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”Regi med barn och unga”

En studie av hur personregi används i barn- och ungdomsteaterverksamhet

David Fopp

Sammanfattning

Hur arbetar regissörer och dramapedagoger med barn med ”personregi” - alltså med feedbacken
som hjälper till att ett barn hittar ett uttryckssätt som är trovärdigt, ett sätt att spela som är
livligt. Hur gör man och varför? Vad är det för en typ av handling, interaktion? Syftet med
arbetet är att förstå och tydliggöra en ganska dold och mystisk verksamhet; att inspirera alla
intresserade till utvecklat egen verksamhet; att lyfta fram en interaktion där barnen blir hjälpt till
och värdesatt i deras spontana tillvaro.

Arbetets metodik är inspirerad av ”grundad teori” och närmar sig den konkreta sociala
interaktionen genom att föra öppen strukturerade samtal med regissörer och dramapedagoger
som är verksamma i stora mest kommunala barn/ungdomsteater: Vår Teater/Kulturskolan,
Enskedespelet, Sagateatern Lidingö, Ung teater Täby, Skara Skolscen samt Stockholms
Stadsteater och Dramaten. Utifrån det material föreslås en systematisering av de olika metoder
hur man arbetar som regissör med just personregi. Teoribakgrunden är Daniel Stern och Anders
Brobergs utvecklingspsykologi å ena sidan; och de implicita teorierna i internationella
skådespeleri/regihandböcker å andra.

Resultatet visar att det finns en skillnad i regiarbetet när det gäller 7-12-åringar respektive 12-
20-åringar. Med de yngre arbetar man utan text. Däremot bygger verksamheten i alla åldrar på
stolpmanus som regissören arbetar fram med barnen utifrån improvisationer i en ömsesidig
inspirerande process av att hitta-på och ta-upp. I nästa steg är huvuduppgiften för
personregissörerna att hjälpa till att försätta barnen i den specifika stämningsfulla situationen
som scenen kräver. Som personregins metoder (i alla åldrar) för finarbetet dyker många olika
”verktyg” upp: kognitiva (1) som att prata om ”varför” någon gör något (a), vad någon ”vill”
med en handling eller mening (b) eller om hur man ska ”tänka” medan man spelar en mening
(c); kroppsliga (2) som att hitta nya rörelsemönster och uttryckssätt (a) eller agera ”som-om”
man vore själv rollfiguren (b); samspelsmässiga (3) som att ta upp impulser från den andres
blick eller situationen själv. Hur sceneriet exakt ska se ut bestämmer man sent i
repetitionsarbetet. Alla är överens om att personregins arbete utgör en unik och värdefull
situation där en vuxen hjälper ett barn att hitta sin fantasi och att våga gestalta en annan varelse.
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1. Inledning1

När jag arbetade själv med barngrupper upptäckte jag att de flesta barn tyckte mycket om
situationen där de blir regisserade – som man som proffsskådespelare blir regisserade. Kanske
också på grund av att det påminner om film. Mitt arbete med barn- och ungdomsteatergrupper
har pågått under flera års tid. Där ingår fram för allt en verksamhet i Gamla Stan i Stockholm
samt en på Grandteatern i Uppsala med samma grupp under fyra års tid som resulterade i flera
långa föreställningar. Barngruppen var mycket blandad från sju till tolv år. Samtidigt
undervisade jag ungdoms- och vuxengrupper i improvisation med Keith Johnstones bok
”Impro” (2007) som inspirationskälla.2 

1.1 Ett intresse väcks som leder till frågor

Själva fenomenet personregi verkar vara svår att få grepp om och kanske även lite mystiskt: vad
gör man egentligen? Vad handlar det  om? Vad är det för slags “rum” som uppstår mellan
regissörens blick och instruktioner och barnens lek?

I såväl forskningslitteraturen som i handböcker finns det mycket skrivet om hur barn själva kan
göra teater och utveckla pjäser; även om skådespeleriet - men ganska litet om regi och ännu
mindre om det som man kan kalla för “personregi”. Det höjer svårighetsgraden för denna
undersökning. 

Då väcktes en undran och intresset att utforska fenomenet. Vem är det egentligen som arbetar
så? Finns det tillfällen för barnen att spela med regi? Med vilka metoder arbetar man då?
Varför? Vad är det som är så ”magiskt” och roligt?

Hur är det möjligt att man skapar fram en fiktiv situation – tillsammans – , med att agera
specifikt i verkligheten (med att ge instruktioner) så att resultatet – och själv processen – blir en
utvecklande upplevelse av ”liv”? Hur kan man hitta på saker för att skapa fram verklighet? En
verklighet som kan vara intensivare och verkligare än vardagen. (Och även än andra former av
lek.)

1Det finns olika sätt att strukturera uppsatser som leder till olika benämningar av kapitlen. Jag lät
mig inspireras såväl av Rieneckers et. al. (2008) förslag som av Schött et.al. (2007). 
2Som utbildning har jag en M.A. i filosofi, teater- och filmvetenskap som ledde till undervisning
och forskning i estetik och politisk filosofi (FU Berlin och Basel). Tidigare har jag arbetat i
Schweiz som regissör i en teater som spelar pjäser för barn (”Figurentheater St.Gallen”). Mitt
hantverk som regissör och skådespelare har jag därifrån samt från utbildningar och kurser vid City
Lit och Royal Academy of Dramatic Arts, London, samt bland annat Dramatiska Institutet,
Stockholm.
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1.2 Beskrivning av fenomenet och kontexten

En regissör har många olika uppgifter som ska leda till att skådespelarna kan spela en bra
föreställning för en publik. 

1.2.1 Personregins plats i regiarbetet

Den kanske under de sista trettio åren mest kända regi-utbildaren i Sverige och professorn vid
Dramatiska Institutionen Martha Vestin (2000) placerar regissören i en triangel där
”skådespelarna”, ”publiken” och ”pjäsen”/“ämnet” bildar de tre hörn som det gäller att förmedla
mellan.

I detta förmedlingsarbete sker det att man ska förbereda pjäsen samt analys och regiidé,
organisera repetitionerna, samarbeta med ljus, ljud, kostym, jobba fram material med
skådespelarna, instruera, vara ansvarig för genomgångar och lämna alla i fred när det kommer
slutligen till föreställningen. I detta har fenomenet ”personregi” sin speciella plats.

Det är ofta så att hela den stora komplexa teaterberättelsen blir berättad genom (mer eller
mindre) subtila förändringar i ansiktet av dem som spelar, kroppsliga nyanser, rörelser, röster
som uttrycker de inre relationerna som figurerna har till varandra. Och personregi syftar just åt
att arbeta med den här dimensionen. 

1.2.2 Beskrivning och definition av fenomenet

En grupp av barn framför en scen som de har repeterat eller är på väg att repetera framför
ögonen på en regissör. 

Då blir det tydligt: nu spelar vi upp något. Regissören tittar på. Och sen reagerar hon eller han
på det. Detta kan ta mycket olika uttryck: det kan vara en muntlig feedback (jag har sett det där
och det där och det går bra, men det funkar inte så), muntliga tips (försök så och så); men även
en kroppslig reaktion (regissören testar själv en rörelse för att se hur det känns; regissören säger:
du ska stå där och komma därifrån; eller frågar: vad pågår inom dig, vad tänker du på?); det kan
leda till nya improvisationer och till en nu situation där man här och nu spelar upp samma scen
för regissören. Efter en tid kommer man överens om att det där sättet – ungefär – passar bra och
löser uppgiften att berätta det som ska berättas för publiken (som regissören representerar) inom
hela berättelsen. Alla ”fixerar” det i minnet och går vidare till nästa scen.

Om man introducerar personregin så här består den utav två delar: tittandet (där barnen spelar
upp en scen för en regissör som representerar en kamera eller en publik) och agerandet där
regissören och barnen kommer fram till en förändrad förståelse av scenen, rollen, gestaltningen.
Personregin har då funktionen att leda barnen till att vara så förberedda att de kan gå in helt och
hållet i uppträdandet – utan att tänka på texten, på uttrycket eller någonting annat. Man bara
spelar.

Meningen med den typen av personregi blir då och då ifrågasatt - kanske mest framgångsrikt av
den amerikanske författare, regissör och teaterteoretiker David Mamet (född 1947). Han påstår -
medvetet polemisk (Mamet 2010) - att det inte finns en skådespeleri- eller regiteknik, bara
modet att stå på scenen och säga rätt sak vid rätt tillfälle så att man blir sedd och hörd. Han tar
därmed avstånd från en manisk verksamhet (i praktik och teori) där skådespelaren tillsammans
med regissören arbetar sig in i rollbeskrivningar och övningar. 
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Den här uppsatsen kan man däremot se som ett försök som syftar till att visa på det som är
värdefullt i den verksamheten. Det är ingen tillfällighet att Mamet står öppen i sina teaterböcker
för en neoliberal republikansk politik som sätter fokus på individens ansvar. Som jag har
definierat personregi under arbetets gång så är själva processen av att bli personregisserad
någonting relevant och bestående i sig, inte bara en förberedelse. Det är en viktig upplevelse
som sådan, som social interaktion.

Under arbetet använder jag mig av en bred definition av personregi som syftar på själva mötet
mellan regissören och barnen och interaktionen som tittandet och instruktionerna innebär. Där
ingår även frågor om det som man kallar för ”blocking“ på engelska (med en missledande term),
alltså uppgiften att placera skådespelarna i rummet, bestämma vem ska göra vad var och när i
relation till alla andra. Men det som definierar personregi-momentet tydligast är det konkreta
konstnärliga mötet mellan regissören och barnens fantasi som sökandet efter det passande
uttrycket (för att driva fram en historia). Regin handlar mest om att skapa en helhet som
möjliggör för en publik att se, höra och njuta av en berättelse som är berättad genom det som
sker mellan personerna på scenen. Det handlar mycket om att skapa rätt fokus. Hur gestaltar
man handlingen, relationerna på scenen. Det innebär ju att det som man påverkar med
personregins instruktioner, ganska så små uttrycksförändringar i gestaltningen av en scen, står i
förbindelse med hur man ser på just scenen och funktionen av scenen i pjäsen - och hur man ser
på pjäsens dramaturgi (Gate/Hägglund 2004; Erberth/Rasmusson 2008). Följande tabell ska
förtydliga personregins plats:

Tabell 1. Personregins plats i regiarbetet  

Syftet Relevans Metod-exempel

Pjäsen Vad handlar den om? Varför ska man
berätta den?

Spela hela pjäsen rakt
genom först

Rollbesättningen Att göra alla delaktiga Alla ska känna sig
lika viktiga

Alla får läsa alla roller
och kommentera

Stolpmanus Förstå den inre logiken,
dynamiken

Att ge en känsla för
förloppet

Man delar ut repschema
med hela stolpmanuset

Scen-för Scen
/Grovförloppet

Vad är funktionen av
scenen i berättelsen?

Skapa en dramatisk
dynamik

Låt barnen improvisera

PERSONREGIN Detaljarbete inom en
scen

Levandegöra
uttryckssättet

Se nedan (som-om;
varför; tänk-så-här; ...)

Genomgånger/
Övergånger

Att skapa en helhet Publiken ska kunna
förstå och se allt

Detalj-feedback
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1. 3 Personregi just med barn och ungdomar

En motivation bakom detta arbete var att förstå vilka olika metoder det finns för att arbeta med
olika åldersgrupper.

1.3.1 Åldersskillnader

Om jag använder ordet ”barn” ingår alla människor mellan ungefär sex eller sju och femton år
(ungdomar: upp till arton eller tjugo år). Det är ganska bra att påminna sig om att barn är också
människor och inte nån annan sorts varelse. Det var ett medvetet beslut att inte titta på
barnteaterverksamhet som arbetar med de som är yngre än sex, sju år. Jag är tveksam till
försöket att prata om personregi angående den åldersgruppen: Det har att göra med ett fenomen
som Sue Jennings har skrivit om i sina böcker – Sue Jennings är i den engelskspråkiga världen
den ledande drama/teaterterapeuten och har bland annat på 70-talet byggt upp ”Central Schools”
teaterterapeutisk avdelning i London. Även om alla barn från sin första levnadsstund har en
naturlig begåvning till leken så behöver vi några år för att utveckla konceptet “roll”, att spela en
roll – och inte bara markera en fiktiv dialog (Jennings 2007).

1.3.2 Lek mellan bearbetning och konst

Som den moderna utvecklingspsykologin (och inte bara den) har upptäckt har leken en särskilt
plats i barnens liv3. Den är ett lättillgängligt och ofta roligt sätt att bearbeta deras liv, att
förbereda saker som är svåra, att uttrycka saker som man kan inte bara säga rakt ut, att utforska
nya vägar. Banbrytande var bland annat den engelska psykologen Donald Winnicotts (1896-
1971) insikt i grundbehovet av så kallade mellanrum, lekrum: där barnens inre (önskan, behov)
och det reala yttre möts i en mellanvärld där objekt (som teddybjörnen) kan ta an sig inre
uppladdningar och blir levandegjort av den inre längtan. Mellanrummets värld blir lekens värld
som leder barnen inte alls bara bort från sitt liv till en påhittad artificiell konstruktion, men
tvärtom levererar en icke-bedömmande plats där de kan komma i kontakt med sitt ”sanna själv”
(Winnicott 2003) i samspelet med verkligheten och andra. Eller som tyska författaren Friedrich
Schiller hundra år tidigare skrev om människan - som får leka: här blir jag människa.

Inom personregin är man som vuxen regissör helt beroende av barnens leklust. Däremot ställer
man sig inte frågan varför någon kommer just på den idén. Arbetet har inget terapeutiskt inslag
– som kan vara mycket befriande därför att det är tillåtet att fritt skapa fram material utan att bli
bedömd eller analyserad. Tvärtemot blir även de märkligaste impulser och idéer användbara för
att skapa något vackert i en ömsesidig process av inspiration. Däremot kan inte bara
bearbetningen av livserfarenheter som sker genom lek, utan framför allt själva mötet med en
vuxen som är på riktigt intresserad av barnens skapande process vara mycket utvecklande.

1.3.3 Ett dolt fenomen

Redan personregi själv är en ganska dold företeelse, sällan beskriven i litteraturen. Detta gäller i
alla högsta grad för barn- och ungdomsteater. Även om det onekligen finns många dramaledare,
lärare och regissörer, från grundskolan till Dramaten som arbetar med barn och ger personregi,
verkar fenomenet vara ganska obelyst och litteraturen mycket begränsad. Detta beror väl på två
faktorer: en ideologisk och en praktisk. Ideologiskt sett har barnteaterverksamheten under de
3Winnicott (2003), Stern (2005), Hägglund (2011).
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sista femtio åren satt sin fokus mycket på dramaleken som under en lång tid spelades ut mot det
teatrala framträdandet för en publik. Ett exempel på detta är Gavin Boltons självbiografiska
notiser som skildrar exakt denna väg från regissör till dramaledare (Bolton 2000). Därmed
hamnade uppträdandet lite i skymundan. Det praktiska skälet för att personregin med barn inte
är det mest utforskade fenomenet är att personregin generellt är föga utforskad i teorin – det är
ett hantverk som ges vidare från generation till generation eller som erövras från individ till
individ, något i alla fall mycket personligt.

Men samtidigt skulle jag vilja påstå att det även finns många överlappningar med Dorothy
Heathcotes (1926-2011) och Gavin Boltons (född 1927) arbete med barngrupper där de försätter
barnen i en fiktiv situation, stämning, plats. Denna engelska duo och deras specifika verksamhet
kan knappast överskattas som dramapedagogikens stora förkämpar under hela andra hälften av
nittonhundratalet. Mycket av det som de här intervjuade regissörer berättar om arbetet med sju
till tioåringar påminner mycket om Heathcotes arbetssätt (1996). Hon är - som ledare som
försätter barnen i en fiktiv situation där hon är med som agent - någon sorts regissör, fast just
personregin faller bort i den meningen att hon inte korrigerar ett uttryckssätt. Däremot skapar
hon fram en fiktiv situation och en laddning i situationen så att barnen själva får impulsen att
agera fullt ut i rollen.

1.4 Frågeställning och syftet samt avgränsningar

Syftet med denna undersökning är alltså att förstå denna dolda verksamhet samt belysa frågan
hur man kan och ska gå till väga när man arbetar med personregin med barn; att ge konkreta
arbetsverktyg till dem som är verksamma; att inspirera alla intresserade till att utveckla egen
verksamhet; att lyfta fram en interaktion där barnen blir hjälpta till och värdesatt i deras
spontana tillvaro. 

Hur arbetar egentligen etablerade regissörer och dramapedagoger med barn med ”personregi” -
alltså med feedbacken som hjälper till att ett barn hittar ett uttryckssätt som är trovärdigt, ett sätt
att spela som är livligt. Hur gör man och varför? Vad är det för en typ av handling, interaktion?
Vad ska man titta på? Varför? 

1.4.1 Praktisk fokus

I detta arbete kommer att finnas teoriexkurser som försöker belysa mekanismer som ligger till
grund för att några metoder fungerar bättre än andra. Men frågeställningens fokus ligger på det
praktiska: vilka metoder finns, varför? Hur gör man? Vilka vinklar finns, vilka
tillvägagångssätt? Vilka sätt att se på uppgiften? Vad vill man egentligen skapa fram? Vad är
måttstocken för regissörens arbete? Därför bestämde jag mig – som jag beskriver i
metodkapitlet – för att intervjua regissörer för att få fram deras egna metodbeskrivningar.
Tyngdpunkten ligger alltså på nyfikenheten inför bredden av dem befintliga verksamheter.

1.4.2 Personregins otydliga gränser

Det finns en grundläggande svårighet med att begränsa sig till själva mötet som personregin
utgör: mycket av det som händer under instruktionsarbetet är influerat av helt andra processer
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inom regiyrket, till exempel hur man har byggt upp själva gruppen av barnen som ska spela
ihop. Eller med funderingar på hur skådespeleriet över huvudtaget är länkat till andra
dimensioner av den konstnärliga gestaltningen (som musik, ljus, sceneri). Det kan vara så att ett
barn står still mitt i rummet och det som pågår inom detta barn eller inom rollfigurens själ blir
uttryckt genom ett tumult som pågår runt omkring den. Det innebär att personregin är bara ett
medel i en stor palett av andra konstnärliga uttrycksmedel som ska spela ihop. Därmed kommer
uppsatsen – ganska naturligt – att handla mest om ”realistiska” projekt – som enligt den här
undersökningen utgör den största delen av barnteaterverksamheten. Men några mer
avantgardistiska eller experimentella metoder kommer också att hamna i blickfältet.

2. Relevans

Det finns en aspekt av mötet mellan barn och regissören som jag skulle vilja lyfta fram. Vad
händer egentligen när man säger till ett barn: du spelar roll – för mig. Jag tillbringar tid i en
kreativ situation där vi kan samarbeta. Jag värdesätter det vad du gör, din fantasi, ger dig
spelrum att experimentera, förkasta, göra om. Ser man på det sättet på verksamheten, framstår –
åtminstone för mig - personregin som ett arbete som är otroligt värdefullt, även utöver allt som
har att göra med pedagogiska mål, kunskapsförmedling inom estetiska ämnen, personlig
utveckling eller kompetensförmedling. Och utöver all konstnärlig landvinning (Sternudd 2000).

Det är vanligt att dela upp pedagogiken i två dimensioner, lärandet/fostran och omsorgen/ta-
hand-om-delen (Stensmo 2007). Var hamnar då (preliminärt) personregins arbetssätt? Vad sker
egentligen i dessa möten när barn och vuxna samarbetar? Resultatet blir ju bland annat en
upplevelse av att bli värdesatt (som jag helt enkelt påstår). Det verkar vara en alldeles egen
dimension som befinner sig någonstans mitt emellan eller bortom de två andra. Det har också att
göra att man ju samarbetar, leker och skapar tillsammans. Min tes är alltså: det finns en speciell
”funktion” av den här situationen där en regissör tittar uppmärksamt på barnens framträdande
och ger feedback samt stimulerar fantasin; en funktion som kanske inte riktig kan uppfyllas av
andra delar i teater- eller pedagogiska verksamheter. Det är en ganska sällsynt situation, för att
ta upp min egen erfarenhet av skol- och andra sammanhang: En vuxen vill verkligen lyssna och
se ett barn, och barnen vill verkligen bli sedd och lyssnat på och även korrigerad och tipsad av
en vuxen. Blicken går inte på det vad barnen gör och frågar om det är bra eller dåligt (och
betygsätter...). Blicken går på ena sidan på en berättelse där barnens framträdanden ska vara en
del av samt på barnens egna lekidér och påhitt. Och på andra sidan på barnens förmåga att spela
annorlunda, pröva sig fram till något som stämmer väl till just detta barns uttrycksförmåga och
fantasi. Denna blick säger också: jag tror på dig, du kan spela detta, det finns inom dig, du får
våga, gå till en gräns där det blir vackert och kanske lite konstigt eller galen. Man kan göra om.
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3. Metoddelen

Undersökningsmetoden själv är inspirerad av ”grounded theory” i den mån att jag försöker att
studera en social kontext - interaktionen mellan barnen och regissören - för att vinna en teori
omkring det som pågår där, så att säga. Grundad teori utmärker sig just i det att man har ingen
färdig teoretisk mall som man testar. Man fördjupar sig i det sociala materialet och skapar fram
ut ur den en tolkande förståelse och förklaringsmodell för frågan: ”Vad är det som händer här?”
(Glaser 1978). Kodningsprocessen, organisationen av materialet, växer ur materialet själv och är
inte bestämt i förväg. Jag följer här Fejes och Thombergs (2009) modell av ”grounded theory” i
”Handbok i kvalitativ analys”. Creswell (2013) betonar också att ”grounded theory” lägger
märke till teorivinning ur sociala interaktioner för att öppna möjligheten för förändrad praktik –
som passar bra för syftet för denna undersökning.

Möjliga värdefulla metodalternativ hade varit: att prata också (eller bara) med barnen om deras
erfarenheter; att filma det konkreta regiarbetet och göra en etnografisk fältstudie av samspelet
mellan regissörer och barn; att regissera själv och göra om och testa (som arts-based-research
eller action research). Behovet av att prata (och inte titta eller filma) kommer också från min
ovan nämnda erfarenhet att det finns få texter omkring personregin överhuvud taget.

På grund av de just presenterade intressen och antaganden bestämde jag mig tidigt att söka upp
olika regissörer som har mycket erfarenhet av personregin - och att intervjua dem. 

