det finns flera sätt. Eleverna ska få syn på att det kan finnas olika sätt att tänka, 

och de ska lära sig att se att konsten och kulturen är en viktig del av vårt samhälle. På så sätt lär sig 

eleverna att reflektera över samhällets utveckling.  

 

4. Ingår det ämnesintegrerande undervisning vid skapande av en teaterföreställning? 

För att kunna arbeta ämnesintegrerande krävs det oerhört mycket arbete. Jag tror att det är väldigt 

givande både för elever och för lärare. När vi samarbetar med andra ämnen väljer jag som lärare ut 

delar av kursmålen för scenisk gestaltning. När vi har arbetat som bäst har det varit med det svenska 

ämnet. När vi har arbetat ämnesintegrerande tar det mycket tid och man arbetar mycket vid sidan om 

för att få klart det.  

 

5. Lärarens synpunkter på fördelar med olika metoder.  

Att skapa en föreställning har både fördelar och nackdelar. Ibland kan man tvivla på idén när scenerna 

står stilla och eleverna känner att de inte kommer vidare i processen. Då är det viktigt att skapa tillit 

med eleverna i deras process. Med teater lär sig eleverna att samarbeta. Eleverna ska lära sig att 

processen ser olika ut för alla i en grupp. Ibland kan vara så att alla eleverna inte har lärt sig texten. Då 

kan det fungera att repetera med manus i handen, men det är viktigt att eleverna lär sig texten utantill. 

För vissa kan det hända att det inte fungerar att ha manus i handen och då måste eleverna ha lärt sig 

texten till en viss tid. Det kan se olika ut. Det finns för faror med de olika metoderna. Det man har att 

vinna med ämnesintegrerande undervisning är att man får syn på varandra i lärarkollegiet, eleverna får 

mycket kunskap och sammanhang till de ämnen som man samarbetar med. När man arbetar 

ämnesintegrerande finns det en fara att de olika målen krockar så att kärnämnens mål blir viktigast, så 

det handlar om att vara tydlig med kursens mål för att få det till att fungera. Det traditionella 

skolsystemet tar bort mycket av folk brinner för därför är det viktigt med den här delen. Val av 

material och metod är helt och hållet beroende på gruppen och för att eleverna ska utvecklas den 

riktningen som vi tror är bra, det är det som styr våra val.    

 

6. Lärarens synpunkter om vad eleverna lär sig med teater i skolan. 

Målen vi har på den här skolan är att vi vill att eleverna själva ska lära sig att ta ansvar för en 

konstnärlig process. Slutmålen ska vara att eleven ska lära sig förvalta egna idéer. Vi lär eleverna 

grunderna och leder eleverna in i en process och sedan går det över till att eleverna själva håller i 

processen. Det är viktigt att eleverna ska lära sig hela processen om hur en teaterföreställning blir till 

och framförallt att eleverna får uppleva att det är ett kollektivt arbete.  Eleverna lär sig att få tillit till 

sitt eget skapande och tänkande. Dom lär sig att få tillit till varandra. Jag tror att eleverna lär sig att 

tänka på flera olika sätt. Det finns inte en väg som är den rätta utan det finns flera sätt. Eleverna ska 

lära sig att samarbeta och få syn på att det finns andra sätt att tänka och att förhålla sig till omvärlden. 

Att lära sig att se konsten och kulturen som är en viktig del av vårt samhälle och att eleverna lär sig att 

reflektera över samhällets utveckling hur vi som människor mår i den? För att vi ska kunna fortsätta 

utveckla vårt samhälle behöver vi kreativitet. Det traditionella skolsystemet tar bort mycket av folk 

brinner för därför är det viktigt med den här delen. Teater i skolan har betydelse för att eleverna lär sig 

att förhålla sig kreativt till frågeställningar. Teater i skolan handlar om att föra in ett annat 

förhållningssätt. Det handlar om att se andra värden i livet än det som skolan traditionellt står för. 
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8.6. Intervju 6. Sylvia. Skola tre 
 

1. Lärarens utgångspunkt och processen i planeringen från ide till föreställning? 

 Jag har arbetat mycket som regissör och i skolan arbetar jag väldigt likt som om jag skulle arbeta på 

en teater och göra en professionell teater uppsättning. Så jag jobbar väldigt mycket på samma sätt. 

Sedan kan man utveckla mer mot performance eller mim. Det är olika beroende på vad eleverna 

känner att de är intresserade av.  

 

2. Metoder som läraren använder vid skapandet av en föreställning. 

I årskurs ett gör eleverna en föreställning som kan vara byggt på improvisationer eller dikter. Man 

plockar material från det man har gjort under första terminen. Men det är 80-95 elever och varje elev 

får inte så mycket utan det blir mera grupp redovisningar. Sedan arbetar eleverna under vårterminen 

med scener och det är plockat ur pjäser. Då arbetar eleverna i två eller tre grupper. Eleverna visa upp 

en scen där alla eleverna är delaktiga och deltar. Sceniskt karaktärsarbete handlar om att bygga upp en 

roll. Det kan vara så när vi gör teaterföreställningar att eleverna blir indelade i olika 

produktionsgrupper. Någon får ansvara för rekvisita, någon för kostym och någon för mask. 

Det grundläggande som jag arbetar med är text. Därför vill jag helst ha ett färdigt material från början. 

Brechts grund är Stanislavskij fast han pratade om distansering, att ha ett kritiskt öga och vara 

medveten om det man gör. Det är den grunden jag arbetar utifrån. Om vi arbetar med en färdig pjäs 

börjar vi med att läsa pjäsen och prata med eleverna om pjäsen. Sedan börjar jag repetera på 

traditionellt sätt. Om det inte är en färdig text så arbetar jag på andra sätt. För mig är inte processen 

målet. Det viktigaste är att nå fram till ett resultat. Att arbeta med texthantering är viktigt och att kunna 

använda rösten, att kunna prata så det hörs, koncentration, närvaro och karaktärskapande. Jag har inte 

arbetat med att eleverna har improviserat fram en föreställning där det blir en pjäs som dom själva har 

skapat från början till slut. Jag är inte bra på det. Men däremot har det blivit föreställning som är mera 

collagebetonat. Det kan vara olika teman eller blandat med monologer eller små situationer eller någon 

sång eller någon dikt som bildar en helhet. Det ska ändå vara ett tema. Det som påverkar mina val av 

arbetsmetoder är mina erfarenheter och vad som jag tycker är kul. Jag tycker att jag arbetar ganska 

traditionellt.   

 

3. Ingår elevdemokrati i processen med att skapa en teaterföreställning i skolan? 

När det gäller rollbesättningen brukar eleverna vara med och göra en egen rollista. Då får eleverna 

skriva vilken roll de själva vill spela. Jag tycker det är bra med elevernas hjälp för jag tycker oftast att 

det blir bättre. Elevernas röster är med i processen, så det blir väldigt demokratisk. Det är ändå så att 

jag har sista ordet för att arbetet ska flyta på.  

