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Sammanfattning/Abstract  
Denna studie genomfördes på gymnasieskolans estetiska program under tiden gymnasiereformen, Gy 
2011, tog form. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram, medvetandegöra, synliggöra och beskriva 
en grupp teaterlärares grundläggande ställningstaganden om gymnasieskolans teaterundervisning. Två 
huvudteman interagerar. 1: Hur upplever gruppen teaterlärare balansen mellan konstnärliga och 
pedagogiska intentioner i teaterundervisningen? 2: Hur hanterar gruppen teaterlärare balansen mellan 
lärares initiativ och stimulans och elevernas möjligheter till självständigt skapande?  Med en kvalitativ 
metod genomfördes reflekterande gruppsamtal med sju teaterlärare. Influerad av aktionsforskning 
deltog författaren i samtalen. Resultaten visar att gruppen teaterlärare eftersträvar interaktion mellan 
konstnärliga och pedagogiska aspekter i teaterundervisningen och att detta bidrar till att påverka 
teaterlärarnas didaktiska ställningstaganden. Teatern framställs som performativ, vilket beskriver de 
aspekter av teaterarbetet som, i en kommunikativ process och med en genomtänkt gestaltning, vänder 
sig till en publik. En grundläggande inställning till lärarrollen är att stimulera elevernas skapande och 
hjälpa fram deras egna uttryck genom att balansera graden av läraraktivt deltagande och medskapande. 
En kombination av stark eller svag stimulans från läraren och av stort eller litet utrymme för elevens 
autonomi ger flera möjliga lärarroller. Sammanfattning av resultaten visar att teaterlärarna eftersträvar 
att röra sig fritt och medvetet mellan dessa roller, och att deras växlande av roller tydligt 
kommuniceras till såväl elever som kollegor. 
 
This study was carried out in the upper secondary school arts program while the reform, Gy 2011, 
took shape.  The purpose of this thesis is to highlight, raise an awareness of, visualize and describe a 
group of theatre teachers’ basic stances on upper secondary school theatre education. Two main 
themes interact. 1: How does the group of theatre teachers perceive the balance between artistic and 
pedagogical intentions in theatre education? 2: How does the group of theatre teachers manage the 
balance between teachers’ initiative and stimulus and students' opportunities to independent creation? 
With a qualitative method, reflective conversations were carried out with seven theatre teachers. The 
author, who was influenced by action research, participated in the conversations. The findings reveal 
that the theatre teachers strive for interaction between artistic and pedagogical aspects in theatre 
education and that this interaction contributes to influence the theatre teachers’ didactic positions. 
Theatre is presented as performative, which describes the aspects of theatre work that, in a 
communicative process and with a deliberate design, addresses an audience. A basic approach to the 
role of the teacher is to stimulate students' creativity and boost their self-expression by balancing the 
degree of teacher active participation and co-creation. A combination of strong or weak stimulus from 
the teacher and of small or large space for student autonomy enables several possible teacher roles. In 
summary, the findings shows that theatre teachers strive to move freely and deliberately between these 
roles, and that their altering between roles is clearly communicated to both students and colleagues. 
 
Nyckelord: Teaterlärare, teaterundervisning, teater som ämne, gymnasieskola, estetiska programmet, 
aktionsforskning  
 
Keywords: Theatre teachers, theatre education, theatre as a school subject, upper secondary school, the 
arts program, action research 
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Inledning 
– hur ska vi göra för att det ska bli bra? 1  

Denna tillsynes banala fråga kan ju handla om vad som helst. Nu råkar det vara så att det är en 
teaterlärare som ställer frågan och samtalet handlar om teaterundervisning på gymnasieskolan.  
 … att det ska bli bra handlar om verksamhetens mål och lärarnas upplevelse av kvalitet – samt 
lärarnas upplevelse av elevens upplevelse av kvalitet. Hur ska vi göra… handlar om lärarens 
didaktiska val och hur undervisningen går till. Detta implicerar också relationen till eleverna där frågor 
om auktoritet och demokrati är centrala. Det handlar också om vilket innehåll undervisningen ska ha.  
Sett i sitt sammanhang är frågan inte så banal utan sammanfattar på ett enkelt sätt frågeställningar som 
läraren och lärarlaget ständigt brottas med.  

Denna uppsats fokuserar på lärarprofessionen, lärares praktiska yrkesteori och den reflekterande 
praktikern och tar utgångspunkt i min egen undervisningspraktik. Jag har arbetat som lärare i teater på 
gymnasieskolans estetiska program sedan 1993. Jag har hela tiden ingått i en grupp på mellan 3 och 7 
teaterlärare. Vi har haft olika utbildnings- och yrkesbakgrund, men gemensamt för oss är och har varit 
att ingen har genomgått en sammanhållen teaterlärarutbildning. Jag har ofta saknat tid och tillfällen att 
gå på djupet med vad det är som avgör vilka val vi gör i vår praktiska undervisning. Trots att jag kan 
uppleva stor samsyn mellan oss kollegor, är det ibland svårt att beskriva gemensamma grundläggande 
uppfattningar.  
 
När mitt arbete med denna uppsats påbörjas pågår reformarbetet av gymnasieskolan för fullt.  Det som 
ska bli Gy 2011 håller på att ta form. Samtidigt upplever vi i skolan att elevantalet sjunker och att de 
kommunala resurserna krymper. En tid av förändring väcker behovet att veta och formulera tydligare 
vad vi teaterlärare vill med verksamheten och vart vi är på väg. Som lärare undrar jag vilka 
grundläggande uppfattningar vi har som påverkar ställningstaganden i det dagliga arbetet? Jag vill 
försöka beskriva något av detta.  
 
Jag tar utgångspunkt i min egen yrkeserfarenhet som teaterlärare. Jag är en del av gruppen som 
undersöks och utgör uppsatsens empiri, och jag har redan kunskap om gruppens agenda. Jag är också 
en del i gruppens ständigt pågående samtal. Detta är min förförståelse. Värdet av detta är att jag har 
möjlighet att börja min undersökning med relevanta frågeställningar.  Jag vill försöka vara en 
verksamhetsnära, deltagande, reflekterande praktiker.  

                                                        
1 Citat ur datamaterialet 
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Bakgrund 
Detta stycke har två huvudteman. Det första handlar om lärarrollen, om lärarprofessionalitet och 
yrkesspråk, och även om teaterläraren specifikt. Det andra temat handlar om teater som ämne i skolan.  

Lärarprofessionalitet och teaterlärares bakgrund  
Det följande delas in i ett avsnitt om lärare generellt, om praktisk yrkesteori och yrkesspråk och ett 
avsnitt om teaterlärares bakgrund, upplevelse av sin verksamhet och växlande roller.  

Om lärares praktiska yrkesteori 

Jag tar utgångspunkt i antagandet att lärare har en praktisk teori om undervisning som består av ”de 
värderingar och kunskaper som vi rent faktiskt lägger tonvikten på i det dagliga arbetet” (Lauvås & 
Handal 2001, s 209). Per Lauvås och Gunnar Handal (2001) kallar detta för praktisk yrkesteori och 
beskriver det som grundläggande ställningstaganden som är avgörande för hur vi lägger upp vår 
pedagogiska verksamhet, hur vi prioriterar och vilka didaktiska val vi gör i vardagen. Kopplingen 
mellan övergripande teorier och vår konkreta praxis är otydlig eller obefintlig. Övergripande teorier är 
liksom vardagliga praktiska konkreta frågor enklare att ta ställning till än den mellannivå som utgörs 
av kopplingen mellan teorier och praktik.  Lauvås och Handal (2001) påpekar vidare att praktisk 
yrkesteori till stor del består av tyst kunskap. Även om det handlar om ”förtrogenhetskunskap med 
själva praxisområdet” (s 207) så är vi tämligen omedvetna om vår praktiska yrkesteori. Den är för de 
flesta motsägelsefull och otydlig och den är svår - kanske till och med omöjlig - att fullt ut beskriva.  
Vår praktiska yrkesteori utvecklas tidigt. Detta innebär att för många yrken formas uppfattningarna 
”från andra sidan”. Uppfattningar om läkaryrket formas av våra upplevelser som patient. 
Uppfattningar om läraryrket formas av våra upplevelser som elev. Det som tillkom tidigt är svårare att 
komma åt. Det skulle vara enklare, påpekar Lauvås och Handal (2001), om vi kunde skjuta upp 
utvecklingen av yrkesteorier tills vår yrkesutbildning hade påbörjats. (s 211). Egentligen är det inte 
den praktiska yrkesteorin en teori utan kan snarare beskrivas som olika element ”ihoptrasslade som i 
ett garnnystan, ett virrvarr av allt vi sugit åt oss av impulser från vi var små.”(s 211). Den praktiska 
yrkesteorin är individuell och även om den i många avseenden kan likna kollegornas, så är den inte 
identisk med andras. Samtidigt påpekas betydelsen av det kollektiva och samspelet med andra när den 
praktiska yrkesteorin tar form. Kollegor som samarbetar över tid kommer att påverka varandra. 
 
Även om den tysta kunskapen är svår att tydliggöra kan det vara viktigt och värdefullt att försöka öka 
insikten om det vi vet, men inte är medvetna om att vi vet. Olle Sedman (1998) skriver i sin artikel, 
Att beskriva sin undervisning, om de första stegen till att medvetandegöra och beskriva en praktisk 
yrkesteori. Han menar att läraryrket saknar tradition att systematisera och analysera egna 
verksamheten. Lärare saknar gemensamt språk för detta och saknar dessutom tradition att formulera 
det i skrift. Detta krävs för att tyst kunskap ska bli synlig.  

Lärarprofessionalitet och yrkesspråk 

Gunnel Colnerud och Kjell Granström (2002) menar att lärarens yrkesspråk är ett avgörande verktyg 
för att kunna utöva, reflektera över och utveckla läraryrket. De skiljer på vardagsspråk och reflekterat 
språk; metaspråk. Vardagsspråk är det vi använder omedelbart på konkret handlingsnivå. Metaspråk är 
yrkesspråk som instrument för att problematisera och utveckla praktiken och samtala om praktiken på 
metanivå, och det hjälper oss att skapa teori av praktiken. En blandform är pseudometaspråk. 
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Pseudometaspråk kan vara abstrakt utan att vara teoretiskt – det kan innehålla facktermer och 
specialuttryck. Det kan framstå som lokal jargong eller yrkesslang och kan verka sammanhållande på 
en grupp som kan kommunicera effektivt om praktikens utförande. I kommunikation med andra 
utanför gruppen kan överdrivet bruk av specialtermer däremot försvåra kommunikationen och 
pseudometaspråket får en uteslutande funktion. Colnerud och Granström(2002) påpekar liksom 
Lauvås och Handal (2001) att lärares yrkespraktik till stora delar är tyst och oformulerad kunskap. 
Professionell utveckling förutsätter att lärare tillsammans reflekterar över sin praktik, och detta kräver 
yrkesspråk som ger möjlighet att lyfta erfarenheter till metanivå. Reflektionen kräver yrkesspråk och 
yrkesspråket utvecklas genom reflektion, och för att inte fastna i en ond cirkel krävs att lärare får tid 
och förutsättningar för kollektiv kollegial reflektion. Sedman (1998) för liknande resonemang om 
yrkesspråk och metaspråk som en förutsättning för den kollektiva professionella reflektionen. Han 
påpekar att det är enkelt att tala i vardagsspråk om praxis och även oproblematiskt att utrycka sig om 
stora övergripande (ofta okontroversiella) principer. Det är på mellannivån som yrkesspråk är 
tvingande nödvändigt.  Ett professionellt yrke kännetecknas enligt Colnerud och Granström (2002) 
bl.a. av systematisk teori. En yrkesgrupp kan genom kopplingar till vetenskap och akademi få ökad 
kontroll över sin yrkesteori och denna vetenskapliga bas kan ha stor betydelse för yrkets status. 
Colnerud och Granström (2002) kallar detta för yrkets förvetenskapligande. 

Om teaterlärares bakgrund 

2001 gjorde jag en enkätundersökning samt en intervjustudie om teaterlärares bakgrund och 
prioriteringar. Jag fann att teaterlärarnas utbildningsbakgrund fördelar sig relativt jämt i tre stora 
grupper. Ca 1/3 hade lärarexamen i annat ämne än teater, ca 1/3 hade scenkonstnärlig yrkesutbildning 
från teaterhögskola och ca 1/3 hade tvåårig dramapedagogutbildning från folkhögskola. Några hade 
endast kortare utbildning. Samtliga dessa tre utbildningsvägar syftar till annan yrkesverksamhet än 
teaterundervisning i gymnasieskolan. Tvåårig folkhögskoleutbildning till dramapedagog har varit en 
dominerande utbildning till ledare och lärare inom teaterundervisning (Remfeldt 2001). Några 
folkhögskolor har även teaterpedagoglinjer. Tvåårig teaterpedagogutbildning har funnits sedan 2004 
på Örebro universitet, men den ger inte lärarexamen. 40 % av teaterlärarna i min undersökning 2001 
saknade pedagogisk utbildning. Möjligheter som har funnits för teaterlärare att komplettera sin 
utbildning och få lärarexamen genom SÄL (Särskild lärarutbildning), VAL (Vidareutbildning av 
lärare) 2 för lärare verksamma i skolan, eller möjlighet att läsa ”korta lärarprogrammet” (AUO; 
Allmänna utbildningsområdet) 90 högskolepoäng. Det verkar rimligt att anta att många av 
teaterlärarna under senare år har kompletterat sin utbildning.  
 
Bland de teaterlärare jag intervjuade var det flera som inte ville uppfatta sig som lärare. De upplevde 
att lärarrollen representerade det som var negativt i skolan och ville heller beteckna sig som t.ex. 
pedagog. Lauvås och Handal (2001) påpekar att både läraryrket såväl som de konstnärliga yrkena har 
varit så kallade fria yrken där yrkesutövarna inte har behövt följa yrkesgruppens gemensamma normer 
och regler. Kanske denna önskan om autonomi blir extra tydlig bland teaterlärare som både saknar 
lärarutbildning och dessutom har sin bakgrund från scenkonstområdet. (Remfeldt 2011). Christer 
Bouij (1998) skriver om musiklärarstudenter som sliter med dubbla identiteter som både musiker och 
musiklärare. Musiklärarutbildningen understödjer processen när studenterna ska försöka hitta balans 
mellan sina två roller. Teaterlärare har saknat den utbildning som kan underlätta processen att 
balansera mellan det konstnärliga och det pedagogiska (Remfeldt 2011). 

                                                        
2 Åtta högskolor och universitet medverkar i VAL-projektet som på regeringens uppdrag erbjuder 

verksamma lärare utan lärarexamen att komplettera sina studier och få lärarexamen. Utbildningen 
omfattar både AUO och kompletterande ämnesstudier 
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Catharina Elsner (2000) har gjort en fenomenografisk studie byggd på intervjuer med lärarutbildare 
och gymnasielärare i bild, musik och drama/teater. Elsners grupp består av tre lärarutbildare i drama 
som utbildar för ”tidiga år” och tre lärare från estetiska programmet som undervisar i teater. Trots att 
dessa undervisningsverksamheter har stora olikheter så är lärarnas uppfattningar ”relativt likartade” (s 
48) när det gäller undervisningens effekt på personlig och social utveckling. Elsner påpekar att drama 
och teater arbetar under olika betingelser. Dramalärarna ställer inga krav på kunskaper och färdigheter 
i det sceniska hantverket för att kunna gestalta på scen. Teaterlärare däremot påpekar att en konstnärlig 
gestaltning kräver hårt arbete och färdigheter i teaterns hantverk. Trots att alla informanter lägger stor 
vikt vid gruppens sociala och elevernas personliga utveckling, så framstår drama i första hand som en 
pedagogisk metod medan teater har tonvikten på konstnärligt uttryck. När Elsner jämför ämnena 
teater/drama, bild och musik med hänsyn till vilken vikt man lägger på kulturarvet och ämnets historia 
konstateras att teater/dramalärarna, till skillnad från bild- och musiklärarna, inte ser det som sitt ansvar 
att ge eleverna ett teaterhistoriskt perspektiv. Att det inte finns en enhetlig lärarutbildning för 
drama/teater ser Elsner som en av förklaringarna till detta.   

Ledarens växlande roller – situationsanpassat ledarskap 

Els-Marie Törnquist (2006) skriver i sin avhandling i musikpedagogik om musikalprojekt i 
grundskolan och lärarens roll i dessa. Eftersom fokus ligger på hur lärare tillsammans med ungdomar i 
grupp skapar en scenisk produktion är parallellerna till teaterarbete många. Törnquist beskriver hur 
pedagogen i den konstnärliga kontext som musikalarbetet utgör, går in i olika roller; deltagaren, 
handledaren, ledaren och konstnären.  
– Deltagaren är en övergripande roll och omfattar alla de olika funktioner som läraren har i en 
komplex scenisk produktion. Rollen fokuserar på relationen – både till det gemensamma projekt som 
en musikalproduktion innebär och till de medverkande – både elever och kollegor. Genom ett 
gemensamt engagemang i musikalprojektet möjliggörs andra relationer mellan lärare och elev än vad 
skolans verksamhet vanligtvis erbjuder.  
– Handledaren har fokus på elevens förmågor och utvecklingsmöjligheter. Rollen skiljer sig från den 
traditionella lärarrollen och ”innefattar diskuterande, organiserande, rådgivande, styrande och 
instruerande uppgifter” (s 95). Handledaren kan även ha styrande inslag där läraren genom sin 
kunskap och erfarenhet ger elevernas idéer form och anpassar dem till produktionens helhet.   
– Ledaren har fokus på produktionen som helhet. Genom funktioner som regissör och producent 
driver läraren produktionen framåt. Törnquist pekar på auktoritativa drag i dessa funktioner och menar 
att sociala mål och konstnärliga mål kan komma att stå i motsättning till varandra. Ledarrollen skiljer 
sig från handledarrollen genom att handledaren har störst fokus på sociala aspekter och ledaren har 
störst fokus på den konstnärliga processen och produkten. 
– Konstnären fokuserar på skapandet både hos eleven och hos läraren själv. Detta avser inte bara 
konkret producerande, men också lärarens attityd till elever och undervisning. Läraren har ett 
konstnärligt behov, men får ofta begränsa sig till att sätta igång en kreativ process hos eleverna. I 
musikalarbetet finns det utrymme även för lärarens eget skapande, både det personliga och det 
offentligt sceniska. Det kan vara i form av lärarens egna konkreta producerande, läraren kan vara 
medskapande tillsammans med elever och kollegor, och hen kan även vara skapande genom eleverna, 
t.ex. i funktionen som regissör. Det kollektiva skapandet med ett gemensamt uttryck är svårare att 
åstadkomma än det individuella. När läraren har rollen som konstnär kan det vara besvärligt att 
balansera mellan elevernas skapande och lärarens egna konstnärliga behov.  
 
Handledarrollen och ledarrollen tangerar och överlappar delvis varandra. Läraren kan samtidigt vara 
både deltagare och konstnär. Läraren kan ha flera roller samtidigt men låta tyngdpunkten variera. Det 
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är viktigt att läraren kan inta den eller de roller och funktioner som är lämpliga för den pågående 
processen. Lärarens förmåga att kunna växla mellan olika roller, betyder lika mycket för pedagogen 
som för eleverna. (Törnquist 2006).  
 
Lärarens olika roller beror på undervisningssituationen och, i arbetet med en scenisk produktion, på 
var i processen man befinner sig. Törnquist (2006) betonar att arbetet har både en social och en 
konstnärlig dimension. I slutet av en scenisk produktionsprocess fokuseras mest på det konstnärliga 
och då ligger det sociala i bakgrunden i motsättning till tidiga skeden i processen. Var läraren lägger 
tonvikten i sin aktuella lärarroll beror på den aktuella situationen. 
 
Paul Hersey (1988) skriver om ledarskap i näringslivet och om situationsanpassat ledarskap. Han 
beskriver ledarens olika roller i två dimensioner; starkt eller svagt instruerande beteende samt starkt 
eller svagt stödjande beteende. Fyra ledarroller beskrivs: en vägledande och instruerande, en säljande, 
förklarande och övertygande, en deltagande och samrådande samt en delegerande och övervakande. 
Hersey menar att dessa ledarroller är tillämpliga beroende på medarbetarnas varierande kompetens och 
motivation och t.ex. kan kunniga och engagerade medarbetare ha en stor självständighet och därmed 
en ledare med liten styrning. Jag tänker mig att Herseys fyra ledarroller även kan bidra till att beskriva 
undervisningssammanhang.   
 
Björn Andersson (2011), som framförallt skriver om de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, 
beskriver undervisning där både lärarens presentation av begrepp och planering av situationer är 
viktiga förutsättningar för lärandet. Det är detta han kallar stimulans från läraren. Samtidigt krävs att 
eleven är aktiv och får utrymme - autonomi - att bearbeta det läraren har introducerat. Andersson 
menar att elevens autonomi är en förutsättning för lärande, men att autonomin är beroende av 
stimulans från läraren. Jag vill använda Andersons begrepp för att kunna beskriva lärarens växlande 
roller. Det kan beskrivas som grader av lärares stimulans och grader av elevernas utrymme för 
autonomi. När jag i det följande använder begreppen stimulans, lärarstimulans och lärarens stimulans 
menas den stimulans som läraren ger eleverna och inte eventuell stimulans som läraren får i arbetet. 
 
Växlande lärarroller kan beskrivas med hjälp av Herseys (1988) och Anderssons (2011) modeller och 
begrepp. Vilken roll läraren intar beror på de didaktiska val som görs. En intressant, men svårfångad 
aspekt i sammanhanget är vad det är som inverkar på läraren när hen tar och får olika roller. 

Försök att fånga teaterämnet  
Teater som definierat ämne i svensk skola är relativt nytt. På senare hälften av 80-talet drevs 
försöksverksamhet med tvååriga estetisk-praktiska linjer och några gymnasieskolor hade 
teaterinriktning. Även om flera skolor kunde erbjuda t.ex. drama som valbart ämne eller som inslag i 
undervisningen i svenska var det bara några få skolor som hade teaterinriktning där 
teaterundervisningen var ett omfattande inslag; ca 1/3 av timplanen.  
 