3.1. Intervjuerna - urval av referenspersonerna och intervjumetodiken

Urvalet av de regissörer som jag pratade med skedde framför allt med en tanke i bakhuvudet
(som går utöver de ovan nämnda och det naturliga kriterium av tillgänglighet som innebar
någon slags närhet till Stockholm i detta fall): De ska vara del av en stor etablerad verksamhet –
så att de representerar mer än sig själva. (Det var inte lätt att förskaffa mig en överblick över
den befintliga verksamheten; varken RAD, dramapedagogernas organisation, eller ATR,
amatörteaterns riksorganisation, förfogar över listor där man kan se vilka kommunala eller
privata verksamheter som finns för barn och ungdomar som vill spela teater samt vilka
arbetsplatser för regissörer. Därmed var jag tvungen att följa spår från min egen samt min
handledares bekantskapskrets  – och fråga mig vidare på så sätt; samt att ringa de kommunala
kulturansvariga.) Jag kommer att presentera de enskilda regissörerna samt deras bakgrund i
kapitel 5.

Det har utkristalliserat sig under arbetets gång att personregins metodik är något individuellt och
därmed ska man vara mycket försiktig med att generalisera. Men ändå kan det finnas en delad
metodik, grundhållning eller vision i själva institutionen där arbetet pågår. Konsekvensen av
denna observation blev att jag namnger alla regissörer därför att de pratar som unika pedagoger
och konstnärer för sig själva – men att jag presenterar i början även deras institution som
(diskurs-)kontext som de arbetar i. (Dessutom är flera i alla fall igenkännbara för alla som är
verksamma i kontexten; det skulle vara svårt att anonymisera dem.)
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Att intervjua fler än de sex personer i fem olika institutioner som jag har gjort hade inneburit en
hel annan metodisk vinkel. Då hade det empiriska materialet vuxit till en sådan mängd att man
hade varit tvungen att hantera det på ett mer statistiskt sätt. Det ville jag undvika.

Urvalet i detalj skedde med en kritisk medvetenhet omkring sociala faktorer som genus och
ålder i all verksamhet. Man ska inte ge ordet bara till vissa företrädare för några delar av
samhället. Och man ska vara medveten om de rådande maktstrukturerna. Genusmässigt blev det
en representativ avbild (fyra kvinnor och två män). Åldersmässigt sprider sig det från knappt
över trettio till pensionsåldern. Därmed är den absolut yngsta generationen av teater- eller
dramapedagoger och regissörer inte representerad.

Intervjuerna pågick i exakt en timme för varje person. Jag hade - med ett undantag - inte träffat
dem innan. Alla var medvetna om att samtalet och därmed också deras uttalanden blir inspelat
på band (inte film). Det fanns inga uppföljningsintervjuer. Till grunden för alla intervjuer låg en
katalog av fem grundfrågor. Avsikten var att kunna jämföra deras synpunkter, ansatser, vinklar
och grundargument. Annars lät jag samtalet gå sin väg och avbröt ytterst sällan. Frågorna var
(förutom personlig utbildningsväg och åldersgrupper som de arbetar med): 1. Vad är
personregins plats i regiarbete? Vad vill du skapa fram? 2. Hur gör du? Vad? Varför? 3. Kan det
finnas motstånd? Vad gör du då? 4. Delar du synen att det finns några barn som spelar alldeles
fantastiskt? Vad gör de annorlunda? Kan man skapa fram den kvalitén hos alla? 5. Vilken
(social, politisk, institutionell) kontext behövs för att sådana rum kan uppstå där barnen blir
sedda av en regissör?

Man skulle kunna tänka då att fokuset av analysen ligger på språket, på uttryckssättet som de
använder i deras beskrivningar. Å ena sidan skulle jag vilja säga att det stämmer. Det är i sig
intressant vilka ord som används (några pratar mycket om ”stämning“, några inte alls; ingen
använder ord som ”uttryck“ eller ”autentiskt“ och sällan ”närvaro“ som man skulle förvänta
sig). Men ändå ligger å andra sidan samtalets och därmed analysens fokus på saken, hur de gör
och ser på personregins uppgift.

3.2 Begränsningar

Mot slutet av undersökningen kommer det finnas ett avsnitt som handlar om metodkritik. Där
tar jag det upp som kom fram under arbetets gång som mer problematisk. Här presenterar jag
bara de reflexioner som hänvisar till inneboende problem eller begränsningar i själva ansatsen.
Att jag intervjuade regissörerna betyder: Jag vet inte om de verkligen beskriver deras
verksamhet på ett bra eller även korrekt sätt. Många korrigerade sig själv under samtalet och
säger till exempel plötsligt: ”nej, så gör jag inte alls...”. Sådana metakommentarer antyder ändå
att det finns en medveten vilja att redogöra för vad de gör. Ändå ska man titta på resultatet
utifrån synpunkten att det är det som de språkligt formulerar som deras regiarbete. Dessutom
kan jag inte säga om barnen tycker om att blir regisserade på det sättet som mina
intervjupersoner beskriver att de gör. Däremot kan man hålla fast att alla regissörer som är
citerade här är framgångsrika i den meningen att de har skapat fram många mycket uppskattade
föreställningar med barn under många år i erkända institutioner: Ung Teater Täby, Sagateatern
Lidingö, Enskedespelet, Skara Skolscen, Stockholms Stadsteater, Uppsala Stadsteater och
Dramaten.
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4. Teoretisk ram

Man skulle kunna ställa sig stora filosofiska frågor omkring personregi-situationen om man
utgår ifrån från denna beskrivning: Genom personregin hjälper en regissör en skådespelare att
genom inlevelse/upplevelse hitta i sin roll ett levande och mänskligt uttryck som stämmer ihop
med den fiktiva situationen som rollen befinner sig i samspelet med omgivningen (de andra,
saker och ting etc.) - och skapar en möjlighet för skådespelaren/barnen att leva ut just det.4 

Sådana mer filosofiska teorifrågor omkring personregi skulle kunna vara: Vad är det för en typ
av interaktion, kommunikation; alltså det ömsesidigt stimulerande? Vad gör ett uttryck,
inlevelse levande och mänskligt? Varför har vi inte alltid ett levande och mänskligt uttryck?
Vad är en fiktiv karaktär i en fiktiv situation? Varför och hur kan vi människor tänka oss in i
det? Vad innebär ett levande och mänskligt samspel med andra? Hur skapar man ett kreativt
socialt rum som möjliggör allt detta?

Men denna undersökning kommer bara att tangera de frågorna (framför allt i diskussionsdelen
av resultatkapitlet). Mest relevant blir någon sorts antropologisk grundbild under ”kodifierings”-
processen (i resultatdelen), alltså frågan vad ”fantasi” egentligen är, hur den är förknippad med
den moderna klassiska uppdelningen av en mänsklig själ i viljan, känslor och tänkandet; och
med uppdelningen av den moderna människan, även i universitetssammanhang, i natur/kropps-
och själs-delen. (Så har under uppsatsskrivandets gång dramapedagogikens avdelning på
Stockholms Universitetet bytt fakultet, från av att var en del av naturvetenskapen till att vara en
del av humaniora.)

För att över huvudtaget kunna strukturera upp materialet, alla intervjuer, och tillgängliggöra
samtalen för förståelse och diskussion, kommer jag att bland annat fokusera på just de två
indelningar, mellan kropp och själ å ena sidan och inom själs-delen i tre ”förmågor” av vilja,
tanke och känsla å andra. Jag skulle endast vilja nämna här att fantasins roll just i den moderna
människobilden och universiteten har minst sagt varit problematisk, eller nästan obefintlig. 

I denna undersökning ställer jag mig i en specifik teoretisk (svensk och global) tradition som
förknippar fenomenologisk forskning - framför allt den franska filosofen Maurice Merleau-
Ponty (1908-1961) - med utvecklingspsykologisk - Daniel Stern (född 1934), John Bowlby
(1907-1990) och Mary Ainsworth (1913-1999), samt interaktionsteori med lekteori - Donald
Winnicott (1896-1971). Det främsta resultatet är Anders Brobergs et.al. dubbelbok:
”Anknytningsteori” (2006) och ”Anknytningsteori i praktiken” (2008).

Grundtesen inom denna tradition är att barn från allra första början samspelar med sina föräldrar
för att nå närhet, hjälp, trygghet och skapar förtroenderelationer, anknytning just genom kreativa
interaktioner där fantasi och lekfull kommunikation med alla sinnen spelar stor roll.

4Därmed har man avgränsat allt det som en regissör gör, men som den här texten inte kommer att
fokusera på därför att det ligger utanför personregins ram:

- Textanalys; mask, kostym, ljud, ljus och scen-analys samt hela
sceneri/blockingsprocessen; helhetens rytm och kontur. Också här gäller att man kommer in i dem
områden genom personregin, men bara indirekt.

- Vad det innebär att bygga upp en karaktär, rollfigur som sådant (vilket djur är
mest lik...) – personregin sysslar däremot i första hand med konkreta yttringar i konkreta sceniska
situationer. Naturligtvis arbetar man indirekt också med fördjupningen av rollkaraktären, men bara
indirekt.
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Grundläggande för denna ansats är övertygelsen att vuxna kan mer eller mindre bidra eller även
förhindra att barnen kommer i kontakt med sig själv (Winnicotts ”true self”, Sterns ”Jaget”,
Merleau-Ponty´s full gestaltupplevelse, Bowlbys ”connected” själv) – just genom sättet hur de
samspelar. Detta skapandet av närvaro i samspel är av fundamental betydelse för barnens senare
personlighetsutveckling.

Jag kan inom ramen för den här uppsatsen omöjligt diskutera och rättfärdiga denna väldigt
specifika bild av människan och mellanmänsklig interaktion som är allt annat än alternativlös.
Så skulle diskursanalytiska, postmodernistiska, performativa teoriansatser inte bara beskriva
fenomenet annorlunda, men kanske även ifrågasätta att de grundläggande delmoment som ett
”true self” eller ett lyckad samspel och närvaro över huvudtaget finns. Men det är för läsaren
säkert relevant att veta från vilken teoritradition frågeställningen och undersökningen är
inspirerad. Tillsammans med ansatsen blir ju nu även de värderingarna synliga som präglar
forskningen: det vad jag anser som fungerande, eftersträvansvärd, även hälsosamt.5 

4.1 Dramapedagogisk forskning

När jag först vände mig till forskningslitteraturen inom ämnet teater/dramapedagogik som
behandlar personregin (överhuvudtaget och särskild med barn), då var jag tvungen att fastställa
att den är nästan obefintlig – så vitt jag med mina sökningar och min erfarenhet kan överblicka
forskningslitteraturen. Det finns få böcker och artiklar som sysslar med frågan – eller som påstår
att göra det. Men när man läser dem, så finns det ytterst få konkreta analyser. Det gäller till
exempel för Rasmusson, Hagnell och Wood. En relevant studie är Rasmussons och Erberths bok
(2008) ”Undervisa i pedagogiskt drama”. I trettonde kapitlet ger de en inblick i ”regiarbetet med
barn i elva, tolvårsåldern”. Författarna sammanfattar forskningsresultat så: ”Men givetvis måste
rollarbetet i mycket högre grad än när man arbetar med vuxna utgå från barnens behov, kunskap
och färdigheter” (s.233). Men boken skildrar egentligen nästan bara allt som pågår runt omkring
personregin: förberedelser, leken och så vidare, men inte vad man egentligen gör och säger. Det
är representativt även för de andra böckerna. Hagnells (1983) och Woods (1999) böcker är
specifikt om barnteaterverksamhet, men båda är bara marginellt inriktad mot regiarbete med
barn – fokus ligger hos båda på regin med skådespelare för barn. 

Däremot finns det mycket klok forskning inom dramapedagogiken omkring personregins
”grundsituation“ som sådant (inte vad och hur och varför man gör, men vad det syftar till och
vad man egentligen sysslar med då i ett metaperspektiv). I Kent Hägglunds avhandling (2001) –
samt andra böcker han är inblandad i som “Dramabok” (2011, s.140-142) – finns det
reflektioner omkring själva utmaningen med personregi: ”En vanlig uppfattning är att
skådespelare under repetitionen lär sig vad de ska säga och göra och sedan upprepar det gång på
gång tills de kan det. Detta är en vanföreställning – repetitionerna är en mångfacetterad process
där regissör och skådespelare tillsammans undersöker textens möjligheter […]. Man prövar sig
fram.” (s.200) Särskild processen hur man skapar ett tryggt rum där alla är beredda att pröva
5Här kan jag bara nämna att personregins grundfenomen (att möjliggöra det interaktiva
fantasiarbete som hjälper barnen att vara levande i kontakt med sig och andra) som mina
referenspersoner pratade om och som jag själv är intresserad av är som fenomen någon slags
provokation mot en postmodern, men även bourdieuisk eller performativistisk människosyn och
världsbild som dominerade stora delar av teoridiskursen under de sista tjugo åren.
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sina vingar är ett av Hägglunds grundläggande teman. Detta kommer att återspeglas i kapitlen
om ”grundhållningen” som inleder diskussionsdelen av denna undersökning.

Här skulle jag dessutom vilja nämna Mia-Marie Sternudds (2000) mycket breda studie av
teoretiska beskrivningar av dramapedagogisk verksamhet där några sidor tangerar
problemställningen av personregin, särskilt de som handlar om det
konstnärliga/konstpedagogiska perspektivet. Jag skulle vilja lyfta fram hennes beskrivning av
det som just sker i personregins arbete med barnens ”gestaltning” av sina uttryck:

”Kritiken handlar inte om att bedöma elevernas kompetens eller duglighet som
skådespelare utan det är rollerna, handlingen, dialogernas täthet, ageringen, samarbetet och
tempot, som studeras utifrån vad gruppen tillsammans vill uttrycka. […] Kritikens värde är
[...] att den väcker nya tankar och sätter igång fantasin, vilket medför att elevernas
observationsförmåga och bedömningsförmåga ökas samt att alla blir delaktiga i hela
arbetsprocessen.” (s.61)

Och Sternudd avslutar detta avsnitt med ett citat av Elsa Olenius, ”Vår Teaters” grundare:

”Efter varje improvisation är det alltså många och långa resonemang. Efter varje imp.
kommer kamraterna, som sett på, med sin kritik. De får lära sig att först säga det positiva,
så ger ledaren sin hänsynsfulla värdering. Använd aldrig ironi, men använd känsla för
humor och dra fram fördelar utan att ge avkall på kvalitet. Vi måste alltid låta barnen få
tillfälle att tala om vad som bildar bakgrund för en känsla eller reaktion. Vi ska hjälpa dem
att tränga in i personens förutsättningar och hela inre liv.... Därigenom kommer gruppens
människokännedom att utvecklas och barnen uppövas i att uppfatta sina medmänniskor
med samma varma förståelse, som de själva vill finna hos andra.“ (s.61)

Därmed blir det naturligt att vidga blicken och ta till sig inte bara de filosofiska och
psykologiska studier som finns i området, utan framför allt den praktiska litteraturen som
beskriver regissörens och skådespelarens hantverk inifrån: handböckerna. Kunskapen inom
personregins området handlar i största utsträckning om något som man kallar för ”implicit
kunskap“. Det är ett hantverk där oftast den utförande själv inte kan riktig fatta i ord det som
pågår. Ändå skulle väl ingen betvivla att man arbetar utifrån implicita teoretiska modeller som
går att lyfta fram.

4.2 Interaktiv fantasi (Johnstone, Bowlby)

Följande reflexioner har till syfte att skapa fram en teoretisk bakgrund som underlättar sen
arbetet under analysdelen i detta arbete. En utmaning av undersökningen var ju att hitta
strukturer för kodnings-processen för allt som har kommit fram under intervjuerna. De begrepp
som är mest relevant i fortsättningen blir då: ”att vara i kontakt” (4.2.1) eller ”förlora kontakten”
(4.2.2), samspelet mellan vilja, känslor och fantasin (4.3), och anknytningen till en viss sorts
”interaktiv fantasi” som är det övergripande temat för resten av detta kapitel.

Teoritraditionen som jag ställer mig bakom (Broberg et al 2006) har tesen att just barn har en
genuin medfödd förmåga och grundbehov efter sociala rum och samspelsformar (som tar form i
lek) som går hand i hand med att skapa en inre och yttre ”kontakt” (på engelska: att vara
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”connected“).6 Men de behöver medlekande vuxna som hjälper till att bygga upp denna intra-
och intersubjektiva dimension. Och å andra sidan kan vuxna tvinga barn att gå ut ur denna
dimension och detta connected-vara. Det är i min läsning Johnstones, Sterns, Bowlbys och
Ainsworth pedagogisk-socialpsykologiska tes. Dessa forskare omformulerar i sina egna termer
vad denna interaktiva fantasi (som personregissören ska stimulera) egentligen består i. Därmed
handlar teoridiskursen inte om en epistemologisk modell (hur konstruerar jag världen i mitt
inre), men om en pedagogisk och socialpsykologisk: hur skapar jag de sociala rum där det finns
lyckad samspel så att denna inre kontakt blir möjligt?

4.2.1 Interaktiv fantasi och att vara ”connected” eller frånkopplad (Johnstone,
Bowlby)

Då ställer sig frågan hur man når denna fulla kontakt, denna an-koppling till fantasin? Effekten
är tydligen att upplevelsen av världen blir mycket mer intensivt. Man är helt enkelt mer vid liv. I
den ovan nämnde forskningstraditionen är svaret: genom att öppna för barnen dess naturliga
begåvning att samspela; alltså genom att låta bli att blockera den. Mekanismen är inte nån sorts
ansträngning eller prestation i den meningen att man ska ”pusha“ sig till fantasin, men man ska
hitta vägar att gå omkring blockerings-försök. Det är även teaterpedagogens Keith Johnstones
(född 1933) grundinsikt i sitt arbete med barn.  

Johnstone undersökte först som lärare och sedan som teatercoach i Londons teaterlandskap (till
exempel vid Royal Court Theatre) olika vägar att nå denna spontana fantasidimension. Han blev
sedan världskänd med sin bok ”Impro”, sina workshops, även i Sverige, och sin
teatersportsgrupp som sedan 80-talet har sin hemvist i Kanada. I strikt mening är han inte en
akademisk forskare eller teoretiker. Att jag använder honom som om han vore det beror å ena
sidan på den bristande teoretiska litteraturen utöver de ovan citerade forskare. Å andra sidan
medger han själv i sin ”Impro”-bok att den kan läsas som en typ av praktisk forskning. Där
beskriver han processen så: allt blir mycket mer livligt, ”connected”, intensivt – när man
slappnar av, inte har trycket att göra rätt, ”representera“, spela realistisk eller måla korrekt; och
hittar in i en dimension av spontan improvisation, där hela människan är med med kropp och
medveten samt omedveten själ. Han åtskiljer två typer av fantasi. Att improvisera betyder inte
bara att hitta på intellektuellt, tänka sig ut, men framförallt och egentligen: att omedelbart ta
upp: att till exempel låta kroppen, handen gripa i en imaginär tvättmaskin och ta ut en sak, utan
att man hittar på kognitivt i förväg, men genom att låta handen bestämma i ögonblicket när man
tar ut det vad det är som tas upp. Det krävs mod och därmed en trygghet i situationen. Hela hans
bok är skriven mot en kognitiv hitta-på-fantasi och för en kroppslig fantasi som kopplar oss till
denna dimension där vi är helt vid liv, ”connected”.

Mer eller mindre alla teorier omkring att spela teater och improvisera delar samma mål men
skiljer sig betydligt i förslag på medlen. Målet är att koppla an sig till en viss sorts fantasi - en
som man kan dela med andra och publiken; en som är levande och livligt; en som ger spelet
trovärdighet och öppnar upp ett lekrum. Johnstones tes är dessutom att vi genom detta blir
kopplade till en dimension av generositet, hjärtlighet, sårbarhet också som inte står i motsats till
en styrka. Denna tes finns också i de andra företrädare för den här presenterade teoritraditionen
(Broberg, Stern, Bowlby etc.): att vara i kontakt med sin fantasi innebär automatiskt att vara i

6Angående måttstocken för detta ”fulla liv” har jag utvecklat en teori som kretsar omkring
begreppet ”connectedness” i min bok ”Menschliche Räume” (2011). Där presenterar jag Sterns,
Johnstones och Bowlbys teorier just som praktiska metoder för att skapa levande relationer.
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kontakt med sitt hjärta - för att säga det i ett språk som inte verkar vara vetenskapligt. Att ha
öppna ögon för den andre, möta den som ”Du“ och inte bara instrumentellt och att vara i
kontakt med sig själv, sin kroppslig/andlig fantasi är bara två sidor av samma sak, påstår de.

Följer man detta spår, då blir uppgiften för pedagogen att skapa de miljöer, rumsliga och sociala,
och de samspelsformer som gör att barnen kan ”ta upp“, tillåta sin naturliga fantasi vara med i
samspelet med andra, lyfta sina vingar. Utan trycket av bilden att man ska göra rätt. Det är
magin med teatern: när två människor hittar på och tar upp från varandra utan att ifrågasätta
varandra, blind så att säga (eller rättare sagt utifrån blicken), i ett oavbrutet samarbete som ingen
av de två äger själv.7

I analysdelen av denna undersökning kommer vi att möta snarliknande tankar igen som kretsar
omkring begrepp som ”den dramatiska situationen” samt framför allt ”det sceniska mötet” där
inte bara den enskilda barnens beteende står i fokus som man skulle kunna tänka när man hör
ord som ”personregi” och ”instruktion”, men hela samspelssammanhanget.