 

4. Ingår det ämnesintegrerande undervisning vid skapande av en teaterföreställning? 

I början när programmet startades så arbetade vi mer med att vi skulle arbeta ämnesintegrerande, men 

det blev väldigt krystat. När behov uppstår och när det fungerar kan det bli bra. Jag har samarbetat 

med svenska. Då har det varit så att eleverna har gjort utvärderingar tillsammans med svenska. Det 

kan vara att elever läser kring det material som man sätter upp. Sådant samarbete har jag inte gjort så 

mycket, för när man gör det är tiden så knapp.  

 

5. Lärarens synpunkter på fördelar med olika metoder.  

Fördelen med att arbeta med en bra färdig text är att man då har någonting att förlita sig på. Det är så 

mycket som är svårt och som tar tid och om man dessutom inte har bra material tar det ännu mer tid att 

skapa en föreställning.  När man arbetar mål fokuserat, kan man inte stanna i en process och hålla på 

med samma moment under lång tid. Det handlar om att man måste gå vidare för att man ska nå målet. 

Mina erfarenheter och vad som jag tycker är kul är avgörande för mitt arbetssätt. Jag tänker att min 

egen lust är viktig. Om jag tycker det är roligt så blir det roligt.  

 

6. Lärarens synpunkter om vad eleverna lär sig med teater i skolan. 

Med teater lär sig eleverna att samarbeta. Teater är en kollektiv konstart och kräver samarbete. 

Eleverna blir nära varandra, möter varandra och lär känna delar av varandra som är viktiga.  
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Många gånger ser man att eleverna kan upptäcka sin egen kreativitet och det är 

personlighetsutvecklande. En elev kan komma över sin blyghet. Dessutom lär eleverna saker som de 

kan ha nytta av även om de inte kommer att hålla på med teater i framtiden, som att prata inför folk. 

Eleverna kan få tillit till sin egna kreativa förmåga och upptäcka nya sidor hos sig själv. Ofta är det är 

häftigt att se när elever växer. Teater i skolan är personlighetsutvecklande. Eleverna lär sig 

koncentration och att fokusera, vilket man kan använda sig av om man känner sig obekväm i sin 

kropp. Eleverna kan uppleva sin kropp som en tillgång.  

 

9. Resultatanalys 
    
Analysen av studiens resultat har gjorts utifrån Mia Sternudds konstpedagogiska perspektiv. Inom det 

konstpedagogiska perspektivet som handlar om att skapa en föreställning beskrivs vikten av att eleven 

tillsammans, på ett demokratiskt sätt med andra utvecklar sin personlighet, sin sociala förmåga och sin 

förmåga att uttrycka sig kreativt med att skapa en teaterföreställning. Med det konstpedagogiska 

perspektivet i undervisningen med att skapa en teaterföreställning får eleverna möjlighet till en 

varierad undervisning och möjligheter till att uttrycka sig konstnärligt. (Sternudd, 2000, s. 110)   

 

9.1. Analys 1. Pelle. Skola 1 

 

Eleverna kan få improvisera på scenen för att hitta sin bakgrund i deras karaktär och roll. Enligt det 

konstpedagogiska perspektivet i processen med att skapa en teaterföreställning används det olika 

tekniker. Syftet med det är att eleverna ska kunna tolka texten utifrån olika händelser genom flera 

övningar. Den metod Pelle använder i skapande processen med eleverna är Stanislavskijs teknik med 

de viktiga frågorna: Vem är jag? Var är jag? Var kommer jag i från? Var är jag på väg? Detta är en 

nyckel i skapandet av en föreställning, berättar Pelle. Men grunden som han utgår ifrån är skapande 

med koncentration och fantasi. Pelle använder tekniker som mim, mask och dans eller traditionell 

skådespeleri, berättar Pelle vidare i min intervju. Inom det konstpedagogiska perspektivet handlar det 

om att skapa olika sceniska uttryck genom att agera utifrån olika tekniker och övningar. Utifrån 

perspektivet beskriver Sternudd att mimen är det grundläggande fysiska uttrycket med processen att 

skapa en teaterföreställning (a.a., s. 53). Utifrån metoder med fantasi och koncentration övas elevernas 

spontanitet och variation inom det egna sceniska uttrycket med det konstpedagogiska perspektivet 

(a.a., s. 54). Elevdemokrati är med på det sättet att eleverna får rösta fram vilken pjäs de vill arbeta 

med Under processen får eleverna gärna komma med idéer. Eleverna får vara med att i olika 

ansvarsgrupper som bildas. Eleverna får ta ansvar för sin skådespelarroll och samtidigt sin 

produktionsroll. Inom det konstpedagogiska perspektivet är målet att eleverna ska skapa tillsammans 

och processen enligt det konstpedagogiska perspektivet gör att eleverna utvecklas socialt, 

kommunikativt och med en värdegrund (a.a., s.54). Inom konstpedagogiska perspektivet tränas 

elevernas och uttryck och med känslor till publik. Produkten föreställning är målet men det är 

processen med att eleverna utvecklas och det är den som är kärnan att eleverna får utvecklas (a.a.,  

s.51). Med att skapa en teaterföreställning lär sig eleverna att gemensamt att arbeta mot ett mål och att 

alla deltagarna i processen är delaktiga och har ett ansvar (a.a., s. 110). Pelle berättar även att han går 

med eleverna på teater. Syftet är att eleverna ska bli medvetna om vad som fungerar och vad som inte 

fungerar på scenen. Inom det konstpedagogiska perspektivet ingår det att eleverna blir medvetna om 

den kommunikativa och det konstnärliga uttrycket. Att det sceniska uttrycket överrensstämmer med 

vad gruppen vill förmedla (a.a., s. 64). Genom att gå på teater kan eleverna tänka igenom vad pjäsens 

handling och vad pjäsen har förmedlat som de har varit åskådare till. I Pelles undervisning ingår andra 

ämnen med skapande av en teaterföreställning. I svenskan arbetar eleverna med att skapa monologer i 

årskurs ett och i årskurs två tränas eleverna i berättarteater som är ett samarbete med svenskan. 

Eleverna kan arbeta med sagor, myter eller klassiskt teater eller modern text. Inom det 

konstpedagogiska perspektivet innebär det att eleverna får kunskaper genom att vara aktivt 

undersökande av texters innehåll och budskap. Genom arbeta ämnesintegrerande arbetar lärare på flera 

sätt, eleverna får en möjlighet till att uttrycka sig både kommunikativt och på ett konstnärligt sätt som 

inte görs i andra ämnen enligt det konstpedagogiska perspektivet (a.a., s. 50). Eleverna övas även att 
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uttrycka sig personligen med känslor och med tal. Detta beskrivs som några av de ingredienser som 

finns med inom det konstpedagogiska perspektivet (a.a., s. 56).  Fördelarna är många med att 

samarbeta med andra ämnen berättar Pelle vidare. Samarbete med svensklärare innebär att denne 

lärare har kunskap som vi inte har. Inom det konstpedagogiska perspektivet innebär det att eleverna i 

processen med att skapa en teaterföreställning får en möjlighet till att reflektera över pjäsens helhet 

och delar. I pjäsen ingår även att analysera vändpunkter och värdera händelserna, detta kan utifrån det 

konstpedagogiska målet göras i svenska eller med teater (a.a., s. 110). En teater produktion kräver tid. 