Men teater definierades som skolämne först när gymnasieskolan reformerades och estetiska 
programmet infördes1992. Estetiska programmet är ett studieförberedande program, och trots stora 
praktiska inslag är syftet inte att förbereda för yrkesverksamhet på det estetiska området. På 
teaterinriktningen utgjorde teaterkurserna 30 % av fullständig gymnasieutbildning.  
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Läsåren 2008 - 2010 var toppår för gymnasieskolan i Sverige. Läsåret 2009/2010 gick det 394 771 
elever i gymnasieskola i Sverige, några färre än året innan. Estetiska programmet var bland de största 
gymnasieprogrammen. På estetiska programmet - nationellt program - gick 15439 elever. Av dessa 
gick ca 2000 teaterinriktningen. När specialutformade och individuella program samt fristående skolor 
räknas in tillkommer 7393 elever som gick estetiska programmet. 3 ( Skolverket 2009/10)  
 
De teaterlärare jag intervjuade 2001 (Remfeldt 2001) hade olika uppfattningar om verksamhetens mål 
och innehåll. För många var elevernas prestationer på scenen det viktigaste och de lade stor vikt vid 
skådespeleriarbete. Andra lade tonvikten på att teaterarbetet ska ingå i en större helhet och arbetar med 
föreställningsproduktion för att nå andra mål i skolan. En tredje lärarkategori lade tonvikten vid 
elevens personliga utveckling samt gruppens sociala funktion. Här fanns även en kritisk inställning till 
skådespeleri och föreställningsproduktion om det innebar att man tvingades kompromissa med elevens 
personliga eller gruppens sociala utveckling. Arbete med teaterföreställningar kan vara en väg mot 
personligt och socialt växande, ansåg några, medan andra befarade att framförallt stora produktioner 
blir ändamål i sig och högpresterande elever får företräde till intressanta uppgifter medan andra 
kommer i skymundan.  
 
Martha Vestins (2006) bok, Regi: kreativitet och arbetsledarskap, är en grundbok i regi och handlar 
inte specifikt om teaterundervisning i skolan. ”Teater är gestaltning av liv, av aktörer, inför publik, här 
och nu” säger Vestin (2006, s 9), och det är ”inför publik” som tydliggör det performativa som är det 
som särskilt kännetecknar teatern. Vestin (2006) har en vid definition av aktör. Hon lägger tonvikten 
på skådespelaren – den enda funktion man inte kan vara utan i mötet med publiken, men hon låter 
begreppet aktör omfatta ”hela teamet av andra medarbetare” (s 15). I Högskoleverkets skriftserie om 
bildning skrev Alexandra Coelho Ahndoril (2005) om teater och bildning. Hon betraktar teatern som 
konstform som ”exceptionellt eklektisk” (s 14) genom att den ständigt knyter an till andra konstnärliga 
uttrycksformer. I sin bok om dramaturgiska begrepp kallar Istvan Pusztai (2011) teaterns levande möte 
med publik för ”en performativ händelse eller en teaterhändelse” (s 130). Han framhåller också att den 
performativa framställningen kräver specialister ”som känner till och kan tillämpa konstartens krav”  
(s 131).  
 
Jag använder begreppet performativ för att beskriva de aspekter av teaterarbetet som i en 
kommunikativ process vänder sig till en utomstående publik med en förberedd och medveten 
gestaltning och med ett intresse för hur denna gestaltning tas emot av och påverkar publiken. 
 
Ämnesplanen för ämnet teater i Gy 2011 beskriver teaterämnet och det kan vara relevant för temat i 
denna uppsats att relatera till detta:  

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga 
uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. 
Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av 
teatern som form. […] Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför 
bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att 
medvetet kommunicera med sin publik. (Skolverket, u.å.b) 
 

Inledningsvis har denna definition samband med Vestins (2006). Det performativa (Pusztai 2011) 
inslaget är tydligt och vikten läggs på gestaltning inom teaterns olika områden riktad mot publik i 
medveten kommunikation.   

                                                        
3 Jag saknar uppgifter om hur många av dessa som gick teaterinriktning. 
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Teater och drama 

Teater ses ibland som en del av dramapedagogiken, (Braanaas 1999, Rasmusson 2000). Ibland 
markeras avstånd mellan dramapedagogikens pedagogiska perspektiv och teaterns konstnärliga 
perspektiv. Det finns olika uppfattningar om huruvida gränslinjer behöver markeras eller suddas ut. 
Att en strid om ämnet har funnits konstaterar Viveka Rasmusson (2000) som ägnar sin avhandling åt 
just detta ”Drama - konst eller pedagogik? Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidskriften 
Drama 1965-1995”.   
 
Det är rimligt att anta att både teaterkonstnärliga och dramapedagogiska perspektiv präglar 
teaterundervisningen på estetiska programmet, att balansen mellan dessa varierar från skola till skola, 
och att de olika perspektiven blandas i den vardagliga undervisningspraktiken utan att detta 
nödvändigtvis problematiseras. För min vidare framställning kan det vara intressant att se teater i 
relation till drama. Men att dra upp gränslinjer mellan drama och teater är inte syftet med denna 
uppsats.   
 
Flera beskrivningar av dramapedagogik har konstpedagogiska perspektiv och knyter tydligt an till 
teater som konstnärligt uttryck (Braanaas 1999, Rasmusson 2000, Sternudd 2000). I utländsk litteratur 
används begreppet drama med något bredare omfång än i Sverige varför ”drama” rymmer arbete med 
teater i pedagogiska sammanhang.   
 
Drama som ämne är didaktiskt till sin natur och omfattar både drama som metod och drama som 
gestaltning.  Drama beskrivs ofta som ett ämne som framförallt har sin fokus på deltagarna och 
gruppen – på individuell och social utveckling. Drama beskrivs också som metod för lärande där andra 
ämnen bidrar med innehåll och drama med metod och process.  
 
Rasmusson (2000) konkluderar sin avhandling med att dramapedagogiken bör ligga i 
brytningspunkten mellan konst och pedagogik. Nils Braanaas (1999) markerar ofta relationen till 
teatern och vill att drama ska vara både metod och ett konstpedagogiskt ämne. Han konstaterar att 
drama i gymnasieskolan i Norge har fått ett innehåll som definierar det som skolans teaterämne. I 
Sverige kallas ämnet i gymnasieskolan teater. Drama har alltså en vidare betydelse i Norge än i 
Sverige (Rasmusson 2000). 
 
Viola Spolin (1999/1963) kom med sin bok ”Improvisation for the Theater” 1963 (men den översattes 
aldrig). Spolin är tydlig med att det är teaterns konstnärliga mål som bör styra verksamheten. Hon 
lyfter fram publikens centrala betydelse i teatern som då framstår som performativ.4 En av hennes 
grundteser är att alla kan (och därmed har rätt att) spela teater. Hon anser att talang endast är en vidgad 
förmåga att göra erfarenheter – och att denna förmåga kan läras. Detta betyder att teaterarbete kräver 
färdighetsträning och kunskapsutveckling. Att skapa gynnsamma situationer där den enskilde och 
gruppen kan utvecklas i sitt teaterkonstnärliga arbete är lärarens ansvar. Spolin skriver inte specifikt 
om teaterarbete inom skolans ram, men det står klart att hon har en tydlig didaktisk dimension i sin 
teaterpedagogik som både tar hänsyn till individen och gruppen och till teatern som konstform där 
kommunikation med publiken står i centrum. Spolin bygger mycket på Stanislavskijs 
skådespelarträning (Pusztai 2000). Skådespelarträningen anpassas genom pedagogiska 
hänsynstaganden och kopplingen till leken, men syftar framförallt till sceniskt konstnärligt uttryck. 
                                                        
4  Brian Way (1971), som fick starkt genomslag när han bok översattes till de skandinaviska språken, 

menar att man i dramaarbetet gärna kan avstå från mötet med publik. Braanaas (1999) tror att 
utvecklingen av drama i Skandinavien hade sett annorlunda ut om Spolin hade översatts i stället för Way. 
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Spolin var en stor inspiratör för Keith Johnstone (Osten 1985) som, från tidigt 80-tal, kom att vitalisera 
improvisationsteatern både i skola, i amatörteater och i yrkesteatern.  
 
Johnstone (1985) understryker vikten av att skapa rätt relation mellan lärare och elev och menar att 
detta är viktigare än vilka metoder man faktiskt använder. Han vill ta bort hinder för det fria uttrycket. 
För att denna frihet ska vara möjligt förespråkar han en lärarroll som tar det totala ansvaret för vad 
som händer i undervisningen. Eleven/skådespelaren kan göra och säga vad som helst idet 
läraren/regissören tar ansvaret. Den självcensur man utsätter sig själv för och som begränsar ens 
uttryck ska då kunna reduceras och fantasi och spontanitet ska frigöras från blockeringar.  
 
Christina Chaib (1996), som gjorde en studie av ungdomars amatörteaterverksamhet, beskriver en 
teaterpedagogik inom amatörteatern som präglas av kollektivt arbete runt en gemensam produkt. 
Lärandet beskrivs som kollaborativt och handledningen uppmuntrar ungdomarna att hitta olika 
lösningar på problem i stället för att de presenteras för färdiga lösningar. Chaib föreslår att skolan kan 
ha nytta av att anamma amatörteaterns pedagogik. Anders Järleby (2012) menar att man i 
pedagogkretsar har sett på teater som fritidssysselsättning och att begreppet drama (och inte teater) har 
prioriterats i lärarutbildningssammanhang. 
 
Anna-Lena Östern (2010) beskriver hur drama/teater i lärarutbildningen i Finland under tidigt 90-tal 
svängde från att ha haft fokus på processorienterat drama till teater med tydligare fokus på det 
konstnärliga, på det performativa och på publikmötet. I Norge har drama sedan 70-talet haft en tydlig 
förankring i lärarutbildningen och på universiteten, men man såg inget paradigmskifte som i Finland 
(Östern 2010). I Sverige har drama och teaterlärarutbildning haft en svagare anknytning till akademin.  
Folkhögskolan har länge spelat en viktig roll i utbildning av dramapedagoger. Drama och teater har 
inte en lika självklar plats i skolsystemet som t.ex. bild och musik som har långa traditioner som 
skolämnen.  Teaterhögskolorna har inte tagit ansvar för lärarutbildning och liknande. Detta skiljer sig 
från övriga konstnärliga högskoleutbildningar. På flera konsthögskolor har man länge utbildat 
bildlärare, Dans och Cirkushögskolan (tidigare Danshögskolan) utbildar danslärare och på musik-
högskolorna är musiklärarutbildning en viktig stomme i verksamheten. Det är inte förrän 2011 som de 
första 10 studenterna börjar den nya ämneslärarutbildningen för teater på Göteborgs universitet. 

Drama med konstpedagogiskt perspektiv 

Mia Marie Sternudd (2000) ger i sin avhandling ”Dramapedagogik som demokratisk fostran” drama 
en bred definition.  Hon beskriver drama i fyra perspektiv;  
– Det personlighetsutvecklande perspektivet - Att utveckla genom drama,   
– Det kritiskt frigörande perspektivet - Att medvetandegöra genom drama,   
– Det holistiskt lärande perspektivet - Att lära genom drama,   
– Det konstpedagogiska perspektivet - Att uttrycka genom drama.   
 
Det är det senare perspektivet som ligger närmast teatern som konstform.   
Sternudd lyfter fram två mål i det konstpedagogiska perspektivet, dels att ”utveckla sin personlighet, 
sociala samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga och dels att skapa en föreställning som kan 
spelas upp för publik” (s 63). Fokus ligger på det teaterkonstnärliga uttrycket och teaterkonstnärliga 
tekniker och i viss mån på hantverksskicklighet – de verktyg eleven kan tillägna sig och utveckla för 
att uttrycka sig. Men centralt är den personliga och sociala utvecklingen och detta avgör vilken typ av 
teater man väljer att arbeta med. Teater beskrivs som metod och olika delar av teaterarbetet som 
hjälptekniker.  Uttryck med teaterkonstens tekniker är en central del och teaterföreställningen och 
publikmötet ingår här, men teateruttrycket är inte ett mål i sig. 
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Konstnärlig, pedagogisk och social inriktning 

När man ska klargöra vad som menas med drama/teaterundervisning, menar Shifra Schonmann 
(2006), måste man skilja på undervisning för teater och undervisning genom teater. Det första syftar på 
teater som uttryck och konstform där teatern är ”herre”. Det senare syftar på teater som medel för att 
uppnå andra lärandemål och där teatern är ”tjänare”.  
 
Schonmann har svårt att förstå varför man ska behöva välja. Hon beskriver teater/drama i skolan i tre 
inriktningar (som står i inbördes relation till varandra): 
 – En konstnärlig – estetisk inriktning som fokuserar på teatern som konstform (jfr Sternudds 
konstpedagogiska perspektiv) 
 – En pedagogisk utbildningsinriktning som fokuserar på det som kan göras i klassrummet och där 
elevens identitetsutveckling, självbild, självkänsla och att dela med sig av sina känslor står i fokus. (jfr 
Sternudds personlighetsutvecklande perspektiv) 
 – En social/kulturell inriktning. Är detta drama, samhällskunskap eller något annat frågar Schonmann 
(2006) och svarar att drama är en social konstform och drama/teater innebär meningsskapande både 
för individen och för samhället. Viktiga teman kan vara; utbildning för livet i ett multikulturellt 
samhälle, deltagande i politiska sammanhang, genusfrågor, värdebaserad undervisning (jfr Sternudds 
kritiskt frigörande perspektiv). 
 
Schonmanns (2006) inriktningar är inte så tydliga med hänsyn till utbildning genom teater (jfr 
Sternudds holistisk lärande perspektiv). 

Drama och teater i fyra paradigm  

John O’Toole och Jo O’Mara (2007) gör en historisk genomgång av drama grundat på vilka syften 
drama har. De beskriver drama i fyra paradigm: 
– Det första paradigmet handlar om att lära om drama. Det är både drama som litteratur och 
teaterkonstnärliga färdigheter som scenisk teknik och skådespelarens träning.  
– Det andra paradigmet handlar om att utvecklas och växa genom drama.  
– Det tredje paradigmet handlar om att lära genom drama. 
 – Det fjärde paradigmet är funktionellt i det det fokuserar på vad människor gör i drama. Detta fjärde 
paradigm förenar de tre första konkurrerande paradigmen i tre nya dimensioner:  
– Den första av dessa tre dimensioner innefattar att skapa och forma i drama med dramatisk text, 
improvisation, regi, design osv.  
– Den andra dimensionen fokuserar på publikmötet och innefattar att presentera i drama med 
skådespeleri och scenteknik.  
– Den tredje dimensionen handlar om att respondera, att uppleva, ta del av och respondera på 
dramatiska uttryck.   
 
Det fjärde paradigmet med sina tre dimensioner ersätter inte de tre första utan erbjuder ett alternativt 
synsätt på tvärs av dessa. Det förenar de tre första paradigmen i det att man kan se att en aktivitetsform 
– vad man gör – kan förekomma med olika syften (jfr de tre första paradigmen). Likaledes kan ett 
syfte uppfyllas genom olika aktiviteter (de tre dimensionerna).  
 
Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius (2003) tar upp liknande dimensioner. De skriver om estetiska 
lärprocesser - inte specifikt om teater eller drama utan om estetiska uttryck generellt - och påpekar att: 
”… en estetisk läroprocess innehåller både produktion, reception och reflektion kring den oupplösliga 
enheten mellan form och innehåll.” (s. 123)  
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I linje med O’Tooles och O’Maras (2007) förenande fjärde paradigm menar Kirsten Drotner (2004) att 
drama har utvecklats i relation till två stora fält – en kulturell dimension och en pedagogisk dimension. 
Dramautbildningens framtida positioner kan antigen bli ett divergensscenario där det utspelas en intern 
kamp mellan den kulturella och den pedagogiska positionen. Eller ett dialogscenario, som enligt 
Drotner rymmer både den kulturella och den pedagogiska dimensionen. 

Teater på estetiska programmet.  

Estetiska programmet uppdaterades år 2000, och centrala begrepp i teaterämnets innehåll var 
skapande, upplevelse, kommunikation och analys. (Gy2000. 2000:05). Gymnasieskolan reformerades 
med Gy 2011. Teater blev nu en av fem inriktningar på estetiska programmet. Kommunikation är 
centralt liksom tidigare, och teaterämnet beskrivs nu med begreppen övning, skapande, presentation, 
upplevelse, analys och tolkning. (Skolverket u.å.b) 

Teater och drama i Gy 2011  

I en tidigare version av teaterinriktningen, ES 2000 (Skolverket 2000) fanns kursen ”Sceniskt ledarskap” 
(TEA1209). I teaterämnet i Gy 2011 finns den inte längre med. Detta var en kurs som hade en tydlig 
dramapedagogisk profil med fokus på gruppens inre skapande process mer än på det konstnärliga uttrycket i 
kommunikation med en utomstående publik. ”Kursen skall ge eleven kunskap i att leda dramaövningar och 
enklare sceniskt gestaltningsarbete” (Skolverket 2000:115). 
   
I Gy 2011 har tillkommit en kurs som heter Dramapedagogik (Skolverket u.å.a) och som ännu tydligare än den 
gamla ”Sceniskt ledarskap” fokuserar på dramapedagogiken som process och metod.5 Men kursen ligger inte 
längre inom teaterämnet utan inom ämnet Pedagogiskt arbete på Barn- och fritidsprogrammet. De estetiska 
aspekterna är svagare och kopplingen till det teaterkonstnärliga obefintlig. På Estetiska programmet har kursen 
Regi tillkommit, och den tar i viss mån upp aspekter från ”Sceniskt ledarskap”. Men här fokuseras mycket 
tydligare på teatern som kollektiv konstform och kommunikation med publik (Skolverket u.å.b). 
 
Följande sammanställning fokuserar mer på vad man gör i teaterämnet än på vad som är syftet med aktiviteterna 
(jfr O’Tooles & O’Maras (2007) fjärde paradigm).  
O’Toole och O’Mara 
(fjärde paradigmet) 

Aulin-Gråhamn och 
Thavenius  

ES 2000 
Kursplaner teater 

Gy 2011 
Ämnesplan Teater 

Skapa 
 

 
Produktion 

Övning/teknik Övning  
Skapande 
 

Skapande  
Presentera Presentation  
Respondera 
 

Reception Analys Upplevelse  
Reflektion Analys och tolkning   

Tabellen visar hur aspekter som övning, teknik, skapande, produktion, presentation (publikmöte), 
upplevelse, reception, analys, tolkning och reflektion på olika sätt, kan beskriva teaterundervisning. 
Varken Sternudd (2000) eller Schonmann (2006) delar in det konstnärliga/estetiska perspektivet i 
dylika dimensioner; skapande, presentation och respons.  

                                                        
5  Ur kursens centrala innehåll (Skolverket u.å.a): 
Användning, organisation och uppföljning av dramapedagogiska övningar i pedagogiska sammanhang. 
Utveckling av fantasi och föreställningsförmåga genom dramapedagogiska övningar. 
Identiteter och roller i samspel. 
Olika former av rollspel. 
Människors samspel i grupp. 
 Drama som konflikthanteringsmetod. 
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Teater för alla? Om talang och kollektiva arbetsformer.  

Enligt Säljö (2000) beskriver Vygotsky lärandet som sociokulturellt. Det innebär att lärandet inte sker 
av sig självt utan i samspel med andra. Eleven kan nå längre i sin kunskapsutveckling med hjälp av 
andra än vad som är möjligt att klara av på egen hand. Detta sker i det Vygotsky kallade för den 
”närmaste utvecklingszonen” som betecknar det eleven har möjlighet att uppnå med rätt stimulans och 
draghjälp i samarbete med andra. Det kan vara en mer kunnig eller erfaren kamrat eller det kan vara en 
lärare. Samspelet med andra är förutsättningen för lärandet, och det fortsätter genom elevens egna 
reflektioner (Säljö 2000). Det är läraren som ansvarar för att skapa relationer och lärande situationer 
som kan främja detta relationella lärande. Teater är en kollektiv konstform med kollaborativa 
arbetsformer (Chaib 1996) som kräver samarbete och engagemang över tid. Elever har olika 
förutsättningar att klara dessa arbetsformer.  
 
Persson (2003) menar att individen i vår tid har tvingats ut ur tidigare kollektiva sammanhang som 
både gav trygghet och utövade social kontroll. I vår tid där stor valfrihet är så viktig söker individen 
tillhörighet i nya sociala sammanhang, men vill samtidigt ha möjlighet att ständigt välja tillhörighet.  
Elever med denna ”postmoderna identitet” (Persson 2003) kan ha det besvärligt med det starka och 
långsiktiga engagemang som en större teaterprocess kräver.  
 
Teaterlärare har olika uppfattningar om vilka förkunskaper teatereleven bör ha. (Remfeldt 2001). 
Några menar att teaterundervisningen ska vara öppen för alla och har därmed stöd i Spolin (1999) som 
menar att alla kan spela teater. Med eleven i centrum är det undervisningen som måste vara flexibel. 
Andra teaterlärare menar att någon sorts begåvning är en förutsättning. Man talar ogärna om talang, 
men vill helst undvika elever som är allt för sökande, osäkra och skoltrötta. Jag anser att om man ser 
på vissa elever som besvärliga för verksamheten så har man satt läraren i centrum. Men med eleven i 
centrum blir frågan hur teaterundervisningen kan gynna dessa elever. 

Parallella mål och möjliga målkonflikter   

Mats Danell (2006) skriver om målförskjutningar i skolan men inte specifikt om teaterundervisning. 
Han menar att innehåll och processer kan marginaliseras i förhållande till målen i styrdokumenten och 
visar på det paradoxala i att samtidigt förhålla sig till styrdokument och till informell styrning. Han 
beskriver målförskjutningar som uppstår mellan styrdokument och praktik och om lärare som upplever 
att mål som kommer uppifrån kommer i konflikt med den konkreta undervisningspraktiken.  
Liknande resonemang kan beskriva målkonflikter i teaterundervisning. Jag menar att ämnen som dans, 
musik och teater ofta möts av krav på eller önskemål om att skapa sceniska produktioner eller 
medverka i olika typer av evenemang. Dessa krav kan komma från både skolledning, politiker och 
föräldrar. Om syftet att tillfredsställa en publik, för att uppnå mål som ligger utanför undervisningen 
kommer i första rummet, är det risk att det kan komma i konflikt med elevens lärandemål. 
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Syfte och forskningsfrågor  
Jag vill beskriva några av de grundläggande ställningstaganden som styr hur vi som teaterlärare 
prioriterar och lägger upp vår verksamhet och som påverkar de val vi gör i det dagliga arbetet.   
 