4.2.2 Interaktiv fantasi och att koppla av/på: Bowlby/Ainsworth

Varför kopplar vi oss ifrån våra impulser, behov, vårt samspel med andra? Anknytningsteorins
grundare John Bowlby (1907-1990) och Mary Ainsworth (1913-1999) upptäckte att några barn
inte samspelar, inte riktigt eller inte alls. De vägrar att koppla an sig till sitt levande känsloliv
samt fantasin. De två forskarna utgick ifrån att alla barn har ett grundbehov och en grundvilja att
samspela. De studerande nämligen beteendet hos småbarn när de blir separerade från sina
föräldrar och kom fram till att vi människor har ett mycket tydligt behov till närhet, skydd och
tröst. Vi uppfyller detta behov genom en så kallad ”anknytningsprocess“. Vi söker oss som barn
till anknytningspersoner, mest föräldrarna för att tillfredsställa de behov av närhet och skydd –
som innebär att vi går in i en interaktion som leder till att de behov blir sedda så bra som
möjligt. Men – som Bowlby och Ainsworth fastställde – inte alla vuxna är bra på att bli en
anknytningspartner som man kan lita på. Några vänder sig bort eller är inte närvarande. Det som
händer är att barnen förändrar sitt beteende, visar inte glädjen som den upplever när den möter
föräldrarna igen efter en separering. Barnen visar inte rädslan längre därför att de vet att
föräldrarna kommer att bli stressade – och visar hellre närhet när man beter sig neutralt. Att inte
tillåta sitt inre liv att komma fram till den synliga dimensionen har alltså en särskild funktion:
man skapar den bästa möjliga anknytningsrelationen och förhindrar att vuxna vänder sig helt
bort.8

Denna omfattande forskning visar: Det är inte det enskilda barnets sak att bli kompetent i att
visa känslor som allt handlar om – det handlar om att skapa rum och interaktionsformer, till
exempel regissörens interaktion med barnen, som tillåter och uppmuntrar barnen att undersöka,

7Som jag ser det är detta det fundamentala innehållet i Johnstones improbok. Just därför är hjärtat
och fantasin kopplat för honom: så fort någon börjar ”härska“ över den andre på riktigt (inte som
lek) bryts möjligheten att koppla sig till fantasin: blicken kan inte ta upp från en annan blick.
Därför är det så viktigt med att förstå status-hickhack-relationerna – om man inte ser genom dem,
förstår dem, då blockerar de tillgången till varandra och sin fantasi.
8Alice Miller (1996) har beskrivit i fallstudier hur barn kopplar sig från sina känslor och tankar när
de möter vuxenvärlden. Axlines bok om ”Dibs“ (1986) har blivit en klassiker som visar vad som
kan hända när barnen får visa det som pågår inom dem i en tillitsfull kommunikation och
interaktion med sin omgivning. Keith Johnstone (2007) har påpekat hur skolsystemet är så
uppbyggd att de flesta barn är tvungna att stoppa sina impulser (att visa sorg, glädje, rädsla), sitt
spontana inre liv - och blir konstlade på grund av gör-det-rätt-hållningen.
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stå för och uttrycka sitt inre liv i samspelet med andra utan att riskera vuxnas bortvändning.
Därmed blir begrepp viktiga som ”att koppla an kroppen till själen”, att ”skapa ett levande
uttryck”, att respektera ens ”vilja”. De dyker upp igen under analysdelen senare.

4.3 Skådespeleri/regi-handböcker och deras implicita teori

De flesta böcker om regi och skådespeleri är inte skrivna som rena teoritexter – men som
praktiska handböcker: hur man kan och ska göra. Men i ramen för detta finns det oftast implicita
och delvis explicita teoretiska modeller för processen. Just dem skulle jag vilja ta upp här och
sätta i relation till de ovan presenterade fantasi-modellerna för att skärpa blicken på intervju-
materialet.

Viktiga namn är förutom Keith Johnstone och Viola Spolin som specialiserade sig på
improvisation även ryssen Stanislavskij (1863-1938) som la grunden till det moderna realistiska
spelet på scenen samt den moderna skådespeleriutbildningen, amerikanerna Sanford Meisner
(1905- 1997) och Lee Strassberg (1901-1982) (”method-acting”) som är kritiska Stanislwaskij-
elever samt engelsmännen Declan Donellan, Brigit Panet och Barbara Houseman som arbetar
nu i London som regissörer och teatercoacher. 

De mest berömda verken inom skådespeleri-ämnet är ju i botten handböcker, man tänker bara på
Stanislavskijs ”An actor prepares”, Meisners ”On acting” och Donellans ”The actor and the
target”. 

Det finns mycket fler skådespeleri-handböcker än regi-handböcker eller “workbooks” – med det
sagt kan man bifoga att varje skådespelerihandbok också är en regihandbok, eller kanske i första
hand, en “själv”-regihandbok, medan motsatsen inte gäller på samma sätt. Av stor nytta är alla
“state-of-the-art”-handböcker som ligger mellan skådespeleriet och regin: Bridget Panets,
Barbara Housemans och Declan Donnelans böcker vänder sig till både och - men inte speciellt
till arbetet med barn eller unga. Där finner man mycket relevanta kapitel om “blickens
betydelse”, hur “sceneri”-processen går till och hur man hittar ett mer trovärdigt uttryckssätt och
så vidare.

Inom regin är det Martha Vestins bok “Regi” och Katie Mitchells “On directing” som
representerar “the state of the art” även om Vestins bok har nu några år på sina axlar och sidor.
Mitchell är en känd internationell regissör nuförtiden med London som bas, men med flera
europeiska teatrar, bland annat Dramaten, som spelplats.9 Men just ämnet ”personregi” är inte
alls av intresse för deras reflexioner. Dessutom är dessa regihandböcker inte inriktad mot arbetet
med barn. 

Det är däremot – åtminstone delvis - Viola Spolins bok ”Improvisation for the theatre”
(ursprungligen från 1963) som är en klassiker i sammanhanget. Ett kapitel är specifikt inriktad
för teaterarbete/improvisation med barn. Men där finns tyvärr knappast ett ord om personregi.
9Hennes bok är unik i den mån att hon har en radikal tes som hon sen bryter ner till alla konkreta
aktioner en regissör utför, inklusive personregi. Regin handlar enligt Mitchell – som jag läser det -
om att förstå och gestalta en pjäs så att huvud-”eventet” blir begripligt och dess utlösande ”event”
(som inte behöver ske under pjäsens handling) – begripligt genom alla förändringar i själva
relationsnätet av alla inblandade rollfigurer. Personregi handlar om att förtydliga de
relationsförändringar och om att gestalta dynamiken som leder fram till huvud-”eventet”.
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Däremot skulle man kunna läsa hela hennes bok – mot hennes explicita avsikt – som en
inspirerande metodik i att ge instruktioner. (Det går långt över detta arbetets möjligheter.) Då
skulle man ta till sig alla olika dimensioner som hon beskriver noggrant genom hela boken som
arbete med kroppen, rösten, karaktären, samspelet och så vidare.

Man skulle kunna tro att skådespeleri- och regiteorier handlar mest om fantasin som förmåga
och frågan hur man använder den i samspel med andra. Och det är delvis sant, men de flesta av
oss skulle bli förbluffade hur lite av det som står i handböckerna handlar just om den interaktiva
fantasin. Det har kanske att göra med den allt överskuggande och även idag fortfarande nästan
all skådespeleri/regi-undervisning präglande ansats av Konstantin Stanislavskij. Hans livsverk
består i att undersöka metoder för att dölja fantasin – för att skapa realism. Han verkar utifrån
detta perspektiv inte vara så intresserad av att förstå fantasi som en egen dimension och
förmåga. Det är viljan som tar istället hennes plats – åtminstone i det som blev Stanislavskij-
metoden, klassiskt nedskriven av Robert Cohen (2007). Standardmodellen inom
skådespeleriutbildningen ser därmed så ut: skådespelaren som förbereder en scen ska fråga sig
(förutom naturligtvis vis ”vem är jag”, ”var och när spelar sig denna scen”): ”vad vill jag som
rollfigur (uppnå)” (med just den här meningen som jag ska säga: i scenen; i livet); ”vilka
motstånd finns” som möter genomförandet av den viljan eller önskan (kroppslig; i rummet; i
tiden; av andra); ”vilka strategier finns” att bryta motstånden. Sen förankrar man allt detta i en
kroppslig ”aktion“ när man repeterar - som uttrycker just denna vilja mot alla inblandade
personer och bidrar att uppnå målet.

Det som händer genom detta vilja-uppnå-mål-fokus av skådespeleri-kunskapen är att
regiperspektivet (på det interaktiva fantasifulla samspelet) och skådespeleriperspektivet (på en
intellektuell förberedelse av rollen och analysen av pjäsen under min-vilja-perspektivet) går inte
hand i hand, blir skilda. Och teaterdiskursen generellt följde framför allt Stanislavskij-vilja-
diskursen.

Men varför ska rollgestaltning i en fiktiv situation över huvudtaget vara knuten till just en del av
den klassisk tredelade kognitiva själen (tanke, känsla, viljan)? Och varför just viljan? Tesen är
alltså: Realistisk inlevelse i en roll beror på en inlevelse i det vad en roll intenderar göra i just
den här scenen; som är knuten till det vad karaktären över huvudtaget har för intentioner
gentemot de andra figurer som ledar till händelser och ändrar sig på grund av händelser i pjäsen.
Det är bara genom noggrann analys av det vad man vill åstadkomma genom handling (och
genom just att säga denna fras i just denna situation) som en skådespelare kan bygga en
rollförståelse som är stadigt för hundra föreställningar. Annars, om man inte skapar en struktur
baserad på viljan, blir allt diffus intuition – så tesen.10

Mot denna modell reagerar regi- och skådespeleriteorierna samt utbildningar tills nu – därför att
den fortfarande är så dominant. Man kan se denna nutida rörelse som en emfas på samspelet och
fantasin som de två grundpelare för all regi och skådespeleri – emot vilja/strategi-ansatsen hos
de stora traditionsbildarna.11 Jag tror att det är två aspekter som spelar stor roll i denna mot-
10 Stanislavskij står ur den synvinkel inte i någon motsats till den tyske teatermannen Berthold
Brechts teateransats – som Brecht (1898-1956) och stora delar av forskningen menar. Han kräver
samma distanstagande, samma grundfråga efter makt-konstellationer; fast han placerar dem i
repetitionsprocessen och inte som Brecht med den så kallade ”Verfremdungseffekten” på scenen.
Brecht influerade även den svenske skådespeleriutbildningen genom östtysken Rudi Penka som
blev en av Sveriges ledande teaterpedagoger (Järleby 2002).
11Redan Lee Strassberg med sin ”method-acting“ står i denna kritiska tradition, även om han
presenterar sig själv som Stanislavskijs elev. Hans grundbegrepp - som jag läser honom - är
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vilja-traditionen: samspelet och den yttre impulsen; det som lockar, inte bara viljan. Hos
Sanford Meisner finns därmed redan en skillnad mellan hitta-på-fantasin och den som växer
fram utifrån samspelet, kroppens interaktiva fantasi – som i det förre avsnittet hos Johnstone.
Nutidens stora namn inom skådespeleri/regiteorier, engelsmannen Declan Donnellan som även
är aktiv i Paris och Moskva, knyter i ”The actor and the target” an till detta famösa motto för
Meisners arbete (”acting is about the other“) och formulerar Stanislavskijs ”viljan“-teori på nytt,
men nu förändrat: i hans ögon är det inte vad rollfiguren vill som driver fram hela aktionen, men
det som rollfiguren är attraherad eller motiverad av. Eller som jag skulle vilja säga det: fantasin
tar igen plats i det interaktiva mellanrummet istället för att ta plats som syster till viljan i själens
enrum.

Allt detta har implikationer för det vad personregi utgör och syftar till. Om personregi handlar
om att en regissör hjälper skådespelarna att hitta en inre kontakt till sin egen fantasi och de
andras, kommer blicken att hamna på ett djupare plan än när man bara analyserar rollfigurens
viljor som kan vara en del av detta arbete som vi kommer att se.

Tittar man med sådana ögon på historien, verkar skådespeleri- och regiteorier under 1960- till
2010-talet ha genomgått en likadan utveckling som denna tradition av psykologer,
kommunikationsteoretiker och filosofer som jag nämnde nyss (Broberg et al). Båda
traditionslinjer, skulle man kunna säga, pekar på och arbetar med en helt egen ny dimension av
”connected” fantasi och interaktion, som är grunden till det som vi kallar för mänskligt. Därmed
kan ju också den interaktionen träda fram som regins arbete också består i – det är personregins
ögonblick. Det handlar om att mänskliggöra och upptäcka det mänskliga just i interaktionen.
Med det att ”det inre i samspelet med den andre“ blir synlig, får också publiken en annan plats i
de skådespeleriteorier som reagerar mot Stanislavskij. För Stanislavskij handlade skådespeleri
och regi mest om att glömma publiken, kan man säga; att låtsas att det finns en fjärde vägg som
är transparent. Det kännetecknar naturalistisk realism. Men för hans kritiker får publiken
tvärtom en unik plats som medspelare: är fantasin en kroppslig interaktiv dimension, då uppstår
rollen och handlingen mellan skådespelarna och omgivningen, och även mellan dem och den
som sitter i publiken och tittar på. Ja, rollen och den fiktiva situationen uppstår bara mellan de
två rum, scenens och publikens, som egentligen är bara en. Publiken ska inte konsumera en
produkt – det passar bra för arbetet med barn. Därmed blir målet inte att representera, skapa
naturalistisk realism, men att öppna upp även publikens fantasi och inre kontakt.

nämligen ”sensation“ och därmed just denna märkliga mellandimension på människans yta som
samspelet och en kroppslig fantasi bygger på. Sanford Meisner är kanske den av Stanislaswkijs
elever och kritiker som driver denna linje tydligast – och som skriver i ”On acting” mest om det
vad fantasin egentligen är och hur man lockar fram den. Han pekar också på att den är värdefull
och samtidigt det organ som är mottagligt för det som är värdefullt mänskligt: längtan, fantasin
och hjärtat är ihopkopplade.
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5. Presentation av de intervjuade regissörerna

De ovan (i metodkapitlet) presenterade reflexioner ledde till följande informanter som är
verksamma vid Saga-teatern Lidingö, Ung teater Täby, Kulturskolan/Vår teater Stockholm och
Enskedespelet. Flera av dem har även arbetat som regissörer vid stadsteatrar (Stockholm,
Göteborg, Uppsala) och Dramaten. I fokus hamnar alltså stora institutioner i Stockholms-
området. Som konsult intervjuade jag även Anders Järleby från Skara Skolscen, den största
nationella scenskolan för ungdomar innan de söker sig kanske vidare till en teaterhögskola.12 

Vår teater är nu en del av Kulturskolan i Stockholm, teaterdelen, men har ett förflutet under eget
världskända labeln ”Vår teater“. Elisabeth Frick (EF) gick inte bara under sin barndom på Vår
teater, men även Vår teaters egna två-åriga utbildning innan hon blev regissör för fria grupper

och så småningom verksam på stora teatrar som
Stockholms Stadsteater och Uppsala Stadsteater samt
Dramaten. Hon jobbade i många år även med Vår teater-
grupper. När hon berättar kan hon hänvisa till alla

åldersgrupper och framför allt kontexter: från barn i enskilda föreställningar framför en
föräldrarpublik till barn som uppträder regelbundet på Stadsteaterscenen framför en betalande
publik. 

Saga-teatern ligger nära Lidingö Centrum och är en del av Lidingö
kommuns kulturverksamhet. Ungefär 300 barn besöker verksamheten
varje vecka efter skolan - barn från 8 till 20 år. Nu finns fem fast anställda
dramapedagoger där. Från Saga-teatern intervjuades Maria Karlsson (MK)
och Åsa Back (ÅB). Åsa gick på Kulturama och Maria har gått
dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola. Båda arbetar

med alla åldersgrupper från 8 år uppåt till och med vuxna.

I Ung Teater Täbys kommunala verksamhet samlas omkring
400 elever varje vecka för teaterlek och repetitioner efter
skolan. Det finns sju fast anställda
dramapedagoger/regissörer. Anders Larsson (AL) har själv

gått som barn på Ung Teater, innan han gjorde en skådespeleri- och -pedagogutbilding vid
Spegelteatern i Stockholm och blev regissör för många tiotal iscensättningar för Ung Teater
Täby. Han arbetar mest med 13-åringar och uppåt, men även med 8- till 12-åringar.

Johanna Huss (JH) leder Enskedespelet, en
organisation i Stockholms stadsdel Enskede
som är känd för de stora föreställningar där

12Det är väl ingen tillfällighet att det är framförallt ”rika” kommuner som erbjuder sina barn
möjligheten att utvecklas på detta kreativa sätt (förutom naturligtvis Kulturskolan som finns i hela
Stockholm). Dessutom är det ju inte gratis för barnen själv att delta i aktiviteten. Men i
sammanhanget kan man också hänvisa till några arbetarteaterföreningar som har en (mycket mer
begränsad) barnteaterverksamhet (som till exempel Ormen i Nacka). Alla intervjuade visade en
stor social medvetenhet och hänvisade till att det är önskvärd att alla barn, framför allt också de
som bor i fattigare delar av stan eller kommer från fattigare familjer borde ha möjligheten att delta
i den typen av gemensam kreativ utvecklande arbete. Ändå arbetar ju de facto de flesta av de
intervjuade med medelklass eller överklassbarn.
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upp till hundra barn och vuxna från olika sociala bakgrund spelar tillsammans klassiker som
”Peter Pan“ och ”Momo“. Enskedespelet har även en undervisningsverksamhet där barn besöker
dramakurser. Johanna har utbildad sig till regissör vid Marieborgs Folkhögskola. Hon arbetar
med alla åldersgrupper från sju år uppåt och med vuxna. När jag intervjuar henne arbetar hon
med sin första uppsättning som professionell regissör för Stockholms Stadsteater.

Som sagt har jag även tagit kontakt med den nationella scenskolan för
ungdomar: Skara Skolscen är en scen dit elever från hela Sverige söker sig
till för att göra en gymnasial och nu framför allt eftergymnasial utbildning.
Anders Järleby (AJ) har till sin pension varit konstnärlig ledare för
verksamheten under många år där repetitionsprocessen och undervisning i
scenisk gestaltning ingick. Han har arbetat som regissör i många olika

kontexter som ofta blandar amatör- med professionella skådespelare. Han är dessutom såväl
utbildad skådespelare som disputerad forskare som undersökte de olika statliga
skådespeleriutbildningar. Som pedagog arbetade han mest med 16- till 20-åringar.

6. Resultatdelen: Presentation, analys och diskussion av
intervjuerna

Detta arbete fokuserar ju mest på att få fram en bild av hur personregin med barn och ungdomar
går till och hur den fungerar. Som sagt finns det ju inte särskilt mycket material omkring det,
varken som empirisk forskning (som den här ansatsen som går ut och pratar med dem
verksamma) eller som forskningstexter. Då blir det svårt att skriva en resultat- och
diskussionsdel av uppsatsen som är klassiskt inriktad mot en diskussion av olika argument som
kretsar omkring en redan bearbetad fråga där man kan spela ut olika positioner mot varandra,
beroende på de resultat som man kommer själv fram till. Det hade jag gärna gjort, men det
förutsätter ju en redan etablerad diskussionskontext. Istället kommer uppsatsen handla om ett
försök att fånga upp de olika ansatser som finns i verksamheten, systematisera dem och
kontextualisera deras mekanismer och funktionssätt med hjälp av forskning och teori. 

Som Creswell (2013, s.182ff.) skriver, är processen av att samla in data (intervjuer), analysera
data (resultat och slutsatser) och skriva en rapport om denna analys (med diskussion) inte
oberoende steg i ett forskningsprojekt. ”Qualitative researchers often learn by doing data
analysis.” (s.182) Mer exakt utgår Creswell ifrån en spiral där forskaren ”pendlar sig fram”
mellan data-insamling (1), organisation av data (2), transkription (1) eller läsning av materialet,
reflekterandet (2), klassificering av texterna (1) och kategorisering, kontextualisering (2) samt
visualisering, presentation av materialet (1) och utmejslandet av påståenden (2). 
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6.1 En metodisk inledning

Som jag antytt i metodkapitlen finns det en speciell utmaning när man ska analysera och
diskutera material från olika en-timmes-långa intervjuer. Hur behålla den röda tråden av varje
individuell ansats och samtidigt skapa fram en argumentation som går att jämföra med argument
från andra samtalspartner? Jag valde att gruppera argumenten under flera olika
rubriker/frågeställningar som själva materialet har inspirerat mig till. Då blir materialet
hanterbart - även om de intervjuade kom in på de olika ämnen från olika håll så att säga. Så
skulle jag vilja hantera utmaningen med ”coding”-processen som måste resultera i ”labels”,
benämningar av information som möjliggör jämförelse, argumentation och organisation av
materialet (Crewell, s.184ff.).

Jag valde att inte nämna enskilda positioner och regissörer i analysdelen. Fokuset av min
uppsats ligger ju i detta kapitel på att sammanställa erfarenheter och reflexioner, strukturera upp
och tillgängliggöra dem – och inte ta ställning för eller emot några enskilda positioner; eller att
spela ut dem mot varandra. Att nämna enskilda positioner skulle sätta fokuset på fel ställe. Det
är ju mitt systematiseringsarbete som ska stå till diskussion och kritik, inte mina informanters
praktiska kunskap. Därmed blir det viktigt att påminna att min interpretation redan ingår i
analysen. Eller som Crewell (s.187f.) säger: interpretationen börjar redan i kodningsprocessen -
och egentligen redan i data-insamlingsprocessen. Att interpretera är inte ett instrument som man
kan bara applicera på ett neutralt utgångsmaterial. 

Men för att inte blanda ihop presentationen av intervjuerna, representationen av dem, analysen
och interpretationen kommer jag först att presentera detaljerat citatmaterial i varje avsnitt som
uppföljs av en analys. Därmed kan läsaren själv göra sig en egen bild av de konkreta
beskrivningar och språket som används. Det är ovanligt att citera så mycket text, men jag tror att
det är relevant att ge läsaren så mycket material som möjligt. Dessutom handlar det sig bara om
ett litet urval av över hundra sidor transkriberat material.

Teori-förutsättningar och -utveckling kommer in i denna process på olika ställen. Som Crewell
(s.191f.) skriver, finns det ingen given struktur för hur man använder teorin inom
resultat/analysdelen: den ingår i själva kodings/struktureringsprocessen som implicit ledtråd,
men kan även komma in mer explicit som en del av interpretationen. 

Jag presenterar citaten ordnat efter en indelning som materialet har inspirerat mig till. Det
innebär också att samma citat kan dyka upp i olika avsnitt.

Metodkritiskt skulle man kunna påpeka att citaten i detta tillvägagångssätt hamnar utanför sin
kontext och kan därmed förlora sin ursprungliga betydelse och få en helt ny – genom
sammanställning med citat från andra personer och i ett annan sammanhang.  Det är viktigt att
vara medveten om den problematiken. Men ändå skulle jag vilja hellre se samma fenomen som
en tillgång: vad någon säger får plötsligt en annan belysning, skärpa. Men mitt mål var att alltid
bibehålla andan i det vad personen har sagt.
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6.2 Personregins kontexter: Gestaltningsmedel, förloppet, grundhållningen, åldern

Varför ska man över huvud taget ställa frågor om personregins ”plats” eller ”kontext” i
regiarbetet? Kan man inte direkt zooma in på hur man arbetar metodiskt när man instruerar
barn? Under intervjuerna visade det sig att uppfattningen om personregins syfte och om
regissörens grundhållning spelar stor roll även för allt det konkreta metodiska som kommer
under senare delen av arbetet.

6.2.1 Personregins plats i regiarbetet: Regissörens olika gestaltningsmedel

Vad är man egentligen när man är regissör? Personregin utgör som sagt inte hela arbetet som en
regissör gör tillsammans med skådespelarna. Man ska också arbeta bara med texten, analysen;
med att hitta en rollfigur, en karaktär - och så vidare. Vad jag pratade om med de intervjuade var
bara momentet där barnen står på scenen och man arbetar som regissör med feedback och
förändringar i spelet. Men för att förstå denna situation behövs det en förståelse för
gestaltningsmedeln som man över huvudtaget har som regissör.