Pelle: ”Det eleverna lär sig med att skapa en teaterproduktion är samarbete och demokrati. Eleverna är 

stolta över vad de har gjort. I vårt uppdrag finns att vi ska forma eleverna och förbereda dem för att bli 

demokratiska och kritiska tänkande människor inför vuxenlivet. Då är teater ett sätt att göra det” Inom 

det konstpedagogiska perspektivet är syftet att skapa en teaterföreställning och elevernas värdegrund 

breddas genom reflektion av olika händelser i texter. Tanken med det konstpedagogiska perspektivet 

är att utveckla eleverna till kommunikativa demokratiska sociala medborgare (a.a., s. 63).    

 

 

9.2. Analys 2. Gustav. Skola ett 
 

Gustav arbetar med Stanislavskijs teori med skapandet av skådepelargestaltningen och vad 

skådepelaren har för mål i varje scen. Gustav arbetar även med en distansering av rollfiguren utifrån 

Brechttekniken. Inom det konstpedagogiska perspektivet använder pedagogen olika tekniker för att 

kunna hitta fram till texten på olika sätt. Gustav arbetar även med att varje skådepelare ska ha ett mål i 

varje scen i den fysiska handlingen som sker via agering. Syftet med att tolka de olika övningarna är 

enligt Sternudds konstpedagogiska perspektiv att eleverna lär sig att tolka och agera händelserna i 

texten utifrån olika sätt. Ett andra syfte är att eleverna ska lära sig att tolka rollen som de gestaltar 

utifrån (Sternudd, 2000,  s. 64). Gustav, Pelle och Sonja arbetar med att eleverna på denna skola med 

att eleverna skriver monolog i svenska och sedan kommer de till oss teaterlärare och vi arbetar med det 

estiska uttrycket. Det kan vara att eleverna arbetar med svenska sagor eller grekiska myter. Det finns 

även samarbete med engelska. Då arbetas det med någon engelsk dramatiker under en dag, och 

eleverna gör korta scener under slutet av dagen för att visa upp på skolan för andra elever. Inom det 

konstpedagogiska perspektivet kan en pedagog skapa en teaterföreställning utifrån en saga, pjäser eller 

myter (a.a., s. 58). En annan viktig del är att eleverna får en möjlighet till att spela situationer och 

diskutera för att få en djupare förståelse av mänskliga möten och förbereder elever till en allmän livs 

beredskap (a.a., s. 56). Fördelar med att arbeta ämnesintegrerande är att eleverna kan uppleva att det 

finns ett visst sammanhang med teater och svenska. Gustav säger att syftet med att arbeta 

ämnesintegrerande är att hjälpa eleverna att känna ett tydligt praktiskt syfte till att skapa en 

teaterföreställning. Inom det konstpedagogiska perspektivet handlar det om att människan har ett 

grundläggande behov av att uttrycka sig konstnärligt, socialt och med andra konstruera saker och då är 

teater ett sätt att göra det. Att skapa en teaterföreställning och utveckla det konstnärliga uttrycket är 

viktiga men det är i processen som eleverna utvecklas med skapandet av en teaterföreställning. (a.a., 

s.51). Med att skapa en produktion i skolan lär sig eleverna att arbeta med kroppens uttryck och rösten 

genom skådespelarövningar. Eleverna ska gemensamt komma fram till vilken pjäs som ska spelas 

genom att de läser och diskuterar utifrån att ha läst en massa pjäser. Enligt det konstpedagogiska 

perspektivet är målet med att skapa en teaterföreställning att eleverna övas socialt genom och samspel. 

En annan viktig aspekt är att alla eleverna är ansvariga och deltar i processen om vilken pjäs som 

gruppen ska arbeta med (a.a., s. 64). Med teaterföreställning gör eleverna någonting själva, de 

upplever att de har ett mål och får känna sig självständiga som skapare av en teaterföreställning: 

”Eleverna lär sig hur en teaterföreställning fungerar rent praktiskt. Jag tror att människor behöver 

skapa, uttrycka sig och arbeta ihop, säger Gustav. Det är grundläggande behov som teater 

tillfredställer. Eleverna kan med en teaterföreställning skapa och göra någonting som de är stolta 

över”. Inom det konstpedagogiska perspektivet handlar det om att eleverna lär sig att gemensamt 

arbeta mot ett mål och att alla är delaktiga och har ett ansvar (a.a., s. 110).  
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9.3. Analys 3. Sonja. Skola ett 
 

Metoderna som Sonja använder är improvisation, elevernas eget arbete, reflektion samt produktion. 

Eleverna får arbeta med Stanislavskijövningar och improvisations teknik utifrån Keith Johnstone. 

Improvisation är en metod som används fram till föreställning. Sonja arbetar mycket med fysisk teater. 

Texten är inte ensamrådande för att skapa en teaterföreställning. Sonja berättar att lärarna arbetar med 

eleverna med ett experimentellt projekt där eleverna får en bild, en låt och en plats och så ska eleverna 

skapa utifrån det. Inom det konstpedagogiska perspektivet ingår att arbeta med improvisationer med 

målet att utveckla det konstnärliga uttrycket (a.a., s. 110). 

 Med det konstpedagogiska perspektivet handlar det om att skapa en föreställning med budskap till en 

publik och det kan göras på flera sätt. Eleverna kan lära sig att skapa en föreställning genom att agera 

på olika sätt och det görs genom varierande övningar med improvisationer eller utifrån med text men 

processen är att skapa en teaterföreställning (a.a., s. 57). 

 

Processen med att välja pjäs gör Sonja tillsammans med eleverna Väldigt konkret är att eleverna 

kommer med förslag och eleverna röstar fram vilket pjäs de ska framföra. Inom det konstpedagogiska 

perspektivet lyfts kommunikation fram som en viktig del och att eleverna övas med att uttrycka sig, en 

grundläggande fostran (a.a., s. 54). När eleverna går årskurs två är det samarbete med svenska och 

ibland med engelska. Det finns samarbete med kulturhistoria där Sonja arbetar med epoker och olika 

teaterteorier. Enligt det konstpedagogiska perspektivet innebär skapandet av texter att eleverna får en 

möjlighet till att vara aktivt sökande av kunskap på det sättet att de kan undersöka texters budskap 

samt innehåll. Samtidigt får elever en möjlighet till att uttrycka sig konstnärligt genom att agera utifrån 

olika tekniker med övningar (a.a., s. 64). Genom att skapa en teaterföreställning lär sig eleverna att ta 

ansvar för andra och för sig själva. Detta kan skapa en självkänsla hos eleven och de blir duktigare på 

att kommunicera (a.a., s. 63). Sonja säger att hon är starkt övertygad om att alla de konstnärliga 

uttrycken är helt avgörande för en välfungerande demokrati.”. Målet är att skapa en teaterföreställning 

tillsammans med andra där eleverna utvecklas socialt och förmåga att uttrycka sig samt personligt 

(a.a., s. 110). 