Vi är sju teaterlärare på samma skola. Vi har olika bakgrunder, kanske olika grundsyn – både 
pedagogiskt och konstnärligt. Men vi har också vana av att arbeta och reflektera tillsammans. Har vi 
några grundläggande principer och ställningstaganden, övertygelser och tankemönster som styr vårt 
sätt att prioritera och ta beslut i verksamheten? Min utgångspunkt är att tankarna och teorierna finns 
men inte är utsagda. De behöver medvetandegöras, synliggöras och beskrivas (jfr Lauvås & Handal 
2001). 
 
Två teman framstår som centrala: 

I. Det konstnärliga kontra det pedagogiska. 
Detta omfattar ett brett fält som handlar om att hantera konstnärliga och estetiska processer inom 
skolans pedagogiska ram.  
 

II. Lärarrollen och relationen till eleverna. 
Det pedagogiska perspektivet ovan innefattar bl.a. hur lärarrollen kan ändra skepnad i olika 
sammanhang och hur detta kan medföra olika relationer mellan elever och lärare. 

Syfte:  
Uppsatsens syfte är att bidra till att lyfta fram, medvetandegöra, synliggöra och beskriva en grupp 
teaterlärares grundläggande ställningstaganden om gymnasieskolans teaterundervisning. 
 
Utifrån detta formuleras följande forskningsfrågor: 
 
– Hur upplever gruppen teaterlärare balansen mellan konstnärliga och pedagogiska intentioner i 
teaterundervisningen? 
 
– Hur hanterar gruppen teaterlärare balansen mellan lärares initiativ och stimulans och elevernas 
möjligheter till eget självständigt skapande? 
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Metod, urval och material 
Jag har en kvalitativ ansats och den reflekterande praktikern som position, både för mig själv som 
forskare och för övriga deltagande. Fokus är de uppfattningar som styr vårt handlande i den dagliga 
undervisningen.  
 
Min utgångspunkt är min egen grupp. Mitt projekt kommer sammanfattningsvis att utgöras av 
reflekterande gruppsamtal där jag själv är deltagare. Målet är att undersöka attityder och värderingar 
för att fortsätta lärares professionella utveckling, t.ex. öka självmedvetenheten och sträva mot att 
kunna möta förändring och vara rustad att ändra uppfattningar av professionella roller och 
kompetenser när det krävs.  En forskarroll som stämmer med detta har jag hittat inom 
aktionsforskning. I regel förknippas aktionsforskning med förändring av en befintlig praktik. Sådan 
förändring är inte del av mitt projekt, men jag inspireras av aktionsforskning. Jag behövde begränsa 
projektets omfattning och valde bort återkoppling och utvärdering. 

Aktionsforskning som utgångspunkt 
Aktionsforskning är enligt Judith Bell (1995) inte en metod eller teknik i sig, men ett angreppssätt som 
öppnar för olika metoder. Louis Cohen, Lawrence Manion, och Keith Morrison (2007) skriver bl.a. att 
aktionsforskning arbetar med och försöker lösa verkliga problem fokuserad på vardaglig praktik, 
identifierade av praktiker. Problemlösningar föreslås av inblandade praktiker. Aktionsforskningen 
planerar för ingripande av praktikerna själva. Aktionsforskning kan innebära deltagande reflekterande 
praktiker. Man uppmanas som forskare att själv delta i den aktionsforskningsgrupp man arbetar med. 
Aktionsforskning är användbart för att undersöka attityder och värderingar och för att fortsätta lärares 
professionella utveckling, t.ex. öka självmedvetenheten. (Cohen, Manion, & Morrison 2007). 
 
Brian Edmiston och Jeffrey Wilhelm (1996)  skriver om reflekterande praktiker i dramaforskning, och 
beskriver aktionsforskaren som en hybrid mellan etnografen och fenomenologen. Något av det som 
betecknar fenomenologin är fokus på individers livserfarenhet medan etnografen har fokus på mönster 
i människors erfarenheter.  Aktionsforskningen är handlingsorienterad och fokuserar på människors 
handlingar och måluppfyllelse samt hur handling förändrar människor och kontext.6 
 
Den förändring som framförallt eftersträvas, och som det är rimligt att tänka sig komma i närheten av i 
mitt projekt, är det Cohen, Manion & Morrison (2007) lyfter fram: att aktionsforskning med lärare 
handlar om att ändra uppfattningar av professionella roller och kompetenser. I bästa fall kan projektet 
inspirera deltagarna att tänka i nya banor i det tillstånd av förändring som gymnasieskolan och 

                                                        
6  

Mode  Question  End-In View 
Empirical 
research 

What are the objective facts Decontextualized information 

Phenomenology  What are the lived experiences of particular people Contextualized personal individual meaning 
Ethnography What are the patterns of experience for people in 

general 
Contextualized shared social/cultural 
meanings 

Action Research What am I doing? What can I do to achieve my goal? How action changes contexts and people. 
Edmiston och Wilhelm (1996, s 90)  
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estetiska programmet befinner sig i. Kanske kan arbetet som görs vara en utgångspunkt för förändring 
av praxis. 
 
Jonothan Neelands (2006) skriver att den reflekterande praktikern i dramaforskning gärna kan använda 
en eklektisk mix av metoder. Vidare skriver han om kritisk aktionsforskning där han dels markerar att 
det som upplevs kommer att kunna tolkas annorlunda av andra människor. Han lyfter också fram att 
den kritiska aktionsforskningens syfte är att undersöka och etablera gemensam förståelse, och att 
denna förståelse prövas i dialog med andra.  
 
Cohen, Manion och Morrison (2007) beskriver aktionsforskning med hjälp av många andra författare 
och ger därigenom olika perspektiv och infallsvinklar snarare än en samlad bild. Jag låter mig 
inspireras av en del av dessa impulser och förhåller mig eklektisk till dem (jfr Neelands 2006). Cohen, 
Manion och Morrison (2007) framställer aktionsforskning som gemensam kollektiv reflektion och 
vidare att aktionsforskning inte är forskning på andra utan forskning som en bestämd grupp människor 
utför på sitt eget arbete. De poängterar att man själv ska delta i aktionsforskningsgruppen. De 
understryker att det är hur man tänker om saker som avgör hur man handlar och påminner om att 
tänkandet kan behöva lika mycket förändring som handlandet. De rekommenderar att det finns en 
tydlig tidsplan, att det finns tid att skriva under processen och understryker vikten av att fortlöpande 
rapportera om projektets fortskridande. 
 
Min studie avviker från aktionsforskning på några viktiga punkter. Den förändrande aktivitet som 
brukar förknippas med aktionsforskning är inte en del av mitt projekt. Studien inspireras av 
aktionsforskning genom att ta utgångspunkt i en konkret situation och att arbeta tillsammans med 
gruppen, men sedan arbetar jag mer självständigt med analysen och följer inte upp hur mina resultat 
används i gruppen.  

Närhet och distans  

Ytterligare en komplikation är uppenbar. Som deltagande i gruppen som undersöks kan det vara svårt 
att åstadkomma nödvändig distans. Däremot vill jag som reflekterande praktiker också ha närhet. 
Detta blir en balansgång som kräver medvetenhet och tydlighet, dels i fas 1 när samtalen genomförs 
och transkriberas, dels i fas 2 och 3 när samtalstexten ska analyseras och tolkas. 
 
Det är centralt att de som ingår i projektet får komma till orda. Men jag själv kommer inte att kunna 
träda tillbaka och endast observera och registrera. Jag har dels rollen som teaterlärare och jag kommer 
att delta i samtalet tillsammans med mina kollegor. Samtidigt studerar jag denna process och vill 
beskriva hur processen går till och vilka teoretiska grunder vi har för vår praktik. Jag har en dubbel 
roll som deltagare och samtalsledare. Detta är en situation som liknar den vardagliga när en lärargrupp 
för reflekterande samtal. Gruppen är van vid att en samtalsledare (det kan vara vem som helst i 
gruppen som har rollen) både deltar i samtalet och driver samtalet framåt. Ofta skrivs 
minnesanteckningar. Inspelning av samtal förekommer dock aldrig annars.   
 
För att kunna hantera denna dubbla roll och undvika att komma för nära det man vill undersöka 
föreslår Else Marie Halvorsen (2007), som skriver om forskning inom estetiska ämnesområden, att 
man ska låta det gå tid mellan datainsamling och analys. På så sätt kan man ”träda tillbaka” och få en 
viss distans till sitt material. Ann-Christine Wennergren (2007), skriver i sin avhandling i pedagogik 
om närhets och distans i aktionsforskningsprojekt. Hon hävdar att distans alltid är eftersträvansvärt i 
forskning, men att den kritiska distansen försvåras när projektets ansats kräver närhet. Hon menar att 
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det som för henne underlättade distanseringen var att det gick tid mellan processen med deltagarna och 
den egna bearbetningen (två år). 
 
Jag måste lära att ha distans och växla tydligt mellan att vara deltagare och ”forskare”. Hur ska jag gå 
tillväga för att skapa distans både till mitt material och till rollen som deltagare i gruppen? Jag väljer 
att göra följande (jfr Halvorsen 2007): 
- Genom hela projektet försöker jag vara medveten om att närheten är stor och att det är svårt att 

uppnå distans. Detta kan öka mina möjligheter att upptäcka när närheten blir ett reellt problem.  
- När samtalen genomförs försöker jag vara noga med att markera vilken roll jag har – forskarens 

eller deltagarens. Det är viktigt att gruppen vet vilken roll jag har och det är viktigt att jag själv 
hela tiden är medveten om detta och att jag vet vilket perspektiv jag har. Detta blir en svårighet 
när rollen som mer eller mindre aktiv deltagare i samtalen nödvändigtvis blandas med rollen som 
samtalsledare. Det är emellertid ett problem som är bekant då man som lärare ofta samtidigt leder 
och deltar i de samtal som återkommer i lärargruppen i olika former.  

När samtalen är avslutade och arbetet med bearbetning och analys tar vid försöker jag nedanstående  
(jfr Halvorsen 2007): 
- Jag låter det gå tid. Av praktiska skäl har det gått mer än ett halvt år från senaste samtalet och 

transkriptionen till analysarbetet startade. Det har gått mer än tre år från första samtalet till 
uppsatsen är klar. Det är inte alls som jag planerade, men denna, om än ofrivilliga, tidsrymd 
underlättar att hålla en kritisk distans till själva samtalssituationen. Jag kan då förhålla mig 
tydligare till den utskrivna samtalstext som föreligger och inte till samtalen i sig.  

- Jag skapar nya situationer genom att arbetet med textanalys görs i fysiska sammanhang avskilt 
från där samtalen genomfördes. Arbetet görs inte i sammanhang där jag har kontakt med 
kollegorna med vilka samtalen genomfördes. 

- Jag låter texten vara utgångspunkt för analysen, inte samtalen i sig. 
- Jag är sparsam med att använda mina egna utsagor i textanalysen. Det kan underlätta för mig att 

hålla distans. Det kan också bli enklare för mig att låta gruppen komma till tals när jag inte i första 
hand kan välja mina egna utsagor. 

- Jag avidentifierar alla utsagor för på så sätt undvika för starka kopplingar mellan person och 
utsaga. Detta sätter samtidigt fokus tydligare på gruppen och gruppens uppfattningar och inte på 
personer och hur uppfattningar skiljer sig åt. 

Urval 
Mitt intresse att undersöka och fördjupa rollen som reflekterande praktiker leder tanken till att 
genomföra ett projekt med mina kollegor. Urvalet får då också en pragmatisk utgångspunkt. Cohen, 
Manion och Morrison (2007) kallar det ”Convenience sampling” (s 102f). Detta innebär att urvalet 
görs med utgångspunkt i vad som är praktiskt och lätthanterligt för forskaren. Det kan vara att börja 
med det som är nära och lättillgängligt. En grupp teaterlärare finns nära tillhands; den grupp där jag 
själv ingår. Att välja denna grupp är praktiskt, men det skapar nya frågeställningar om närhet och 
distans.  
 
Utgångspunkten att göra arbetet inom den grupp jag själv tillhör ger få valmöjligheter vad gäller 
urvalet. Jag ville vidare att hela gruppen skulle få delta, men att det samtidigt skulle vara frivilligt för 
var och en. Jag bedömde att en grupp på max. 7 medlemmar skulle vara hanterlig med hänsyn till 
inspelning, transkribering och tolkning. Aktionsforskningens principer gör gruppen till både objekt 
och subjekt och därmed är det inte jag som avgör vilka i gruppen som ska delta eller ej. Enligt 
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forskningsetiska principer (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, 2002) står det var och en fritt att delta eller lämna studien. Jag kan välja vilken grupp jag 
vänder mig till, men jag har inte kontroll över om alla deltagare stannar kvar och deltar i hela studien. 

Beskrivning av gruppen/informanterna 

Läsåret 2009/10 har vår skola drygt 1000 elever ganska jämt fördelade på tre program.7 Vi har 66 
teaterelever, ungefär lika många i varje årskurs. 8 Vi är sju teaterlärare som delar på ca 5,5 
heltidstjänster. Samtliga har undervisat i teater på estetiska programmet i tio år eller mer. Som grupp 
har vi specialkompetens inom flera områden: Scenografi, kostym och mask, regi, produktionsledning, 
fysisk teater, röst, teatervetenskap, ljusteknik och ljusdesign samt sceniskt karaktärsarbete. Gruppens 
medlemmar har varierande yrkesbakgrund både från undervisning i olika skolformer och från 
professionell teater, amatörteater och fria projekt. Utbildningsbakgrunden är dramapedagogutbildning 
från folkhögskola, teatervetenskap, skådespelarutbildning (kompletteringsutbildning från 
teaterhögskola och kortare utländsk skådespelarutbildning), yrkesutbildning i kostym och mask samt 
lärarexamen med inriktning teater.  

Teaterundervisningens praktiska upplägg 

Jag ger här en kort översikt över hur teaterundervisningen på vår skola var upplagd vid tiden för 
samtalen.9 Teaterämnet har sin beskrivning i styrdokument med kunskapsmål och betygskriterier, 
samlat under estetiska programmets programmål. Ämnet är teater och alla teaterkurser hör till detta 
(Gy2000. 2000:05,).10 Det är ingen väsentlig diskrepans mellan lärarnas uttalade uppfattningar och 
styrdokumenten. Ytterligare jämförelser med styrdokumenten kommer inte att göras i detta arbete. Det 
är lärarnas uppfattningar som står i fokus. 
 
-‐ Årskurs 1 ges bl.a. kursen Scenisk gestaltning A. Här ges en bred introduktion till teater genom 

många mindre projekt. Inga föreställningsprojekt med utomstående publik genomförs. 
-‐ I årskurs 2 ges bl.a. kurserna Scenisk gestaltning B och Scenisk produktion. I huvudsak genomförs 

två föreställningsprojekt för utomstående publik.  Eleverna växlar mellan att ena terminen 
vara ”artistgrupp” där uppgiften som skådespelare står i fokus, och att andra terminen 
vara ”produktionsgrupp” där eleven får fördjupa sig i arbete med scenografi, kostym/mask, ljud, 
ljus eller marknadsföring/administration/dokumentation. 

-‐ Årskurs 3 på höstterminen väljer eleverna en av följande kurser: Sceniskt karaktärsarbete, ljus- 
och ljudteknik eller Scenografi, mask, kostym. På vårterminen ligger fokus på en 
musikteaterproduktion för betalande publik i samverkan mellan dans- musik- och 
teaterinriktningarna. Kurserna som ingår i projektet är Scenisk gestaltning C, Sceniskt 
musikprojekt och Estetisk verksamhet. (I samtalen betecknas detta projekt ofta “musikalen”.) 

-‐ I tillägg kommer bl.a. kursen Estetik och skapande i årskurs 1. Kursen Röst och Rörelse finns med 
alla tre åren. 

-‐ Det är vanligt att flera teaterlärare arbetar ihop i samma projekt.  
 

Teaterkurserna utgör 30 % av elevernas totala gymnasieutbildning.  

                                                        
7 Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapliga programmet. 
8 Årskurs 1: 21 elever, årskurs 2: 24 elever, årskurs 3: 21 elever. 
9 Denna beskrivning är inte heltäckande varken för skolans verksamhet eller för teaterämnet i 

gymnasieskolan. 
10 Detta är inte kurser från Gy 2011. När samtalen gjordes arbetade vi fortfarande efter Gy 2000.  
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Våra elever 

På vår skola har vi inga antagningsbegränsningar till estetiska programmet. Vi tar in alla elever som 
söker och kräver inga prov eller särskilda förkunskaper. Elevgrupperna kan därmed bli ganska 
heterogena. Eleverna har varierande bakgrund och förkunskaper, olika motiv för att välja 
teaterinriktningen samt skiftande ambitioner, önskemål och förväntningar.   

Genomförande  
Vårt teaterarbetslag i skolan där jag arbetar fattade beslut om att delta i samtal som en del av mitt 
uppsatsarbete.  
 
Samtalen genomfördes som semistrukturerade gruppsamtal. Jag som samtalsledare har då inledande 
frågeställningar och styr i viss mån samtalet, men i stor utsträckning är det deltagarna som avgör 
samtalets innehåll. Det är inte givet att samtalen kommer att fokusera på de teman jag som forskare 
har förberett.  
 
Tre samtal genomfördes och spelades in. Två av samtalen hade sju deltagare, ett samtal hade – av 
praktiska skäl – sex deltagare. Varje samtal varade mellan en och två timmar och totalt spelades ca 
fyra timmars samtal in.  

Mina frågeställningar som ingång i samtalen 

Inför varje samtal fick deltagarna ett brev med kallelse till samtal på bestämd tid och plats och med 
mina frågor och inledande utgångspunkter för samtalet (se bilaga 1, 2 och 3). 
 
Till samtal nummer ett tar jag framförallt upp relationen mellan det teaterkonstnärliga och det 
pedagogiska samt kontextens betydelse för de val vi som teaterlärare gör. Jag vill också öppna för 
samtal kring relationen mellan lärare och elev i det teaterpedagogiska arbetet. 
Ur brev inför samtal 1: 

Vår inre kompass 
Min utgångspunkt är att vi, som lärare, har en inre pedagogisk kompass som behöver medvetandegöras, 
synliggöras och beskrivas. […] 
– Har teaterlärare även en teaterkonstnärlig kompass som behöver synliggöras och kalibreras på samma 
sätt som den pedagogiska? 
– Ser i så fall den teaterkonstnärliga kompassen likadan ut eller skiljer den sig beroende på 
sammanhanget; årskurs, projekt, om vi arbetar med teaterelever eller ej, osv.?  
– Är det möjligt att skilja mellan en pedagogisk och en teaterkonstnärlig kompass, eller smälter de 
samman till en teaterpedagogisk kompass?  
Relationen mellan det konstnärliga och det pedagogiska. 
Ett tema tror jag kan vara särskilt intressant att samtala om är hur vi ser på relationen mellan konst och 
pedagogik i vår skolverksamhet. Detta omfattar ett brett fält som handlar om att hantera konstnärliga och 
estetiska processer inom skolans ram. 
– Vilken problematik finns eventuellt i att samtidigt eftersträva hög kvalitet både konstnärligt och 
pedagogiskt?  

(Se bilaga 1) 
 
Teman jag går vidare med till samtal två är relationen mellan det konstnärliga och det pedagogiska. 
Jag fokuserar också på lärarrollen och relationen till eleverna, på hur läraren får och tar olika roller 
i det teaterpedagogiska arbetet och hur dessa roller kan växla beroende på kontexten.  
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Ur brev inför samtal 2: 
Jag hänvisar till det förra samtalet och konstaterar att: 

Vi kom in på många olika teman. Jag har valt några av dessa som jag tror det kan bli intressant att 
reflektera vidare över. […] 
Det konstnärliga kommer vi in på flera gånger. Dels handlar det om att ”definiera ordet”. […] 
En annan aspekt på det konstnärliga är balansen mellan elevens skapande och lärarens skapande. […] 
Detta leder vidare in på de olika roller vi får eller tar i den skapande teaterprocessen. […] 
Vi talar också om dilemman som vi hamnar i när vi ska ha hand om den skapande processen och 
samtidigt låta eleverna ha stort inflytande. 

 (Se bilaga 2) 
 
Till samtal tre fortsätter jag ta fasta på relationen mellan läraren och eleven samt lärarens olika 
roller i det teaterpedagogiska arbetet. Detta knyter bl.a. an till den inledande frågan; – Vilken 
problematik finns eventuellt i att samtidigt eftersträva hög kvalitet både konstnärligt och pedagogiskt?  
Ur brev inför samtal 3: 

Jag vill gärna fortsätta på ett tema som vi har haft uppe tidigare; de olika roller vi får och tar i skapande 
processer med eleverna. Som tidigare samtalar vi ganska fritt och jag spelar in. 
Några tankar som utgångspunkt: 
Hur diskret ska handledningen vara? Stör jag det fria skapandet om jag förmedlar mitt tekniska 
yrkeskunnande? Detta är hela tiden en balansgång, och det är viktigt att vara tydlig inför eleverna om 
vilken roll man har. Man måste balansera mellan rollen som bejakande katalysator i en skapande process 
och rollen som ’mästaren" som även vill ställa tillrätta för att hjälpa fram ett så bra resultat som möjligt. 
Man tar och får olika ledarroller beroende på var man befinner sig i en skapande process – om man 
befinner sig i ett grundläggande och utforskande stadium eller i ett avslutande och finslipande stadium 
inför ett publikmöte.  

(Se bilaga 3) 

Inspelning och transkribering   

Samtalen spelas in digitalt och transkriberas. Den första transkriptionen görs utan större bearbetningar. 
Talspråket är intakt och allt som sägs skrivs ut. Samtidigt ges samtalsdeltagarna en ny signatur utan 
anknytning till det egna namnet. När jag sedan läser utskrifterna ser jag inte kollegornas namn. Även 
om jag vet vilka som döljer sig bakom de nya signaturerna hjälper detta mig att skapa nödvändig 
distans. I ett senare skede tas signaturerna bort helt och möjligheten till distans ökar. Hela materialet 
skrivs in i tabeller och varje utsaga numreras löpande med fyra siffror. Den första siffran anger samtal 
1, 2 eller 3, och följande siffror är utsagans nummer. (En utsaga är ett citat från samtalen med ett 
uttalande som representerar en uppfattning.) 