Anders Larsson (1): Vad gör man när man ger personregi? Man... man är ju hobbypsykolog,
framför allt. Eller så är man kompositör eller så är man dirigent. Man känner att det finns
nånting annat som den människa kan upptäcka. Man känner att det finns nån blockering –
där. Och sen går man på den känsla. Testa att gå emot det där, testa!

Elisabeth Frick (1): Och så var det en kollega som sa, men du har ju regiögat. Och jag, har
jag det? Jaha. David: Det är ett intressant ord... EF: Jo, men alltså att man har ”blick”. Aså
att man, man ser, man uppfattar, vad ska jag säga, skeenden, hur det hänger ihop både
visuellt, auditivt och naturligtvis skådespelarmässigt. Det är väl det viktigaste. Men aså att
man har blicken för hur man ska komponera nånting. Jag skulle vilja säga att man är mer
kompositör än nåt annat. Men i kompositörsyrket ingår ju att man ska instruera.
Skådespelaren. Men jag tycker för min del är inte regiyrket bara att instruera skådespelare.
Det är en del men det är också att man ska, man ska, man förfogar ju över flera
uttrycksmedel, ljus, ljud, koreografi, musik, allt.

EF (2): Lika så om man har nån slags, vad ska jag kalla det för, musikalitet. För att göra en
föreställning som inte är rytmisk, så att säga, då somnar publiken. [...] Förstår du vad jag
menar? Man måste ha en känsla för att det liksom ska leva, va spännande, att det ska bölja
och andas, leva liksom. Liv är ju rörelse och ljud.

Johanna Huss (1): Vi jobbar väldigt mycket med bilder... Vi öppnade till exempel med att
hundra personer marscherar in på olika led och vänder sig om och det är väldigt stiliserad.
Och alla vänder sig mot samma håll. Och då är det ju alltid nån som vänder sig mot fel
håll...

EF (3): Svårt att säga. Vad är det vad jag vill komma åt, vad är det som jag tycker saknas.
Liv som inte finns där.

AL (2): Det som jag tycker är roligt är det möte som sker i rummet mellan människor, äh,
sökandet och att leta efter när det bränns och när det känns på riktig och så. Det är nånting
magisk mänskligt i det.

Alla intervjuade beskriver sig som ansvariga för en helhet som de vill visa för en publik.
Därmed dyker frågan upp, vilken vision förknippar man med sitt arbete. Och därmed den stora
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frågan om ”realism” som estetisk grundstil för barnteatern. Det är kanske viktigt att nämna den
frågan redan här för att få perspektiv för de följande metodiska diskussioner: Handlar
personregin om att till barnen förmedla samma typ av hantverk och kunskap inom ett estetiskt
ämne för att få fram en realistisk autentisk världsrepresentation, som undervisningen inom
centralperspektivet gör inom måleriet och tonart inom musiken?

Å ena sidan pratar nästan alla om att de låter barnen testa olika sorters teater - åtminstone när de
är äldre än tolv, tretton. Å andra sidan verkar det finnas en helt egen genuin “genre” barnteater
som utgår från en egen måttstock. Alla pratar om att det ska bli “levande”, “livligt”, det ska
“brinna”, “ljusa”, vara roligt, kul. Ingen använder ord som “autentiskt”, “realistisk” eller
liknande. Frågan är inte att skapa fram ett “rätt” sätt att spela, ett realistiskt; men ändå finns
målet ”trovärdighet” med i alla intervjuer. Men det handlar aldrig om att skapa “korrekta”
avbildningar. Men vad spelar då “trovärdigt” för roll? Varför behövs då personregi? Vad tittar
man på över huvudtaget? “Levande”, vad betyder det? Jag ser hela kapitlet också som en
undersökning i just den här frågan. 

Inte alla placerar detta “levande liv” - som alla kommer överens om som mål - på samma ställe i
regiarbetet. Några fokuserar mycket på just personregin och därmed på skådespeleriet. Några
har mer en bildmässig eller musikalisk ingång – och då blir skådespeleriet en del av en levande
”bild”. Personregin får alltså en mer betydelsefull plats ju mer regissören använder sig av små
nyanser i uttryckssättet, rörelse, mimik, gestik, hur man säger texterna, samspelet, det sceniska
mötet av rollfigurerna för att berätta helheten – istället för att berätta det via ljud, ljus, musik,
kostym och så vidare. Man är alltid också målare, komponist, dirigent, psykolog, men varje
regissör väljer själv med vilka medel han eller hon gestaltar det som berättas – så säger mina
informanter.

Några lyfter särskilt fram konstnärliga regimedel som går utöver personregin med
skådespelaren, fast det är alltid förankrad i karaktärsskapandet:

Johanna Huss (1): Man läser den [texten] ju flera gånger och får nån slags ton. En färg
kanske, eller form.

Elisabeth Frick (1): Det är så att jag skriver ner för mig och känner efter. Vad tycker jag att
det är för stämning i det här. Aså jag håller på jättemycket med, vad är det för stämning. [...]
Aså såna begrepp. Det är bara egna bilder. Det kan vara konkreta bilder som jag ritar upp –
dit vill jag komma. Ibland är det mer allmänna. Här är det rörigt, taggigt och då
improviserar vi omkring det. Eller det är musiken som är det taggiga. Det är många
komponenter. Det är inte bara skådespeleriet. En skådespelare kan ju stå och vara alldeles
lugn så där. Och sen lägger man musik som är duhuhuhuhu och ljus som blinkrar. Så blir
det ett tryck av det fast han är alldeles lugn. Det är ju det som jag menar, man komponerar
olika delar. David: Utgår du ifrån en bild av en rollfigur? EF: Jo, jag börjar alltid med...
såhär, vad är det vi ska berätta. Vi  ska berätta att den här killen har det... Det är alltid
utifrån det som jag bygger de här bilderna, utifrån själva rollfiguren. Alltid. Vad är det vad
vis ska berätta om den här rollfiguren. Nu känner han sig... [...] Det behöver inte vara
skådespelaren som behöver framställa precis det hela tiden, det kan vara nåt annat
uttrycksmedel. Sen kan jag säga att det roligaste är när skådespelaren, aså skådespeleriet är
ju fantastiskt. [...] Jag tycker det är spännande att jobba med skådespeleri som är trovärdigt
som man upplever som sant och trovärdigt, inifrån. Men ofta i kombination med rum. Så att
det blir nåt sätt motsättningar som kan tillföra nåt annat. Förstår du vad jag menar?

Alla skildrar moment där deras arbete med barn skapar fram konstnärliga praktmoment. Det
finns absolut ingen motsats mellan barnens mer lekfulla grundansats och möjligheten att arbeta
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experimentellt, konstnärligt, skapa fram fantastiska bilder och sceniska konstellationer. Till
exempel skildrar någon hur man tog en ton jord i ”Medealand“ eller hur man skapade
koreografiska inslag där tio stycken barn spelar en enda roll. Eller någon skildrar en flicka som
spelar en lyktstolpe. Eller någons beskrivning av en skådespelare som står bara på scenen, men
det som sker runtomkring honom uttrycker all det som pågår i honom. Eller någons skildring av
en pojke som sätter sig på en imaginär bänk vid ishockeyrinken och berättar kort en ganska
obetydligt historia ur sitt liv. Och så vidare. När scenen “bärs upp” av en sådan konstnärlig
process får personregin en annan plats: skådespeleriet ska bara stödja den övergripande
gestaltningen. “Scenerierna/blockningen”, timingen, uttrycket, koreografin, textgestaltningen,
samspelet är då inte centrerad runt det trovärdiga spelet, men runt ett “uttryck”.

Diskussion 6.2.113

I forskningsöverblicken fanns det två typer av böcker: forskningsböcker omkring drama, regi
och den ”interaktiva fantasin” å ena sidan; och skådespeleri/regihandböckerna å andra.
Framförallt de sistnämnda utgår ifrån en ”ideal” av att spela ”bra” teater som är förknippad just
med att spela trovärdig, realistiskt (tex Houseman, Panet, Cohen). Regiforskningen (Vestin,
Mitchell) däremot öppnade upp även för andra former av teater där uttrycket – och därmed
personregin – inte står i fokus, har mer en stödjande roll till konstnärlig gestaltning som utspelar
sig i andra ”medier” som rummet, musiken, ljuset. 

En unik ställning i forskningslitteraturen i denna fråga har Keith Johnstones ”Impro”-bok. I
inledningen presenterar han en kritik av de klassiska estetiska undervisningskraven på realism
och om att göra rätt, gestalta på ett korrekt representerande sätt. Han satsar i sin
improvisationsmetodik istället på det som är spontant, lustfylld och stämmer för den som utöver
konsten – istället för att uppnå ett dogmatiskt resultat. Detta kan antingen leda till realism eller
till något helt annat. Denna fråga om barnteaterns förhållande till realism kommer att dyka upp
även senare under uppsatsen.

6.2.2 Personregins plats i regiarbetet: Från pjäs till scen

Fokuserar man på det arbetet som en regissör gör med sina skådespelare - men nu på en tidsaxel
och inte jämfört med andra gestaltningsmedier - så finns också flera moment under
repetitionsarbetet som man ska arbeta med.

Johanna Huss (1): Och då brukar jag dela upp historien. När man gör hela historien i korta
sekvenser, eller i korta små kapitel. Och sen delar jag upp ensemblen och sen får de var sitt
sånt kapitel och sen får de göra en egen tolkning av det. Och sen får de spela upp det här för
varandra i ordning. [...] På det sättet har alla fått historien, ok, vi vet vad vi ska berätta här.
Sen ska man påminna om det hela tiden.

Elisabeth Frick (1): Det är sällan att jag ber dem att gå upp med pappren som det första som
vi gör. Då säger jag, nu gör vi det här bara. Antingen så går vi in direkt... Hur gjorde vi det?

EF (2): Jag försöker alltid att vara otroligt bra förberedd. Jag läser texten och analyserar den
på alla möjliga sätt. Så att jag ser vad den handlar om, vad fyller den för funktion, varför
gör <han> så där. Sen går jag genom varje scen – jag delar ju in det i scener. Det är det
första. Så att det blir lagom bitar att repetera. Och också för att få fram dynamiken i
föreställningen. David: Och de scenerna – hur lång är de ungefär? EF: Det är ju framför

13I diskussionsdelarna i detta kapitel intar jag en mer kommenterande position, utifrån mina egna
tankar samt teori och forskningen som jag presenterade tidigare.
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allt vändpunkter som vi pratar om... Just för att få fram dynamiken och därmed dramatiken.
Det går inte att spela harmoni på scenen. Det måste bli pam pam pam. Det växlar. Så att jag
delar in den i scener så att jag tycker det här är förloppet, här tar det slut. Här börjar nå
annat... Lagom bitar, inte för mycket på en gång. Det är jätteviktigt.

Alla tiotals beslut som man ska ta som personregissör är länkad till pjäsanalysen. Då är det inte
förvånande att alla intervjuade även pratade om sin syn på scen/pjäs-byggandet, även om jag
inte frågade direkt. Det finns fyra dimensioner: pjäsen som helhet; grov-jobbet med scenerna;
finarbetet (personregin) och genomgången med övergångerna mellan scenerna. Här ska bara det
komma till tals som har att göra med personregin. De följande tankar återspeglas även i tabell 1
som jag har presenterat tidigare i inledningskapitlet för hela uppsatsen.

Hela pjäsen

Anders Järleby (1): Ja, jag försöker att få igång en diskussion. Det är de själva som ska
berätta för mig hur de upplever berättelsen då. Jag pratar väl inte så mycket, men försöker
att få de själva att berätta.

AJ (2): Men en berättelse [...] där ska man ta fram en berättelse som är ganska konkret va.
X kommer in och Z... det ger ett förlopp. Sen kommer nästa scen och nästa förlopp och
nästa och nästa. Och sen ska man binda ihop de förloppen.

Åsa Back (1): Ofta när jag berättar den [pjäsen] för första gången så får de improvisera hela
pjäsen, på studs, på kort tid allt de kommer ihåg för att de lär då känna handlingen. Men sen
gör jag en sorts scenschema.

Anders Larsson (1): Vi jobbar så att man först sitter och pratar. Vad ska det handla om och
vad vill vi berätta med det och varför ska vi göra det....Varför är det viktigt?

Först - berättar alla - förbereder man sig som regissör: vad handlar pjäsen om; vilka bilder får
jag? Vilken stil passar? Allt detta diskuterar man med hela gruppen. Det är en mycket viktig
process.

Sen sitter man och läser den eller få den berättad (- om man inte arbetar med färdiga texter eller
med stolpmanus). Oftast är den första läsningen ganska neutral. De flesta spelar sen igenom
hela handlingsförloppet för att få en känslan för dramaturgin. Senare under personregins delar
kan man påminna alla vilken funktion en dialog uppfyller i hela berättelsen.

Scen-för-scen-förloppet

Anders Järleby (1): Oftast måste man ju dela upp det hela i små förlopp.

Anders Larsson (1): Jag försöker lägga in ganska tydliga repschema så att de vet. Nu har vi
en halv timme ni två i en scen. 

AL (2): En scen är ju som en kod. Det vill säga: Jag måste knappa in första siffran för att
det andra skulle hända för att det tredje... Och repetitionen är att knäcka koden. [...] Man
börjar processen med: vad är det här?

Regissörerna delar in pjäsens stora förlopp i små hanterbara repeterbara scener – utifrån
dramatikens dynamik så att förloppen blir tydligt i sin inre logik.
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Många berättar att man improviserar sedan scenens handling utan att använda texten, tills det
blir nödvändigt att använda precisa ordval. 

I denna process kan man också göra en ”parallellimprovisation“: När en scen utspelar sig i en
miljö som är främmande, förlägger man handlingen till en kontext som ligger närmare
deltagarnas verklighet.

Grov-arbete med scener

Anders Larsson (1): Och över lag kan man säga att 10- till 12-åringar är väldigt film... De
har en enorm dramaturgikunskap. Men den kommer från filmen. - När teater blir som best
måste man alltid arbeta symboliskt. Och det är ju utifrån en regisynpunkt rätt svårhanterligt.
[...] Man tänker i filmdramaturgi. Att man kan hoppa in och ut med kameran och så...”Men
nu har vi ingen kamera som kan fara in så på dig här och ut och klippa in scener där du är i
en källare och sen tankevärlden och himmel...”.

AL (2): Det här och det här ska hända. Och sen går ni iväg och repeterar in det. Och sen
kommer ni tillbaka och jag säger, jättebra. Försök det här och det här. Testa det här. Då
regisserar man. Det kan vara allting från ett få en scenisk form som fungerar [för att
handlingen kan inträffa]...Det brukar över lag vara ganska onödigt att göra tills väldigt sent
därför att de glömmer bort...

AL (3): Därför att om de repar och de kan hitta på jättefina saker, men de står i en cirkel...
och det finns ingen scen, scenpublik. ”Tänk att publiken sitter här och här...”.

AL (4): Det är ju en väldig balans i att repa för mycket...[...] Då gör de scenen på ett helt
annat sätt. [..] Det är väldigt svårt att hålla scenen på plats och samtidigt ta vara på
kreativiteten.

AL (5): Jag tycker det är alltid stressigt om jag ska vara ärligt. Aså då kommer ju några,
oftast kvällstid och ska repetera, och de har varit på skola på dan, och sen kommer de dit
och då har man femton personer och har kanske tre timmar.  Och så börjar man repa. En
scen på fem sidor kanske. Det är inte alltid att de har den kunskapen... De går hem, de tar ut
det vad jag vill och kommer dit förberedda... De kan vara helt blanka också. Närma sig fem
sidor...en sida är kanske en timmes jobb. Egentligen aså.

AL (6): Man får liksom ge dem ändå hyfsad snabbt...sätta scenen. David: Sätta scenen?
AL: Jo ungefär så ska scenen vara. Ungefär den här bågen finns, det är det som händer. Då
behöver de här ingångsvärden, det är utgångsvärdet och då händer det och det. Så att de får
en känsla hur man kan jobba vidare. Då kan de repa själva.

AL (7): Aså att regissera barn eller ungdomar eller så. Man måste bygga rum så att de
möjliggör scenytor, möjliggör... så att det finns anledning att ta sig... att det finns
värderingar i det här rummet som går att använda sig av... en trygg plats, en farlig plats...Att
det händer nåt i rummet.

Maria Karlsson/Åsa Back [som var närvarande samtidigt] (1): Åsa: Då skriver jag en
jättekort beskrivning vad ska hända in den här scenen. [...] Men sen improviserar vi. Och då
blir det väldigt mycket deras eget. [...] Och det blir levande och lustfylld för dem. Maria:
Och de minns det på ett sätt. Det är ju det som är häftigt, de kommer ihåg allting de har
gjort på det sättet. Åsa: Då måste de inte rabbla bara en massa text.

Det handlar om att hitta idéer för hur scenen ska se ut – så ungefär. Oftast är det så att regissören
skickar iväg en barngrupp efter att man har kommit överens om ett meningsfullt förlopp – och
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sen föreslår gruppen någonting som regissören kommenterar. Detta sker för att kunna arbeta
med alla samtidigt. Det är ju sällan så att hela gruppen arbetar bara med en scen.

Det innebär också att regissören får desto mer arbete med att hålla ihop alla scener – han eller
hon är den enda som vet vad det är som pågår i de smågrupperna.

Här finns två stora utmaningar som de flesta debatterar: när ska man gå in och ”fixera“
grovformen? Och vilka lösningar passar för en teaterscen? De flesta säger att det handlar om att
hitta en balans mellan att gå in för tidigt och gå in för sent - och att det största misstag, framför
allt när man börjar arbeta, är att man går in för tidigt med ganska bestämda instruktioner var
vem ska stå och hur det ska se ut och låta – då kvävs den levande processen som kommer från
barnens eget inre liv. Kommer man för sent, kan man inte längre ändra på detaljerna.

Hur hittar man de bästa sceniska lösningar som fungerar på teatern (och inte bara i filmen) – hur
hanterar man det att alla begriper att också publiken måste förstå det som händer? Här finns inga
systematiska lösningar i materialet. Förbluffande många säger att det är ingen riktig utmaning,
att det löser sig ganska bra självt.

Detaljregi - Scen för scen 

Anders Larsson (1): David: Men hur gör du, konkret, när du har en stor grupp och du
arbetar så i detalj med rollgestaltningen? AL: Jag jobbar övertid. [Detta som ett slags
motto...] 

Här har personregin sin plats – och därmed handlar resten av undersökningen just om det.

Genomgång med övergånger

Många säger spontant att de kommer in med personregin bara i detta sista stadium av arbetet.
När man är på väg att avsluta allt. Här kommer man in och fixerar exakt det som man kallar för
scenerier och alla detaljer (prata högre där; visa mer ilska där...).

Men det hände ofta under intervjuerna att de flesta korrigerade sig och sa att de arbetar också
mycket tidigare med personregi. Men det finns en tydlig vilja att inte gå in för tidigt och avbryta
barnens egna skapelseprocesser, gestalningsidéer, försök.

Förberedelse och utvärdering

Som de flesta skildrar finns det en ytterligare parallell process för regissören. Den börjar med de
idéer som dyker upp under läsningen av manuset, under analysprocessen, förberedningen. De
kan vara mycket konkreta, i form av bilder, skisser, musikinslag, men också mer abstrakta som
färgassociationer, en ungefär dynamik av en scen eller scenförlopp.

Allt detta är knutet till arbetet med själva kärnan av pjäsen (vad handlar den om?), med
sökandet efter de krafter som bestämmer över förloppet, med det som driver storyn, som ligger
till grund för den sociala dynamiken (se Mitchell 2008). Man kommer förberedd till
repetitionerna, även i barn- och ungdomsteaterverksamhet. Det säger alla.

Här i den här första fasen bestäms redan moment som blir viktiga för personregin därför att de
bilderna blir en grund för regissörens arbete i själva mötet med skådespelarna. Det finns ingen
entydig hållning bland de intervjuade i vilken mån man bibehåller detta material. Men för de
flesta är det en självklar del av arbetet att man är beredd att ge upp de idéer när man möter
rummet och barnen, barnens eget material.
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De flesta säger också att de är helt beroende av att se de konkreta individuella barn som spelar
rollen i det där specifika rummet för att få fram de lösningar som behövs för att berätta storyn på
ett begripligt sätt.

Nästa steget är för de flesta att man låter barnen improvisera omkring scenerna. Mest utan text i
början. Sen möter ju detta material – som barnen spelar upp för regissören – det som regissören
kom med i början. (Och har kanske i några delar delat med sig.)

Diskussion 6.2.2

I mina ögon sätter detta igång en mycket komplex vävnadsprocess där alla tar upp och hittar på,
ger och tar, får nya inspirationer och gör om – tills man kommer fram till en lösning som alla är
nöjda med och som är användbar – och repeterbar. (Också alla betonar att barnen inte kommer
att spela upp exakt samma sak flera gånger, fast de kommer ihåg på ett förbluffande sätt, säger
de flesta.) Ovan nämnd forskning av Sternudd, Rasmusson och Hägglund försöker alla att fånga
upp dynamiken i denna interaktionen.

De flesta regissörer berättar även hur de går hem från en repetition och leker med olika idéer om
hur de kan förena sina ursprungliga idéer med det material som har uppstått. Undersökningen
fokuserar i nästa kapitel just på ”vävningsprocessen”. Alla beskriver processen som en
komplicerad process där regissörens förslag och barnens egna idéer, regissörens modifikationer
av de och barnens lyssnande, barnens motstånd mot förslag och regissörens nya idéer går in i ett
kreativt utbyte som ska leda till att alla är lyckliga, att alla har känslan, man spelar något
begripligt, vackert, som stämmer och bildar en del i hela berättelsen eller pjäsen. Mycket
uppstår bara i momentet där flera människor arbetar med ett ämne, ett material, en berättelse i
ett konkret rum under tidspress. Man ”tar upp” från varandra, inspirerar varandra och kommer
överens eller gör om. Desto viktigare blir det att vara medveten om måttstocken som leder en i
detta intuitiva urvalsarbete – som jag diskuterar senare. (Detta verkar dessutom vara en mycket
intressant ”demokratisk” process: Man kommer inte överens genom en förhandling, men genom
att tillsammans skapa fram det ”som funkar”.)