 

9.4. Analys 4. Ludvig. Skola två 
 

I årskurs ett arbetar Ludvig enbart med kroppen och med koncentrationsövningar. Det är viktigt att 

eleverna får en förståelse för vad det innebär att vara koncentrerad, att vara här och att vara 

närvarande. Med koncentration och fokusering skapas förutsättningar för eleven att ha disciplin och 

vara lyhörd för vad som sker i rummet med ett aktivt lyssnande och ett aktivt kännande. 

Kroppsspråkets betydelse på scenen är en grund som Ludvig utgår ifrån.  Han använder inte så mycket 

rekvisita utan det som är viktigt är elevernas fysiska uttryck på scenen. Med det konstpedagogiska 

perspektivet är en del av inledningsfasen att läraren arbetar med koncentrationsövningar, mimiska 

gestaltningsuppgifter och rörelseövningar för att eleverna ska få en möjlighet till att träna på det 

konstnärliga uttrycket (a.a., s. 57). Ludvig arbetar mycket med frågor i undervisningen. När eleverna 

arbetar på scenen frågar han eleverna vad är det för skor du gestaltar i din karaktär? Eller hur tar sig 

skådepelaren av sig skorna? Eller vad det är för väder.  Det tekniska handlar om att hitta en 

medvetenhet i elevernas uttryck. Ludvig arbetar med att integrera hela kroppen och med övningar som 

handlar om att eleverna ska lära sig att minnas det fysiska uttrycket.  Ludvig berättar att i årskurs två 

delar vi upp klassen i två grupper och då producerar vi två föreställningar. Ludvig berättar även att det 

är lättare att följa elevernas utveckling. Först och främst läser eleverna mycket pjäser. Därefter 

bestämmer vi oss för vilka två pjäser som eleverna vill spela. När eleverna sedan har fått sina roller 

försöker jag att få eleverna till att förstå syftet med rollen. Inom det konstpedagogiska perspektivet är 

en del av processen att pedagogen läser av elevernas uttryck och handleder eleverna framåt i det 

gestaltande konstnärliga uttrycket (a.a., s. 56). Eleverna ska lära sig att kunna förmedla ett budskap 

bara genom kroppen. I det konstpedagogiska perspektivet ingår rörelseövningar och mimiska 

övningar. Mimen beskrivs som det grundläggande fysiska uttrycket. Andra delar är improvisation och 

det arbetar Ludvig också med. Improvisation arbetar han med på det sättet att han arbetar ifrån textens 

miljö och genom improvisation skapar eleverna en ny miljö om situationen behöver förtydligas. Syftet 
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är att eleverna ska utvecklas i det konstnärliga agerandet (a.a., s. 64). Ludvig använder sig av att 

eleverna får skriva lappar med synpunkter till läraren om önskemål om vem de ska spela i 

teaterföreställningen, men de väljer pjäs tillsammans. Inom det konstnärliga perspektivet handlar det 

om att eleverna tillsammans skapar en teaterföreställning, alla har ett ansvar (a.a., s. 110). Denna skola 

har inte direkt någon ämnesintegrerande undervisning, men teatern samarbetar med estiskt orientering. 

Där samarbetar lärarna med dans, bild och teater. Det är viktigt att andra lärare vet vad eleverna gör i 

teatern så vi har ett samarbete när det gäller information om vad vi gör. Det eleverna lär med teater är 

samarbete och respekt. Inom det konstpedagogiska perspektivet handlar det om att utveckla elevernas 

sociala förmåga med att skapa en teaterföreställning (a. a., s. 110). 

 

 Det är viktigt att alla lyssnar på alla. Skolan arbetar med att skapa teaterföreställningar utifrån det 

konstnärliga perspektivet att elevernas konstnärlighet utvecklas (a.a., s. 49-50). 

Med teater föreställning tycker Ludvig att eleverna ska lär sig att samarbeta och respekt. Eleverna är 

ett team med ett konstnärligt mål som de ska uppnå tillsammans med varandra. Syftet med att arbeta 

med att skapa en teaterföreställning är att eleverna ska lära sig att samarbeta i grupp, både vad det 

gäller att komma fram till resultat självständigt och i grupp. Eleverna lär sig att ta ansvar inför 

arbetslivet. Enligt det konstpedagogiska perspektivet ger undervisningen med att skapa en 

teaterföreställning i skolan ger det eleverna en möjlighet till att uttrycka sig konstnärligt genom att 

agera utifrån olika tekniker och övningar (a.a., s. 64).   

  

9.5. Analys 5. Lars. Skola tre  
 

Syftet är att eleverna ska möta publik berättar Lars. Detta är även målet och syftet inom det 

konstpedagogiska perspektivet (a.a., s. 110). Lars berättar vidare att eleverna ska berätta en historia 

och möta publik. Med processen ingår även att eleverna blir medvetna om rollen och hur de kan arbeta 

vidare med rollens uttryck genom att eleverna skriver en rollbiografi i arbetet med att skapa en 

teaterföreställning. Metoden som han använder i undervisningen är Stanislavskijtekniken och börjar 

med frågorna: Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vad har karaktären för mål? Detta är det klassiska 

sättet att arbeta med inom det konstpedagogiska perspektivet med fasen att eleverna undersöker och 

hittar delar av sin karaktär genom filosofiska frågor (a.a., s. 57). Något annat Lars utgår ifrån är vilken 

nivå gruppen befinner sig på och vilken inspiration gruppen behöver för att komma vidare till att 

arbeta med en föreställning. Det är viktigt att handleda eleverna vidare utifrån den nivån som eleverna 

befinner sig enligt konstpedagogiska perspektivet (a.a., s. 56). Eleverna är delaktiga i hur resultatet blir 

genom att eleverna lär sig gestalta en roll genom en dialog. Lars har arbetat tillsammans med andra 

ämnen med skapandet av teaterföreställning. Att skapa en teaterföreställning har både nackdelar och 

fördelar? Det traditionella skolsystemet tar bort mycket av vad folk brinner för. Därför är det så viktigt 

med teater berättar Lars i intervjun. Lars berättar att målet med att skapa teater är att eleverna ska lära 

sig att ta ansvar för en konstnärlig process. Eleverna ska lära sig att förvalta sina idéer. Eleverna lär sig 

att se konsten och kulturen som en viktig del av vårt samhälle. För att vi ska fortsätta att utvecklas 

behöver vi kreativitet. Teater i skolan har betydelse för att eleverna lär sig att förhålla sig kreativt till 

frågeställningar. Det handlar om att se värden i livet. Inom det konstpedagogiska perspektivet handlar 

det om att utveckla elevernas kreativitet och elevernas sociala förmåga (a.a., s. 110).  