Textanalys  

Med den första utskriften som utgångspunkt görs ett antal bearbetningar och reduktioner. Från och 
med nu är det bara texten som är föremål för fortsatt analys. Inspelningarna sparas, men används inte i 
analysarbetet.  Nu går jag från att vara deltagare i reflekterande samtal till att själv tolka texter. Om jag 
som aktionsforskare är en hybrid, som Edmiston och Wilhelm (1996) föreslår, så är det nu 
fenomenologin/ fenomenologen som får styra.  
 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) beskriver olika verktyg för att beskriva mening i 
intervjutexter. De visar på begreppsstyrd kodning som innebär att forskaren har färdiga koder som 
utgångspunkt till skillnad från datastyrd kodning där koder (nyckelord) utvecklas genom tolkning av 
materialet. Det är den senare formen jag använder. Kvale och Brinkmann påpekar att man på detta sätt 
blir ”medskapare av de tolkade meningarna” (s 217).  
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Alla utsagor kodas med nyckelord (Kvale & Brinkmann 2009). Med samtalstexten i tabeller är det 
enkelt att flytta mellan utsagor och lägga till nyckelord och kommentarer i egna kolumner. 
Nyckelorden formulerar jag när jag upprepade gånger läser igenom samtalstexterna i tabellerna. Ofta 
kommer nyckelorden från formuleringar i utsagorna. I nästa steg samordnar jag nyckelorden och slår 
ihop de som har liknande betydelse. Med hjälp av nyckelorden bildas kategorier. Dessa anknyter till 
mina övergripande frågor, men är inte i övrigt på förhand definierade utan formas av tolkningen av 
utsagorna och nyckelorden. Jag försöker inte att beskriva materialets variation av uppfattningar. I 
kategorierna försöker jag beskriva gruppens uppfattningar, med variationer som finns, men med fokus 
på essensen.  
 
Jag har valt ca 70 unika utsagor eller dialoger som används i resultatredovisningen. Alla 
samtalsdeltagare kommer till tals i redovisningen, men alla har inte lika stort utrymme. Det är 
utsagornas innehåll som avgör vilka som tas med, inte vilken person som uttalar den. Mina egna 
utsagor i redovisningen är inte många.  

Etiska aspekter - konfidentialitet 

Projektet kan inte lova de deltagande anonymitet. Det är inte möjligt i denna typ av projekt. Det 
framgår ju att samtalen som ligger till grund för datamaterialet har förts i en grupp där jag själv ingår.  
Gruppen kommer därför att kunna identifieras. Inga utsagor kommer dock att kunna kopplas till 
enskilda namngivna personer. Var och en deltar frivilligt och kan när som helst avbryta sitt 
deltagande. Var och en har skriftligt bekräftat att de informerats om detta och har därigenom godkänt 
förutsättningarna för sin medverkan. Inspelat material förvaras av författaren. 
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Resultatredovisning  
Resultaten redovisas med utsagor (citat) i urval och sorterat efter kategorier. Det är bara 10-15% av det 
totala materialet som är med.  Detta innebär en analys i sig. Resultatredovisningen är strukturerad efter 
de huvudteman som mina två forskningsfrågor anger. Med utsagor och dialoger visar jag hur 
lärargruppen i tre samtal resonerar om de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i teater-
undervisningen och hur detta kommer till uttryck i hur lärarrollen gestaltas och hur relationen mellan 
lärare och elever tar form. De olika kategorier som används är ett resultat av min analys av de 
nyckelord som framkom när jag tolkade materialet från samtalen. Mitt urval av utsagor styrs av denna 
analys, men analysen styrs av innehållet i samtalen.  

Relationen mellan det teaterkonstnärliga och det 
pedagogiska  
Detta stycke handlar i huvudsak om hur lärargruppen ser på teaterämnet och på teaterns konstnärliga, 
tekniska och kommunikativa aspekter. För att få en mer heltäckande bild av hur lärargruppen uppfattar 
relationen mellan det teaterkonstnärliga och det pedagogiska måste lärarrollen och relationen till 
eleverna innefattas. Detta tas upp längre fram i texten.  

Teater som konstnärligt uttryck  

Att lyfta de konstnärliga aspekterna av undervisningen skulle kunna bli en förutsättning för dialog 
mellan lärare och elever. Det skulle också kunna ge en vidgad lärarroll. Problematiken kring 
relationen mellan det konstnärliga och det pedagogiska knyts ständigt till lärarrollen.  

– Jag tror vi ska prata mer konstnärlighet från år ett, precis som vi var inne på alldeles nyss. Så att det är 
det som driver dem framåt. […] För kan de tänka mer konstnärligt då kan vi ha en dialog – en bra dialog 
med dem. Där de inte ser oss som enbart lärare utan faktiskt någon som de kan bolla idéer med. Att de 
förstår att vi vill hjälpa dem framåt i det konstnärliga. (#3145) 

 
I följande utsaga sammanfattas väl samtalen kring det konstnärliga i teatern. Teknik och 
kommunikation och vilja att kommunicera med en publik samt vilka avsikter man har, lyfts fram som 
förutsättning för att teatern kan bli konstnärlig.  

– Det estetiska hantverket. Alltså hantverket - tekniken – färdigheten – kanske inte alltid är det samma 
som konstnärligheten. Och vad blir konstnärligheten då? För mig blir det att man uttrycker nånting – 
kommunicerar nånting - berör sin publik medvetet med nånting. Det behöver inte vara ett budskap - det 
behöver inte vara en läsart. Det kan vara en känsla. Och att det går fram. Och till det så använder jag 
mina verktyg, mitt hantverk, min teknik på bästa sätt och där är vi med och hjälper dom. För mig blir det 
konst - i kommunikationen. (#1220) 

Teknik, kommunikation, medvetenhet 

Tre aspekter av teatern som konstnärligt uttryck framkommer i samtalen. Dessa är samtidigt centrala 
för hur lärarna uppfattar teaterämnet. 
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Teknik 

Tekniken, det estetiska hantverket, lyfts fram som förutsättning för kommunikation och 
konstnärlighet.  Men lärarna framhåller aldrig teknisk träning som inte knyts till det konstnärliga 
uttrycket. 

– Om man lyfter upp hantverket - förutsättning för att bli konstnärlig så måste du ha med dig hantverket. 
Det är tekniken som skapar tillfället för det konstnärliga. (#2054) 
– Ja och då blir det viktigt. Eller hur? Vi kan inte uttrycka nåt konstnärligt om vi inte har med oss – inte 
har tekniken. (#2056) 

Kommunikation 

Kommunikation med publik har stor betydelse för teatern och närvaron av en publik – eller att siktet är 
inställt på publikmöte förutsätts. Utsagorna om kommunikation och publik är ofta knutna till frågan 
om konstnärlighet.  

– Det är väl det som är grejen att det är just kommunikation tycker jag. Sen kan man göra massa saker 
som är nyttigt och bra för att stärka sin konstnärlighet.  Men det är först i kommunikationen som det 
uppstår konst. (#2030) 

 
Det lyfts fram hur viktigt det är att medvetet rikta sig till och kommunicera med sin publik. 

– Vi inom teatern är mer renodlade att det är viktigt med kommunikationen. Vi försöker sätta oss in i 
publiken – vi vill rikta oss mot just den här målgruppen. Vi är bättre på det än bildkonsten där det är mer 
upp till betraktaren att förstå. (#2124) 

 
Vidare fokuseras kommunikationens innehåll – att man har något att berätta – som en drivkraft i 
teaterarbetet. 

– man vill kommunicera. Då måste det ju också vara centralt för oss att vi lyckas hitta material eller 
berättelser eller historier som också känns angelägna för våra elever att berätta. För det måste ju vara 
centralt för att få igång motorn hos dom - att det här känns angeläget (#2131) 

Medvetenhet  

I tillägg till teknik och kommunikation är det också väsentligt att eleverna ska utveckla en 
medvetenhet om teaterns olika uttryck och hur de interagerar samt utveckla förmågan att fatta kloka 
konstnärliga beslut.  

– Det handlar om medvetenhet. Att man som konstnär är medveten om att man har en teknik som man kan 
utveckla och man kan komponera det på olika sätt. För att nå det man vill uttrycka. Sin idé.  (#2022) 

 
Läraren hjälper eleven att sträva mot att vara genomtänkt och tydlig i sitt berättande. 

– Och det är där vi hjälper dom att hitta nånting som håller ihop det – vi pratar ju om att hitta en helhet i 
berättandet. Det är ju där vi hjälper dom. För att rikta det vi vill säga och skruva till det. Så att det blir 
nåt (…). (#1304) 
 

Medvetenhet handlar om insikt om hur och varför man kommunicerar, men också om förståelse för 
hur teaterns olika utryck samspelar.   

– Vi vill ju ha en förståelse. Om uttrycket. Teatern är ju så många olika delar – vi vill ju att eleverna ska 
bli medvetna om det. Samverkan mellan alla de här delarna. Allting betyder nånting för publiken som 
tittar. Så även i ett tomt rum finns ett medvetet val. (#3110) 
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Sammanfattning  

Relationen mellan det teaterkonstnärliga och det pedagogiska sammanfattas i det följande. 
 
Teaterkonst och pedagogik i samspel, teknik, kommunikation och medvetenhet sammanfattar även 
uppfattningen av teaterämnet i gymnasieskolan. 
 
Betydelsen av att eleverna tillägnar sig, behärskar och använder teknik och estetiska verktyg lyfts 
fram. Flera gånger nämns verktyg och verktygslåda. Ofta beskrivs tekniken som en förutsättning för 
att kunna uttrycka sig och kommunicera med publik och därmed göra teateruttrycket konstnärligt. 
Flera utsagor kan därmed handla om både verktyg/teknik, kommunikation och konstnärlighet 
samtidigt.  
 
Kommunikationen med publik framstår som centralt i hur teaterämnet och teaterkonsten upplevs. 
Relationen till publiken är något av det som karakteriserar teaterkonsten.  
 
Eleverna ska bli medvetna om sitt uttryck, hur uttrycket berör och kommunicerar med en publik och 
om hur de olika delarna i teateruttrycket samspelar och bildar teateruttryckets konstnärliga helhet. 
 
Relationen mellan det konstnärliga och det pedagogiska perspektivet utgör ett spänningsfält som är 
ständigt närvarande för teaterlärarna och som bidrar till att påverka deras didaktiska 
ställningstaganden. 

Lärarrollen och relationen till eleverna 
Stora delar av samtalen kretsar kring frågor om lärarroll och relationerna mellan lärare och elever.  
Hur lärarna förhåller sig till elevernas skapande, grader av lärarens insatser och impulser samt hur 
läraren ger respons på elevernas arbete är ständigt återkommande teman. Detta handlar dels om att 
förmedla och träna eleven i teaterns olika tekniker, det estetiska verktyget, men också om att skapa 
lärande situationer och vara katalysator i det skapande teaterarbetet. Hur man ser på ämnet teater och 
relationen mellan konst och pedagogik (som nyss genomgåtts) har alltså stor betydelse för vilka 
strategier man väljer och hur den konkreta teaterundervisningen med lärarroller och elevrelationer 
gestaltas. 
 
Vilken respons läraren ger på elevernas förslag, skapande och sceniska gestaltningar handlar om 
graden av lärarmedverkan, hur mycket man som lärare hjälper till, visar tillrätta eller rentav tar över 
och hur dessa insatser ständigt balanseras mot elevernas självständighet. Detta handlar om lärarens 
didaktiska val och förutom uppfattningen av teatern som ämne spelar elevsyn, uppfattning av mål samt 
vilken lärarroll som eftersträvas stor roll för dessa beslut. Det gäller uppfattningar om elevens funktion 
i teaterverksamhetens kollektiv samt hur man skapar möjligheter för elever med varierande 
förutsättningar. Det gäller även uppfattningar om mål för och krav på verksamheten samt lärarens egna 
ambitioner och önskemål. Och det gäller uppfattningar om lärarrollen; vilka roller och relationer till 
eleverna lärarna eftersträvar och hur detta varierar i olika kontexter. I det följande beskrivs lärarnas 
uppfattningar av detta.  

Lärare och elever skapar tillsammans  

Lärarens roll är att både vara aktivt medskapande och hjälpa fram elevernas uttryck. Följande utsaga 
uttrycker tydligt en uppfattning som på varierande vis återkommer i många olika sammanhang. Det 



 

23 
 

handlar om en ambition att lärare och elever skapar tillsammans på elevernas villkor: varierande 
växlande  

– Jamen vad beror det på att det blir bra då? Det är ju där våran handledning ligger. Inte att vi har 
färdigt mål klart för oss att det här är det som är rätt. Utan det är ju att ihop med eleverna skapa nånting 
dom uttrycker. Alltså vi ska kunna förstå vad deras intention är. Vi ska kunna sätta oss in i det och sedan 
så se när deras uttryck spretar för mycket. Kunna förklara för dom - eller få dom själva att se - låta dom 
göra om – att dom själva kan upptäcka - nej men det här stämmer ju inte med vår läsart eller det vi vill 
berätta. (#1388) 
 

Sambandet mellan det pedagogiska och det konstnärliga lyfts fram och läraren fokuserar på 
konstnärliga perspektiv just för att eleven ska kunna få nya erfarenheter. 

– Dom har fått verktygen – för att vi driver på dom kanske med vår konstnärlighet och vårt öga och sen i 
efterhand så förstår dom att dom har gjort det där andlösa klivet och vågat göra nåt nytt utifrån sig 
själva. (#1219) 

Självständighet kontra styrning 

Ofta talar vi om elevernas självständighet i teaterarbetet.  
– (…) naturligtvis har man en avsikt med det man gör - det kan vara många olika avsikter när det gäller 
teater eftersom uttrycken är så många. Skådespeleriuttrycket, dramaturgin, helheten, kompositionen, ljus, 
ljud – ja. Och där är det ibland – hur mycket går man in och pillar i det då? Ja – inte störa tänker jag. 
(#2180) 

 
Det är inte helt oproblematiskt att lämna full frihet åt eleverna. Man önskar sig elever som ständigt 
kommer med förslag som läraren kan förhålla sig till. 

– Nu när man har hand om regi - jag vill ju att eleverna ska tänka själva - sen kan jag komma in och peta 
där jag känner att - nu är vi är på väg åt fel håll - eller nu kommer inte du fram. (…) (#1271) 

 
Lite senare i samtalet kommer liknande uppfattning till uttryck. Både elevernas förslag och lärarens 
respons lyfts fram som viktiga. 

– Men jag tycker det är nån form av träning för dom också att få pröva - och pröva fram till ett 
resultat.”Jobba med den här scenen en stund så går jag iväg”. Och sen så pratar vi om vad som har hänt 
och sen så kanske vi förändrar – eller vi behåller det – så dom är medvetna om det hela tiden - det är ju 
inte så att jag säger – ”skapa!” (#1382) 

 
Skapandet behöver stöd och ofta talas om lärarens ”öga utifrån”.  

– Men det handlar nog mycket om det här med förhållningssätt också – ”Ni behöver ha ett öga utifrån.  
Jag kommer och tittar och stukar eller också gör vi det tillsammans om ni förbereder nånting som vi kan 
stuka i efteråt.” Det man skulle vilja det är ju att dom brinner av lust att testa olika varianter och våga 
göra om utifrån nya aspekter. Att dom vågar. Så att dom inte blir så prestige- och prestationsfixerade.  
(#2227) 

Läraren, ibland tillsammans med eleverna, ”stukar i” det som arbetats fram; dvs. vrider och vänder på 
de förslag som föreligger för att söka nya infallsvinklar och uttrycksformer. 
 
Även om eleverna har utrymme för eget skapande kan lärarna samtidigt påverka starkt. Två kollegor 
för en dialog om olika grader av lärarstyrning i olika projekt. Den ena talar om att produktionerna eller 
projektens förutsättningar kräver en viss lärarroll. Det blir en tydligare regissörsroll t.ex. när tiden är 
knapp. Den andras poäng är att samtidigt som denna stimulans från läraren blir tydligare så har 
elevernas förutsättningar för ökad autonomi blivit större, men att denna potential inte tas tillvara.   

– ni som regisserar både tvåor och musikalen – skiljer det sig åt hur ni jobbar med regi i dom två 
projekten, och i så fall hur? (#2264)  
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– Ja. I trean så är det mer tidspressat. Vi ligger på mer. Jag jobbar mer som regissör. I tvåan är det mer 
utforskande, mer - dom får prova på - jobba längre tid, helt enkelt - mer utrymme för att fundera – (…). 
Så att de inte ska bara nappa vad jag gör eller vad jag säger. I trean är det lättare. (…) när dom har gått 
igenom processen i tvåan så är det mycket lättare för dom att snabbt hänga med i tankesättet så att vi 
jobbar tillsammans. (#2265) (…) Det går snabbare. De kommer med egna förslag snabbare. (…) I tvåan 
skulle de bara haka på tror jag. ”Kan inte du bestämma hur vi ska göra nu?” ”Säg nu, du vet ju!”. Då 
behöver dom få tid och utrymme för att liksom undersöka, jobba själva, utforska och upptäcka. (#2269) 
– Alltså ju längre dom har kommit i sin utbildning ju mer tar vi över. (#2279) 
– Jo på ett sätt, men vi tar ju inte över på det sättet att vi säger nu får inte ni bestämma. Nu får inte ni 
tänka till. (#2282) 
– Ja, men ni säger att scenlösningen är klar… (#2283) 
– Ja, men i trean går det mycket fortare, liksom. Vi har kortare tid och vi jobbar med fler saker. Och 
deras process inne i huvudet som skådespelare är mycket kortare. I tvåan behöver dom få tid och 
utrymme för att tänka jamen vad är det här (…) då? Vad är det min karaktär vill?) (#2284) 

 
Resonemanget om elevernas kunskap och erfarenhet kontra deras självständighet i produktionsarbetet 
återkommer under ett senare samtal: 

– jag kan uppleva [vi går] baklänges in i musikalen. Det är då de ska göra det själva. Då ska de ju vara 
rustade för att fixa rubbet liksom och ha helhetstänket. Och då känns det som att då tar vi över ännu mer 
på nåt sätt.  (#3121) 

 
Om dagens elever är mindre van att misslyckas än tidigare kan läraren bli mer försiktig. Detta knyter 
an till resonemanget ovan där man tror att eleverna i tvåan, därför att de saknar erfarenhet, helst avstår 
från självständigheten. Lärarna vill undvika att eleverna bara lyder och försöker slippa att ta ansvar.  

– … (jag tror) att ungdomar som vi har nu, jämfört med för kanske tio år sedan, dom är inte vana vid att 
man ska behöva misslyckas – då ska man ge upp - det är nåt nytt liksom – det är mycket mer så - förut var 
det mycket mer vi tänker om - ok då försöker vi igen - men nu vill man ge upp lite lättare. Och frågan är 
om vi är lite rädda att misslyckas med dom. Jag vet inte. (#1301) 

En trygg, kunnig lärare som förutsättning för självständigt skapande 

Lärarens stöd är en förutsättning för elevernas självständighet. En trygg, kunnig lärare med 
övergripande kontroll kan skapa ett friutrymme för elevens självständiga skapande och fantasi.  

– När vågar man mest? Vågar man om en regissör säger; ”det är mitt ansvar - ni är fria att prova precis 
vad som helst.” Att man har nån slags trygghet i att det är nån - det är nån kunnig person som kommer 
att ta ansvar för det här. Att det blir bra. Att det blir rätt. Att det kommer att fungera. Jag tror ju att man 
vågar tänka galnare om man känner att man kan luta sig tillbaka – det är lugnt. (#1331) 
 

Lärarens tydliga erfarenhet skapar trygghet och när läraren med sin teaterkompetens kan hitta väl 
genomtänkt material att arbeta med, skapas gynnsamma förutsättningar för elevens skapande. Läraren 
tar ansvar så att eleven kan arbeta undersökande i processer de inte har erfarenhet av. 

– Man kan ändå hålla igång just det där när man jobbar på golvet att hitta en form där dom är 
medskapande, men ändå känner sig tillräckligt trygga och att de känner att jag kan lita på att jag håller 
ihop det här. Och att vi ger dom rätt saker att jobba med. Så att de hela tiden känner att de rör sig 
framåt. Att de inte surrar i tomme liksom och blir mer och mer osäkra på vart de är på väg. (#1391) 

Hjälp och stöd med olika motiv 

När lärarna talar om att stödja eleverna i deras skapande och om att skapa teaterproduktioner 
tillsammans med eleverna används ibland ord som curla, hjälpa, rädda, vara backup eller vara mästare. 
Det handlar om olika grader av hjälp och stöd och om att läraren har olika motiv för sina insatser. 
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I möte med publik behöver läraren ta ansvar för att eleven har möjlighet att nå fram med sin 
kommunikation och inte hamnar i generande situationer:   

– (…) vi kan då som lärare gå in och hjälpa dom med det att få ut det. Alltså att spetsa sitt budskap eller 
vad det nu är - att dom når fram – hålla dom på banan.  (#1226) 
– Ja, det är kvalitet för mig. Sen kan man säga – vad kan dom och vad kan dom inte? – och när ballar det 
ur och när ballar tekniken ur? Man måste ju försöka hjälpa dem så att det inte blir utsatt.  (#1228) 
 

Resonemang om elever som är försiktiga med eller ovilliga att ta initiativ som togs upp i avsnittet om 
självständighet ovan, återkommer här. Hur tydligt ska lärarens ansvar vara och hur fast grepp ska 
läraren ha? Lärarens insatser måste balanseras så eleverna har kvar sin självständighet, men å andra 
sidan inte fastnar i sitt arbete. 

 – (…). Konceptet i tvåan är att vi hjälper dom och så kör vi ett steg i taget och så formar dom och sätter 
en spelstil och vi försöker inte peta för mycket. Och sen så fastnar dom och kommer inte vidare. Det 
kanske hade varit enklare om vi hade bestämt en massa saker. Hur mycket ska jag styra upp och 
bestämma? Ska du styra upp och bestämma? Hur mycket ska vi prata ihop oss innan? Det är skitsvårt 
tycker jag. Just när man har såna elevgrupper som inte drämmer på och vill fortsätta och vill komma 
vidare utan som säger – ”jag vet inte” – ”nej, jag säger inget”.  (#1277) 

 
En strategi är att påverka på ett diskret sätt så att eleverna inte riktigt märker hur mycket läraren 
påverkar. Det antyds att det skulle vara kontroversiellt att vara tydlig med sin specialkunskap och 
presentera den för eleverna. 