I den ovan nämnde forskningen är det såväl Broberg-traditionen (med Broberg, Stern, Bowlby)
men även Keith Johnstone som undersöker och beskriver det som händer under denna
kooperativa fantasiprocess. Här skulle jag bara vilja återvända till Johnstone tes att det finns två
typer av fantasi: den som är intellektualistisk där man tänker ut någonting; och den som är
spontan där man med kropp och (medveten samt omedveten) själ går in i en situation.
Samspelet själv, är sin grundtes, lockar fram det icke-förväntade, vackra (men även det vanliga)
– om man vågar gå in i det utan att censurera eller veta redan innan hur det ska gå till.

6.2.3 Grundhållningen under personregin

Man kan göra en skillnad mellan själva beteendet under personregin och det hur man sätter
beteende-regler för hela arbetsprocessen under repetitionerna. En speciell fråga är hur man gör
när det blir motstånd hos barnen mot instruktioner. Denna fråga behandlas i nästa avsnitt.

Johanna Huss (1): Jag försöker att se varje, det kommer från kollo, i allt, även när jag
jobbar med vuxna – jag vill se alla för det de är. Alla ska känna sig sedda. Och alla ska
känna sig delaktiga i hela processen, även om de inte är det...

29



JH (2): Jag är ganska hård och sträng. Det är inte ok att de håller på att prata när jag pratar
och så där. Och det brukar ta ett tag, men det brukar funka. [...] Antingen så väljer du att
vara med i jobbet och då är det de grejerna som gäller. Eller också får du välja att hoppa
av... Samtidigt så... Det med delaktigheten det kommer ju mycket i att jag ger dem
uppgifter...som de får lösa själva. Och sen får de presentera det - och sen plockar jag ofta
bland det som de kommer på. Så att inte jag talar om från början, ”gör så här och så här och
så här”, men det kan jag göra också...[...] Dels att man är viktig som individ. Men dels
också att gruppen är som sådan väldigt viktig. Att man är nån i gruppen och att det märks
när någon är borta. Då blir det ju ännu mer så att man är viktig.

JH (3): Och sen så, jag pratar med barn som jag pratar med vuxna. Jag förutsätter att de
hänger med. Det är ju klart att jag förklarar saker på olika sätt men jag håller inte på... jag
duttar inte.

JH (4): Sen kan man bara säga det att, det där också så med att se alla och så. Det kan ju
vara jobbigt också. Jag blir väldigt personligt engagerad, alltså jag kan det ta personligt när
någon väljer att hoppa av. Då kan jag bli lite deppig över det.

Elisabeth Frick (1): För det första handlar det ju om att skapa en relation, aså regissören-
barn. Det tror jag. Jag måste visa att jag tror på det här barnet, fullt ut. Du är bäst på att göra
det. Hur gör man det? Jo, genom att... det är bättre att puffa för det som funkar bra, för att
sen kunna säga, det där funkar inte. Men man måste ju först känna att vingarna bär.

EF (2): ”Vi satsar på nåt bättre”. Ja, optimistiskt. Konstruktivt. Jag hamnar själv i den
sitsen... regiyrket är ju svårt på det viset att det är hemskt lätt att bli gnällig och bli alltid
den som säger vad inte funkar. Det är så lätt därför att man hinner ju inte att säga allt som är
bra. Men för barn är det oerhört viktig. Att först säga: Jag tror på dig, bra, det där, även om
man bara ser en aning...

EF (3): Man ska få igång det där egna. Och därför menar jag, jag försöker ha alltid
inställningen: du som spelar den där rollen, du är den absolut bästa för att göra det. För att..
därför att det är så. Nu är det den som ska göra så. Då kommer den att göra det på sitt sätt.
Och det är mitt ansvar som regissör att se till att det blir bra utifrån vad den hittar på. Det är
jag som komponerar. Det är jag som ser till om det stämmer överens med berättelsen.
Ansvaret är mitt att tillvarata den här individens skapande av rollfiguren.

EF (4): Humanism är det viktigaste. Att man har en syn på barn, så att man tar barn på
allvar, respekterar dem och tror på...uppmuntrar - de är ju väldigt olika. Idag finns det nåt
konstigt...[...] Det ska man ju göra. Men inte på ett, hur ska jag säga, nåt..ah, du är BÄST,
alla säger så här. Jag vet, jag är bäst, jag är bäst, jag ska vinna. För det är så att barn lever i
nån slags tävlingsanda. Överallt med filmer, TV, allting. Du ska tävla och tävla och bli bäst.
Och det där.... Det är ju verkligen så att alla är lika viktiga! I en föreställning. Det är inget
snack. Det är så. Alla är det. Sen kan man säga vad är skillnaden mellan en huvudroll och
en biroll? Jo, det är att huvudrollen driver handlingen framåt. Medan birollen stöttar. Men:
Det är skitviktigt vad du gör. För att det är det. Alla är verkligen precis lika viktiga.

Anders Järleby (1): Det som är grunden för arbetet: att få fram en ide om att jag kan själv,
att jag har själv väldigt mycket material inom mig som skådespelare som jag kan lita på
som fungerar i en publiksituation. Om du förstår vad jag menar? [...] Börja med att lyfta
fram det material som varje har med sig från sitt liv så att säga.

Maria Karlsson (1): Jag jobbar med massa samarbetsövningar. Men också... Att försöka se
varje individ i gruppen och på nåt sätt – ju längre du har de också – att kunna få de att
utvecklas, var och en... Jag använder också ganska mycket, i början, jag använder mycket
”demokratisk runda”. Det tycker jag är väldigt bra. Det behövs idag tycker jag.
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Alla är helt överens om att det fungerar desto bättre ju mer man har en stödjande, optimistisk
hållning. Det leder ingenvart när man är kritisk, pedantisk. Bilden av regissören som gnällig
diktator eller detalj-fixerad pedant är för alla helt oidentifierbar och en klyscha. Däremot är det
enligt flera en utmaning att inte bli allt för kritisk. Då ska man ”tvinga“ sig att lyfta det som
fungerar – även om det är bara ett litet frö. Det verkar vara det verktyg som är mest etablerad.

För alla är det dessutom självklart att man pratar med barnen som med vuxna. Man tar dem på
fullt allvar och ger dem stort ansvar.

När man ser på de övergripande regler, värderingar och motiv som man ska sträva efter under
repetitionsarbete över huvudtaget så nämner de flesta samspelet mellan tre dimensioner :

- att man ser individen som unik individ

- att man gör alla delaktiga, ger uppgifter, låter dem själva skapa fram materialet 
(det här är den absolut mest påpekade unika drag i alla intervjuer över huvud 
taget)

- att man ser gruppen, fokuserar på samspelet och skapar tilltron som 
grundläggande steg för att ett barn vågar överhuvudtaget spela ut, göra nåt 
ovanligt, kanske lite galet.

Jag skulle vilja lyfta fram den här aspekten därför att de flesta kom in på hur viktig gruppen och
tilltron, samspelet är för just personregins lyckande – utan att jag själv frågade efter detta eller
ens tänkte att gå in på det. Nu har de flesta av de intervjuade regissörer dramapedagogiska
utbildningar bakom sig, men ändå tycker jag att det är viktigt att hålla fast i analysen att det
finns en grundinsikt om att man vågar bara riktigt spela ut, leva sig in, när man kan lita på alla
andra som är i rummet.

Men inte alla drar samma slutsats för de övergripande beteendereglerna som gäller i rummet.
Några säger själv att de är mycket stränga, medan andra lyfter fram att det ska bli skoj och att
alla är här frivilligt. De stora skillnader kan man delvis förklara (men inte helt, skulle jag vilja
påstå) genom de olika kontexter som regissörerna arbetar i: från Enskedespelet - som bygger på
att de finns 60 personer där under en repetition och som ska leda till en föreställning för
betalande publik; då är det begripligt att det krävs en enorm disciplin om man vill nå resultat
över huvudtaget – till lekfulla repetitioner efter skolan som leder till en föreställning för
föräldrarna.

Diskussion 6.2.3

Det som är viktigt för alla, särskilt för resultaten av personregin, är att det finns en mycket stark
och tydlig fokus: att regissören skapar en mycket stark uppmärksamhet, koncentration omkring
det vad man gör. Det som eftertraktas som ett mål för personregin, ett levande uttrycksätt, kan
uppstå helt enkelt genom stämningen i rummet, i gruppen. Att man vågar spela ut på riktigt, ta
sig tid, låta en stämning ta plats i sig och i situationen, är lyhörd på varandra – det kan fungera
eller brista bara på grund av det arbete som man har lagd i början för att få gruppen att
samarbeta. 

Jag skulle vilja påstå att detta återspeglar en grundkonsensus inom dramapedagogisk forskning
(till exempel Sternudd 2000, Rasmusson 2008). Sen är det ju en annan (forsknings-)fråga hur
man i detalj tillämpar de kraven på samarbete, delaktighet och spegling i praktiken. 
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6.2.4 Åldersmässiga skillnader

Man skulle kunna tänka att det finns mycket stora skillnader angående personregin när man
jobbar med barn som är åtta år gamla eller med unga som är femton. Men det som alla
intervjuade är överens om är att den stora skillnaden är den om man arbetar med eller utan
pjästext (som jag kommer att ta upp senare) – och att man vanligtvis väntar med att använda
text tills barnen är åtminstone tolv år gamla. Därmed kan man dela upp personregins metodik i
det vad som är användbart för 7- till 12-åringar och det för 13- till 20-åringar.

Elisabeth Frick (1): Men då (i Vår Teater med 8 till 15-åringar) jobbade jag aldrig med text
utan jag jobbade utifrån improvisationer som vi byggde föreställningar på. Och jag hade
aldrig färdig skrivna repliker utan det var, man improviserade, likadant ungefär varje gång.

EF (2): Jag tycker ju att det är fruktansvärt roligt och jag tycker ju om de knäppa historierna
som man hittar på. Det finns ju ingen författare som kan hitta på såna historier som barnen
själva.

EF (3): Vi har en text [med vuxna]. Vi har repliker. Då kan jag säga ibland, hör du, varför
gör han det här. Jag resonerar, teoretiskt. Den där repliken, vad är undertexten här. Vad är
det som han egentligen vill med det här. Och då fodras ju att man har en
abstraktionsförmåga och man kan ställa sig ifrån den [rollen] och titta på den rollfiguren.
Men jag gör aldrig det med... David: Även inte med äldre barn? EF: Jo, det gör jag kanske.
Då gäller det ju att få texten att leva. Det är ju det som är konst. Konsten är ju,
skådespelarkonsten är hur, om man nu ska förenkla det - jag ska säga en massa saker, massa
bokstäver, hur fasen ska det bli levande liv av det?

Åsa Back (1): Inte helt olikt. Jag anpassar. Ju yngre barn blir desto mer blir det dramalek.
Alltså att man få leva sig in, kanske berättar sagor. Målar upp berättelser och sagor, att man
få gå in i nån sorts dramatiserad lek.

ÅB (2): Och sen när det gäller pjäs...så...då handlar det om att skapa en känsla för
situationen, ta in musik ganska tidigt så att de får en känsla för sammanhanget och situation
och roll mer än att de ska träna exakt vad de ska säga.

ÅB (3): Jag jobbar nästan aldrig med skrivet manus. Men det blir ju pjäs ändå.

Maria Karlsson (1): Jag tycker ju äldre grupper då finns det mer önskemål av en text än
med de yngre. Att presentera en berättelse och att kunna leka, leken är ju så naturligt. Det är
så mycket lättare att gå direkt in och improvisera en berättelse vilket jag inte tycker att det
är ju äldre, ju högre grad du kommer. Det blir svårare att göra en improvisation ju äldre
man blir och det finns också ett önskemål, en längtan att luta sig mot en text.

MK (2): Jag tycker det blir mer och mer pjäsinriktad även i de yngsta åldrarna faktiskt.

Anders Larsson (1): För det första så... vi jobbar ju efter det att vi förde först in text, över
huvudtaget textarbete från det att de är tretton. För att vi upplevde att – att förstå processen
att omvandla en text, vad det krävs, så att säga, säga en text i nuet på en scen, den är allt för
abstrakt för att förstå innan riktig. Då blir det ju bara så att man rapar repliker.

AL (2): Därför jobbade vi ganska improvisationsbaserat från 7 till 12. Med 7- till 9-åringar,
där får man ju hålla handen väldigt mycket hela tiden och följa med. Man bygger det upp
som lek snarare. Nu är vi på restaurangen, vad händer nu... Det som fungerar bäst med 7-
till 9-åringar...att man har en tydlig plats att arbeta på, små möten omkring en fiktiv plats.
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AL (3): Och oftast så tråkas de ut [14-15-åringar]. De har en bild att Shakespeare, det är det
som är riktig teater. Och vi är här för att göra riktig teater. Och sen när man väl börjar inse
vilken textmassa det är och att du måste förstå vad du säger...

AL (4): Med 10- till 12-åringar, där måste man vara jäkligt snabb med sina regigrejer för att
de har oftast inte tålamodet för att... Det finns ingen tålamod för att finlira, repetera... Utan
det är väldigt mycket kompisar och det är klockan fyra och de kommer från skolan. Man
måste hela tiden driva energin, tycker jag.

Den vanliga indelningen är: 7/8 - 10; 10 - 12; 13 - 15; 15 uppåt och den genomgående
uppfattningen är:

Från 7/8 till 10 år: Man jobbar utifrån improvisationer utan att skriva upp repliker eller använda
text. Det bästa är när man bygger små scener omkring en plats eller ett skeende och försätter
barnen i en dramatisk situation.

10- 12-åringar: Man arbetar med pjäser som man berättar och delar in i scener med hjälp av ett
stolpmanus som leder improvisationerna.

Från 12/13 uppåt (samt 15 uppåt): man arbetar mer med text och det finns en tydlig önskan att
göra så. Ändå bygger man allt på improvisationer utifrån scentexten.

Det finns fler som berättar att de gjorde samma pjäs med 8- till 11-åringar utifrån ett stolpmanus
och ”det riktiga“ (med pjästexten) med 14–17-åringar – och att de äldre var mycket förvånade
över hur mycket arbete det är med text; att de var besviken att det är så mycket att förstå och
tänka sig genom. (Däremot finns det tydligen inte så mycket problem alls för barnen med att
lära sig texten utantill.)

Jag kunde observera att många intervjuade påstod att de arbetar helt annorlunda med de yngre
barn – och när de gick in på skildringarna beskriver de ändå ett sätt som stämmer överens med
deras beskrivningar av deras arbete med äldre. Jag tror att man kan dra slutsatsen att de flesta
har en annan ingång med yngre barn, en mer leksituation-centrerad, men att de flesta ändå
använder personregi-metoder även för dem.

Diskussion 6.2.4

De organisationer som jag besökte verkar följa Sue Jennings tes (som jag nämnde ovan) att barn
börjar med ungefär 6 år utveckla en förståelse för skillnaden mellan att spela en fiktiv dialog
och att leva sig in i en annan karaktär. Därmed erbjuder de verksamheter för barn från 6 år
uppåt. Däremot finns de skillnaderna inom barngruppen (mellan 6 och 15), framför allt det som
händer när man använder text med 12 åringar och uppåt, inte riktig speglat i den forskningen
som jag hittade (kanske förutom Rasmusson 2008). Det beror naturligtvis på att
forskningslitteraturen är  knappast inriktad mot personregi med barn över huvudtaget. Här finns
mycket att upptäcka. Man kan kanske säga att dramapedagogik intresserar sig som fält mer just
för barnens kreativa utveckling utanför textläsning och textinlärning – improvisation, lek,
situationsbaserad teater blir viktigare (se de ovan nämnde Bolton och Heathcote) och därmed
frågor hur barn hanterar just text mer sekundär.
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6.3 Olika metoder för att skapa ett levande uttryck

Elisabeth Frick (1): Svårt att säga. Vad är det vad jag vill komma åt, vad är det som jag
tycker saknas. Liv som inte finns där.

Anders Larsson (1): Det som jag tycker är roligt är det möte som sker i rummet mellan
människor, äh, sökandet och att leta efter när det bränns och när det känns på riktigt och så.
Det är nånting magiskt mänskligt i det. 

[De två citat är tänkt som en sorts motto för allt följande.]

Inledning

Nu har vi kommit fram till huvudavsnittet i denna undersökning. Hittills har jag försökt att ge
fenomenet ”personregi” sin ram och belysa dess funktion. Nu blir frågan aktuell hur man gör
samt vad och varför man gör det på det sättet för att få en bättre förståelse av fenomenet.

Redan i metodkapitlet har jag nämnt svårigheten som är förknippat med analysen och
presentationen som följer här. Det handlade ju för min del, efter att ha transkriberat hela
materialet, över hundra sidors text, och läst genom det flera gånger, att hitta en codings-process
så att rubriker växer fram som gör att materialet blir undersökbart (se Creswell 2013, s.180ff).

Som sagt blev det under reflexionsprocessen efter samtalen tydligt att samtliga intervjuade hade
en väldigt specifik egen ingångsvinkel i problemställning ”personregi“, inte bara i regi, men
specifikt hur man gör ett uttryck av en skådespelare mer levande.

Ändå kommer flera – från sina olika grundansatsers håll – in på liknande teman, metoder,
verktyg. Detta gör det möjligt att sammanställa materialet i rubrikform som är ordnat efter
metodiska ”knep”. Jag själv anser detta som denna uppsatsen största forskningsmål: att just
presentera alla olika verktyg. 

Å andra sidan skulle jag vilja skissa här i början de övergripande ingångsvinklarna. Detta kan ju
inte ske genom bara lyfta fram några citat: De ansatser genomsyrade dessa samtalen och
påpekade hur de olika regissörerna arbetar med barn. Här nämner jag dem bara; senare följer
ingående förklaringar.

Nämligen genom:

 att försätta barnen helhjärtat in i en fiktiv situation - en upplevelse-baserad ansats (i
motsats till en inlevelsebaserad) (EF, JH)

 en modifierad variant av denna upplevelse-baserad ansatsen är:  Att skapa en
stämning som stimulerar barn att leka fram eget material (AB, MK)

 att hitta barnens „inre kärna“ genom avslappning och tilltron till sitt eget personliga
berättarmaterial så att man litar på att man kan komma fram till andra med något
personligt: en tilltros-ansats (AJ)

 att skapa ett sceniskt möte där barnen tar upp impulser som kommer från rummet,
situationen, varandra och rollfigurens egen vilja: en impulsbaserad ansats (AL)

 att göra storyn och det vad man gör och säger intellektuellt och kroppsligt begripligt
(”Tänk så här!” ”Testa den där rörelsen!”): En förmedlings-baserad ansats (JH).
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Förutom denna övergripande ansatsnivån i personregins arbete som har visat sig i materialet
finns det två ytterligare nivåer. Det kom fram att det finns tre grundläggande moment i hela
arbetet: att ta bort saker som inte fungerar, att göra mer levande/förstärka och att hitta på andra
sätt, nya sätt att hitta den där speciella kvalitén. Man kan kalla detta andra analysnivå för
”grovindelningen” av arbetet. Till slut finns det en tredje nivå: de finslipande verktyg inom
personregins fält (som behandlas senare i 6.3.3).

När det finns motstånd

Men först en kort reflexion omkring frågan vad man gör när det finns motstånd mot ens
personregi. När man ger instruktioner, lyssnar barn på det? Följer de alla förslag?

Johanna Huss (1): Nej, jag är nog extremt auktoritär på ett visst sätt. Det är väldigt sällan
som nån ifrågasätter... det finns några vuxna som vill veta varför... Och där är det också så.
Om jag inte vet varför, då säger jag det. Jag vet inte. Och har de en ide, kan jag... <det
känns att jag vill komma här ifrån...>. Ja visst, prova det. 

JH (2): De som är upp till årskurs 6, de gör ju som man tycker typ. Det är svårt, de som går
i femman och sexan, de tror man ofta att de är lite större an vad de är. Och sen så, de som
går i högstadiet, gymnasiet, där kan det ju bli lite mer, hähähä, lite, du vet, <varför det?>
David: Vad gör du då? JH: Det beror på, på vilket sätt de säger det på. Jag kan bli riktig
förbannad på det dära...Inte den tonen! Ja men, det handlar ju också om att det skulle bli
fullständigt kaos, om man, om inte jag va helt liksom auktoritär, så skulle det falla. [...]
Vissa barn, jag vet inte det här med god och ond, men det finns ju barn som är jävligt
vidriga mot varandra. Och det där är fan det värsta jag vet alltså [...] Jag bara hatar sånt.
Och då blir jag så där, du, aså då är jag hård som fan, alltså nästan, jag kan känna såhär...
jag kan gå över gränsen, för att jag känner att det är så vidrigt. [...) Det är ju också så att
man ger barnen ett ganska stort ansvar.

Maria Karlsson/Åsa Back (1): Åsa: Nej, det brukar jag inte tycka [att det kan finnas
motstånd]. Men snarare kan de tycka att det är lite tråkigt när man blir för teknisk och
pratar för mycket hur de ska stå och att de ska prata högt...Men jag har aldrig...brukar inte
stöta på nån motstånd att de sätter sig emot liksom. Maria: Mycket handlar ju om att, äh, i
början att få ihop gruppen på nått sätt. Jag kan nog vara aså sträng att jag... på så sätt att jag
vill ha med dem och att de ska vara närvarande, att de ska ha respekt för varandra och så,
samtidigt som... Åsa: Ibland säger jag verkligen åt skärpen...men då gillar jag inte mig själv
liksom....Men sen märker jag att de accepterar ganska bra... De är vana att bli tillsagda i
skolan.

Anders Larsson (1): David: Kan det finnas motstånd? Mot din personregi? AL: Ja absolut.
Ju bättre eleverna är, desto mer motstånd. Då får man ju prata och argumentera. Varför tror
du...? Då provar vi det här, då provar vi det där...Ju bättre de är, desto mer motstånd. Och
det är ju jätte - det är fantastiskt. Det är det vad man vill ha, tycker jag. Det tyder ju på en
egen konstnärlighet och viljan... Det värsta är ju när det inte finns...eller det värsta, de ska
ju lära sig, det är en utmaning, men störst jobb blir det när de har inte nånting alls.

Det finns två dimensioner i ”motståndet“: det ena ligger på uppmärksamhetsnivån. Där verkar
finnas för alla ganska vanliga problem: att några barn vill babbla på eller är trötta. De flesta
verkar vara ganska stränga då - mycket beroende på själva kontexten: när man arbetar med
sextio personer för en professionell uppsättning är det annorlunda än om man arbetar med åtta
för en föräldrar-föreställning. Några tematiserar detta som ett problem för dem själva, att de inte
tycker om sig då. För några verkar detta inte vara ett problem alls.