 

9.6. Analys 6. Sylvia. Skola tre 
 

Sylvia arbetar med Stanislavskij och Brecht som handlar om att eleverna blir medveten om vad de gör 

i uttrycket. Inom det konstpedagogiska perspektivet finns en klassisk utgångsform för att skapa en roll. 

Utgångsformen innehåller frågorna: Vem är du? Vem är du? Varifrån kommer du? Var är du på väg? 

(a,a., s. 110). Eleverna får en möjlighet till att reflektera över delar i pjäsen som bygger pjäsen till en 

helhet. Sylvia berättar att hon gärna arbetar med mim eller mer mot performance. Hon arbetar med 

övningar med koncentration, närvaro och karaktärsskapande. Det handlar även om att tolka rollen 

genom olika övningar. Syftet med det är att hitta fram till vad gruppen och pedagogen vill förmedla 

med föreställningen enligt det konstpedagogiska perspektivet (a.a., s. 64). 
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 Det grundläggande sättet Sylvia arbetar med att skapa en teaterföreställning är att utgå ifrån skriven 

text. I årskurs ett arbetar eleverna med en föreställning som kan vara utifrån improvisationer eller 

dikter. Eleverna har arbetat utifrån något tema, monolog eller små situationer som har bildat en helhet. 

Inom det konstpedagogiska perspektivet handlar det om att elever skapar en föreställning och att 

elever får en möjlighet att agera på olika sätt och det görs genom olika övningar (a.a., s. 58). Sylvia 

har samarbetat med svenska. Det kan vara att eleverna läser omkring det material som de sätter upp i 

pjäsen. Utifrån texten och ageringen kan eleverna undersöka textens budskap och vändpunkter. Teater 

är en konstart som kräver samarbete. Eleverna blir nära varandra, möter varandra, och lär känna delar 

av varandra som är viktiga. Eleverna upptäcker sin egen kreativitet och det är 

personlighetsutvecklande. Eleverna lär sig koncentration och att fokusera. Sylvia arbetar med den 

konstnärliga profilen med att skapa teaterföreställningar med ett budskap till publik. Eleverna 

utvecklas till att samarbeta och att uttrycka sig kreativt (a.a., s. 110).   

 

 

10. Diskussion  
 
Likheter och skillnader Alla lärarna som ingick i studien utgick från Stanislavkijtekniken i skapandet 

av en teaterföreställning. Utgångspunkterna som lärarna arbetade med börjar med frågorna som är i 

rollskapandet med: Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vad har karaktären för mål? Detta är det 

klassiska sättet att arbeta även inom det konstpedagogiska perspektivet med fasen att eleverna 

undersöker och hittar delar av sin karaktär genom filosofiska frågor (Sternudd, 2000, s. 57). 
 

Skola ett samarbetade mycket med svenska och med engelska vid produktioner. Utgångspunkten var 

att arbeta fram teaterföreställningar med text och föreställningarna baserades på det konstpedagogiska 

perspektivet att göra föreställningarna på ett så bra sätt som möjligt. Alla lärarna arbetade med öppna 

frågor. Intervjusammanfattning på skola två berättade Ludvig om att han arbetade enbart med kroppen 

och med koncentrationsövningar. Skola två arbetade i årskurs ett enbart fysiskt med kroppen det första 

året. Det är viktigt ansåg Ludvig att eleverna får en förståelse. Vidare berättade Ludvig på skola två att 

det var viktigt att eleverna förstod vad det innebär att vara koncentrerad, att vara här och att vara 

närvarande. Detta skiljer sig från skola ett som samarbetade med svenska under det första året där 

eleverna skrev egna monologer och sedan visade upp det för publik.  

 

Skola två arbetade mycket med att skapa en fysisk grund det första året med känslor och med minnet. 

Tekniken påminner mycket om Brian Ways teknik och Stanislavskij tekniken att arbeta med fysiskt 

och med kroppen. I årskurs två och tre var det Stanislavksijtekniken som var utgångspunkt i skapandet 

av en teaterförställning. Sätten att skapa en föreställning skiljer sig något åt.  

 

Skola tre hade föreställning i årskurs ett, de arbetade med skapande av teaterföreställning. Det första 

eleverna fick göra var en julshow och det kunde se olika ut. Eleverna kunde improvisera fram 

föreställningen. Årskurs ett var väldigt mycket eget skapande. Eleverna fick visa upp en scen som 

eleverna tyckte om och som eleverna tyckte om var bra. Alla eleverna var delaktiga i processen.  

 

De flesta lärarna som deltog i undersökningen arbetade med text vid skapande av produktioner. Det 

var det traditionella sättet att arbeta med teater som alla teaterlärarna hade med sig utifrån deras egen 

utbildning. Detta påverkar lärarnas sätt att undervisa. Skola ett arbetade med att eleverna skrev 

monolog i svenskan och senare gick eleverna till teater lärarna på skolan ett. Lärarna arbetade med 

elevernas estiska uttryck. Det kunde vara att eleverna arbetade med svenska sagor eller grekiska 

myter. Det fanns även samarbete med engelska. Då arbetade eleverna och lärarna med någon engelsk 

dramatisk text under en dag, berättade teaterlärare Gustav.  Eleverna gjorde sedan kortare scener under 

slutet av dagen för att visa upp på skolan för andra elever. Inom det konstpedagogiska perspektivet 

kan en pedagog skapa en teaterföreställning utifrån en saga, pjäser eller myter (a.a,, s. 58). 
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Skola tre hade en ambition att samarbeta när skolan startade. De flesta arbetade med text vid skapande 

av produktioner men det förekom improvisationer i skapande processen med att skapa en föreställning, 

men inte på det sättet att det arbetades fram till en hel föreställning. Improvisation var är en del av 

undervisningen genom att eleverna fick improvisera fram en roll eller en scen, men att utgå ifrån en 

improvisation till att det skulle bli till en hel teaterföreställning använde sig lärarna inte av, enligt de 

svar som jag fick vid intervjuerna. Alla lärare använde övningar med koncentration, närvaro och 

karaktärsskapande. Det handlade även om att tolka rollen genom olika övningar. Syftet med det är att 

hitta fram till vad gruppen och pedagogen vill förmedla med föreställningen enligt det 

konstpedagogiska perspektivet (a.a., s. 64). Sonja, Gustav och Sylvia berättade att deras utbildning och 

den egna erfarenheten hade betydelse för vilka metoder de använde sig av i undervisningen. Alla 

lärare var i sin undervisningsform är mera eller mindre präglade av den egna utbildningen. I årskurs tre 

arbetade alla lärare med att skapa en teaterföreställning utifrån ett skrivet manus. Eleverna fick lära sig 

att minnas en text och att skapa roller utifrån text. Detta överensstämmer helt med kursplanen för 

scenisk gestaltning C: Kursen ska ge möjligheter att analysera text och medverka i föreställningar.  