– Ja, … då försöker vi liksom styra dom på nåt sätt åt rätt håll utan att dom märker det. För vi har nån 
slags idé om vart vi vill nå. Och det där kan jag tycka är svårt. Därför vi kan ju saker. Alltså vi har ju en 
massa kunskaper och en massa erfarenheter. Och är det då så att dom skulle lära sig mindre av att vi gav 
dem de verktygen – att vi lät dem pröva på - att vi talade om i större utsträckning än att vi försöker 
liksom fösa dem åt det hållet utan att de märker det? (#1280) 

 
Resonemanget fortsätter och gör tydligt att en lärarroll som ständigt uppmanar eleven till egen 
problemlösning inte alltid fungerar. Det upplevs inte som självklart, men heller inte alltid som fel att 
vara mästaren som, när det är nödvändigt, visar och förklarar och bidrar med sina specialkunskaper.  
 
Det kan handla om att hjälpa eleven som är osäker… 

– Den här osäkerheten handlar ju om att – ”jag vet inte därför att jag kan inte. Du kan inte ställa den 
frågan till mig därför att jag kan inte.” Därför säger dom – ”jag vet inte” – därför backar jag – ”men 
säg mig då, mästare. Hur ska jag göra? Hjälp mig då!” (#1288) 

… och det kan handla om att ”rädda” den gemensamma produktionen. 
 
Både hänsynen till eleven och hänsynen till produktionen kan tas omhand samtidigt. Här beskrivs 
detta som en särskild roll 

– Det känner jag - i år i musikalen så har jag också varit den här backupen. Att när personen eventuellt 
misslyckas så finns det ju alltid en lärare – en som har kunskapen som kan gå in och rädda för att man 
ska ju inte låta nån gå in på scenen utan kläder.  (#3025) 

 
I det följande samtalas om handledning som beskrivs som extremt styrd. Även här är det 
produktionens krav som styr. I det här fallet ska det finnas musikinslag med i produktionen och den 
musikansvarige eleven har inte kommit med någon färdigt utarbetat plan. Två lärare sitter och jobbar 
igenom en skiva som eleven har föreslagit.  Det är oklart om eleven faktiskt är närvarande den kvällen.  

– Det händer ju ibland. Ja, men t.ex. så var det ju en produktion – de hade skitmycket musikförslag och 
det spreta åt alla håll. Fredag kväll innan tekniskt genomdrag sitter jag och du. Nu tittar vi på den här 
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låten och du lyssnar igenom hela skivan – nu begränsar vi – vad tycker vi? – ska vi ha det här nu då? – 
så plockar vi ihop – men det är eleven som väljer fast det är väldigt styrt liksom. Extremt styrt. (#3049) 
 – Utifrån ser det ut som handledning, men är det verkligen det? Men egentligen är det mer som att man 
tar över fast man gör det tillsammans med eleven. (#3055) 
– Fast det kan vara handledning. Just den här eleven kanske inte har förstått vidden av att uttrycka sig. 
Och då hjälper man till med uttrycket.  Det eleven får hjälp med – eller också behöver lära sig i kursen är 
hur går hela maskineriet till? Alla olika stegen och momenten, fast den kanske inte är så bra på just det 
här med uttrycket. (#3056) 

 
En strävan är att handgripligen hjälpa eleven och därmed skapa förståelse, men det framkommer också 
ett annat motiv - ”att det inte får braka ihop”. Motivet är framförallt att värna eleven som inte klarat 
sin uppgift riktigt. Kravet från teaterproduktionen kan spela in här. (Mer om detta längre fram.) Det är 
inte så tydligt att man tycker att det är en framgångsrik väg till insikt, att ”slänga eleven över ribban”. 

– (…) Ibland kanske man borde ha sagt: vi fixar inte det här nu. Nu gör vi på ett annat enklare sätt. Fast 
vi försöker fixa och hjälpa och taggar upp dom hela tiden och det är bra ibland - man höjer ribban och 
dom hoppar högre och ibland kanske vi kastar dom över ribban istället liksom (#3083) 
– (…) det är en lite skön känsla om man har kastat dom över ribban så märker man att dom fattar - att 
dom får en insikt där också. Som dom inte hade fått om vi inte hade kastat över dom. (#3088) 
– (…) Det gäller ju att hitta de där lägena där det bara behövs en liten push för att hoppa över. Nu 
behöver jag slänga dom över så kommer dom att fatta precis och kan göra om det här. (…). (#3089) 
– man handleder eller curlar eller räddar eller vad man nu gör för att det inte får braka ihop. Och som 
du var inne på att man inte vill att den här personen som har sabbat nånting blir utsatt, (…) Och att alla 
ska liksom bli tokiga på dom. ”Du fixade inte det!” ”Du sumpade hela grejen!” Och det är också intrikat 
när vi ju har elever med så olika förutsättningar. Och olika intresse. (…) (#3090) 

 
Motiven för lärarens hjälpinsatser varierar. Det kan vara för att projektet – teaterproduktionen – inte 
ska ”braka ihop och det kan vara för att en elev som inte riktigt når upp till målen inte ska bli utsatt. 
Hjälpen kan också se olika ut. Beroende på sammanhang kan läraren ta över, arbeta tillsammans med 
eleverna eller ge respons på elevernas arbete som ska stimulera eleverna till att jobba vidare.   

Respons med dilemman 

Ofta kommer samtalen in på den återkoppling läraren ger eleven. Att ge respons på rätt sätt kan vara 
besvärligt och leda till att läraren upplever dilemman. Det handlar då ofta om respons som är 
förknippad med krav, önskemål eller förslag från läraren.  Lärarens ambition är att ge respons på ett 
sätt som är uppmuntrande, ger kunskap och insikt och lust till vidare skapande. Läraren kan anse att 
eleverna, av hänsyn till teaterproduktionen, måste korrigeras, men detta måste göras utan att det får 
negativa konsekvenser. 

– när jag jobbade med ”den förra pjäsen.” Dom gör scenografi som – det inte går att spela i. Dom tycker 
det är jättefint … men det går inte – gör om, gör rätt! … för då har vi redan släppt dom för långt. (#1290) 
– … så måste vi dra in dom igen och platta till dom och säga det där går inte. (#1291) 
– (…)Men jag sänker dem ju.  (#1294) 

Samma dilemma kommer upp lite senare i samtalet. 
– Jag tycker det är en jättesvår punkt. Alltså både ge utrymme – alltså redskap – skapa själva och ändå 
säga stopp. (#1311) 

 
Det är ständigt besvärligt att ge respons som innebär att korrigera eleven. Följande dialog visar att det 
inte är självklart att läraren alltid har rätt eller vet bäst. 

– Då hamnar vi i det där svåra igen tycker jag. Ska dom göra och så ska jag komma och tala om vad som 
är rätt.  (#1360) 
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– Eller det kan ju bli en diskussion – dom kan ju få rätt. Det kan lika gärna sluta med att du förklarar din 
idé och sen är det ingen som nappar på det här och så förklarar dom sin och så förstår du deras - varför 
det har blivit som det har blivit. (#1361) 
– Fast ska dom fortfarande göra saker och jag ska ha en synpunkt på det dom gör så kommer väl vi 
fortfarande att kunna hamna i konflikt runt det. (#1376) 

 
Lite längre fram i samtalet förtydligas hur frustrerande det är att hamna i en roll som egentligen inte är 
önskvärd eller i en relation till elevgruppen som inte känns bra. 

– Men alltså det är så hemskt tycker jag att se besvikna ansikten – om dom har en idé som dom vill testa 
och som dom testar – och sen så kommer jag och dom kan läsa av mig helt och hållet vad jag tycker. Och 
då tycker jag det är så jobbigt att se ledsna ansikten – för då backar dom. För dom är så vana vid att ha 
oss lärare som nån slags överhuvuden - dom går inte ens i konflikt eller vill ha en dialog och diskutera - 
utan dom backar med en gång. För att jag inte bejakar det jag ser. Eller lite lågmäld bejakar det jag ser. 
Sånt läser man ju av. Och då blir jag sorgsen när jag ser hur dom snabbt retirerar. (#1380) 

Heterogen elevgrupp i skapande kollektiv 

Hur man som lärare ser på eleven är avgörande för vilken relation man har, för vilken lärarroll man 
intar och vilka didaktiska val man gör. Hänsyn till eleven är ett ständigt återkommande tema i 
samtalen. En tydlig ambition som lärarna i samtalen har är att alla elever ska kunna delta och få 
möjligheter att utvecklas och visa kunskaper och färdigheter. Samtidigt inser man att förutsättningarna 
varierar. Det råder koncensus bland lärarna om att stötta alla elever oberoende av förutsättningar. Men 
det uppstår svårigheter med hur detta ska gå till, och det får konsekvenser för hur läraren hjälper och 
stöttar eleven. Kombinationen av produktionskrav och elever med svaga förutsättningar/i behov av 
särskilt stöd får stora konsekvenser för ställningstaganden vad gäller autonomi och stimulans.  

Heterogen elevgrupp 

Som tidigare nämnts har vi inga antagningsbegränsningar till teaterinriktningen. Detta innebär att vi 
har elever med olika förutsättningar, förkunskaper, intresse, önskningar och ambitioner.  
 
Frågan om ”talang” kommer upp och det konstateras att det inte är brukligt att tänka i dessa termer när 
det handlar om teaterundervisning.   

– (…) för att koppla an till det du säger att – teater kan väl vem som helst spela. Det är så att vi kanske 
nervärderar vår egen konst litet grand. Det är ingen som tror att alla kan bli operasångare eller 
violinister – virtuoser – utan man säger vissa kan det. Vissa har det. Vissa är kyssta av gudar och har fått 
någon slags begåvning. Men det är vi inte så angelägna att prata om när vi pratar teater. Utan vi tänker 
att alla kan väl bli skådespelare. Nej, säger jag. (#2149) 
 

Med elever med olika förutsättningar ligger lärarnas fokus på att hjälpa fram starka utryck hos alla. 
– En del har det ju. Och en del får öva sig på att hitta sin spets, liksom.  Så det når ut och känns starkt. 
Där kan vi ju hjälpa till. För vi är ju mer medvetna om världen omkring eleverna. Vi är öppna för det. 
(#1233) 

 
I vår teaterundervisning väljer vi ofta att lärarna styr gruppindelningar i stora och små projekt. Ofta 
blandas grupperna med elever med olika förutsättningar. Här ifrågasätts om detta alltid är bra.  

– Det jag alltid värnar om - dom här som inte riktigt fixar det. Ibland vore det skönt att få jobba med den 
gruppen - dom här som ändå inte når upp riktigt – som hela tiden får känna att dom är usla eller dåliga 
eller sämre än alla andra. Alltså att få ta tag i dom på nåt sätt och försöka hitta den där nyckeln till dom. 
Jag håller med givetvis man ska inte nivåindela. Men många gånger tror man att om man inte har 
nivåindelning så är det de duktiga som hjälper och stöttar och så, men så är det ju inte, utan ibland är det 
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ju så att de duktiga orkar inte med dom där som bara sänker och tar en massa uppmärksamhet av läraren 
på lektionen och så. Det kan också bli ett irritationsmoment. (#1158) 
 

Vissa elever har svårigheter att följa teaterundervisningen och fungera i projekt. Elever som har svårt 
att fungera i grupp kallas, i några utsagor, för ”solitär”. Deras rätt att delta ifrågasätts aldrig av lärarna. 
Genomgående i samtalen tas dessa elever i försvar, och det diskuteras olika lösningar på anpassad 
undervisning.  

– (…) Och där tycker jag att vi har de riktigt stora problemen. Hur ska man tackla det? Hur ska man 
göra det bra och vettigt ibland? Kan man hjälpa till och hitta möjligheter för de eleverna att nå målen - 
att utveckla sig på ett bra sätt. Innan det började dyka upp en massa diagnoser var det kanske jobbigt 
också men ganska kul ändå. Dynamik. I alla fall som det alltid är i början när man träffar dom och dom 
är nya för varandra dom är nya för oss innan de har baskunskaper som handlar om hur man förhåller sig 
till varandra och till det man lär sig och också få baskunskaper så att de själva blir trygga i det så tycker 
jag att det har varit en tillgång - dels har det varit jätteroligt att se dom eleverna som - om vi hade haft 
intagningsprov - inte skulle ha kommit in - hur dom har växt och vad dom också har tillfört - för det 
händer nånting i den här dynamiken mellan olika intelligenser eller olika nivåer var de befinner sig eller 
framförallt olika mognad – det skiljer jättemycket - det är jättespännande. Däremot så kan jag tycka att 
det i vissa fall när diagnoserna är så - när man sitter och funderar över - funkar det här överhuvudtaget? 
Alltså – hur ska vi göra för att det ska bli bra?  (#1092) 

 
Lärarna upplever att elever med ”diagnoser” har blivit fler.11 Dessa elever kan ha olika typer av 
svårigheter med bl.a. uppmärksamhet, impulskontroll, samspel med andra och arbete i grupp, samt 
med att uttrycka sig i tal och skrift. Insikten om elevernas varierande förutsättningar leder inte till att 
vilja snäva in urvalet genom t.ex. antagningsprov, utan resulterar snarare i elevanpassad undervisning, 
alternativa redovisningsformer, medveten rollfördelning och gruppindelning som avgörs av lärarna.   
 
Det värnas om alla elevers rätt att delta i verksamheten och strävan att lägga tillrätta för var och en är 
en fråga om praktiska förutsättningar.  

– Mycket är det en resursfråga. Alltså visst skulle vi hitta en lösning till i princip varenda elev visst 
nånstans kan vi hitta lösningar. Men ofta handlar det ju på resurser - vi får liksom kämpa för varenda 
timme man får utöver det normala. (#1149) 

Eleven i kollektivet 

Det finns en problematik i att som individ fungera i ett kollektiv. Skolan i sig är ett kollektiv med 
många olika gruppkonstellationer som eleven förväntas ingå i och fungera i. Teatern som kollektiv 
konstart erbjuder det kollektiva arbetets styrkor och fördelar, men kan å andra sidan skapa problem för 
den som har svårt att ingå i kollektivet. Det är besvärligt för elever som inte kan eller vill delta i 
grupparbete att ingå i teaterns kollektiva processer. Vissa moment i teaterprocessen är svåra att klara 
utan samverkan med andra. Det är också vissa delar av kursmålen som implicerar samverkan i grupp. 
Produktionens krav/lärarens ambition om kvalitet kombinerat med elever med bristande 
förutsättningar leder gärna till att läraren på olika sätt hjälper eleven. Det kan vara både för elevens 
skull och för produktionens. 

– (…) det finns elever som inte vill vara i grupp - de är solitära – dom trivs inte i grupp. Och så har vi 
massa såna. – Vi jobbar jättemycket i grupp. En lång period i - när man gör föreställningar eller 
produktioner - hur gör man med dom då? Har man inte rätt då att få säga – Jag vill inte! Alltså i 
kärnämnen så kan du ju på nåt sätt jobba för dig själv. Men du får inte det här. (#1096) 

 
                                                        
11 Med diagnoser menas ofta neuropsykiatriska diagnoser på autismspektrat, t.ex. ADHD och Aspergers 

syndrom. ”Diagnoser” kan även innefatta olika former av depression och annan psykisk sjukdom.  
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Det konstnärliga kan inte få ta över och bli huvudsaken om det pedagogiska inte hänger med. Det 
antyds här och att elevsyn är en aspekt som påverkar lärarens didaktiska val. I detta fall är det 
gruppens beskaffenhet som påverkar lärarens ambitioner. Eleven står i fokus och påverkar lärarens 
ambitionsnivå. 

– det kan vara så att gruppen är så spretig fortfarande - den är bättre men den spretar och det gör att det 
blir svårjobbat. Då kanske man får sänka sina konstnärliga ambitioner. (#1095) 

 
En problematik som kommer upp är att kursplanernas kunskapsmål och betygskriterier är för snäva 
och mål för elevens utveckling ryms inte alltid. Framförallt i arbete med solitären upplevs detta som 
ett problem. 

– De flesta kurser är ju väldigt tolkningsbara – betygskriterier framförallt. Vi har vi ju faktiskt i vårt 
uppdrag att försöka få dem godkända. Men sen ligger nåt annat i vårt uppdrag också att dom ska lära sig 
nånting också dom ska lyfta sig. Från en nivå. Få kunskaper – färdigheter – hur tacklar vi den 
problematiken? Kan vi hitta vägar för den där solitären att komma runt? Och sen kanske det är några 
kurser där det spricker i bedömningen. Men hur kan vi hjälpa den här solitären att hitta sig i teatern? Att 
hitta sin plats och sina möjligheter att utvecklas på ett bra sätt? (#1112) 

Mål och parallella mål 

Läraren förhåller sig till mål på olika plan. Det är mål som kommer från styrdokument, framförallt 
betygskriterier. Det är önskemål och ambitioner om teaterproduktionernas resultat och dessa kommer 
både från läraren och från andra. När mål från olika instanser verkar parallellt leder det till potentiella 
målkonflikter. 

Betyg och bedömning 

Elevens lärandemål beskrivs i huvudsak i styrdokument; framförallt programmål och kursplanerna 
med mål och betygskriterier. Dessa diskuteras relativt lite i våra samtal och kommer framförallt på tal 
när det gäller betyg och bedömning. Ett mål är att alla elever ska kunna uppnå minst betyget godkänt. 
Det handlar om att alla ska ha möjlighet att nå utbildningens mål, och det har visst stöd i den 
kommunala skolplanen. Lärarna upplever att detta är ett krav.  

– Ja men det vet vi ju undermedvetet så vet vi ju det alltså - det är ju kravet på oss eller hur? Att fixar vi 
inte G’na så måste vi, innan dom slutar, fixa till dom. (#1063) 

Det blir en utmaning att skapa möjligheter och lärandesituationer för eleven att utveckla kunskaper 
och färdigheter inom teaterprojektens ram och dessutom – inom projektens/verksamhetens ram – få 
möjlighet att visa sina kunskaper.   
 
Bedömning och betygssättning är problematiskt. Att eleven ska uppnå på förhand definierade 
kunskapsmål försvårar att med betyg uppskatta graden av en elevs utveckling.  

– Jag tror att vi får problem just när man har de här betygskriterierna som man ska uppnå därför att - 
egentligen borde vi starta mycket tydligare vid att det – man kan ju inte betygssätta en utveckling - att 
man aldrig får starta vid där dom är var och en och se vart det tog vägen - man kan ju utvecklas otroligt 
mycket fast man kanske inte når ända upp. Det är det som är det sorgliga. Att det inte är det vi tittar på 
också. Hur en person växer liksom. (#1067) 
 

Vad är viktigast; att få jobbet gjort eller att testa eleven? Ska man erbjuda tillfällen för alla elever att 
visa sina kunskaper och färdigheter utan att i första hand tänka på att produktionens uppgift måste 
utföras?  

– För jag tänkte på några exempel från musikalen. Ibland så ser man att den här uppgiften behöver göras 
- jag tar nån jag litar på – så fungerar jag ofta. Och sen istället tänker jag – jag ska ju betygssätta – jag 
måste ju ta nån som jag är osäker på och testa – ”här får du en uppgift kan du genomföra den här, klarar 
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du det här?” (…). Och det är lätt att man hamnar i att man ska få ett resultat och då tänker man - jag tar 
nån jag litar på som kan genomföra det här. Istället för att ta – alltså om vi nu pratar om betygssättning – 
ta den som behöver visa mer. (#3024)  

 
Ofta söker lärarna lösningar för att samtliga elever ska få relevanta uppgifter och få möjlighet att få 
betyg. 

– Men de som gick ut trean här som inte klarade SCMU–kursen12där vi också grunnade på huruvida man 
kunde göra en kompletteringsuppgift - utifrån kriterierna - var det möjligt - hur kollektiva är uppgifterna, 
att kunna samarbeta med andra i ett konstnärligt arbete och vad är möjligt att göra själv? (#1108) 
– Ja vi hittade nån variant där till slut. Men det är svårt att uppnå högre betyg. Själv. Det är lite som att 
spela fotboll. Och säga att (…) jag vill spela fotboll själv. Det är väldigt svårt att visa att man förstår 
spelet liksom.  (#1109) 

Här handlar det om att definiera lärande situationer som gynnar elevens kunskapsutveckling och inte 
bara fokusera på vad som anses vara nödvändigt för teaterproduktionens resultat. 

Mål för teaterproduktionen 

Arbete med teaterproduktioner i någon form är centralt i verksamheten, framförallt i årskurs två och 
tre. Det är många mål, krav, ambitioner och önskemål knutna till föreställningsproduktion och 
publikmöte. (Frågan om teaterproduktionens kvalitet och komplexitet kommer fram på flera ställen i 
samtalen.) Dels kan målen bygga på lärarnas egna ambitioner och önskemål - på lärarnas konstnärliga 
ambitioner med produktionen och hur man upplever att produktionen kräver en viss konstnärlig 
kvalitet. Dels kan målen komma från andra, t.ex. som krav och önskemål från skolledning, utan att 
dessa nödvändigtvis har stöd i kursplanerna. 
 
Lärandemål för elevernas teaterproduktioner kan utläsas ur kursplaner och arbete med en scenisk 
produktion, och publikmöte är ofta en betydande del av undervisningen.  

– Jag tänker att produktionen är också ett sätt att lära sig – man lär sig i processen (#3063) 
 

– vad som var viktigast i ett sånt arbete mot en föreställning om det var processen eller resultatet. Och 
det är både och, säger jag. Alltså dels är det processen – men också att dom känner sig nöjda med 
resultatet. Dom har varit med om nånting och dom har uppnått nånting och dom känner – yes! (#1218) 

Lärarnas ambitioner 

Behovet av att produktionerna ska hålla viss kvalitativ nivå kommer upp flera gånger i samtalen. När 
det inte är upplevda krav utifrån, så är det lärarens uppfattning om kvalitet som styr. Dessa mål kan 
hänga ihop med synen på ämnet och på konstnärlig kvalitet. De kan också hänga ihop med lärarens 
egna ambitioner och önskemål. Dessa kvalitativa mål kommer inte nödvändigtvis i konflikt med 
pedagogiska mål även om lärarna kan ge uttryck för mål som inte självklart omfattas av elevens 
lärandemål.  

– Vi vill inte att det ska bli kalkon. Vi vill inte att det ska se ut som ett dagisprojekt. (#3152) 
– Och då är vi där igen. Då kommer vi. Då är det våran konstnär. Vi vill inte ha ett fult papier-maché 
skepp. Vi vet att man kan göra på ett mycket fräsigare sätt.  (#3154) 
– Ja, men vi vill att de ska vara medvetna om sitt uttryck. Vad är det som går ut? Hur ser publiken det 
här? För teater är beroende av en publik. Det är inte att jag leker en lek och för mig är det en båt, utan 
dom ska tro att det är en båt.   (#3155) 

Här handlar det om ambitionen att kommunicera båten och ge publiken möjlighet att uppleva den och 
inte bara, som aktör/deltagare, uppleva den själv. 
 