35



En annan dimension är innehållsmässigt motstånd, att ett barn har en annan konstnärlig idé eller
inte vill spela som regissören föreslår (och de två typerna av motstånd kan gå ihop: att barn
ifrågasätter föreslag bara för att jävlas så att säga). Det förvånade mig hur sällan det verkar
förekomma – åtminstone i de beskrivningar som jag har fått. Sen finns olika inställningar mot
det. Några tycker att det är kul och viktigt när någon elev har en egen konstnärlig vilja. Då blir
det spännande diskussioner. Egentligen säger alla att man ska ta upp barnens egna motförslag
och prova dem.

6.3.1 Att ta bort

Alla berättar att de som regissör ser saker, nyanser, betoningar, rörelse, uttryck, interpretationer
av en roll som inte ”fungerar“, inte passar. Vad gör man då?

Elisabeth Frick (1): Men man måste ju först känna att vingarna bär. Sen kan man komma
med: det där funkar inte. Och då måste man göra det snabbt. Det har jag nämligen hört att
Ingmar Bergman har sagt. [...] När man instruerar skådespelare, då måste man skära med
skalpell, man får aldrig såga i skådespelaren. Och då har han så jävla rätt i. Alltså om man
ska säga nånting som inte funkar, så ska man inte hålla på, nej, jag vet inte... jag tror... Då
blir det bara jobbigt. Det är bättre att säga, du det funkar inte. Vi gör nåt annat. Bort med
det. Du är skitbra. Vi satsar på...

Johanna Huss (1): Sen är det också, och det är ju hemskt när man tänker på det, men det är
ju nyttigt också – jag kan också va så där, nej, så kan ni inte göra. Till exempel, nu är det
torg här. Då kommer folk in i armkrok, och man bara, men vänta, hur ofta ser ni folk gå
omkring i armkrok? Ja, men... Det är jättekonstigt att ni går i armkrok, det gör ni väl aldrig
nånsin. Ja just, det har du rätt i.

JH (2): När folk börjar bli så väldigt konstlade. Då kan man säga: om du skulle säga det där
som du, skulle du säga det så? Nej, det gör jag inte. Men gör det då här inte heller då.

Anders Järleby (1): Inte bara tala om att nu gör du fel, nu blir det fel. Utan nu gör vi så
istället. Vi struntar i det och jobbar åt det hållet.

Alla är överens att man absolut inte ska stanna vid saker som inte fungerar. Några antyder att
man ska bara strunta i det och föreslå nåt annat. Andra är tydligare i att benämna det som inte
fungerar tydligt, fast på ett speciellt sätt: att man bara säger kort och tydligt, det där fungerar
inte så bra – och att man föreslår direkt något annat istället och markerar att man är optimistisk
om att man kommer att hitta en lösning.

6.3.2 Att göra uttrycket tydligare, starkare

De flesta påstår att den största utmaningen som regissör med barn består i att ”förstärka” deras
uttryck – att det är vanligt med att barnen bara markerar, spelar blygt. Redan under första
telefonsamtalet säger Åse från SAGA-teatern (1): ”Personregi handlar om att prata högre och
stå inte med ryggen till publiken“.

Johanna Huss (1): Eller att de måste fatta att man måste ta ut svängarna till exempel. Som
med de där otäckingarna [monster]. Om de kommer in så där blyg och försiktig. Då kan jag
visa, ni kan inte bara komma in sådär [blyg], och då fattar ju de. Det är lättare att förstå då
[när jag visar] än när jag bara säger du kan inte göra så.
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Elisabeth Frick (1): Att först säga: jag tror på dig, bra, det där, även om man bara ser en
aning... Det är kanske jättelamt. <Kan...du...komma...och...sätta...dig...här...bredvid...mig?>
Och då känner jag ju, det är mitt ansvar som regissör, ingen annans, att se till att den här
ungen ska bli levande. Jag måste göra allt för att hon eller han ska förstå vad det är för
situation. Återigen, vad är situationen.

EF (2): Och i synnerhet när man arbetar med barn som inte är så, som är lite slöa, där det
inte händer så mycket. Då måste man ju ta till större medel. Då måste man ju säga: Det
brinner under fötterna på er. Starkare bilder. Det räcker inte att säga, det är lite varmt nu.
Jag tror att man ska komma åt att barnen ska uppleva den här spelsituationen. Och då måste
du vara klart vad du är ute efter. Vad har du för bild i huvudet? Vad ska det bli? Och sen ska
man försöka hitta, måla upp den där bilden, prova en improvisation, och så tycka, nej, det
är inte tillräckligt, jag måste hitta nåt bättre. Hela tiden dramatisera, så att det blir starka...
Så att man får starka impulser. Alting bygger ju på att man har starka impulser. Det bygger
ju allt teater på. Du ska få en impuls, helst från din partner som Penka [en tysk
teaterpedagog] sa, eller att det händer nåt i rummet. Ha, det brinner. Vad fan, du sa nåt argt
till mig, då svarar jag. Och då kommer vi till samspelet. För då menar jag det är det är det
viktigaste. Utan samspel inget liv.

EF (3): Men vanligtvis spelar man ju bara en föreställning med barn. Men [med
professionella] ska det hålla varje gång, kanske trettio gånger. Då måste det vara stadigt
byggt. Då måste man gå till grunden i det vad det är som händer här i den här
spelsituationen. Så att man inte bara gör nåt ytligt. Gå in, sätt dig och gråt. Det går inte. För
att du kan göra det rent mekaniskt, men är det nåt liv? Nej, därför att det finns inte nåt inuti
den personen. Du måste väcka det som finns där inne. Och få det att komma ut med en
impuls. Jag brukar fråga också varför...

Åsa Back (1): När man ser utifrån, här skulle behövas en stor reaktion, då är det ganska
svårt...

ÅB (2): Mer: var kokar det, var lever det och då går man åt det hållet. [...] Man märker ju
att de börjar spela ut när de har kul. Då spelar ju de ut mycket mer. De är levande,
närvarande i sin kropp, att de tar plats, gör större rörelser och blir, uttrycker större känslor.

Anders Larsson (1): Oftast går de ju omkring och markerar väldigt mycket liksom. Men
alla impulser kommer ju härifrån [pekar på manuset, texten], det finns ju ingenting som
kommer från mötet. Så man förstår inte att det måste födas här [pekar på rummet mellan
oss, blicken] utan man tror att det ska vara nånting som man ska visa upp. Istället är det
nånting som ska upplevas.

AL (2): Ofta handlar regin om att du måste gå från att låtsas göra nånting till att göra det.
Om jag ska trösta dig, så gör jag så där [gest], men jag gör det inte på riktig. Det är mycket
det vad det handlar om. Att som regissör kunna säga, jag ser att du markerar den där
händelsen, men du gör den inte. Och gör de den, så föds nånting i den andre. [...] Att man
vågar... jobba med varandra. Där på riktigt. Att liksom säga, nu tröstar du mig, nu gör vi det
på riktig. Så föder det nåt i mig... Istället av att spela känslor: spela viljor.

Många pratar om problemet att det är ganska naturligt för barn att bara markera. Ska de trösta,
då markerar de att de tröstar. Få vågar verkligen gå in i en handling så att den verkar vara
”verkligt“. Det handlar om att ta sig tid, ögonkontakt, tyngd. Att ”försätta sig verkligen i den där
situationen“. 

Några pratar om att “förstärka”, göra större rörelse, prata högre – genom att helt enkelt
”förstora” det som finns. Men det är inte alls grundtanken i materialet.  Medicinen verkar inte
alls vara att bara förstärka – då blir det konstlat. Man ska hitta nya ingångsvägar: genom att gå å

37



ena sidan utåt, att få starka impulser (genom bilder, situationsbeskrivningar, samspelet) och att
gå inåt (hur skulle det kännas på riktigt). Det handlar också om mod och tilltron som flera säger
– som leder till reaktioner som man bara “gör” och inte visar upp. Och där behövs som en
huvudingrediens avslappning som flera påstår. 

Diskussion 6.3.2

Det verkar vara ett paradox: Vägen till högre röster och tydligare uttryck leder genom
avslappning, inte genom tryck; och genom att försätta sig i en annan situation med hjälp från
regissörens sida. Barnen ska uppmuntras att inte bara låtsas – man ska reagera på riktigt.
Regissören ska inte bara uppmuntra, men hjälpa till: genom att ge tydligare impulser, måla
starka bilder av leksituationen, uppmuntra alla att reagera på varandra; säga att man tror på...

I forskningen är sambandet mellan att få en tydligare, högre röst och gestik och att inte bara
trycka på väl belagd. Fenomenet som det handlar om kallas för ”project” på engelska, alltså
kraften att nå publiken. Att ”projicera” tydligare betyder då till exempel för Cohen (den ovan
nämnde amerikanske teatercoachen) att leva sig ännu mer in i karaktärens liv, till exempel
genom – som karaktär - att verkligen tro på att man kan nå sina mål; och just inte bara att trycka
på mekanisk. Man kan ha en perfekt tränad röst och kropp och ändå inte nå publiken.

6.3.3 Att hitta en ny form

Därmed har vi kommit fram till den tredje nivån av personregins arbete, de finslipande
verktygen. Det är kanske relevant att återkoppla här till personregins huvuduppgift. Som jag
förstår den i detta arbete består den i att ge barnen feedback eller instruktioner så att de kommer
in i ett levande spel som passar in i den fiktiva situationen. För att göra det finns det mycket
olika metoder. 

För de flesta gäller det vad en informant sa: ”Men mycket, mycket: ge förutsättningar och sedan
se vad de hittar på.“ Alltså att man inte spelar före eller säger exakt hur barnen skulle göra. Utan
att man ger “förutsättningar” och sen “tar upp”, vidareutvecklar, ger nya impulser, hjälper till. 

Genom att studera materialet, transkriptionerna av alla intervjuer, blev det tydligare och
tydligare att några metoder dyker flera gånger upp; många hos nästan alla. (För denna
kodningsprocess se Creswell, s.187ff.) Jag har även tesen att det finns en ganska så komplicerad
inre samhörighet av verktygen. Det kommer till uttryck mot slutet av avsnittet (del 4) där jag
även presenterar en tabell (tabell 2) som ger en överblick över alla möjligheter. 

Redan här skulle jag bara vilja nämna att man kan satsa på situationen som helhet, alltså arbeta
utifrån och komma så fram till barnens uttryck; eller fokusera på barnens inre - tänkandet,
motiven. Jag väljer som presentationsmetod i detta avsnitt att gå från det yttre mer och mer till
det inre (del 1 till del 3) för att landa till slut på det som jag kallar för ”det sceniska mötet” (del
4), där alla delar är med.

Del 1: Att måla upp en situation

1. Att ”måla upp“ situationen, försätta barnen i spelsituationen

Elisabeth Frick (1): Nej, det vad jag försöker göra är helt enkelt, haha... det gäller ju att
försätta dem i spelsituationen. Jag målar upp [hon viskar]: ”Så här är det, förstår ni. Nu är
det natt här, och de här barnen ska gå in här, förstår ni, öppna dörren.” Aså jag försöker
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måla upp situationen. Jag försöker berätta så att de kommer in i det som jag kallar för
<situationen>... Jag försöker skapa helt enkelt den stämningen av den situationen. David:
Det är mycket via stämningen i rummet. Bilder? EF: Ja, bilder och rum. Det är oftast ingen
som helst problem för barn. Eftersom de hela tiden leker. Det är på fullaste allvar och
samtidigt vet jag att jag kan avsluta när som helst.

Åsa Back (1): Om det finns nån metod...Jag tycker ofta att det är viktig att försöka skapa en
känsla. Att ta in musik eller material för att levandegöra, för att skapa en känsla av
situationen. [...] Att skapa en magi i rummet för att då kan de gå in i roll. Och börja skapa
eget.

Maria Karlsson (1): Man [som regissör] är kanske lite låst i sitt eget huvud ibland. Medan
man får så himla mycket. Det med leken är ju så himla naturligt för dem. Det är inget
konstlat, det går så snabbt. [...] Vi håller på med ”landet Narnia“ nu. Och då skulle vi ha
nån som... De pratar om lyktstolpar och elden. Och jag: men sånt kan vi ju hoppa över. Men
sen gör de fantastiska grejer. En tjej stod bara så här [hon står upprätt och gestaltar med
händerna ljus som utstrålar från huvudet som lampa]. Jag tycker att det var så fint. Hon var
bara en lyktstolpe.

Det är så att flera använder uttrycket ”måla upp“ en situation. Det handlar om att skapa en bild
som är så stark att skådespelaren får en impuls utifrån. Att barnen blir med hela personligheten
försatt i en situation som de befinner sig i som en del av. Att ”försätta dem i en situation“ är
kanske det mest använda konceptet under alla intervjuerna. Bara utifrån detta material skulle jag
vilja påstå att en ”situation” kan man definiera så: 

1. Det är liksom en ”bild“ som har en stark emotionell och motorisk samt ”innehålls“-mässigt
aktiverande innebörd. Istället för att säga: <här står en stol och här ett bord> säger man: <du
befinner dig i ett tomt arbetsrum fylld med allt som man behöver för att göra sina läxor> eller
istället av att säga <här befinner vi oss på ett skepp. Där är...> säger man <ett skeppsbrott; folk
ropar om hjälp och faller över...>.

2. Det är ett rum med en stark förväntan på ett händelseförlopp. Istället av att säga: <Rummet är
tomt> säger man <Lisa borde sitta vid bordet och göra sina läxor, men när mamman kommer in
är rummet tomt>. Rummet själv och händelseförloppet är sammankopplad: det som sker, sker
nödvändigtvis i det här sammanhanget, sceneriet: skeppsbrottet kan inte äga rum i en
polisstation i New York.

3. En utlösande ”trigger“ är en del av situationen. ”Det är ett skeppsbrott och man ropar om
hjälp, folk drunknar.“ Man måste reagera. Det finns starka impulser redan i rummet som man
måste ta upp – om man inte tar de upp, så gör man ändå något. Man står hjälplös på skeppet och
är helt förstummad... 

2. Att skapa en „stämning“

Åsa Back (1): Om det finns nån metod...Jag tycker att ofta att det är viktig att försöka skapa
en känsla. Att ta in musik eller material för att levandegöra, för att skapa en känsla av
situationen. [...] Att skapa en magi i rummet för att då kan de gå in i roll. Och börja skapa
eget. [Maria Karlsson instämmer.]

Man kan väl säga att ”stämning“ i rummet inte är samma sak som en ”situation“. Eller man kan
säga: det finns olika sätt att skapa fram en situation: en är via att sätta upp en stämning genom
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att använda ljuset, musik; en annan: via att måla upp en bild med ord. Det beror på om man har
mer en musikalisk eller bildmässig eller språkmässig ingång i regiarbetet. Vitsen är ju att barnen
i sin rollgestaltning kan arbeta utifrån en känsla, en struktur som redan finns i rummet.

Diskussion ”Skapa en leksituation eller en stämning”

Den i forskningsöversikten nämnde engelska dramapedagogik-pionjären Gavin Bolton (2000)
försöker att beskriva detta fenomen genom att hänvisa till en dubbelaspekt. I agerande-
situationen, alltså när man spelar en roll, ska barnen få känslan ”jag är en del i detta“ och (!)
”jag kan påverka“: Upplevelsen (och närmare sagt upplevelsen att man är bara en liten del i
något större) och agerandet (att man har makten att medbestämma hur situationen utvecklas) är
nödvändigtvis förknippad med varandra. Efter intervjuerna är min intuition att detta händer just
när man lyckas bli försatt i en leksituation. 

Använder man begrepp av mina referensteorier (som till exempel Houseman, Cohen) kan man
omformulera det så: regissören öppnar ett rum där yttre och inre impulser är tillgängliga på
riktigt, men samtidigt ett tidsrum som möjliggör ett agerande ”i kontakt” med rollfigurens värld.
Detta är dessutom kanske en bra definition av att känna sig levande över huvudtaget, av det som
alla intervjuade kallar för ”liv“, ”bli levande“.

Del 2: Om det inte fungerar med att bara måla upp en situation: gestik/mimik

1. ”Att få det in i kroppen”

Johanna Huss (1): Jo, alltså så fort man får det in i kroppen så funkar det ju, oftast. Men det
är ju de som har det här utanpå [som en mask framför ansiktet] som aldrig blir bra. Det är ju
de som får in det i kroppen som funkar liksom. [...] Jag tycker väldigt mycket att det sitter i
kroppen.

JH (2): Och jag är väldigt mycket med dem på scenen. Ska de vara läskiga, som nu när vi
gjorde... alla barnen var nån slags otäckingar, kallar vi det för, Häxelins anhang, vidriga
typer som är... så är jag det med dem för ett tag. […] Jag är mycket... ofta måste jag känna
efter själv. Hur det känns, att göra olika saker.[...] För mig är det lättare att instruera när jag
vet, känner själv, hur det känns att göra nånting. Jag håller på mycket hemma. [...] Du vet
att pröva med rörelsemönster. Jag tycker väldigt mycket att det sitter i kroppen liksom.

Åsa Back (1): Att skapa en känsla för situationen – hur rör sig trollen...

Anders Järleby (1): Man startar med avslappnings- och samarbetsövningar av något slag,
innan man börjar repetitionen. Och det kan man också göra precis mitt i allt i hopa. [...]
Koncentration och avslappning tror jag är väldigt, oerhörd viktiga. Viktiga saker att ta tag i.
David: Även för barn, för mindre barn? AJ: Det tror jag absolut, ja. I förhållande
naturligtvis till åldern, utvecklingen.

Som i inledningskapitlen sagt är ju temat för uppsatsen bara frågan hur man ger instruktioner i
personregin – och inte hur man bygger upp en rollfigur över huvudtaget. Där ingår naturligtvis
många övningar som berör den kroppsliga delen av rollpersonligheten. Därmed angår de
kroppsliga instruktioner här bara sättet hur man just i den här scenen gestaltar just denna
sekvens. Många berättar att en instruktion kan bestå i att själv testa eller åtminstone föreslå en
kroppslig förändring; att det kan finnas “låsningar” eller “möjligheter” bara i en förändrad
kroppslig hållning, rörelsemönster etc. Och att det inte går att bara komma på ett sätt att spela
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utifrån tänkandet – att man måste gå upp och prova sig fram, helt enkelt testa olika rörelser som
sen själva inspirerar till nya sätt att gestikulera. Att ”känna efter” är nyckelorden – det går bara
”under” rörelsen, gestikulerandet, handlingen själv.

“Att få det in i kroppen” blir också för många motsatsen till att spela konstlad; att spela
avslappnad, men fokuserad, helt ”med”, med sin personlighet. Det innebär framför allt att det
handlar inte om att fokusera på rörelser och det yttre uttrycket i sig själv – men att få “det” in i
kroppen och “det” menar alla själsliga processer. Med “kropp” menas då: att det inte är pålagd
utifrån, att hela personligheten är involverad. Man kopplar rörelsemönstren, ansiktsuttrycket,
händernas gestik och hela ryggmärken an till ”själen”, viljan, tänkandet. Förutsättning för denna
process är enligt de intervjuade ett tryggt rum, fokus, avslappning, men samtidigt att man vågar
testa olika rörelser, att man låter kroppen reagera spontant. Tanken bakom denna ansats är:
förändrade rörelser kan i sig själva hjälpa till att hitta bra uttryckssätt; man kan inte komma på
uttrycket direkt, men ska testa sig fram.

Diskussion ”Att få in det i kroppen”

Även om man är försatt i en leksituation och tillhörande stämning kan det vara svårt för
skådespelaren, barnen, att hitta adekvata uttryckssätt och rörelsemönster säger regissörerna.
Kroppen uttrycker något annat än det vad man egentligen vill; eller uttrycker inget. Också här
finns en länk till referensteorierna. I Brobergs/Sterns/Merleau-Ponty´s tradition (se även
appendix 1) är fenomenet väl bekant att det kan finnas människor som har problem att anknyta
sitt tänkande till sin kroppslig uttrycksförmåga – till och med på ett patologiskt sätt.

Dessa patienter förstår vad de ska uttrycka, säga och göra. Det är inget fel med det språkliga och
förståndet. Och det är inget heller fel med kroppen på det fysiologiska planet, alla rörelser står
till förfogande. Men man hittar inte kopplingen. Då handlar det om att underlätta genom
experiment för hela personligheten och kroppen att den hittar själv lösningar. (Den rysk-
amerikanska Michael Tschechovs (1927/2005) teaterpedagogiska ansats beror på denna
tankegång). För regissören handlar det sig då om att uppmuntra barnen att verkligen
improvisera och inte följa uttänkta (fördomsfulla) rörelsemönster.

2. Den inre monologen/undertexten (1) och motivationen/viljan (2)

Man kan närma sig samma process från den andra sidan också:

Den inre monologen/undertexten

Johanna Huss (1): Just när man håller på med personregi så brukar jag försöka.... med
amatörer framför allt... prata mycket vad de tänker. Och det är väldigt roligt. Just när man
är såhär: <Oh, men du ser honom, och du bara: vad fan vilken jävla idiot det är. Vad fan, jag
hatar honom. Och så går du bort liksom. Och prova, nu>. Och då så gör de det. Och då
säger de, <vad fan vilken jävla idiot det är>. Och jag bara, nej, nej, du ska inte säga det, du
tänker det. Det är liksom i din... Ahaaa... Du vet. Det är hela tiden. Jag pratar väldigt
mycket så där: Tankar, tankar, tankar. […] Att man har jobbat på att den personen har blivit
arg i den här scenen då har vi ganska säkert också pratat varför...Tänk så här istället... Även
om de kan tekniken att gråta så blir det ju inte trovärdigt om man inte fattar varför de gör
det. [...] Jag tror att jag säger ”fattar ni” eller ”är ni med” ungefär femtusen gånger per dag
när jag repar. [...] Om jag skulle säga, gör så där och så där och de inte fattar varför, då kan
man vara säker att de slutar göra när man inte tittar.
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Elisabeth Frick (1): Det gäller ju att få väcka det inre fantasi- och föreställningsförmåga till
den här situationen. Med impulser av olika slag.[..] Hur skulle det vara, tänk...

EF (2): [Om Rudi Penka, som var en inflytelserik teaterpedagog från Östtyskland som
arbetade i Sverige] Han sa, man ska aldrig instruera med adjektiv. Du ska aldrig säga, här
ska du vara arg. Därför att den här skådespelaren som ska spela den här situationen, aså, det
finns så många sätt att vara det på. Så att man måste hitta det själv. Men då menar jag där
finns en skillnad tycker jag med barn för mig. Där kan jag gott säga det,... <den där killen,
han är skitledsen nu, förstår du.> Jag måste det, känner jag, för att jag kan inte gå via teorin,
abstraktionen där. Jag måste gå rakt in. Sen hur, på vilket sätt den här pojken gestaltar
vreden eller sorgen, det är ju upp till honom. För att det sa alltid Penka. Det är
skådespelarens privilegium hur man gör det här.