 

Inom det konstpedagogiska perspektivet som jag utgick i från i min undersökning så handlar 

perspektivet om att skapa en teaterföreställning till publik. Processens kärna är att utveckla eleverna 

konstnärligt (a.a., s. 110). Lars berättade att eleverna ska berätta en historia och möta publik. Enligt det 

konstpedagogiska perspektivet kan en teaterföreställning göras på flera olika sätt, utifrån en saga, 

berättelse, litterär text, pjäs eller en myt (a.a., s. 58). Inom drama förekommer forumspel och rollspel, 

som blir till teaterföreställning när skådepelarna på scenen agerar till publik (Byreus, 2004). Enligt 

Sundberg (2006) är allt som meddelas som ett budskap ifrån sändare till någon mottagare är teater. 

Ord och mening är en viktig enhet.  Sociokulturella erfarenheter och upplevelser spelar en viktig roll i 

begreppsbildningen och begreppsutvecklingen i lärandets utveckling (Forsell, 2005, s. 121). När 

eleverna arbetar inom skolan med att skapa en teaterproduktion med en eller flera ämnen så utvecklas 

elevernas kommunikation för teater innehåller delar som att föra fram ett budskap till publik. Teater är 

en konstart som kräver samarbete. Andra delar som innehåller kommunikation inom det 

konstpedagogiska perspektivet är att skapa en föreställning som sker demokratiskt allt ifrån att alla 

eleverna är ansvariga för produktionen och eleverna delas in i olika ansvarsområden. Elevdemokrati i 

undervisningen förekom även på det sätt att eleverna fick påverka flera olika val i undervisningen. 

Eleverna röstade demokratiskt fram vilken produktion i årskurs tre som de skulle spela på samtliga 

skolor som ingick i undersökningen. Lärarna lät eleverna välja vilken pjäs de skulle spela genom att 

eleverna och lärarna läste flera manus innan de bestämmer för vilket manus de skulle använda till 

föreställning.   
 

Med skapandet av teaterföreställning i skolan blev eleverna nära varandra. Eleverna fick möta 

varandra, och eleverna lärde känna delar av varandra som är viktiga, berättade Sonja vid min intervju. 

Eleverna upptäckte i processen deras egen kreativitet och det var personlighetsutvecklande.   

Elever var med i en demokratisk process om att påverka det egna sceniska gestaltande som var på 

scenen via öppna frågor med skapande av rollen. Alla lärare med som jag intervjuade och det ingår 

även inom det konstpedagogiska perspektivet. I läroplanen 94 står det att undervisningen ska bedrivas 

i demokratiska former och utveckla elevernas förmåga och vilja till att delta i samhällslivet. När 

arbetet skedde med att skapa en föreställning med text utgick lärarna i undervisningen från frågor till 

eleven som kan vara vad är det jag vill berätta och hur vill jag berätta det?  Något annat Lars utgick 

ifrån var vilken nivå gruppen befann sig på och vilken inspiration gruppen behövde för att komma 

vidare till att arbeta med en föreställning. Det var viktigt att handleda eleverna vidare utifrån den nivån 

som eleverna befann sig, enligt konstpedagogiska perspektivet (Sternudd, 2000, s. 56). Eleverna var 

delaktiga i hur resultatet blev genom att eleverna lärde sig gestalta en roll genom dialog.  Eleverna 

lärde sig att arbeta koncentrerande och att vara fokuserande genom olika övningar. Lärarna arbetade 

med den konstnärliga profilen med att skapa teaterföreställningar med ett budskap till publik.  Att 

arbeta med koncentration, rörelse övningar är en del av Stanislavskijtekniken som handlar om att 

eleverna ska kunna vara fokuserade på sin rollkaraktär vid ageringen och för det krävs det mycket 

koncentrations övningar. Lärarna handledde eleverna och drev processen vidare. Fysisk träning och 

mim är tekniker som ingick i träningen och då var det övningar men de var inte text baserande, men 

tanken var att skapa scener som skulle visas upp inför andra.   
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Med koncentration och fokusering skapades det förutsättningar för att eleverna skulle kunna att ha 

disciplin och vara lyhörda för vad som skedde i rummet med ett aktivt lyssnande och ett aktivt 

kännande enligt Stanislavskij tekniken. Alla lärarna arbetade även med fantasi övningar som handlar 

om att eleverna måste kunna arbeta upp sin fantasi för att kunna tänka sig in i en annan roll karaktär än 

den som de själva har. Fantasi och koncentrations övningar finns med hos Stanislavskij, Way, Brecht 

och Olenius. Eleverna fick även vara med och bestämma om vilken roll de ska gestalta på scenen.  

 

Enligt Kemesci beskrivs Stanislavskijtekniken som en dramatisk gestaltning och Brecht tekniken 

beskrivs som episk, för att skådepelaren har distans till rollen vid gestaltningen (Kemecsi, 1998). 

I användandet av Brecht tekniken använder skådepelaren även regissörens tankar vid gestaltningen av 

en roll. Utifrån det upplever skådepelaren rollen med någon annans tankar och det blir inte alls lika till 

sin gestaltning som vid Stanislavskijtekniken Waytekniken handlar om att utveckla hela människan 

med uppgifter som har med känslor och sinnen att göra för att utveckla människor till hela människor 

med empati och förståelse. Syftet med att skapa en teaterföreställning i skolan svarar lärarna att 

eleverna lärde sig att samarbeta och utveckla ett gott arbetsklimat. Enligt Chaib utvecklar eleverna ofta 

ett gott samarbete med att skapa teaterföreställningar i skolan. Med teaterföreställning utvecklas 

eleverna även socialt och den kommunikativa kompetensen berikas med teater i undervisningen 

(Chaib, 2006). Med att skapa en teaterföreställning lärde sig eleverna samarbeta och demokrati. I 

läroplanen 94 står det att lärare ska fostra eleverna till demokratiska och kritiska människor, då är 

teater ett sätt att göra det.  

 

Sammanfattningsvis kan man arbeta med att skapa en teaterföreställning utifrån alla ämnen. Det finns 

olika sätt som att skapa en teaterföreställning utifrån att improvisera, eller skriva ett manus utifrån ett 

ämne eller en situation (Byreus, 2004, Hägglund, 2001, Sternudd, 2000 och Wagner 1992).  

Någon lärare improviserade fram delar i texten. Inom det konstpedagogiska perspektivet kan man 

arbeta med improvisation för att undersöka rollkaraktärens liv, och för att förstärka budskapet i texten. 

Samtliga lärare arbetade med att skapa en teaterproduktion med text. Utifrån det konstpedagogiska 

perspektivet utvecklas eleverna socialt och kommunikativt och eleverna lär sig att samarbeta med 

skapandet av en teaterföreställning. Med drama i undervisningen menar Way att människor utvecklas 

till mera empatiska och omtänksamma individer. Genom att använda empatiövningar och 

samarbetsövningar lär sig eleverna även att samarbeta bättre.  