                                                        
12 Kursen Sceniskt musikprojekt ingår i musikalprojektet som är slutproduktion i årskurs tre.  
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Den erfarne teaterläraren har uppfattningar av kvalitet och står för det. Denna kvalitetsuppfattning är 
en del av det som avgör hur läraren tillsammans med eleven formar teateruttrycket.  (Detta knyter även 
an till resonemangen om konst och pedagogik ovan.)  

– Men det tror jag inte vi ska sticka under stol med att vi – var och en av oss - har nån slags idéer om när 
vi tycker saker och ting är bra.  (#1247)  
– Annars skulle vi hyckla om vi sitter och inte tror det - att vi har fäbless för olika saker - hur 
teateruttrycket ska vara. Det har vi säkert olika allihop.  (#1248) 

 
Lärarens ambitioner driver upp kraven på produktionen oberoende av kursernas mål.  En synpunkt är 
att resultatet inte nödvändigtvis blir konstnärligt bättre av att en uppgift eller ett projekt eller en 
produktion är så komplext som möjligt. 

– Vi kanske gapar över för mycket när vi tror att dom ska klara av den där höga ambitionen vi har på 
hela produktionsapparaten. Jag vet inte.  (#1302) 

Parallella mål och målkonflikter 

Det är inte givet att alla mål faktiskt har stöd i styrdokument. Flera mål kan existera bredvid varandra. 
Jag väljer att kalla detta parallella mål. Parallella mål kan innehålla motsättningar, ge upphov till 
potentiella målförskjutningar och målkonflikter. Mål som kommer från andra (skolledning, föräldrar, 
politiker etc.) utan att de nödvändigtvis omfattas av elevens lärandemål är ofta krav på eller önskemål 
om sceniska produktioner eller medverkan i evenemang där en publik ska tillfredsställas, men syftet 
behöver inte ha med teaterundervisning att göra.  
 
Från flera olika håll väcks krav och önskemål på teaterverksamheten, framförallt på 
föreställningsproduktionen. Ofta är detta krav på eller önskemål om sceniska produktioner eller 
medverkan i evenemang där en publik ska tillfredsställas. Det kan handla om att produktionen ska 
hålla viss kvalitet. Föreställningen kan uppfattas som skolans ansikte utåt. Detta ger inte bara parallella 
utan motstridiga mål.   

– Ja men det är ju det här marknadsföringssyftet. Det ska vara så för att vi vill nå ut. Och då blir det ju 
verkligen konflikter. (#3125) 

 
Innan premiär kan processen bli hektisk och det påverkar lärarrollen; ibland till något mindre önskvärt 
eller åtminstone till en roll som inte är bekväm. 

– Det blir panik på slutet. Då blir det förevisande; ”Gör si och gör så!” (#2193)  
Här beskrivs slutet på en repetitionsperiod som innebär tidspress inför bestämt premiärdatum. Det är 
andra mål än lärarens pedagogiska som pressar läraren in i en oönskad roll. Produktionen kan få egna 
mål som inte nödvändigtvis främjar elevens kunskapsmål. Lärarna upplever att de inte har kontroll 
över förutsättningarna. 

– (…) det är tidspressat. Och man ska sälja biljetter. (#2286)  
Liknande resonemang kommer upp i senare samtal. Marknadsföringssyftet leder till en lärarroll som 
inte är önskvärd. 

– Jag tycker det är svårt oavsett vad det är för projekt. Det beror ju på hur projekten ska användas. Ofta 
är det ju tyvärr i marknadsföringssyfte att man ska dra elever genom den produkt man har och då är man 
ju räddaren i nöden hela tiden till det yttersta, tycker jag som lärare.  (#3034) 
– (…) Det måste vara klart på lördag. Ja, då går vi in och hjälper till och fixar det i sista sekund i alla 
fall. I musikalen ställer vi ännu högre krav. Nu måste det finnas, annars får någon annan ta över.  
(#3037) 
– Det får ju inte haverera. Framförallt inte i musikalen. Det kan jag känna i årskurs två-produktionerna 
kan det väl i och för sig - det är ingen katastrof om det inte skulle komma någon musik, då får man ta det 
så, men i musikalen känns det – det får ju inte haverera. Inte på nåt annat sätt (#3038) 
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– (…) man kan inte låta trådar hänga i kjolfållarna. Det tar ju ner alltihopa. Eller om någon kommer i fel 
plagg. Då känns det inte genomtänkt. Varenda liten detalj måste vi ha koll på vi som är mästarna, då vi 
har gjort det förut. (#3039) 

Läraren rycker in och löser uppgiften för att produkten ska hålla en kvalitet som definieras av mål utan 
relation till kunskapsmålen. Här blir det tydligt att det är en motsättning mellan undervisningens mål 
och teaterproduktionens mål. Läraren kan känna sig pressad att inta en lärarroll som inte är önskvärd. 

Tydlighet och balans 

 Lärarna förhåller sig till uppfattningar om teaterämnet och relationen mellan det teaterkonstnärliga 
och det pedagogiska, till uppfattningar om elevers självständighet och lärarens medskapande, till 
uppfattningar om eleverna med varierande förutsättningar och möjlighet att delta i teaterns kollektiva 
processer, till mål, krav, ambitioner och önskemål, och allt detta formar hur läraren försöker gestalta 
lärarrollen och relationen till eleverna. I samtalen framkommer hur lärarna eftersträvar att hantera 
lärarrollen på ett sätt som är tydligt mot såväl elever som kollegor om vilket förhållningssätt man har 
vid varje tid. Och vidare hur lärarna eftersträvar att ständigt hålla en god balans mellan lärarens 
insatser och elevernas självständighet. 

Tydlighet 

Att vara tydlig med vilken funktion man som pedagog har kan ge tillfällen att handleda eleverna och 
ge respons och kritik utan att missförstånd och konflikter uppstår.  

– Jag kommer ihåg den där konflikten som jag hamnade i när du och jag hade ettan, där jag upplevdes 
som jag gick in och hackade på eleverna. För att dom hade skapat scener och så sa du – ta det där du 
och ge konstruktiv kritik för du är så bra på det.  (#2210) 
– Och så fick jag skit, sen av eleverna. Och då tänker jag att problemet var att vi inte hade gjort en 
överenskommelse från början. Hur kommer det här att gå till? Dom visste ju ingenting. Dom visade 
upp sina scener och trodde vi skulle hurra och jubla, och istället försöker vi se det som en lärande 
situation att - och så tittar vi på några exempel om ni hade gjort så här så hade ni visat såhär. Och så 
blir det negativt. Och då tänker jag att det handlade om att vi inte hade bestämt innan och dom var 
med på tåget.  (#2212) 
– Hur skulle (vi) ha sagt i den här situationen? (#2216) 
– Jamen att vi inte hade sagt så att det här är en redovisning. Utan ni visar så långt ni har kommit, vi 
kommer att jobba vidare, vi kommer att titta på praktiskt hur man hade skulle kunnat få till det ni var 
ute efter kanske genom några andra lösningar, eller så. Ge en annan vinkel på scenen. Alltså bara (…) 
skapa möjligheter.  (#2217) 

Liknande resonemang kom upp tidigare när respons med dilemman redovisades ovan.  
 

Att vara flexibel och tydlig i sin lärarroll tycks vara en lösning på de knepiga situationerna som kan 
uppstå när elevautonomi och lärarstimulans krockar. 

– Men handlar det inte om lärarrollen?  Vad kommer min funktion vara i det projektet? Man är för 
otydlig och flummig runt det. Alltså att man tydligare talar om och diskuterar - kanske säger det fler 
gånger - jag kommer att ha den här funktionen – jag kommer att ställa krav och försöka får er att jobba 
på det här sättet. Och då kommer lärarrollen mycket tydligare. (#1322) 

 
– Men då verkar det ju som att vi för det första måste vara medvetna om – vad är min roll som 
handledare just i det här momentet just nu och att man förmedlar det – är tydlig i laget och ut mot 
eleverna.  (#2226) 

– Jag ser det som att vi har olika ramar för olika projekt. Och att vi kanske ännu mer måste vara 
tydligare med våra roller och ramar runt - när vi går in i olika saker. (#2249) 

 

Varför inte vara tydlig med sina kunskaper och erfarenheter och förmedla detta? 
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– Varför är det fel att vara mästare? (#1369) 
– Det är fel att inte uttala det. Det tycker jag är fel. (#1370) 
– Hur säger jag det då? Så de fortfarande fortsätter att vara kreativa och skapande och inte förväntar sig 
att jag ska lösa allt. (#1371) 

Här återkommer dilemmat med att ge respons på ett sätt som inte tar skaparlusten från eleverna. Detta 
togs även upp i avsnittet om respons och dilemman. Detta kan också kopplas till resonemanget om 
elevernas självständighet ovan där det beskrivs elever som är ovana och obenägna att satsa på egna 
lösningar och därigenom löpa risken att misslyckas. 
 
Att vara tydlig gäller även relationen till kollegorna. En ständig dialog om det konstnärliga och det 
pedagogiska, om eleverna och om bedömning, skapar gynnsamma förutsättningar för att nå goda 
resultat tillsammans. 

– Vi är jäkligt bra för att vi är så medvetna. Pratar om det här. Vi försöker nå eleverna. Vi försöker nå 
konstnärlighet. Vi försöker vara pedagoger och bra handledare och sätta schyssta omdömen. Och vi gör 
det tillsammans. Det är inte så att vi avgränsar oss och säger nej jag vill göra bara på mitt sätt. Så att vi 
för ju en intressant diskussion. (#3221) 

Balans  

På flera ställen ovan har behovet att balansera mellan olika hänsyn framkommit. Att balansera innebär 
ständiga överväganden, och vilka beslut som fattas avgörs av vilken inverkan aspekterna ovan har.   
 
Det konstnärliga och det pedagogiska hänger ihop och detta bidrar till att gestalta lärarrollen. I 
följande dialog påpekas även hur viktigt det är att balansera de konstnärliga och de pedagogiska 
aspekterna av lärarrollen.  

– Men då tänker jag såhär. Det var en så intressant tanke det där – konstnären och pedagogen. Om vi 
inte hade den där konstnären inom oss skulle vi kunna fungera som pedagoger i det här ämnet?  (#3078) 
– Nej det skulle vi inte kunna. Det är jag helt övertygad om. Utan det gäller ju att balansera det där på 
nåt sätt. (#3079) 
– Och medvetenheten om att jag är pedagog i ett konstnärligt sammanhang. Mitt jobb är ju inte att vara 
konstnären utan att få de andra att vara konstnärer. (#3080)  

Läraren balanserar ständigt olika aspekter av lärarrollen. Här ska konstnärliga aspekter vägas mot de 
pedagogiska. Att vara pedagog i ett konstnärligt sammanhang innebär att främja och lyfta fram 
elevernas konstnärliga uttryck. 

 
Hur komplexa uppgifter är det klokt att ge eleverna? Att ta pedagogiska hänsyn kan ge bättre 
konstnärliga resultat om uppgifterna förenklas, därför att eleverna bättre klarar av att utföra dem.   

– Jag tror att det ligger hos oss. Det är konstnären och de skapande människorna i oss som gör att man 
hela tiden taggar upp. Speciellt i projekt som har pågått, så ser man att det blir större och större och mer 
och mer och liksom sväller åt alla håll därför att man själv ska tycka att det är lite roligt. Jag tror att man 
får brottas hela tiden med den där egna konstnären. (#3068) 
– Vilken roll i oss är det som brottas med konstnären?  (#3072) 

– Pedagogen. Handledaren, tänker jag direkt. Att det blir liksom mina egna tyckanden och det kan bli om 
man inte passar sig och det blir som du säger att man drar iväg och man har inte dom med sig riktigt, 
utan man har så mycket mer kunskap och så försöker man liksom prägla in dom i nåt som dom inte riktigt 
kan hantera. Istället för att börja backa. Och som du säger att även om man förenklar så tror jag inte att 
det behöver betyda att det blir konstnärligt sämre. För att de kan hantera det. (#3073) 

 
Lärarrollen ser olika ut i olika sammanhang. Att anpassa undervisningen till elevgruppen innebär att 
välja lärarroll. 
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– Nu fick jag en sån jätte-aha-upplevelse av att det är det det handlar om – att anpassa - det är det som 
är kärnan. (#2106) – Anpassa uttrycket, tekniken, innehållet att det är anpassat för den gruppen gamla, 
för den gruppen ungdomar - att det är det som det handlar om man kan nå ett konstnärligt resultat. 
(#2108) 

Här handlar det inte om att anpassa uttrycket till en publik utan om att läraren anpassar arbetets 
innehåll och nivå till eleverna och deras förutsättningar 
 
Det kan bli besvärliga avvägningar när eleverna uppmanas att komma med egna förslag och läraren å 
sin sida har skäl att befara att dessa förslag inte kommer att fungera teaterkonstnärligt i det aktuella 
teaterprojektet. Vilket är viktigast: det självständiga skapandet eller det gemensamma konstnärliga 
uttrycket? 
 
Läraren deltar i det konstnärliga arbetet. Läraren stimulerar elevernas skapande, men måste ständigt 
hålla balansen så att lärarens inslag inte tar över. 

– jag måste balansera - jag kan inte tänka att det är min konstnärlighet eller att det jag vill att vi ska göra 
konstnärligt.  Det är inte det som får ta över, utan det måste bli så att eleverna blir nöjda – det blir den 
nivån liksom.  Att det finns en balans mellan att jag försöker trigga till nånting samtidigt som det inte är 
så att det är min föreställning som vi ska göra. (#1212) 
– Nej det är inte du som skapar. Du är inte konstnären (#1213) 
– Nej, fast jag är med i det också (#1214) 

Läraren som medskapande på elevernas premisser togs upp i början av stycket om lärarrollen och 
relationen till eleverna, och det finns med som en aspekt genom samtalen; … att ihop med eleverna 
skapa nånting dom uttrycker. (#1388) 

Sammanfattning  

Lärarrollen och relationen till eleverna sammanfattas i det följande. En grundläggande inställning till 
lärarrollen är att stimulera elevens eget skapande. Detta återkommer på flera ställen. Men ofta 
markeras att lärarnas aktiva deltagande också kan vara en förutsättning för skapandet. Detta kan 
upplevas som problematiskt då förhållandet mellan lärarens insatser och elevens fria skapande inte 
alltid är friktionsfritt. Å ena sidan markeras vikten av elevernas självständighet i det skapande arbetet. 
Å andra sidan markeras nödvändigheten av att läraren medverkar aktivt och det ses som en 
förutsättning för det fria skapandet. I avsnitten om konst och pedagogik är det tydligt att skapandet ska 
ha en medveten riktning och en medveten form där estetiska verktyg och tekniker används metodiskt. 
 
Den aktivt hjälpande läraren kan ha olika motiv – det kan vara hänsynen till produktionens kvalitet 
eller flexibilitet eller det kan vara hänsynen till elevens möjlighet att utveckla och visa kunskap och 
färdigheter.  Många dilemman och svåra situationer uppstår när läraren ska ge respons på elevernas 
arbete. Svårigheterna uppstår när läraren både vill hjälpa fram elevernas eget skapande och samtidigt 
styra upp teateruttrycket mot tydlighet och medvetenhet. I vissa moment i teaterundervisningen är 
handledningen diskret och lärarens stimulans försiktig. Läraren tar del av elevernas skapande och ger 
respons. I denna fas kan det vara oklart vilken lärarens funktion ska vara.13 Flera uttalar farhågor om 
att fel respons ges eller responsen missuppfattas av eleven och det eventuellt leder till att elevens egen 
skaparlust skadas. Vid responsen i en formande fas kan läraren vara styrande i olika grad, men inte 
heller detta är helt okontroversiellt. Sätter man eleven i centrum så skapas utmaningar för läraren. Med 
teaterproduktionen i centrum kan vissa elever upplevas som besvärliga. I huvudsak önskar lärarna ha 
fokus på både eleven och produktionen samtidigt. Detta leder till många intrikata ställningstaganden 
                                                        
13 Arbetet med en teaterproduktion kan beskrivas i olika faser (Vestin 2006); en forskande fas i arbetets 

början och mot slutet en formande fas där man lägger fast det som ska ingå i slutprodukten. 
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och dilemman. Elevens lärandemål framgår av styrdokument. Men även lärarens ambitioner och 
önskemål samt krav och önskemål från andra kan ge mål som inte alltid är i paritet med 
styrdokumenten. Vilka mål som anses viktigast styr vilka didaktiska beslut som fattas. 
 
Läraren eftersträvar att vara tydlig om sin roll; vilken rollen är, när rollen ändras och vad rollen 
innebär. Läraren eftersträvar också att balansera olika hänsyn, framförallt mellan sin egen insatser och 
elevernas självständighet. 

Sammanfattande analys  
Några centrala delar av resultaten ska här sammanfattas och ytterligare analyseras. Det handlar om 
relationen mellan konstnärliga och pedagogiska aspekter och detta innebär synen på teaterämnet. Det 
handlar även om lärarrollen och relationen till eleverna. Dessa två huvudområden i min studie har 
samband med varandra på så sätt att frågan om konstnärliga och pedagogiska aspekter får ytterligare 
perspektiv när lärarrollen och elevrelationerna behandlas. Vidare är det så att frågan om lärarens 
skiftande roller och relationer till eleverna påverkas av hur ämnet uppfattas och hur konstnärliga och 
pedagogiska hänsyn balanseras.  

Balansen mellan det konstnärliga och det pedagogiska 

För teaterlärarna i mitt material är det en ständig målmedveten ansträngning att se konstnärliga och 
pedagogiska aspekter som en helhet. Drotner (2004) ser en utveckling som antingen kan gå mot ett 
divergensscenario där det utspelas en intern kamp mellan den kulturella och den pedagogiska 
positionen. Eller ett dialogscenario, som rymmer både den kulturella och den pedagogiska 
dimensionen. Det är detta dialogscenario teaterlärargruppen arbetar för att uppnå.  
 
Att ständigt fokusera på både konstnärliga och pedagogiska aspekter, och inte försöka komma ur 
dilemman genom att överge det en för det andra, placerar teaterlärarna i ett konstant spänningsfält.  
Det ger utmaningar med svåra ställningstaganden.  
 
 
 

 

 
 
Figur 1: Kultur – pedagogik; divergens eller dialog 
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Problematiken att samtidigt eftersträva hög kvalitet både konstnärligt och pedagogiskt får sitt uttryck 
framförallt i svårigheten att, samtidigt som konstnärliga kvalitetskrav eftersträvas, bibehålla 
pedagogiska mål om elevinflytande, stimulera elevens skapande och främja elevens lärandemål. 
Denna problematik diskuteras vidare när lärarrollen och relationen till eleverna tas upp.  
 
Teaterlärargruppen lägger stor vikt vid det konstnärliga i sitt arbete med eleverna, men markerar ofta 
att de samtidigt vill prioritera den pedagogiska dimensionen och det pedagogiska hänsynstagandet. 
Här kan konstateras en tydlig inriktning mot att ämnets syfte är att skapa medvetna konstnärliga 
teateruttryck för kommunikation med publik samt de förutsättningar som detta kräver. Det centrala 
kunskapsinnehållet i teaterämnet är kunskap och färdigheter om teaterns komplexitet och förtrogenhet 
med teatern som konstnärlig kommunikation. Centralt i det teaterkonstnärliga uttrycket är ett medvetet 
möte i kommunikation med publik. Här ingår även träning och övning som förbereder det konstnärliga 
uttrycket. Centralt i det pedagogiska perspektivet är elevens lärande förenat med elevens möjlighet till 
eget skapande och initiativ.  
 
En grundläggande inställning till lärarrollen är att stimulera elevernas skapande och hjälpa fram deras 
egna uttryck genom att balansera graden av läraraktivt deltagande och medskapande.  
 
Teaterlärargruppen är överens om att stötta alla elever oberoende av vilka förutsättningar de har. De 
strävar efter att alla elever ska kunna delta och få möjligheter att utvecklas och visa kunskaper och 
färdigheter. Detta får konsekvenser för i vilken grad läraren hjälper till eller tar över och gör det eleven 
inte klarar av. 
 
Kombinationen av produktionskrav och elever med varierande förutsättningar kan resultera i att 
läraren anpassar sina konstnärliga ambitioner i ett teaterprojekt samtidigt som undervisningen 
anpassas till att alla ska få delta, få uttrycka sig och få möjligheter till kunskapsutveckling. Här handlar 
det om att läraren anpassar ett aktuellt projekt till eleverna och deras förutsättningar och inte om 
anpassning till publik. Arbete med teateruttrycket med pedagogiska hänsynstaganden innebär att synen 
på ämnet och relationen mellan konst och pedagogik påverkas av hur man ser på lärarrollen och 
relationen till eleverna.  

Elevautonomi och lärarstimulans 

Ett genomgående tema i samtalen är frågan om hur lärarens initiativ och stimulans kan balanseras mot 
en önskan att eleverna ska få skapa fritt och självständigt. Detta innehåller aspekter av auktoritet och 
demokrati – av makt och medbestämmande.  
 
Med stöd i Hersey (1998), som beskriver ledarroller i kombinationer av stödjande och instruerande 
beteende, kan olika lärarroller beskrivas. Stödjande kan motsvara att läraren inte bara stöttar, men även 
öppnar för, uppmuntrar och ger utrymme för elevernas eget skapande. Att agera med hög grad av 
instruerande och samtidigt med hög grad av stödjande ger enligt Hersey en säljande ledarstil. Jag vill 
snarare se detta som att läraren arbetar tillsammans med eleven mot gemensamma mål; med hög grad 
av lärarinitiativ och samtidigt med stort utrymme för elevens självbestämmande och autonomi. Även 
Törnquist (2006) beskriver fyra lärarroller och visar tydligt hur lärarrollen är situationsberoende. De 
olika roller Törnquist beskriver att läraren tar och får har också olika grader av auktoritet och 
demokrati.  
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Med Anderssons (2011) begrepp beskriver jag det som grader av lärares stimulans och grader av 
elevernas autonomi, och ställer upp detta i en fyrfältsmatris. Stimulans och autonomi står inte i 
motsättning till varandra, utan jag se det som två kontinuum där läraren kan konstatera var hen 
befinner sig eller genom medvetna val kan placera sig själv och eleverna. Det är inte nödvändigtvis så 
att stor lärarstimulans medför svag elevautonomi eller vice versa. Det är heller inte nödvändigtvis så 
att fokus på det konstnärliga resp. det pedagogiska avgör vilka dimensioner man befinner sig i.  
Lärarrollen är situationsbetingad och teaterläraren kan röra sig mellan dimensionerna under en lång 
produktionsprocess (jfr Törnquist 2006) men också under ett enstaka arbetspass/lektion. Styrkan i 
elevautonomi och lärarstimulans varierar ständigt och lärarens placering är rörlig.  
 