”Men tänk så här istället just när du gör det och det eller säger det och det!” De flesta
intervjuade blir glad när de berättar om den här tekniken. Det verkar vara något mycket roligt,
spännande och samtidigt tillfredsställande. Det är som om man antingen kan öppna upp en hel
ny dimension, det inre liv, eller arbeta precis med nyanser av den.

Alla är överens: Det syns ju på ansiktet (och i hela uttrycket) vad barnen tänker – om man
tillåter det att synas. Man måste just inte visa upp något, men bli synlig så att säga.

Genom att “tänka” något går man in i en spelmodus, förklarar mina samtalspartners, där man
just inte visar upp, men upplever. Om man visar upp (det konstlade sättet som många barn – och
vuxna – spelar på), då finns två steg: jag är ju i en sådan stämning; jag har en sådan känsla – och
då måste ju jag visa detta genom att göra det och det (mimik, gestik). Men motsatsen är ju fallet:
när man tillåter sig att verkligen ha en “tanke”, då tillåter man automatiskt att den tanken
gestaltar sig själv i uttrycket. En “tanke” (önskan, känsla, avsikt) är mycket mer än en abstrakt
intellektuell innehåll så att säga – och det kan man använda.

Diskussion ”Rollfigurens tankar”

För Viola Spolin (se forskningsöversikten) ska man som teaterpedagog introducera barn till
teaterspelandet just genom att låta dem upptäcka att det räcker med att tänka på något – att
publiken ser detta, utan att man som skådespelare måste visa upp det (Spolin 1999). Att
regissörerna hänvisar till skillnaden mellan ”att tänka på” (önskvärt) och ”att visa upp” (icke
önskvärt) innebär att det ju märkligt nog räcker med bara tänkandet; att man kan ”se”
omedelbart tänkandet. (”Tanke” menar väl då det vad man i det moderna filosofiska språket
kallar för ”proposition”, ett kognitivt innehåll som kan vara sant eller falskt; men som kan ha en
känslomässig eller viljemässig värdering: ”vilken skitstövel det är” för att använda exemplet
från ovan.) Men denna beskrivning av fenomenet som de flesta intervjuade stämmer överens om
utmanar den dominerande västerländska idétraditionen: hur är det möjligt att tänkandet och
kroppen plötsligt går hand i hand? Eller kanske ska man säga: kan gå hand i hand, när man
skapar de sociala rum (som regissör) som möjliggör att barnen inte splittrar upp sig i kropp och
tanke, hittar en ”kontakt”. 

Här blir de ovan nämnda teorierna av Alice Millers, Axvilles och Bowlbys/Ainsworth relevanta:
teorier omkring splittringsmekanism mellan kropp och själ och syftet som den uppfyller i
barnens liv, men även skadan som den kan medföra. De tankarna går utöver denna uppsatsens
syfte därför att det handlar  inte direkt om att förstå det vad regissören under personregins arbete
faktisk gör. Ändå är det kanske relevant: om man inte är medveten som vuxen som arbetar med
barn att och varför det kan finnas splittringsmekanismer mellan tanke/inre liv/undertext och
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kroppsligt uttryck (och det är ju temat för detta avsnitt) blir det svårt att vara fokuserad på det
som forskningen kallar just ”att vara i kontakt” med sig, det som regissörerna eftersträvar som
aspekt av att spela livligt.

Motivationen: ”varför” och ”viljan”

Många intervjuade säger att de ofta pratar med barnen om ”varför” någon rollfigur gör något,
säger just det där; att tänka sig in i en annan människa består delvis just i detta. Personregin
består då i att erövra detta ”varför”.

Ett sätt för de intervjuade, men inte för alla, kan vara att prata om ”viljan” som ligger bakom.
Det hänger ihop med de förra tankarna: från att säga ”tänk det och det” går några regissörer över
i att prata om ”varför”, ”vad vill den här personen egentligen här i den här situationen göra?”

Anders Larsson (1): Då jobbar man som man alltid jobbar [även med vuxna]: Vad vill jag
med det här och varför vill jag det och försöka liksom, som regissör, försöka hitta
drivkrafter och motiv och så. Då har vi... Jag använder grundläggande Stanislavskij
egentligen. David: Förmedlar du det också rent teoretiskt? AL: Ja, absolut.

AL (2): Han är användbar, Meisner [Sanford Meisner, amerikansk teatercoach], han är
användbart liksom. David: Det handlar ju mycket om samspel. AL: Ja visst. Att använda sig
av det som finns där. För det tycker jag är det största. Det är det största just med tonåringar.
Att liksom, att gå ifrån läsa manus till att vara där och använda sig av det som kommer i
scenen. […] Meisner, Cohen, de flesta böcker är ju varianter hur man kan jobba med viljor.
Det gör ju den sceniska situationen så intressant att du glömmer bort att du ska spela teater,
du glömmer bort publiken...

Att hjälpa ett barn att förvandla sig till en annan varelse består för de flesta regissörer i att
stimulera förståelse för den inre motivationen för det sceniska agerandet av rollen. Många pratar
om ”motiv” och drivkrafter” som kan komma utifrån eller inifrån. Ett ofta beskrivet exempel för
det sist nämnda är att hitta ”viljan”. Under samtalen blir det också tydligt att man ”måste” leta
efter motiven tillsammans med barnen, därför att de kan vara dolda, utåt eller även för
rollfiguren själv. 

Många av de intervjuade använder båda metoderna (motiv inifrån och utifrån) utan att de
framstår som motparter. Några förbinder båda ansatser explicit:

AL (3): Att bygga viljor som är beroende av den andra personen. Så att man måste vara i
det mötet, i det sceniska mötet. Och att...regiprocessen är ju oftast att gå från...De gör ju
oftast inte den omvandlingsprocessen själv. 

Att bygga viljor – alltså inre motivationer – men just genom att ta upp det som finns i det
konkreta samspelet och ”situationen“: Det verkar för några vara grundreceptet för det som
många kallar för ”magin“ i den sceniska gestaltningen. Och där behövs personregi för att man
ska våga släppa orienteringen mot ett manus, en text, nåt man ska säga eller nåt man ska göra –
så att man vågar infinna sig just i samspelet och scenen samtidigt som man tar upp impulsen
inifrån. (Här kommer en till dimension in, att man löser sig från manuset. Den tar jag upp
senare.)

Det är under intervjuerna inte så klart om denna inre motivation, viljan, är det samma som det
vad man frågar efter när man frågar ”varför gör du det?“. Att pratar om en vilja, en intention
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som ligger bakom en handling, anses av många att vara den metod som skiljer professionellt
skådespeleri från amatörmässigt – och som krävs när man spelar en pjäs många gånger. Då
måste man helt enkelt gå genom allt man gör och säger - och förtydliga de bakomliggande
avsikterna; man kan inte lita på intuitionen varje kväll. Dessutom nämner flera att det hjälper att
gå från att låtsas göra någonting till att göra det. Regissören kan ge feedbacken: ”man ser att du
vill trösta henne, men du gör inte det. Gör det på riktigt!” Så refererar man till ”viljan”,
”intentionen” bakom ett agerande för att förtydliga vad det handlar om.

Diskussion ”Motivationen: <varför> och viljan”

Att spåna efter ”varför” en roll beter sig på ett visst sätt är ett beprövat verktyg enligt
forskningen (Houseman, Panet). Det är speciellt Robert Cohen som däremot hänvisar till faran i
att fokusera för mycket på ”varför” (och återskapa bakgrunden) och för lite på ”vad vill jag
uppnå”: när man analyserar ”varför” ställer man sig ju bredvid rollen; att leva sig in i en roll, i
en annan människa, enligt Cohen, består däremot i att leva dess liv – och då eftersträvar man
saker, tittar framåt och inte bakåt. Samma tanke är fundamental för Donnellans begrepp av
”target”, det som drar en till sig.

Diskussionen omkring vad egentligen ”viljan” spelar för roll i skådespeleriet och framförallt
skådespeleriutbildningen har blivit mycket livlig under de senaste åren – som skissad i
teorikapitlen. För att spetsa till det: Jag skulle vilja påstå att den skildrade
barnteaterverksamheten är på en mycket avancerad nivå just gällande synen på ”motivationen“
som ligger till grund för en subtext och därmed en handling. 

Det finns två ganska skilda ingånger i frågan när man tittar på litteraturen, särskilt
handböckerna. Den första positionen är “klassisk Stanislavskij” där ”vad vill jag“ kommer från
rollfigurens inre: vad vill jag egentligen göra och säga och åstadkomma i den här scenen som
rollfigur?14 Man kan kalla det för den kognitivt reflekterandeansatsen. Jag skulle i
sammanhanget – med några intervjuade - föredra ordet ”intention”: vilken intention har jag?
Ordet ”vilja”, men framför allt ordet ”to want” på engelska kan nämligen leda tankarna till
”wish”: vad önskar jag mig – och då blir det problematiskt därför att då försvinner just det som
konceptet ”vilja” gör värdefullt i mina ögon: möjligheten att det kan finnas ett glapp mellan det
vad jag vill göra, intenderar att göra – och det vad jag gör. Det är kanske det som vi kallar för
”det mänskliga“ i våra liv. Att vi inte kan uttrycka och göra allt som vi ”vill“ det. Det finns ett
glapp mellan våra inre liv och vår förmåga att uttrycka det till någon annan. Och det är vackert
när detta kommer till uttryck.

Regissören kan hjälpa barnen att hitta ett levande uttryckssätt genom att fråga: ”vad vill du
egentligen uttrycka här?” ”Jag vill trösta.” ”Aha, men gör det då.” Om man frågar: ”vad önskar
du göra?”, hamnar fokuset på barnens inre istället för att på den levande handlingen. I
terminologin viljan-önskan blir det till: ”du ville inte”, det blir någon slags inre individuell grej.
Inte en sak av motstånd, det omedvetna eller det yttre som hindrar mig – att det finns hela tiden
en kamp mellan det som man intenderar, är inspirerad av – och det som man faktisk uttrycker,
gör. Då blir det kanske extra viktigt att inte bara förkasta de där blockerande motståndsmoment,
men att upptäcka dem, ta tillvara på dem, prata om dem – bara så kan man komma vidare. 

14Det är framför allt Stanislavskijs elever som Robert Cohen som har gjort denna syn till någon
slags lärobokteori. Stanislavskij själv bäddar in all motivation i en känsla för situationen. Se också
Bridget Panet (2012) som skriver ett kapitel i sin bok omkring arbetet med ”viljor” och
”motivationen” för att erövra ett naturligt uttryckssätt. 
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Att fokusera på ”de andra” kommer från en tradition med namn som Meisner och Donnellan i
spetsen: här kommer motivationen från medspelarna, från situationen, från ett ”target“ (istället
för ett ”objektive“/det vad man “vill”). Frågan är egentligen inte: vad vill jag, men: vad får jag
för impulser, hur agerar jag ”utifrån det som finns“. Som Donnellan säger: frågan “varför gör du
det?” ledar ofta inte till att man anger en vilja; man vet kanske inte vad man vill, och ändå har
man grunder, motiv för en handling – man har ett ”target”, inte ett ”objective”. Denna ansats är
mycket mer inriktad mot samspel och situationen – just som barnteaterverksamheten är. Man
kan alltså kanske säga att de stora teorierna som nu etableras i teater- och skådespelerivärlden
(Donnellan, Mitchell) går i en riktning som barnteaterregisserandet alltid har haft.

3. ”Som-om“-lek

Tittar man på skillnaderna i personregi-metoderna när man spelar med olika åldersgrupper, så
kan man väl säga att de flesta intervjuade i alla åldersgrupper arbetar med “att försätta i en
leksituation” eller ”skapa en stämning” samt att “ta bort och förstärka” uttryckssätt. Även
metoden att man säger “tänk så här”, ”testa den rörelsen” eller: “vad känner rollfiguren nu?”
använder alla för alla åldrar. Det gäller även för den metoden som jag skulle vilja presentera nu,
“som-om”-metoden. (Det är egentligen bara arbetet med “viljor”, bakomliggande intentioner,
som många inte alls nämner eller bara för arbetet med text - och det innebär för arbetet med 12-
åringar uppåt.)

Elisabeth Frick (1): Vitsen med instruktionen är att få barnskådespelaren att förstå texten,
alltså att förstå situationen, vad som leder till att repliken ser ut som den gör. Om det vore
du som var med om det här – hur skulle du göra och vad skulle du säga då?

EF (2): Det handlar ju om att få fram det här som-om. Så är också leken uppbyggd. Men
det... så är det ju faktiskt utifrån... barns sätt att bearbeta sitt liv är lek. Det är ju så. Leken är
till för att bearbeta, prova, förbereda sig, efterbearbeta det som händer – medan vi [vuxna]
resonerar mera, tyvärr. Det är ju kul att leka också... […] Det är mycket utifrån lekens sätt
att föreställa sig att vara i ett skeppsbrott. Och jag tycker att det är aldrig ett problem när
man ger dem en tydlig situation: ”Nu är ni på ett skepp här. Folk drunknar, man ropar om
hjälp, sätt igång!” Då händer det nåt.

EF (3): Aså kunna föreställa sig, det här skulle kunna vara jag. Som om det är jag som
upplever det här. Och nu pratar jag om upplever istället för inlevelse. Jag vet inte om det är
så viktigt, det här. Men efter alla år börjar jag känna, vad fan, det handlar ju om att kunna
uppleva det som den där rollfiguren upplever i den situationen – på mitt sätt, utifrån den jag
är. För det blir olika rolltolkningar. Det är ju det som är så spännande, att man har totalt
olika tolkningsmöjligheter! David: Egentligen öppnar du som regissör mer upp... Du ger
en tydlig situation som öppnar upp för en individuell tolkning? EF: Absolut, absolut.
David: Det är ju paradoxalt med regissören. Man tänker ju att det är den som säger, gör
så; men man gör också motsatsen? EF: Faktiskt. För att det tror alla att man bestämmer: du
sitter ner så, och det är kanske också det. Men det är faktiskt inte det, det är ju att få igång
en egen kreativ... att man stimulerar den individuella kreativitetsprocessen och innovation,
att hitta själv. Vem är det här? [...] Man ska få igång det där egna.

Åsa Back (1): Om man vill få fram nånting... nu kommer ett troll in och du är jätte
förvånad. Ok. Hur tror du skulle ni reagera på riktig när ett troll skulle komma in? Man
skulle vara förvånad. Ah, och hur skulle man se ut... Att man verkligen försöker liksom ta
det fram...
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Anders Larsson (1): Jag försöker jobba hela tiden från <om det var du som gjorde detta, hur
skulle...>?

För att sammanfatta: Har regissören tillsammans med barnen förtydligad situationen (1) och
pratat om vad en figur tänker och känner (2) och varför en rollfigur handlar som den gör (3) och
vad den vill (4), handlar det om att hitta en personlig och trovärdig ingång till den där
situationen (5). Anvisningen ”hur skulle du göra om det vore du som hamnade i den där
situationen?” har därmed för de intervjuade två funktioner samtidigt (några nämner bara en):
den hjälper barnen att leva sig in eller snarare uppleva situationen - och den lockar fram en
personlig individuell tolkning av rollfiguren och situationen. Det är här som
föreställningsförmågan nämns som viktig kraft. 

”Som om“: Skillnaden i instruktionen mellan ”rollen“ och den som spelar rollen?

Här finns mycket blandade uppfattningar om hur en regissör ska tilltala ett barn och många
säger emot sig själv under intervjuerna, då och då helt medveten.

Elisabeth Frick (1): Därför att man ska inte blanda ihop sig själv med rollfiguren. Då har
man mycket svårare att göra otrevliga saker. Helt enkelt. - Jag måste säga, hur pass
konsekvent har jag varit när det gäller barn? Jag tycker det är ett bra sätt... Sen är det ju en
annan sak. När man ställer rollfiguren åt sidan, då får man inte heller tycka illa om
rollfiguren. Man ska alltid försvara sin rollfigur. Jag brukar säga, man ska se på sin rollfigur
som en mycket nära vän. Som man tycker både om... som man tycker om och...aså man kan
se de knäppa sidorna också. - Att man inte förlöjligar sina rollfigurer. Och inte bekräftar
fördomar. […] Det kan hända att jag har frångått från att prata om rollfiguren i tredje person
- utan att jag har sagt ibland <du>. Men jag undviker det. När jag hör vad jag säger så hör
jag att det är svårt då, det blir så privat och personligt. Men när jag tänker på en scen från
Stadsteatern där. Den skulle bli väldigt ledsen och krypa i famnen där... Då var jag tvungen
att säga det här, <du är väldigt ledsen>. Där kände jag att jag var tvungen att komma åt den
här barnskådespelarens riktiga inre... Oh, det här är så svårt!

Anders Larsson (1): Jag försöker prata så lite som möjligt om roll. David: Så lite som
möjligt? AL: Jo, det finns ju olika sätt att närma sig det här. Men jag försöker jobba hela
tiden från <om det var du som gjorde detta hur skulle du...>. David: Du undviker att säga...
AL: Jo, jag försöker inte att säga, nu är det August i den här scenen som ska göra detta.
Men istället nu ska du göra det här. Hur är det för dig? Den sceniska situationen ligger ju
fast och nu ska vi närma oss...Och det är Kalle [inte den sceniska rollfiguren] som ska hitta
den sceniska situationen. Men det finns ju alltid en distans det finns ingen fara i det.“

AL (2): Ja, aså jag försöker hela tiden, aså när man arbetar, så skulle jag alltid referera till
hur de skulle lösa problemet, hur de skulla lösa situationen.[...] Så att man får det liksom så
privat som möjligt, egentligen. [...] Om det ska kicka i hans mage och vara spelbar, på
riktig, och impulser ska komma, då kan det inte vara Romeo....

AL (3): Men jag tycker att ingången är ju... är inte att vi går in och låtsas att vara nån annan.
Utan... snarare att man går in och använder delar av sig själv på scenen. Har man den
ingången så blir det automatiskt också utvecklande för dem...

De flesta vill ge barnen själv möjligheten att uppleva det vad man berättar. Skillnaden till rollen
blir ganska liten. I många samtal går tilltalet över från rollen till ”du“. Däremot finns det i mer
professionella Stadsteater-sammanhang behovet att respektera denna skillnad mellan roll och
barn. Så att man kan gå in och lämna den också efteråt. Men alla vänder sig emot en barnteater
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som överdriver spelet. De tror på en sorts realism som är även möjligt att uppnå för barn – och
det är det som är utvecklande därför att barnen kan investera och upptäcka helt nya sidor av sig
själv utan att göra rätt eller fel. 

Samtidigt visar de flesta en medvetenhet att några genrer (som komedi eller historiska spel) eller
några konstnärliga situationen kräver en helt annan vinkel - som är inte realistisk alls.

“Som-om”-specifikation: „Att beskriva känslorna“ versus „att nå den inre kärnan“

Elisabeth Frick (1): Nu är den där pojken skitledsen. Det kan man säga: ”instruera med
adjektiv” med barn är mer ok än med vuxna - där det finns ett förbud enligt Penka.

Anders Järleby (1): Och sen kommer ju Stanislavskij in. Han sa ju att det går inte att tala
om för någon att känna sig... utom det måste man ta fram hos varje individ. Och lägga
ansvaret på den personen. […] Skådespelaren själv ska ju komma fram med material. Som
man som regissör sen kan ta ställning till. Som blir en bollplank i en diskussion. David:
Men hur ersätter man detta: Du ska känna så och så? Vad gör och säger man istället? AJ:
Jag försöker aså prata om situationen. Prata om och jämföra då med det personliga.  I vilka
situationer har du varit med i? Säger kanske eleven då, jag har aldrig varit i en sånt
situation, då försöker man ju få fram fantasin kring det hela och hitta situationen som
motsvarar...

AJ (2): Och jag ger mig inte... men ändå försöker jag att… det som jag tycker är
skådespelarens inre kärna som är det viktiga, inte det vad jag ser eller tycker utifrån. [...] Att
skapa en grund för att jag kan faktisk <komma genom> med mig själva ihop med andra.

Här finns ganska så stora skillnader i synen på hur viktigt det är att låta det unik individuella hos
barnen träda fram. De olika synsätten beror mycket på åldersgruppen som regissörerna arbetar
med. Men ändå: Hos några finns en stor vilja att låta barnen hitta sina egna personliga sätt att
berätta den historien (- det betyder inte att de måste ta fram en verklig erfarenhet; det kan vara
något påhittat). Här spelar grundhållningen för många en stor roll: att man markerar att man ger
barnet nog tid, att man tror på den, att man vill se något som inte bara är en fördom, men
upplevd på riktig, även om det är bara lek.

Diskussion ”som-om”-metoden

”Gör som om...” kan i min förståelse ha två nästan motsatta betydelser. Den första beskriver
Mia-Marie Sternudd (2000) som en demokratisk inlevelse:

”Det betyder att deltagarna ikläder sig rollen av någon annans karaktär och därmed ser
världen utifrån någon annans ögon och upplevelsesfär, men utan att lämna sig själv. Om
individen har en förmåga att förstå andra människors perspektiv så tränar hon också sin
förmåga att se en situation från flera olika håll och att förstå att det alltså finns flera
”sanningar”.“ (s.59) 

I detta fall handlar det sig om att tänka sig in, förvandla sig till någon annan – som om man vore
den. 

Men under intervjuerna kom även den motsatta dimensionen av ”som-om”-instruktionen upp:
Gör det så som om det vore du i den här situationen. I samband med denna metod pratar man i
forskningen (Stanislavskij och framför allt Meisner) också om ”givna omständigheter” (- man
ska agera realistisk som om man skulle agera själv under de givna fiktiva omständigheter).
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Här blir en dubbelaspekt tydligt. Tänk dig in i en annan kan man betona som: tänk dig in i en
annan (1); eller tänk dig in i en annan (2) – och man får nästan motsatta resultat. Betydelse (1)
lägger ju vikt på föreställningsförmågan; men de flesta intervjuade använder som-om-metoden i
betydelse (2) för att åstadkomma en trovärdig gestaltning: spela bara så som du skulle agera i
den där situationen. Den här metoden kan ha sina stora problem, framför allt i sammanhang med
barn därför att den kan förstöra leksituationen; och dessutom finns ett problem med
traumatiserade barn som man inte vill skicka tillbaka i otäcka minnen. Leken består ju exakt i
att utgå ifrån situationen att man inte är den man spelar, att förvandla sig i någon annan; då kan
det bli fel att säga: tänk att det är du, handla som om det vore du. Däremot tycker jag att den här
metoden har sitt berättigande när man vill påpeka en sorts identifiering med rollen; att man ska
investera sin egen fantasi.15

4. Att göra en text levande

Alla metoder som skildras ovan (som riktar sig mot det ”inre”) är ju också metoder för att göra
en text, ett manus levande. Här kommer några tanker som är direkt riktade mot det där steget
där en text kommer in i spelet. (Alltså för 13-åringar uppåt.)