 

Med drama och teater i undervisningen ges eleverna en ökad självinsikt och medvetenhet. De lär sig 

psykologi och får en ökad kunskap om människor och om mänskliga relationer genom att spela 

relationer. Alla lärare som deltog i studien arbetade med att skapa teater med text. Som lärare kan man 

göra elever medvetna om deras omedvetna ideologi om samhället och situationer genom att uppleva 

en situation som att påverka och förändra förtryck, och detta går att göra med paralleller till flera 

ämnen i undervisningen som svenska eller historia. Eleverna kan övas i empati genom att spela olika 

situationer genom forumspel och rollspel och det kan göras med flera ämnen i undervisningen som 

religion, historia, svenska, historia, samhällskunskap, livskunskap eller psykologi (Byreus, 2004 

Wagner, 1992, Lindvåg, 1998, Hägglund, 2001). Med drama på schemat i undervisningen kan man 

som drama och teaterlärare arbeta ämnesintegrerande på alla program. Med drama och teater kan man 

arbeta med att utveckla eleverna personligen och till att ta ansvar. På detta sätt kan man med hjälp av 

drama övningar fördjupa elevers kunskaper genom att använda deras fantasi och inlevelse förmåga i 

undervisningen (Gate & Hägglund, 1998, Putsztai, 2000). 

 

Att blanda teori med praktik i undervisningen kan även påverka elever till att bli mera motiverade i 

undervisningen, dels genom att de kan få inspiration att forska vidare om personen de ska gestalta men 

även att allas röster blir hörda i klassrummet. Att blanda teori och praktik i undervisningen ger även 

tillfälle enligt Gardner möjlighet att fler intelligenser tillgodoses. Med det menas att alla elever är olika 

och lär på olika sätt. Med en blandad och en varierad undervisning kan man se till fler elevers olika 

sätt till att lära (Forsell, 2005). I en international OECD-rapport som publicerades hösten 2010 

beskrevs svenska 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera i ämnen naturvetenskap, 

matematik och läsförståelse (Skolverket 2010). Av rapporten framgår att Svenska elevers kunskaper 
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och läsförståelse har försämrats under de senaste åren. Vad detta beror på är inte alldeles uppenbart. 

En möjlig förklaring kan vara att vissa elever blir skoltrötta. Hur kan man då som lärare förbättra 

undervisningen för eleverna i undervisningen? En möjlighet är att man med ämnesintegrerande 

undervisning kan göra undervisningen tillsammans med andra ämnen mera spännande.  Det framgår 

enligt litteraturen och forskning att teater och drama i skolan innehåller flera viktiga funktioner som att 

eleverna lär sig att reflektera om olika situationer och att eleverna kan övas demokratiskt att göra sina 

röster hörda genom diskussion i undervisningen. Jag tror att med en varierad undervisning kan man 

som lärare motivera skoltrötta elever och väcka flera elevers nyfikenhet om historia och om samhällets 

utveckling. Jag tror att man som lärare med en varierande undervisning kan motivera elever till att lära 

nya områden.  

 

 

11. Metoddiskussion 
 

Vid mina intervjuer med teaterlärarna använde jag en mp3 spelare som har diktafon, dels för att sedan 

kunna skriva ned lärarnas svar i mindre delar, men även för att kunna få med all information som man 

får vid en direkt intervju. Intervjuerna är lagrade på en fil som jag har sparat och den finns bevarad för 

att öka trovärdigheten från intervjuerna.  Det som är bra med att lagra intervjuerna på en fil är att 

kunna gå tillbaka och lyssna på det som sades vid intervjuerna för att sedan kunna skriva ned svaren.  

Varje intervju efter transkribering blev mellan fem till sju sidor. För att göra en översikt så delade jag 

in de sexton frågor som jag hade vid intervjuerna till frågeområden. Det som har varit en nackdel är att 

det har tagit långt tid att skriva alla intervjuerna för att senare skriva varje intervju i frågeområden. 

Detta har jag arbetat mycket med och tid har det tagit mycket tid att transkribera och sedan dela in 

frågorna i olika områden. Jag kunde ha valt att ha mindre frågor om hur teater lärare arbetar med att 

skapa en teaterföreställning. Jag tror att mitt eget intresse och nyfikenhet om hur teaterlärare arbetar 

med att skapa en teaterföreställning har varit ett stöd när intervjuerna gjorde med det har även varit 

tidskrävande. Jag hade aldrig trott att intervjuerna skulle vara så tidskrävande som de var. Sedan hade 

jag ett hinder och det var att den här tiden på terminen har lärarna som mest att göra, betyg ska skrivas 

in, elevmöten behövs med elever som behöver information om betyg, möten i övrigt och en massa 

kurser som är i slutfasen och produktioner som finputsas på och spelas upp inför publik. Det var 

många lärare som inte hade tid och det fanns flera lärare som bokade om på grund av tidsbrist. Mina 

intervjuer blev därför försenade två veckor. Det var inte så enkelt att få tag på teaterlärare som hade tid 

för att vara med i studien som jag trodde. Det som har varit bra med mp 3 spelaren är att jag har 

lyssnat förhoppningsvis med en distans. 

12. Vidare forskning  
 

Jag tycker det är intressant med hur teaterlärare arbetar ämnesintegrerande.  Detta skulle man kunna 

göra en undersökning om i framtiden när det är flera skolor som arbetar på detta sätt. I den nya 

kursplanen för gymnasiet 2011 är det skrivet att teater ska integreras med andra ämnen, så det tror det 

är en möjlighet att kunna göra en undersökning om det i framtiden när undervisningen har utvecklats. 

Det skulle vara intressant att se hur eleverna upplever sambandet mellan teori och praktik. Motiveras 

eleverna till att läsa mer med ämnesintegrerande undervisning? Det skulle även vara intressant att 

undersöka hur andra länder på gymnasiet arbetar med att skapa teaterföreställning i skolan och jämföra 

det med svenska gymnasieskolor.  
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13. Avslutning 
 

Med min undersökning hoppas jag kunna främja att teater och dramaundervisning bevaras i skolan. 

Jag hoppas även på att kunna förmedla flera tankar om att skapa teaterföreställning inom skolan. Jag 

hoppas att lärare ute på fältet samt kommande teaterlärare kan berikas till flera vägar att skapa en 

teaterföreställning.  
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15. Bilagor 
 

15.1. Intervjufrågor  
 
 

1 Vad har du för utbildning inom teater och drama? 

 

2 Hur länge har du undervisat med drama och teater på gymnasiet? 

 

3 Hur är utgångspunkten och processen i planeringen från ide till föreställning? 

 

4 Vilket material använder du som lärare och eleverna i processen med att skapa en föreställning? 

 

5 Vad för skådepelaretekniker arbetar du med i skapandet av en teaterföreställning?  

 

6 Vilka sätt gör du föreställning på? 

 

7 Vad gör att du använder du dessa sätt att arbeta? Vilka motiv har du för dina arbetsmetoder? 

 

8 Lärarens synpunkter på fördelar med olika metoder som används vid skapande av en 

teaterföreställning. 