Elevautonomi och lärarstimulans 
 

 

Figur 2: Elevautonomi och lärarstimulans 
 
A. Elevautonomin är stark och lärarens stimulans är liten.  
B. Elevautonomin är stark och lärarens stimulans är stor.  
C. Elevens autonomi är svag och lärarens stimulans är stor. 
D. Elevautonomin är svag och lärarens stimulans är liten. 

A: Elevautonomin är stark och lärarens stimulans är liten.   

Att ge eleverna stort utrymme för eget skapande eftersträvas, men inte helt utan lärarstimulans. 
Läraren skapar ramar och lägger upp lärande situationer. När elevens autonomi är stark, men lärarens 
stimulans blir mindre rör sig lärarpositionen mot A, och det blir en position som ibland upplevs som 
mindre önskvärd. Läraren ger här stort utrymme för elevernas egna initiativ och skapande. Läraren ger 
liten stimulans och styr och bestämmer i obetydlig grad.  
 
Att ge eleverna stort utrymme för eget skapande eftersträvas, men inte helt utan lärarstimulans. Det 
återkommer i samtalen hur läraren skapar ramar och lägger upp lärande situationer, samt tar del av och 
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ger respons på det eleverna gör. De bästa förutsättningarna för elevens autonoma skapande är 
undervisningssituationer där resultat och produkt inte är så specifikt definierade på förhand eller är så 
nära förestående, och man kan ha en undersökande inställning till arbetet. Detta beskrivs inte som att 
läraren abdikerar och eleverna leker fritt. Det kan vara lektioner där läraren ger ramar för arbetet och 
ger eleverna impulser. Eleverna arbetar självständigt och kommer fram till förslag och lösningar på 
problem och uppgifter. Läraren ger respons och eftersträvar att responsen ges på ett sätt som 
uppmuntrar till fortsatt eget skapande genom att anpassa graden av lärarstimulans. Lärarens stimulans 
kan upplevas som för liten. Det blir ett dilemma mellan att å ena sidan ge eleverna utrymme och å 
andra sidan korrigera – ofta för att elevernas förslag inte passar in i helheten i ett sceniskt projekt.   
 
En aspekt av detta är i vilken grad eleverna faktiskt önskar autonomi. En synpunkt är att vissa elever 
tycker det är bekvämt att läraren bestämmer. Det kan vara så att gruppen elever är ovana vid att 
misslyckas och då väljer det säkra framför det osäkra, och man misstänker att eleverna i årskurs 2 
ibland avstår från den självständighet de erbjuds därför att de saknar erfarenhet. Lärarna uttalar att de 
önskar att eleverna arbetar fritt och inte bara följer lärarens order. Man anser vidare att eleven med 
växande kunskaper och erfarenhet skulle ha större utrymme för autonomi, men att det inte 
nödvändigtvis blir så. I produktioner i årskurs 3 är projekten konstruerade så att elevernas utrymme för 
eget skapande i vissa avseenden är mer begränsat än i årskurs två. En synpunkt är att detta är en 
paradox.   
 
Stimulansen från läraren kan upplevas som för liten. Det kan bli ett dilemma mellan att å ena sidan ge 
eleverna utrymme och å andra sidan korrigera – ofta för att elevernas förslag inte passar in i helheten i 
ett sceniskt projekt.  Ofta i samtalen önskar teaterlärarna stort utrymme för elevens skapande samtidigt 
som läraren har möjlighet att delta, ge respons och ge nya impulser. Och därmed förflyttas lärarrollen 
mot nästa fält i modellen. 

B: Elevautonomin är stark och lärarens stimulans är stor.  

Läraren ger utrymme både för elevernas skapande och för att själv vara aktivt deltagande.   
 
Att tillsammans med eleverna skapa det som är elevernas uttryck är en inställning till det skapande 
teaterarbetet som återkommer, och en lärarroll som gärna beskrivs och framförallt eftersträvas. Här 
syns också hur konstnärliga och pedagogiska aspekter samspelar. 
 
En annan aspekt är att en lärare som tydligt visar på kunskaper och erfarenhet och tydligt kontrollerar 
skapandets ramar skulle ge en trygg atmosfär som gynnar det fria skapandet. När läraren har överblick 
och kontroll över den skapande processens ramar och kan bidra med specialistkunskaper ger detta 
förutsättningar för eleverna att arbeta undersökande med processer och material som de inte har så stor 
erfarenhet av.  
 
Att vara aktivt medskapande kan innebär att låta det vara elevens uttryck som man hjälper fram. 
Motiven för lärarens hjälpinsatser varierar. Det kan vara för att projektet – teaterproduktionen ska 
kunna färdigställas samt hålla viss kvalitet.  Det kan vidare handla om att stötta en elev som inte klarar 
sin arbetsuppgift fullt ut. Här handlar det om att anpassa verksamheten till en heterogen elevgrupp 
med varierande förutsättningar och motivation och i viss mån individualisera delar av den kollektiva 
teaterprocessen. Hjälpen kan få olika uttryck. Beroende på sammanhang kan läraren ta över, arbeta 
tillsammans med eleverna eller ge respons på elevernas arbete som ska stimulera eleverna till att jobba 
vidare.   
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Det kan vara olika grader av lärarstyrning i olika projekt. Ju längre man kommer i utbildningen, ju mer 
avancerade blir teaterproduktionerna. Detta kan leda till att lärarstimulansen blir tydligare och större. 
Men med växande kunskap och färdigheter och större erfarenhet har elevernas förutsättningar för ökad 
autonomi blivit större. I resultatet kommer fram att denna potential inte alltid tas tillräckligt tillvara.  
 
Om lärarrollen blir styrande och eleverna saknar möjlighet till eget skapande går lärarrollen över till 
nästa fält i modellen. 

C: Elevens autonomi är svag och lärarens stimulans är stor. 

Elevens utrymme för eget skapande och initiativ är begränsad.  
Läraren har en roll som styr och bestämmer. 
 
Produktionerna eller projektens förutsättningar kräver olika lärarroller. Det kan t.ex., när tiden är 
knapp, bli en tydligare regissörsroll där utrymme för elevautonomi medges i mindre grad. Ibland 
upplever lärarna frustration över att behöva begränsa elevernas autonomi. Men en lärarroll som 
mestadels uppmanar eleven till egen problemlösning fungerar inte alltid. Det upplevs inte som fel att 
vara mästaren som, när det är nödvändigt, visar och förklarar och bidrar med sina specialkunskaper. 
Men samtidigt är mästarrollen inte självklar. Att eleverna själva söker lösningen på problem och ger 
förslag på sceniska uppgifter för att sedan ha en dialog med läraren om detta är en relation som 
framförallt eftersträvas. Då går lärarrollen mot modellens fält B igen. (se figur 2) 
 
Lärarna ser att det skulle vara möjligt att genomföra teaterproduktioner där eleverna har större 
utrymme för att påverka och skapa själva och att förutsättningar för att elever och lärare som skapar 
tillsammans skulle kunna finnas. Men en uppfattning är att målkonflikter försvårar detta. Dessa 
parallella mål ställer krav på slutproduktens beskaffenhet och förskjuter fokus från arbetets 
pedagogiska aspekter. Det kan här handla om lärarens egna konstnärliga ambitioner likväl som andras 
förväntningar på att en utomstående publik ska tillfredsställas. I sådana situationer kan en lärarroll där 
elevens självständighet starkt begränsas upplevas som nödvändig, men inte alltid vara den rollen som 
är mest eftersträvansvärd. Här åskådliggörs hur ambitionen att samtidigt tillvarata både konstnärliga 
och pedagogiska aspekter ibland utgör en motsättning och påverkar uppfattningen av en fungerande 
lärarroll.  

D: Elevens autonomi är svag och lärarens stimulans är liten. 

Att elevens utrymme för autonomi är litet samtidigt som lärarens stimulans är svag förekommer inte i 
mitt material och kommer inte ytterligare att kommenteras. 

Växlande roller och tydligt situationsanpassat ledarskap 

Lärarna rör sig mellan de olika rollerna, A, B och C där graden av elevautonomi och lärarstimulans 
varierar. Positionerna är aldrig statiska. Det kan uppstå missförstånd och otydlig kommunikation när 
läraren växlar mellan rollerna. Eleverna som inte uppfattar nya spelregler kan missuppfatta lärarens 
respons och impulser och situationen kan bli irriterad istället för konstruktiv. Eftersträvansvärt är att 
läraren har tillgång hela repertoaren av lärarroller, är medveten om när roller ändras och tydligt kan 
kommunicera detta med elever och kollegor.  
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Diskussion 
Jag ställde två forskningsfrågor. De hänger ihop och svar på den ena är förutsättning för att besvara 
den andra. 
– Hur upplever gruppen teaterlärare balansen mellan konstnärliga och pedagogiska intentioner i 
teaterundervisningen? 
– Hur hanterar gruppen teaterlärare balansen mellan lärares initiativ och stimulans och elevernas 
möjligheter till eget självständigt skapande?  

Några viktiga resultat 
Teaterlärargruppen understryker vikten att ständigt arbeta med både teaterkonstnärliga och 
pedagogiska dimensioner samtidigt och få dessa att samverka i en helhet. Centralt är att ständigt arbeta 
med teater som konstnärligt uttryck med träning och övning som förbereder och genomför en 
medveten kommunikation med publik. Centralt i den pedagogiska dimensionen är elevens lärande och 
elevens möjlighet till eget skapande och initiativ. Det är viktigt att alla elever har lika rätt att lära och 
utvecklas. Lärandet ses på som kollaborativt, liksom Chaib (1996) beskriver ungdomars 
amatörteaterverksamhet, det vill säga att lärandet försiggår i samarbete med andra, och detta ger 
särskilda relationer mellan lärare och elever som påverkar hur lärarrollen gestaltas.  
 
Lärargruppen beskriver på många olika sätt hur de rör sig mellan olika lärarroller i spannet mellan 
stark och svag elevautonomi, och stor och liten lärarstimulans. Lärarna kan ändra perspektiv såväl 
under en enstaka lektion som i olika faser i en teaterproduktion. Ett pedagogiskt hänsynstagande 
innebär balans mellan elevautonomi och lärarstimulans. Lärarna eftersträvar att vara medvetna och 
tydliga med vilken roll/vilket perspektiv de har, och att detta är kommunicerat till elever (och 
kollegor). När balansen rubbas och det blir svårt att återfinna den beror detta oftast på en kombination 
av målkonflikter (parallella mål) och tidspress. 

Teater som ämne 

Teaterns konstnärliga och performativa syften framträder både i Vestins (2006) teaterdefinition som 
”gestaltning av liv” och i Pusztais (2011) beskrivning av det performativa där både relationen till 
publik, den medvetna gestaltningen och de färdigheter som behöver tränas och utvecklas betonas. 
Varken O’Toole och O’Mara (2007) eller Schonmann (2006) ser det som intressant att lyfta fram 
skillnader mellan drama och teater. När teater beskrivs som ett konstpedagogiskt perspektiv i drama, 
som Sternudd (2000) framställer det, så är både konstnärligt uttryck och pedagogiska hänsyn viktiga. 
Både Sternudd och Rasmusson (2000) ser på olika sätt teateruttryck och publikmöte som en del av 
drama, men målet är i första hand pedagogiskt och inte konstnärligt. Teater har konstnärliga och 
performativa syften. Metoder och förhållningssätt som kan vara centrala inom dramapedagogiken 
används även i teaterarbetet, men då inte som mål i sig utan som ett medel för att uppnå teaterns mål. 
På samma sätt kan arbetet med teater gynna den personliga och sociala utvecklingen. Chaib (1996) 
beskriver t.ex. hur identiteten stärks hos ungdomar som spelar amatörteater.   

Teknik - kommunikation – medvetenhet 

Den teaterkonstnärliga/estetiska verktygslådan är inte bara medel för att skapa – uttrycka sig och 
kommunicera med teater – det är även själva kunskapsinnehållet.  
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Teatern innehåller, som Pusztai (2011) betonar, förutom kommunikationen med publiken även 
medvetenheten i uttrycket och de färdigheter och tekniker som behöver tränas och utvecklas.  
 
En fråga som kan vara aktuell att ställa i detta sammanhang är om starkt fokus på teaterns konstnärliga 
aspekter kommer i konflikt med och stör gruppens och den enskildes utveckling (jfr drama-
pedagogiska målsättningar, Sternudd 2000, m.fl.) Kan det i så fall också vara så att ett starkt fokus på 
personlighetsutveckling och det sociala försvårar arbetet med gruppens konstnärliga, performativa 
uttryck därför att vissa arbetsformer och teateruttrycksformer måste uteslutas? Jag ser i mina resultat 
hur teaterlärargruppen ständigt arbetar med att balansera de pedagogiska och konstnärliga hänsynen i 
undervisningen för att varken hindra elevernas utveckling eller hämma arbetet med teater som 
konstnärligt urryck. 

Gy 2011 och drama  

Teaterämnet i gymnasieskolan beskrivs tydligare och mer detaljerat än tidigare i Gy 2011 (Skolverket 
u.å.b). Ämnets teoretiska innehåll blir starkare och teaterns konstnärliga och performativa karaktär blir 
tydligare. Den kurs i pedagogiskt drama som utarbetades i samband med reformen kom inte att ligga 
under teaterämnet (och inte ens på estetiska programmet) utan under ämnet pedagogisk arbete på 
Barn- och fritidsprogrammet. Det förtydligar att teaterämnet inte är ett metod- eller processämne, och 
vidare att teaterämnet inte har så starka didaktiska aspekter integrerade. I teaterämnet fokuseras det i 
liten grad på metoder och förhållningssätt, men kunskap och färdigheter om och i teater är centralt i 
ämnets innehåll. Detta betyder inte att undervisningspraxis fokuserar mindre på pedagogiska än på 
konstnärliga aspekter. Lärarna i mitt material understryker vikten av att ständigt arbeta med både det 
konstnärliga och det pedagogiska perspektivet samtidigt. Men de begrepp som används om ämnet är 
teaterns. Teaterundervisning kan ske med olika pedagogiska hänsynstaganden där lärarens styrning 
och stimulans balanseras mot elevens utrymme till eget självständigt skapande. Praxis ser säkert olika 
ut på olika skolor och i olika sammanhang.  

Några tankar om vad som kan påverka teaterlärarens roll 

Samtalen i teaterlärargruppen visar att lärarrollen är flexibel och att lärarens position förhåller sig till 
den aktuella undervisningssituationen. Det framstår som nödvändigt, men komplicerat, att hantera 
växlande roller på ett sätt som är medvetet för läraren och ständigt tydligt kommunicerat och förankrat 
med framförallt elevgruppen, men även med kollegorna. Det kan vara besvärligt att hitta rätt 
”position” i balansgången mellan lärarstimulans och elevautonomi. Olika mål och ambitioner påverkar 
var man hamnar eller väljer att vara. Några av alla de aspekter som kan påverka lärarens roll tas upp 
här. 

Synen på ämnet påverkar lärarrollen 

När teaterämnet och relationen mellan konstnärliga och pedagogiska aspekter redovisades, stod det 
klart att synen på ämnet och på hur undervisningen ska gå till påverkar lärarrollen.  
Utsagan ”… ihop med eleverna skapa nånting dom uttrycker…” (#1388) representerar en inställning 
till ämnet och inte till teatern i sig. Pusztais (2011) och Vestins (2006) teaterdefinitioner har inga 
didaktiska perspektiv. Det finns inga uppfattningar om att teaterarbetet ska utföras på ett visst sätt. I 
skolan med elevens lärandemål i sikte strävar teaterlärargruppen efter att på olika sätt hjälpa fram 
elevens eget utryck. Den medskapande läraren i min undersökning är en roll som ofta eftersträvas, 
men olika rollpositioner används. Teaterämnet skolan får alltså en didaktisk dimension liksom man 
kan se att dramapedagogiken alltid har.  
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Parallella mål påverkar lärarrollen 

Teaterundervisningens varierande mål påverkar vilka lärarroller och positioner som läraren tar och får.  
När teaterproduktionen måste möta vissa krav för att tillfredsställa andra och när tidsgränserna är 
snäva upplevs målkonflikter och detta påverkar lärarrollen ibland i en oönskad auktoritär riktning.  Det 
kan handla om att produktionen ska hålla viss kvalitet. Föreställningen kan uppfattas som skolans 
ansikte utåt. Detta ger inte bara parallella utan motstridiga mål på samma sätt som de 
målförskjutningar Danell (2006) beskriver när mål uppifrån kommer i konflikt med 
undervisningspraktiken.  Det finns en risk att målet för verksamheten förskjuts om fokus på 
kulturproduktion blir för starkt. Vissa mål är definierade i styrdokument som programmål och 
kursplaner, medan andra effekter av undervisningen måste ses på som spinoffeffekter som inte bör bli 
verksamhetens huvudsak.  Det är inte givet att det som bäst tillfredsställer en publik är det som bäst 
gynnar elevens lärande. Läraren som pedagog kan anse att en viss uppgift gynnar eleven för att hen 
ska kunna utvecklas eller få möjlighet att visa sin kunskap. Samtalen visar på frustration då lärarens 
mål med undervisningen kommer i konflikt med andras krav på att produktionen ska tillfredsställa 
publiken. Det kräver stor lärarkompetens för att få både de pedagogiska och de konstnärliga kraven att 
samverka. Min undersökning från 2001 (Remfeldt 2001) visade på några skolor som praktiserade 
audition till huvudroller i slutproduktioner. En lärare motsatte sig detta starkt och valde att inte arbeta 
med slutproduktionen. Är det rätt att vissa elever inte ska ha möjlighet att få en framträdande plats i en 
produktion? Troligen finns det olika uppfattningar om detta på olika skolor och i olika lärargrupper.    

Läraren som konstnär 

Törnqvist (2006) menar att det i ett musikalprojekt bör finnas visst utrymme för lärarens eget 
konstnärskap. Om lärarens egna konstnärliga ambitioner blir starka påverkar detta relationen till 
eleverna och deras utrymme för autonomi. En strävan i motsatt riktning är att som lärare använda den 
konstnärliga expertisen för att främja elevernas utryck. Däremot kan man inte se att läraren väljer 
lärarroll beroende på elevernas kompetens och intar en mer styrande lärarroll när eleverna har 
bristande kunskaper och erfarenhet (jfr Hersey (1998) som förslår att ledaren i näringslivet ska ge 
mindre utrymme för självständighet när medarbetarna har begränsad kunskap och motivation.) Snarare 
ser man exempel på att lärarna istället för att driva igenom sina egna konstnärliga mål avstår från eller 
sänker sina egna konstnärliga ambitioner.  

Lärarens ansvar för elevens autonomi 

I samtalen framkommer uppfattningen att eleverna ibland tenderar att undvika utmaningar och välja de 
enklaste lösningarna på uppgifter och problem. Johnstone (1985) anser att läraren har det totala 
ansvaret för undervisningssituationen och att detta ska verka frigörande på de blockeringar som 
hindrar det fria och spontana skapandet. Han menar att det är avgörande att skapa en relation mellan 
lärare och elever och en trygg undervisningssituation fri från det som hämmar kreativiteten.  
Teaterlärargruppen anser, i linje med Johnstone (1985), att en trygg och ansvarstagande lärare kan 
vara en förutsättning för elevernas fria skapande. Att etablera den undervisningssituation som främjar 
det fria skapandet, anser teaterlärargruppen, kan innebära att vara tydlig i vilken roll man som lärare 
har och på vilket sätt man avser ge respons på elevernas skapande. Vidare framkommer det i samtalen 
att läraren som kan visa gedigen kunskap och erfarenhet kan bidra till att eleven vågar söka ny 
kunskap. Här krävs balans mellan att läraren förmedlar sitt kunnande och samtidigt ger utrymme för 
elevens egna kunskapssökande. Det påpekas att eleverna i början kan uppleva att de har så lite 
kunskap och erfarenhet att de inte vågar ta för sig och utnyttja det utrymmet för fritt skapande som de 
erbjuds.  
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Ju längre man kommer i utbildningen, desto mer avancerade blir teaterproduktionerna. Och med 
växande kunskap och färdigheter och större erfarenhet har elevernas förutsättningar för ökad autonomi 
blivit större. I resultatet kommer fram att denna potential inte alltid tas tillvara tillräckligt. Det 
framkommer i samtalen att det ibland ställs större förväntningar på elevernas autonomi mitt i 
utbildningen – i årskurs två – än i slutet. Detta upplevs som ett dilemma. Det finns exempel på att 
produktionens komplexitet och arbetstempo ökar i slutproduktionen samtidigt som elevernas utrymme 
för autonomi begränsas något och lärarens styrande blir starkare. Det ges inte uttryck för att detta beror 
på ovilja att ge eleverna utrymme för medskapande. Framförallt är det undervisningens förutsättningar 
som gör det svårt. När teaterprojekten som genomförs ökar i komplexitet samtidigt som den tid som 
finns till förfogande blir mindre så reduceras elevernas utrymme för självständigt skapande. Detta är 
förutsättningar som den enskilde läraren inte råder över. Men är det inte omöjligt att genomföra 
komplexa teaterprojekt tillsammans med elever som har stark autonomi om de praktiska 
förutsättningarna är de rätta. Om eleverna ska få möjlighet att använda sina växande kunskaper att 
skapa och utrycka sig och ha stort inflytande över mer komplexa produktioner förutsätts att olika 
konstnärliga processer får utrymme att bearbetas i samverkan mellan lärare och elever så att man 
hinner med att – ”… ihop med eleverna skapa nånting dom uttrycker. (#1388)”. Ett alternativ är att 
produktionens omfattning blir mindre så att man hinner med på den tid som finns till förfogande. En 
liten produktion kanske i mindre grad tillfredsställer utomstående publik, men den kan kanske bättre 
främja elevernas lärandemål. 