 

9 Ingår elevdemokrati i processen med att skapa en teaterföreställning i skolan? 

 

10 Vad är det som påverkar ditt val av arbetsmetod? 

 

11 Ingår det andra ämnen vid skapandet av teaterföreställning? 

 

12 Vilka ämnen är det som ingår vid ämnesintegrerande undervisning vid skapande av en 

teaterföreställning? 

 

13 Vad är syftet med att skapa en teaterföreställning tillsammans med andra ämnen? 

 

14 Vad är syftet med att skapa en teaterföreställning? 

 

15 Vad lär sig eleverna med teater som metod i undervisningen, anser du som teaterlärare? 

 

16 Vad är dina sammanfattande synpunkter om teaterns funktion i skolan?  
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15.2. Kursplan för TEA1204 - Scenisk gestaltning A 

Inrättad 2000-07  
100 poäng  

Ämne: Teater 
Mål 

Mål för kursen 

Kursen skall utveckla skapande och inlevelseförmåga i vid bemärkelse. Kursen skall ge en 
introduktion i de uttrycksformer som ingår i den sceniska gestaltningen: skådespeleri, dramatik, 

scenografi, regi, kostym, rekvisita, mask, ljus och ljud. Mål för kursen är även att ge kunskap om 
teaterns roll i samhället och om olika begrepp inom teatern. Kursen skall även ge möjlighet till 

analys av texter, föreställningar och egna gestaltningsarbeten. Dessutom skall kursen utveckla 
elevernas lyhördhet, initiativförmåga och förmåga att arbeta i grupp.  
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall 
ha kännedom om och kunna använda teaterns olika uttrycksformer 
ha kunskap om teaterns samhällsfunktion 
ha kännedom om teaterns uttrycksformer som medel för kommunikation 
kunna arbeta med textanalys och tolkning av olika dramatiska texter 
kunna göra en föreställningsanalys 

ha kännedom om teater som ett kollektivt arbete 
kunna arbeta praktiskt med enklare former av gestaltningsarbete. 
Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven beskriver teaterkonstens begrepp och samhällsfunktion.  

Eleven deltar i sceniska gestaltningsuppgifter.  

Eleven använder teaterns olika uttrycksformer i arbetet med den sceniska gestaltningen. 
Eleven tolkar både dramaturgiska texter och scenisk gestaltning.  
Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven redogör för kommunikation med teaterns uttrycksformer och tillämpar denna kunskap i det 

praktiska gestaltningsarbetet. 
Eleven analyserar och diskuterar texter och deras gestaltningar.  
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven sammanför sceniska uttryck på nya sätt och använder dessa i scenisk kommunikation. 
Eleven utvecklar ett personligt uttryckssätt genom samverkan mellan övning, skapande och analys 

samt tar initiativ som för det egna och det gemensamma gestaltningsarbetet framåt.  
 

15.3. Kursplan för TEA1205 - Scenisk gestaltning B 

Inrättad 2000-07  
150 poäng  

Ämne: Teater  
Mål 

Mål för kursen 

Kursen skall utveckla ett allsidigt skapande och en nyanserad inlevelseförmåga samt ge 
möjligheter till samverkan med andra konstarter för att utveckla nya uttrycksformer. Ett mål för 
kursen är även att ge kunskaper i att använda gestaltning som kommunikation. Kursen skall även 
utveckla kunskaper i att analysera text samt att göra gestaltningsarbete inför publik. 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

ha grundläggande kunskap om teaterns olika uttrycksformer 
kunna utföra gestaltningar med samverkan av flera av teaterns olika uttrycksformer 
ha kunskap om gestaltning som kommunikation 
ha grundläggande kunskap i text- och föreställningsanalys samt analys av gestaltningsarbete 
ha grundläggande kunskap i tolkning av dramatisk text 

ha kännedom om hur den sceniska gestaltningen kan samverka med andra konstarter 
ha kunskap om teatern som arbetsplats. 
Betygskriterier 
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Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven beskriver teaterns olika uttrycksformer, teatern som arbetsplats och teaterns olika 

möjligheter till samverkan med andra konstarter. 
Eleven analyserar och tolkar text och gestaltning. 
Eleven gestaltar inför publik. 
Eleven använder med viss handledning olika uttrycksformer i gemensamma gestaltningar.  
Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven redogör för samverkan mellan olika sceniska uttrycksformer och andra ämnesområden samt 
tillämpar dem i gestaltningen. 
Eleven kommunicerar med uttrycksformer från teatern och andra konstarter samt analyserar olika 

former av gestaltningsarbete.  
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven utvecklar sceniska uttryck genom att sammanföra några av teaterns uttrycksformer med 
uttryck från andra konstarter. 
Eleven utvecklar ett personligt uttryckssätt genom samverkan mellan övning, skapande och analys 
samt tar initiativ som för det gemensamma gestaltningsarbetet framåt.  

 

15.4. Kursplan för TEA1206 - Scenisk gestaltning C 

Inrättad 2000-07  
100 poäng  

Ämne: Teater 
Mål 

Mål för kursen 

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i gestaltnings- och föreställningsarbete, både individuellt och 
i grupp. Kursen skall även ge fördjupade kunskaper om de uttrycksmedel som ingår i den sceniska 

gestaltningen. Ett mål för kursen är även att ge möjlighet till samverkan dels mellan teaterns 
uttrycksformer, dels mellan teater och andra konstarter. Kursen skall dessutom ge möjligheter till 
kunskap i att analysera text, medverka i föreställningar och att fördjupa gestaltningsarbetet. 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

ha fördjupad kunskap om teaterns olika uttrycksformer 
ha fördjupad kunskap om samverkan mellan teaterns olika uttrycksformer 
ha fördjupad kunskap i gestaltning som kommunikation 

kunna analysera text, föreställningar och gestaltningsarbete 
kunna tolka olika former av dramatisk text 
kunna integrera den sceniska gestaltningen med andra konstarter 
kunna arbeta med ett sceniskt projekt både självständigt och i grupp. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven använder några av teaterns dramatiska uttrycksformer för att förmedla ett budskap. 
Eleven skapar sceniska uttryck genom samverkan med andra estetiska uttrycksformer. 
Eleven deltar i sceniska projekt inför publik. 

Eleven tolkar och diskuterar olika former av dramatiska texter samt analyserar med handledning 
föreställningar och gestaltningsarbeten.  
Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven gestaltar genom att sammanföra uttrycksformer från teatern och andra konstarter samt 

använder denna gestaltning i sceniska framföranden. 
Eleven utvecklar ett personligt uttryckssätt genom samverkan mellan övning, skapande och analys.  
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven arbetar med uttrycksformer från teatern och andra konstarter, skapar i dessa möten nya 
uttryck och använder dem i sceniska projekt inför publik. 

Eleven analyserar dramatiska texter och scenisk gestaltning med referenser till olika konstarter 
samt bidrar aktivt i det gemensamma arbetet med att skapa sceniska gestaltningar inför
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