Synen på eleven påverkar lärarrollen 

Hur läraren ser på eleven är avgörande för hur lärarrollen formas. Eleven ingår i kollektiva 
sammanhang både som elev i skolan och i teaterarbetet. Teatern är en kollektiv konstform som är 
beroende av alla medverkandes samordnade insats. Chaib (1996) visar i sin undersökning av 
ungdomars amatörteaterverksamhet att teaterarbete präglas av kollaborativa arbetsformer. Det är 
likadant i teaterundervisning i skolan. Vissa elever har svårare att ingå i dessa kollektiv och omtalas då 
i samtalen som solitär.  Persson (2003) har pekat på de svårigheter som vissa ungdomar har med att 
ingå i kollektiv. Detta kan yttra sig i form av att vilja ha tillhörighet samtidigt som tillhörigheten 
ständigt ska vara förhandlingsbar, och det gör det svårt att ingå i det förpliktigande engagemang över 
tid som teaterprojekt innebär. Lärarna anpassar sin undervisning till elevernas förutsättningar och 
försöker därmed att undvika att vissa elever hamnar utanför den gemensamma teaterverksamheten. 

Pedagogisk anpassning och individualisering  

Undervisning och lärarens insats i form av hjälp och stöd anpassas till individens förutsättningar. 
Läraren kan arbeta mycket aktivt tillsammans med en elev för att dennas uppgift ska kunna 
färdigställas. Det framkommer också i materialet hur läraren både ”sänker ribban” och i aktivt 
samarbete med eleven ”kastar eleven över ribban” och konstaterar att detta även blir en lärande 
situation. I bästa fall blir detta en form av sociokulturellt lärande i den närmaste utvecklingszonen, 
som beskrivs av Vygotsky (Säljö 2000). Eleven får tillfälle att arbeta tillsammans med en som har 
större erfarenhet - i detta fall en lärare och kommer längre än hen skulle klara på egen hand. Samma 
tanke ligger ofta bakom medvetna gruppindelningar som bygger på att de mer kunniga eleverna ska 
dra med sig de som inte kommit lika långt. Det påpekas dock att detta inte alltid är så lyckat då det kan 
skapa irritation över dem som inte presterar lika mycket. Lika bra kan det då vara att samla elever med 
mindre erfarenhet och motivation i en grupp och ge en lärare möjlighet att ägna sig särskilt åt dessa.  
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Om talang  

I samband med teaterundervisning för barn, ungdom och amatörer är man är inte så benägna att tala 
om talang. Teaterlärargruppens uppfattning om detta kan ses som att man dels accepterar att vissa 
elever har enklare att hitta sitt personliga sceniska uttryck - ”Vissa är kyssta av gudar” (#2149) - men 
att detta inte ska innebära att andra elever utesluts från intressanta och utvecklande uppgifter. Detta 
tyder på en övertygelse, i linje med Spolins (1999) grundläggande uppfattning, om att alla (som vill) 
har möjlighet att fungera i teatersammanhang och delta i ett gemensamt teateruttryck men att det för 
några kräver mycket arbete och mycket stöd.  

Lärarprofessionalitet och yrkesspråk 

Teaterpedagogikens svaga koppling till lärarutbildning och akademi kan ha hämmat utvecklingen av 
teaterämnets didaktik, ämnets ”förvetenskapligande” och utvecklingen av yrkesspråk. (jfr Colnerud & 
Granström 2002). Frågan om yrkesteori och lärarprofessionalitet (Colnerud & Granström 2002, 
Lauvås & Handal 2001) gav mig frågeställningar om vad som är centralt i det som styr lärares 
pedagogiska praktik. Framförallt har detta fungerat som inspiration och underliggande motiv för min 
studie. Det har inte varit ett mål i sig att beskriva en praktisk yrkesteori. Denna är ju heller inte 
kollektiv utan personlig. Men den utvecklas med fördel i kollegial reflektion (Lauvås & Handal 2001) 
och ett utvecklat yrkesspråk är av avgörande värde i en sådan process. Det är en förutsättning för 
reflektion på en nivå som häver sig över den praktiska pedagogiska vardagen och en väg till 
professionalitet (Colnerud & Granström 2002).  
 
Att försöka beskriva och skapa begrepp kring teater som konstnärligt uttryck och om arbetet med att 
nå dit tillsammans med elever kan bli ett bidrag till yrkesspråk som kan synliggöra och 
medvetandegöra något av teaterlärarnas kunskap om sin yrkespraktik.  
 
Jag tror på systematiska reflekterande samtal som verktyg för utveckling av skolverksamhet, 
undervisningspraktik och lärarprofession. För att detta ska vara möjligt att genomföra som något mer 
än lärares vanliga samtal krävs både tid, utrymme i planeringen samt att sådana projekt prioriteras i 
skolan. Det är en klok investering för framtiden att lyfta blicken från vardagen. 

Några kritiska reflektioner om metodval  
Snarlikt de reflekterande samtal som jag valde att genomföra verkar fokusgrupper vara. Metoden 
skiljer sig inte så mycket från den jag använda, men fokusgrupper har inte samma grad av deltagande 
från forskaren som i aktionsforskningen. Cohen, Manion, & Morrison (2007) påpekar att fokusgrupper 
kräver flera grupper och skulle passa bättre om huvudsaken var att försöka beskriva likheter och 
skillnader i hur olika grupper eller individer tänker om sin yrkespraktik. 
 
Jag skulle även kunna få fram intressant material genom intervjuer med var och en av gruppens 
medlemmar, men fokus skulle då flyttas från det kollektiva till det individuella. Och även om resultat 
från intervjuerna skulle presenteras för gruppen för gemensam reflektion skulle jag missa viktiga delar 
av den kollektiva processen. Min egen roll som deltagare skulle försvagas och rollen som utomstående 
forskare bli tydligare. 
 
Som alternativ till gruppens reflekterande samtal skulle man kunna tänka sig att varje lärare skriver 
loggbok. Dagböcker, journaler/loggböcker och portfolios har en lång tradition i konstnärlig praktik 
skriver dramaforskaren Philip Taylor (1996). Dessa pedagogiska dagböcker kan skapa liknande 
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underlag för analys som transkriberade samtal i grupp. Detta skulle fortfarande kunna rymmas inom 
aktionsforskning som angreppssätt, men valdes bort av två skäl. Reflekterande kollektiva samtal är 
vårt arbetslags arbetsform. Jag ville delta i och följa gruppens process, inte konstruera en ny process 
för att framförallt gynna min egen forskningsprocess. Vidare skriver Judith Bell (1993) om 
dagboksanteckningar som empiri, men varnar för att använda metoden för personer som har ont om 
tid. Jag var tveksam till att lägga nya arbetsuppgifter på kollegorna. Risken fanns att logg skulle 
skrivas bara kortfattat, fokusera för mycket på akuta vardagsfrågor eller inte skrivas alls. 
 
Det är ett arbetskrävande tillvägagångssätt att spela in samtal och sedan transkribera dem. Det finns 
några skäl till att jag valde att göra så. En möjlighet är att föra anteckningar under samtalets gång. Det 
kan vara en möjlighet i intervjuer med en person i taget. Men när sex personer samtalar skulle det bli 
svårt att få med sig allt väsentligt och samtidigt vara både samtalsledare och deltagare. Att välja 
transkriberade inspelningar istället för egna minnesanteckningar ger deltagarna en tydligare röst 
eftersom det inte är mina texter. De utsagor som ska tolkas är inte färgade av mig som rapportör och 
det blir enklare för mig att skapa den distans som behövs som motvikt till den närhet som ständigt 
eftersträvas. 

Några reflektioner om närhet och distans 

Jag ville inte släppa fokus på den egna praktiken och möjligheten att direkt påverka den verklighet 
projektet undersöker. Jag sökte stor närhet och ville hitta sätt att vara deltagande i egen forskning. Jag 
ville hitta ett sätt att göra detta utan att behöva ha en så stor distans att närheten äventyras. Jag ville att 
mitt projekt skulle komma till nytta i den egna verksamheten. Aktionsforskning öppnar för att skapa 
ett projekt där jag själv kunde delta i kollektiva reflekterande samtal som fokuserar på att undersöka, 
utveckla och förändra gemensam förståelse och övertygelse. 
 
För att kunna undersöka uppfattningar i den grupp man själv tillhör blir närhet viktig och ofrånkomlig.  
Jag kan peka på de åtgärder jag gjort för att skapa distans; framförallt att låta det gå tid mellan 
insamling av empirin och analysarbetet och att omvandla de inspelade samtalen till text utan synlig 
koppling till personer. Men det är svårt att själv bedöma om balansakten mellan närhet och distans 
lyckas. Det ligger i frågans natur att det är svårt att själv se det man inte ser. 
 
Mitt projekt blev mer omfattande än jag tänkt mig och framförallt drog det ut på tiden. Beträffande 
frågan om närhet och distans så blev förseningen också en fördel. På samma sätt beskrev Wennergren 
(2007) hur det i hennes avhandlingsprojekt gick mer tid mellan samtal och bearbetning än planerat, 
och hur detta visade sig vara en fördel med hänsyn till att hålla distans i analysarbetet.  
 
Rollen som deltagande gör det svårt att förhålla sig neutral (med distans) i samtalen. Ett exempel på 
detta är det tredje brevet till deltagarna (bilaga 3) där mina frågor övergår till att bli påståenden. Detta 
är visserligen påståenden som sammanfattar innehållet i föregående samtal, men det är också exempel 
på att rollen som samtalsdeltagare påverkar rollen som forskare. Här borde jag ha formulerat mig 
annorlunda. Samtidigt har jag ju sökt denna närhet och har önskat försöka hantera de dubbla rollerna. 
Jag dristar mig till att konkludera med att balansgången har varit svår, men möjlig.  

Var det en bra idé att gå tillväga som jag gjorde?  

Jag valde i mitt projekt att förhålla mig öppet för flera olika tillvägagångssätt. Neelands (2006) 
rekommenderar många olika metoder i aktionsforskning, och kallar detta för ett eklektiskt 
förhållningssätt. Mitt projekt som startade upp med influenser från aktionsforskning genomfördes inte 
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med den förändrande praxis som ofta präglar aktionsforskning. Cohen, Manion och Morrison (2007) 
påpekar dock att tänkande kan behöva lika stor förändring som handlande. De påpekar vidare att 
aktionsforskning är användbart för att undersöka attityder och värderingar och för att fortsätta lärares 
professionella utveckling, t.ex. öka självmedvetenheten och sammanfattar vidare aktionsforskning som 
gemensam kollektiv reflektion. Första delen av mitt projekt var just det – gemensam kollektiv 
reflektion, och på detta sätt tror jag det har det varit meningsfyllt. Projektet blev däremot för 
omfattande för att jag kunde klara att ge tillräcklig respons tillbaka till gruppen. Detta försvagade 
återkopplingen, men underlättade samtidigt för mig att skapa distans (jfr Halvorsen 2007). 

”Den teaterpedagogiska kompassen” 

En av tankarna bakom metaforen ”den teaterpedagogiska kompassen” som jag använde i det första 
brevet till samtalsdeltagarna (bilaga 1) var att det eventuellt fanns en problematik i relationen mellan 
det konstnärliga/estetiska och det pedagogiska. I samtalen framgår det att en fusion av dimensionerna 
teaterkonst och pedagogik som idé är tilltalande för deltagarna samtidigt som den i praktiken kan vara 
problematisk att hantera. Emellertid konstaterar jag att ”den teaterpedagogiska kompassen” inte kom 
att användas av teaterlärargruppen som metafor och som den katalysator i samtalen jag hade tänkt mig. 
Men de tankar som ligger till grund för metaforen är fortfarande intressanta och aktuella.  

Fortsatt forskning 
Temat teaterundervisning och hur den gestaltas väcker flera intressanta frågor än det som kan tas upp i 
denna uppsats. Jag har genom reflekterande samtal kunnat beröra hur en liten grupp teaterlärare talar 
om sin undervisning. Genom att använda en kombination av observation, samtal och intervjuer riktad 
mot flera olika verksamheter skulle frågor om sambandet mellan lärarens intentioner, undervisningen i 
praktiken och elevernas upplevelse av densamma kunna undersökas.  
 
Det skulle vidare vara intressant att veta mer om vilka gemensamma drag och vilka skillnader som 
finns mellan de olika estetiska ämnena som innehåller direkt publikkontakt. Hur förhåller sig t.ex. 
musik-, dans- och teaterlärare till relationen mellan konst och pedagogik och till aspekterna av 
stödjande och styrande, stimulans och autonomi i undervisningen? Hur ser olika ämnestraditioner ut 
och hur tar de sig uttryck i praktiken? Vad bygger lärarna sina undervisningspraktiker på, och vilka 
spår av teorier kan skönjas?  
 
Ytterligare en breddning av temat kan handla om att definiera teaterpedagogiken. Den svaga 
kopplingen till akademin, såväl till lärarutbildning som till den teaterkonstnärliga yrkesutbildningen, 
har hämmat utvecklingen av teaterämnets didaktik, ämnets ”förvetenskapligande” och utvecklingen av 
yrkesspråk (jfr Colnerud & Granström 2002). Teaterpedagogiken behöver beskrivas och ges en 
teoretisk grund. Hur placeras teaterpedagogik som ämne i ett akademiskt landskap? Hur kan 
teaterpedagogiken beskrivas i relation till närliggande discipliner; teatervetenskapen, 
dramapedagogiken, pedagogiken och utbildningsvetenskapen, musikpedagogiken och vidare även till 
litteraturvetenskapen, retoriken, teaterhögskolornas yrkesutbildning och de teatertekniska områdena? 
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 Bilaga 1 
Välkomna till Pedagogiska samtal 
Kära kollegor! 
Välkomna till ”Pedagogiska samtal” på onsdag 21/10 kl. 16.00. 
 
I min D-uppsats vill jag försöka beskriva några av våra grundläggande ställningstaganden som styr 
hur vi prioriterar och lägger upp vår verksamhet och påverkar de val vi gör i vardagen. Det är detta 
jag gärna vill att vi samtalar om.  
 
Vår inre kompass 
Min utgångspunkt är att vi, som lärare, har en inre pedagogisk kompass som behöver  
medvetandegöras, synliggöras och beskrivas 
Kompassen hjälper oss   

ü att hålla rätt kurs i arbetet 
ü att	  inse	  när	  vi	  inte	  lever	  upp	  till	  våra	  målsättningar	  -‐	  och	  i	  bästa	  fall	  varför?	  

 
-‐ Har teaterlärare även en teaterkonstnärlig kompass som behöver synliggöras och kalibreras på 

samma sätt som den pedagogiska?  
-‐ Ser i så fall den teaterkonstnärliga kompassen likadan ut eller skiljer den sig beroende på 

sammanhanget; årskurs, projekt, om vi arbetar med teaterelever eller ej, osv.?  
-‐ Är det möjligt att skilja mellan en pedagogisk och en teaterkonstnärlig kompass, eller smälter de 

samman till en teaterpedagogisk kompass? 

Relationen mellan det konstnärliga och det pedagogiska. 
Ett tema tror jag kan vara särskilt intressant att samtala om är hur vi ser på relationen mellan konst och 
pedagogik i vår skolverksamhet Detta omfattar ett brett fält som handlar om att hantera konstnärliga 
och estetiska processer inom skolans ram. 

– Vilken problematik finns eventuellt i att samtidigt eftersträva hög kvalitet både konstnärligt 
och pedagogiskt? 

 
Den fortsatta processen 
Jag spelar in våra samtal, skriver ut och redigerar texten. Sedan återför jag texten till er som deltar i 
samtalet. Detta blir utgångspunkt för kommande samtal. I tillägg kommer eventuellt ytterligare 
frågeställningar som samtalet ger upphov till.  Den redigerade texten kommer att utgöra datamaterial 
som underlag för min uppsats.  
 
Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 
 
Konfidentialitet 
Det kommer att framgå i min uppsats att samtalen som ligger till grund för datamaterialet har förts i 
mitt eget ämneslag. Inga utsagor kommer att kopplas till enskilda namngivna personer, men 
ämneslaget kommer alltså att vara identifierbart.  
 
Välkomna! 
/Jens 
 
Jag bekräftar med min signatur att jag tagit del av ovanstående information:  
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Bilaga 2 
 
Välkomna till Pedagogiska samtal 16 december 
 
Kära kollegor! 
 
Välkomna till fortsatta ”Pedagogiska samtal” på onsdag 16/12  kl. 16.30. 
Från vårt förra samtal 21 oktober spelade jag in ca 2 timmar relevant samtal. Det blev ca 35 sidor 
utskrift. Jag har valt att inte skicka ut så mycket text. (Den som vill läsa hela utskriften får självklart 
göra det. Säg till, så skickar jag över filen. )  
Vi kom in på många olika teman. Jag har valt några av dessa som jag tror det kan bli intressant att 
reflektera vidare över.  Jag tar med några citat. 
 
A: Det konstnärliga kommer vi in på flera gånger. Dels handlar det om att ”definiera ordet”. 
 

”Konstnärlighet. Vi svänger oss med ett begrepp som kan vara vad som helst. Som vi måste 
definiera.” (198) 
 
”Jag skulle vilja definiera ordet först innan vi ger oss in i konstnärlighetsdiskussionen. Vad 
menar vi?” (136) 
 
”Vad i våran verksamhet menar vi är konstnärlighet?” (200) 
 
”För mig blir det att man uttrycker nånting – kommunicerar nånting - berör sin publik medvetet 
med nånting – det här vill jag beröra med som jag kan formulera på nåt sätt. Det kan vara en 
känsla. Det behöver inte vara ett budskap - det behöver inte vara en läsart. Det kan vara en 
känsla. Och att det går fram. Och till det så använder jag mina verktyg, mitt hantverk, min 
teknik på bästa sätt och där är vi med och hjälper dom. För mig blir det konst - i 
kommunikationen – för mig är det konst.” (220) 

 
B: En annan aspekt på det konstnärliga är balansen mellan elevens skapande och lärarens skapande. 

” – Jag måste balansera - jag kan inte tänka att det är min konstnärlighet eller att det jag vill att 
vi ska göra konstnärligt.  Det är inte det som får ta över, utan det måste bli så att eleverna blir 
nöjda – det blir den nivån liksom. (01:19:00) Att det finns en balans mellan att jag försöker 
trigga till nånting samtidigt som det inte är så att det är min föreställning som vi ska göra.” 
(212) 
– Det är inte du som skapar. Du är inte konstnären (213) 
– Nej, fast jag är med i det också - och vad är det som är konstnärligt?” (214)  
 
”Det är ju där våran handledning ligger. Inte att vi har färdigt mål klart för oss att det här är det 
som är rätt. Utan det är ju att ihop med eleverna skapa nånting dom uttrycker. Alltså vi ska 
kunna förstå vad deras intention är. Vi ska kunna sätta oss in i det och sedan så se när deras 
uttryck spretar för mycket.” (388) 
 
”Vi har en chans förutom musikalen att skapa det här – eller vi tillsammans med eleverna”(307) 

 
C: Detta leder vidare in på de olika roller vi får eller tar i den skapande teaterprocessen. 

”När vi pratar om regissör – samtidigt så är vi lärare eller glider vi fram och tillbaka eller är vi 
båda samtidigt?” (270) 
 
”(eleverna?) fortsätter att vara kreativa och skapande och inte förväntar sig att jag ska lösa allt.” 
(371) 

 
 ”Varför är det fel att vara mästare?” (369) 
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D: Vi talar också om dilemman som vi hamnar i när vi ska ha hand om den skapande processen och 
samtidigt låta eleverna ha stort inflytande. 

”Då hamnar vi i det där svåra igen tycker jag. Ska dom göra och så ska jag komma och tala om 
vad som är rätt.” (360) 
 
”Eller det kan ju bli en diskussion – dom kan ju få rätt. Det kan lika gärna sluta med att du 
förklarar din idé och sen är det ingen som nappar på det här och så förklarar dom sin och så 
förstår du deras - varför det har blivit som det har blivit.” (361) 
 
”Nu när man har hand om regi - jag vill ju att eleverna ska tänka själva - sen kan jag komma in 
och peta där jag känner att - nu är vi är på väg åt fel håll - eller nu kommer inte du fram. Men 
jag känner mig fortfarande kluven.”  (271) 
 
”Det kan vara så att gruppen är så spretig - och det gör att det blir svårjobbat. Då kanske man får 
sänka sina konstnärliga ambitioner.” (95) 
 
”Vi arbetar konstnärligt - vi ska göra nånting som majoriteten av gruppen känner sig stolta och 
glada över - att dom känner att dom har fått en utmaning att dom har utvecklats.” (132) 

 
 
Jag hoppas detta kan vara en bra utgångspunkt för vårt fortsatta samtal. 
Ta gärna med fler dilemman från egen verksamhet. 
 
Vi ses! 
 
/Jens 
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Bilaga 3 
 
Tredje pedagogiska samtalet juni 2010 
 
Hej, Kollegor! 
Vi ses tisdag 1 juni kl. 10.00 – 11.00 för det tredje och sista ”pedagogiska samtalet”. 
Jag vill gärna fortsätta på ett tema som vi har haft uppe tidigare; de olika roller vi får och tar i 
skapande processer med eleverna. Som tidigare samtalar vi ganska fritt och jag spelar in. 
 
Några tankar som utgångspunkt: 
Hur diskret ska handledningen vara? Stör jag det fria skapandet om jag förmedlar mitt tekniska 
yrkeskunnande? Detta är hela tiden en balansgång, och det är viktigt att vara tydlig inför eleverna om 
vilken roll man har. Man måste balansera mellan rollen som bejakande katalysator i en skapande 
process och rollen som ’mästaren" som även vill ställa tillrätta för att hjälpa fram ett så bra resultat 
som möjligt. Man tar och får olika ledarroller beroende på var man befinner sig i en skapande process 
– om man befinner sig i ett grundläggande och utforskande stadium eller i ett avslutande och 
finslipande stadium inför ett publikmöte  
Els-Marie Törnquist (2006) skriver om musikalprojekt i skolan och om pedagogen som i en 
konstnärlig kontext går in i olika roller - deltagaren, - handledaren, - ledaren och – konstnären. 
Deltagaren är en övergripande roll. Handledaren har fokus på elevens förmågor och 
utvecklingsmöjligheter. Ledaren har sin fokus på de estetiska delmålen och produktionen som helhet. 
Konstnären fokuserar på skapandet både hos eleven och hos sig själv. Hon skriver också att lärarens 
förmåga att kunna växla mellan olika roller, betyder lika mycket för pedagogen som för eleverna. 
 
Ta gärna med konkreta exempel på dilemman som har uppstått och situationer som var besvärliga att 
hantera.  
 
/Jens 
 
Törnquist, Els-Mari (2006).  Att iscensätta lärande: lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i 
en konstnärlig kontext . Diss. Lund : Lunds Universitet, 2006 
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