Elisabeth Frick (1): Därför att jag tycker att det svåraste är inte för ett barn att agera i spel
men så fort det kommer text... Det är ju detta magiska att formulera de här replikerna och
att det ska kännas fullkomligt sant och naturligt.

EF (2): Jobba med improvisation parallellt så att - när man till slut ska ta den repliken i
munnen - så att man har improviserat omkring det ett par gånger, två, tre, så då ska kännas
att det är alldeles naturligt. Det är uppgiften för regissören att... juste, nu har du hittat det
där, men nu är det kanske så att han känner ännu mera... Man kan lägga till...

Anders Larsson (1): Det är det största just med tonåringar. Att liksom, att gå från att läsa
manus till att vara där och använda sig av det som kommer i scenen.

AL (2): Äm, man kan jobba med nån form av djupläsningsvariant. Då kan man bara sitta
mitt emot varandra och då har man manuset i knäet. Och då tittar man på sin replik och så
tittar de upp och så försöker man att vara i den situationen mentalt och så säger de repliken
när den kommer och så tar den andre emot. Och så tittar de ner och så tittar man upp när
den kommer. Den kan funka ibland. Men ibland är det...så här bör man göra... David: Det
är ju inte lätt med... om impulsen inte kommer... AL: Nej, och framför allt att förstå att den
inte kommer från manuset, så att man måste backa i  processen. [...] Jo, man måste backa
till författarbordet. Och så måste texten sägas för första gången då.

AL (3): Man kan inte bara säga texten. Ni måste göra en improvisation så att den texten
utlösas, bakåt.

15Framför allt utifrån en viss terapeutisk forskning (Josefsson, 2012) är det helt enkelt inte bra att
låta ett barn bara sådär gå in i egna erfarenheter (”som om det vore du”) i sådana sammanhang; allt
personligt är helt relevant, men ska tas upp genom leken, genom att man spelar någon annan. Det
betyder inte alls att man inte använder allt man har med sig för att göra det; men målet kan inte
vara att gå in i det direkt. Det är ju möjligt att något har ett trauma med sig. Eller det är ganska
sannolikt i en grupp med tio barn att åtminstone en eller två har det. Då ska man vara mycket
noggrant med att upprätthålla leksituationen som leksituation utan att det blir en sorts fel
identifiering. Min kritik är alltså: som-om-det-vore-du gör att ”du” försvinner; och det är helt
nödvändigt att ”du” är där, just som någon som spelar. Här håller jag helt med Meisner som
kritiserade Stanislwaskij (”som-om”metoden kommer direkt från Stanislavskij): Man ska framhäva
fantasin istället av att gräva i det egna förflutna. De egna erfarenheterna är ändå med.
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Den mest beprövade metoden verkar vara att låta barnen improvisera omkring handlingen så att
alla förstår själva meningen med det vad man ska säga. Målet är att försätta alla i en situation så
att det känns helt nödvändigt att just säga detta som man ska säga enligt manuset. (Här spelar
naturligtvis också alla funderingar omkring “varför”, “viljor” och “som-om” en roll.)

Men den stora utmaningen för barnen (där de behöver hjälp från regissören) är att ta upp
impulsen från den andre, från situationen och inte från manuset: att våga ta upp ögonkontakt till
exempel. Det är lätt att barnen går bara omkring och säger-upp texten. Istället ska den
provoceras fram av samspelet och komma utifrån leksituationen själv.

Del 3: Föreslå nåt helt annat och fastslå en lösning för scenerierna

I intervjutexterna fanns även en annan typ av instruktioner. Man kan kalla den kanske för
“förslag”. Egentligen är ju alla instruktioner förslag, men då och då föreslår man någonting
utanför de ovan nämnde metoderna. Man testar helt enkelt något nytt, annat.

Anders Järleby (1): Ibland säger man, gör så, eller man föreslår grejer när det kommer
ingenting från skådespelaren. Inte kanske bestämmande men man säger, kan du inte göra
så, då ser vi vart du kommer med det. Bara för att se när det tänder till.

AJ (2): Vad jag tittar på? Det kan vara väldigt olika saker. För det första handlar det om att
hitta nåt speciellt hos den där skådespelaren...Det som hör ihop med figuren ifråga... att inte
imitera andra. Att verkligen ta fram nåt personligt hos den människan. David: Hur gör du
då? AJ: Då föreslår jag andra saker, kanske hittar på nånting. Prova åt det hållet istället...
Man försöker vara positiv, ge olika förslag. […] Försök att göra motsatsen kanske. Det kan
vara precis vad som helst, beroende på vad det är för slags situation. Man försätter dem i en
situation eller så byter man allt, bara för att hitta på nånting. Vad som helst. Jaaaaa. Det är
svårt att prata om.

Åsa Back (1): Jag har släppt mer och mer önskemål som regissör hur det ska bli, att man
ska uppnå nånting, visst, och försöka följa med där lusten finns, inte så: nu ska vi gå åt det
här hållet, mer var kokar det, var lever det, då går man åt det hållet...istället för att jag ska
pressa dem dit där jag tycker de borde vara...då blir det stolligt och torrt.

Maria Karlsson/ÅB( (2): Åsa: Det var inte alls så som jag hade tänkt mig... men plötsligt
var de igång och det lyste bara om dem. [...] Man måste ju styra upp saker också, annars ser
publiken ingenting. Man måste styra upp ganska mycket hur de är placerade för att
publiken ska se. Maria: Och det är precis som Åse säger...Man väntar kanske med
instruktioner, oh, ni ska stå där och ni ska inte...Samtidigt som man kan också tycka att det
är skönt att ta in den informationen ganska tidigt. Så det är lite kluvet. Åse: En balansgång.
[..] Om det är för sent kan de inte lära om.

Det som är intressant är att alla försöker att låta det ”tända till“ genom olika förslag eller ”följa
vägen där det kokar“. Man tar även in de förslag som kommer från barnen själv; man “tar upp”
det som fungerar bra. Men man kan också föreslå motsatsen när ingenting händer. Man kan till
exempel be att alla viskar hela scenen som flera föreslår. 

Det som alla nämner är att det finns situationer där man måste gå in som regissör och helt enkelt
bestämma hur barnen ska stå, prata och så vidare. Därför att man har ansvaret som regissör att
berätta en begriplig historia – för publiken. Utmaningen är att hitta en balans mellan att gå in
och ”styra upp“ å ena sidan och att vänta och stimulera deras egen kreativitet å andra. Går man
in för sent, då går det inte längre att ändra – även om det är nödvändigt för publiken att se och
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förstå det hela. Och går man in för tidigt tar man bort deras kreativa energi och de blir passiva
och det hela ytligt, inte levande.

Del 4: En kombination av de olika metoder: ”Det sceniska mötet”

Anders Larsson (1): Att så att säga bygga viljor som är beroende av den andra personen. Så
att den måste vara i det mötet, i det sceniska mötet. Och att...regiprocessen är ju oftast att gå
ifrån...de gör ju oftast inte den omvandlingsprocessen själv. [...] Ofta går de ju omkring och
markerar väldigt mycket liksom. Men alla impulser kommer ju härifrån [visar på manuset],
det kommer ju ingenting som kommer från mötet. Så man förstår inte att det måste födas
här [visat i rummet, situationen] utan man tror att det är nånting som man ska visa upp.
Istället är det nånting som ska upplevas. Så. Det finns många olika dimensioner i det här
som är intressanta. Om jag har mitt manus här i handen och då står det nu ska Michael bli
arg, så är det väldigt vanligt att man skriker ohhhh... Tack, men...Och då försöker man
närma sig det på olika sätt.

I citatet hänger nästan alla ovan nämnda metoder ihop, men det blir också tydligt att det inte
nödvändigtvis måste förhålla sig så. Fokus på det sceniska mötet och fokus på viljan är två
skilda ansatsvinklar. Men här är det förståeligt hur man kan kombinera dem. Som det är
begripligt hur man kan kombinera ”försätta i en situation“ med ”varför gör du det“ med ”vad
vill du“ med ”vad tar du upp för impuls från mötet“. Man ser hur ”inte markera“ hänger ihop
med ”att gå in i det sceniska mötet“ med ”att bygga upp en vilja utifrån det sceniska mötet“.

Begreppet ”det sceniska mötet“ verkar vara ett grundläggande koncept. Det innehåller aspekter
från: att skapa en stämning till att måla upp spelsituationen till att hänvisa till den inre
motivationen, varför någon säger något och vad de olika aktörerna vill i scenen – den förenar de
impulser som kommer utifrån från rummet och medspelarna med de som kommer inifrån rollen
och förloppet. Samtidigt är den användbart i det konkreta personregiarbetet: som man nu kan
beskriva som en formgivning, en gestaltning av det sceniska mötet för publiken.

Diskussion ”Det sceniska mötet”

”Det sceniska mötet” är någonting som en rubrik för det som de flesta regissörer vill uppnå
enligt intervjuerna. En idealbild. Den består i första hand av barn som samspelar i roll på det
sättet att de går in i situationen och rollen med alla sinnen och inlevelse i personlighetens
motivation. De tittar inte ner i en text eller säger upp eller visar upp någonting som de borde
visa upp, men är helt och hållet där i mötet (som under en lyckad improvisation). Detta spel går
därmed utöver att ”bara” vara ett lyckat samspel mellan människor där man lyssnar på riktigt på
varandra och reagerar helhjärtat (som är magisk nog). Som interaktion ”i roll” öppnar detta
samspel dessutom upp ett specifikt rum omkring dem, ett lekrum som är full av tillit, skyddad,
magisk och i sig vackert: en bild av verklig frihet. Även om rollerna inte är snälla mot
varandra...

Här vid ”det sceniska mötet” kommer ju också samspelet mellan ”hitta på” och ”ta upp” in.
Under intervjuerna tänkte jag på Keith Johnstones (2007) beskrivning av denna process som jag
skildrade i forskningskapitlet: vad det innebär att hitta på och den andre tar upp och inte
blockerar. Hur magiskt det kan vara och hur frustrerande om det inte fungerar. Magiskt, därför
att man svävar i en egen sfär av fiktiv verklighet som består just i det att någon verkligen vågar
ta upp de förslag som den andre börjar utveckla; det blir ett mellanrum mellan de två, en
dynamik som ingen kan säga att han eller hon är ansvarig för eller äger. Hans teori om
spontanitet och status utvecklar han bara – som jag läser honom - för att förklara och förbättra
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detta samspel av hitta-på och ta-upp. Om det inte fungerar så är det ofta så därför att ”status”
mellan rollerna är inte klar. Det magiska är: att det finns inga begränsningar mer. Man beger sig
på riktigt in i en fiktiv värld.

Diskussion av 6.3.3 som helhet

Här skulle jag vilja presentera en sammanfattning av samtliga verktyg i form av en tabell. Den
ska skapa en överblick över de olika verktyg som finns för en personregissör och ge ett samlat
svar på forskningsfrågan omkring vilka olika ansatser och ingångsvinklar det finns och vad man
egentligen gör när man ger instruktioner. Innehållet av tabellen kommer att tas upp även i nästa
kapitlet.

Tabell 2. Personregins metod-toolbox: de olika dimensionerna (från intervjuerna)
Stämningen
/Situationen

Kroppen Som-om Dynamik /
Förslag

Tänkandet Viljan Det
sceniska
mötet

Skapa En leksituation

som ger

handlings-

impulser

Icke-

konstlad

mimik,

gestik

Identifikation

med rollens

situation

Nya

ingånger

Fylla

gestaltning

en med

djup

Verkligen

göra, inte

låtsas

Närvaro i

mötet

Språket
och
handling

”Vi befinner

oss...”; gå själv

in...

Jämför

med

”troll”;

testa

själv

”Hur skulle

du känna,

reagera om...”

”Försök

det...”

(motsatsen;

nytt)

”Tänk så

här!”;

inspirera

”Vad vill

rollen?”;

reflektera

”Ta upp

blicken;

reagera”;

visa på

spelsitua-

tionen

6.4 Det magiska med barnets uttryck

Samtliga regissörer berättade om erfarenheter med barn som bara lyser när de spelar, som spelar
fantastiskt bra. Syftet av avsnittet är att förstå hur de intervjuade uppfattar vad de där barnen gör
– annorlunda än de flesta andra; och hur man kan skapa fram det hos flera.

Johanna Huss (1): Och man bara såg, när hon gjorde improvisationer, herregud, hon var så
helt jävla fantastiskt, hon har så sjuk bra känsla... Sen fick hon vara nån slags dörrvakt, i
„Pinocchio“, som var väldigt roligt, när hon var så extremt liten, men bara: <lyft på dig, du
lilla skiten>, bara sex år eller sju. Man ba... Med en sånt pondus, så att man bara, jä, coolt,
så grymt. David: Det är nåt speciellt med barn som spelar bra. Vad är det egentligen? JH:
Alltså jag tror att de har tillgång till sin fantasi på ett extrovert sätt eller vad ska man säga.
Att de får in det i kroppen, precis så där som det...Men när man liksom, om fantasin tar sig
gestaltning genom ens kropp, så brukar det bli rätt kul att kolla på.

Sen är det andra som man kan träna upp det också. Säg som-om det var du. Men då är det
ju mer trovärdigt eller icketrovärdigt. Men de här som är så extrema (bra), de är ju mer än
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så på nåt sätt. David: Det är nåt annat än trovärdighet, säger du? JH: Att de vågar. De
vågar gå över gränsen på nåt sätt. Till det galna, lite grann. Men det finns ju extremt
begåvade skådespelare som är helt normala... Det är ju att kunna se sig själv i ett
sammanhang som gör att...Det handlar ju också om vara medveten om sig själv, om att
kunna ge och ta, och lyssna och ta in också. Det är ju nån slags fysisk och psykisk
intelligens som man måste ha om man ska kunna va bra. Men sen har jag också träffat folk
som är ganska puckade som är rätt bra också.

Elisabeth Frick (1): Därför att jag tycker att det svåraste är inte för ett barn att agera i spel
men så fort det kommer text... Det är ju detta magiska att formulera de här replikerna och
att det ska kännas fullkomligt sant och naturligt.

EF (2): Aså jag kan aldrig bli klok på det här. Herregud. [...] Va, han gör bara allting. Det
var rätt, det var så jävla bra att det var inte sant. Han var ju så lysande. Och han hade aldrig
hållit på med teater nånsin. [...] Ingen aning om varför. Jag har ingen aning. Det bara fanns.
Det är väldigt svårförklarligt. De allra flesta är det ju inte så för, tycker jag, inte ens för
skådespelarna. Det är ju det med fantasin och föreställningsförmågan... Det är ju flera
förmågor som sammanfaller. Fantasi och föreställningsförmåga, den tycker jag är ett måste.
Om jag säger, här brinner en eld, så måste man ju känna att det är värmande, eller hur? Men
sen måste man ju ha en extrem koncentrationsförmåga också. Fokus som man kallar det
idag. Försätta sig precis helt och fullt med alla sinnen. Sen är det också en samspelförmåga.

Anders Järleby (1): Jag tror, det är avslappning. Att slappna av, att våga verkligen. Att
slappna av aså i situationen, att inte stänga in det. Och att inte täppa till muskler.

AJ (2): Sen finns det vissa som bara är det. I sin uppenbarelse. Där är de levande. Punkt
slut. Men de behöver också få massa av gensvar på det. Man får inte glömma bort det.
Därför att...oftast jobbar de bara intuitivt.

Maria Karlsson/Åsa Back (1): Åsa: Men var det kommer ifrån vet jag inte...Att de är
verkligen, verkligen här, inte som andra barn som tänker på nåt annat också. Utan att de har
en närvaro i kroppen och situationen. Och “timingen”. Att man har inte så bråttom som
barn ofta har och pratar för fort eller går vidare till nästa... Men att det finns en känsla...
Maria: och ett slags... scenisk karisma kan jag tycka.

Anders Larsson (1): Ja, det är häftigt. Det finns ju de som bara gör det på riktigt. De som
bara går in och menar det vad de säger.

De flesta blir glada när de berättar om sina erfarenheter i detta sammanhang. Spelet av dessa
barn kommer från hjärtat så att säga och går till hjärtat. Men alla är överens att det är svårt att
hitta en bra förklaring för ”det magiska”. Några växlar mellan en aktiv och en passiv
beskrivning när de pratar om begåvade barn. De säger inte längre: de gör det och det, men till
exempel <deras fantasi tar gestalt genom deras kroppar>. Det finns alltså en perspektivväxel. 

Flera pratar dessutom om att det är inte bara själva spelet (samt närvaro, fokus,
föreställningsförmåga), men framför allt samspelet som gör det magiska. Att de “tar upp” från
andra också, inte bara från deras intuition. Det finns inte bara en egen fantasi, galenskap, men en
hypersensitivitet och närvaro – men som roll så att säga. De barnen levandegör enligt de
intervjuade hela “situationen” genom sitt agerande; de låter situationen verkligen ta plats på
scenen. 
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En annan observation är att det magiska kommer framför allt in, när texten kommer in. Det är
inte svårt att agera lekfullt för barnen, men det magiska kommer upp när barnen plötsligt säger
en text, alltså gestaltad och genomtänkt språk, på ett helt naturligt sätt. 

Men vilken påverkan har man som regissör inom ramen för personregin? Det som kan verka
paradoxalt är igen en observation som flera har gjort: processen att släppa fram det magiska
består i en viss sorts avslappning mitt i situationen. Att man befinner sig helt och hållet där i
fantasiriket. För att göra det behövs tillit, en tro på sig själv och på alla andra som befinner sig i
rummet. Och just denna tro samt tilliten i rummet kan en regissör förmedla säger några av
regissörerna. Det innebär för dem också att själva laddningen i rums-tiden spelar roll, det vill
säga att någon tittar på, att en regissör bereder rum för att ett barn så att barnet kan spela upp,
låta fantasin ta gestalt i kroppen. Detta förutsätter någon som gör det, så att magin kan uppstå.
Bara då vågar ett barn att gå in i detta tillstånd – i viss mån glömmer man då bort allt. Det är
många av de intervjuade som säger att detta spel är “mer än trovärdigt”: annars än när man
använder sig av en metod (som-om; tänk-det-här; vad vill du...).

Kan alla barn bli magiska?

Johanna Huss (1): En del är ju hopplös dåliga men då får man ju liksom se till att de gör
nånting som är ändå skojigt, kanske nån <form> på nåt sätt. Eller att de får hjälp av sin
kostym eller... nånting som de gör kan tillföra nåt i den usla rollgestaltningen som det är
ibland. Men så är det ju. Alla kan inte spela teater. Eller alla kan spela teater, men med olika
resultat kan man säga.

Anders Järleby (1): Alla kan ju spela teater. Bara man vill det. Det är viljan som är det
viktigaste, inte en inneboende begåvning. Det är viljan – att vilja det. Då kommer man
väldigt långt.

Maria Karlsson/Åsa Back (1): Åsa: Inte riktigt på det viset... det tror jag inte. Maria: Jag
tror att man kan ganska mycket få fram det om man verkligen tror på dem och ger
utrymmet och tiden och så. [...] Om det finns viljan hos den personen. [...] Eller inte bara
om det finns viljan, men självförtroendet också.

Anders Larsson (1): Kan spela? Ah, ja, neeej. Aså jag tror alla kan göra allting om man övar
på det. Men sen finns ju en rädsla för det här... att man inte får prata om talang. Ju mer
abstrakt det blir – det är helt ok att Nisse är duktig på matte, för det vet vi...men att Kalle är
duktig på drama, det är inte lika... Det får man inte säga, för att det ska alla kunna. [...]Ja,
alla kan, men precis som vissa har jätte lätt för att spela fotboll och vissa är bra på att rida,
är vissa superbra på scen. Ofta handlar det om att de har faktisk en personlighet i bak... i
grunden som gör sig bra på scenen. Det råkar vara så att de har dragit liksom en hyfsad
intressant scenpersonlighet liksom... Det finns en öppenhet i ögonen, det finns nåt intressant
eller det finns en mimik som är spännande, precis som vissa har dragit en jätte jobbigt
scenpersonlighet. Det vill säga... de på ett sätt är konstlade även privat; tillgjorda, lite
pålagda privat och då blir det jättekonstigt i en scensituation. Så att de tar med sig sin
personlighet dit. Det är ju en sorts talang då eller man kan säga olika förutsättningar.

Alla säger att man kan träna mycket och att regissören kan hjälpa till – men de flesta säger att
några har en kvalité som man inte kan få fram hos alla. Som några har en unik begåvning för
som några har en begåvning för matematik. Fast där är inte alla överens om. ”Att ge utrymme“,
att visa att man tror på någon: Det kan förändra mycket; det kan skapa fram att någon börjar
”lysa“. Det är enligt några intervjuade ett arbete som person-regissören kan göra - som är
ganska svårbeskriven men helt fundamentalt: att ge utrymme, säga: ta dig tid. Jag stannar, det är

53



inte bråttom, och tittar noggrant. Sen finns olika förslag vad man kan göra, när ett barn inte
spelar särskild bra: placera barnet så att det kan bidra till berättelsen även om den inte kan spela
särskild trovärdigt (genom handlingar, form, kostym...) - alla var helt överens om att det är
avgörande att inkludera alla barn som vill spela: träna med barnet så att det kan bli trovärdigare
och trovärdigare och mindre konstlat; ge barn utrymme genom att öppna det där fokuserade
tidsrummet. Teaterskapandet är för alla i grunden en kollektiv process: att skapa fram en
berättelse, där “alla är exakt lika viktiga” som många säger, oavsett vilken roll man spelar – och
hur man spelar rollen.

Diskussion ”Kan alla barn bli magiska?”

När de flesta berättar om en demokratisk grundhållning (alla är lika viktiga; man ska se alla) -
hur förhåller man sig då till intrycket att några barn lyser på ett speciellt sätt, sticker ut? Det är
knepigt för mig därför att gränsen mellan person och agerandet förblir här diffus. Dessa magiska
barn lyser som personer och förkroppsligar någonting som man kanske kan kalla för
mänsklighet som inte bara är en sorts ytlig uppvisning. Då blir det ännu mer relevant att förstå
detta sätt som de är speciella på.16 Utifrån den teoretiska bakgrunden som jag skissade ovan kan
man kanske beskriva situationen så här: Några barn kan visa utåt något som vi alla delar, en
mänsklighet som vi alla är en del av och har inom oss. För att vara spekulativ: Det är kanske så
dialektiskt med det magisk-mänskliga att det som gör någon speciell, unik, är också just det som
öppnar en dimension som förbinder oss alla. Vi är inte bara lika som man säger i Skolverkets
likabehandlingsplan, vi är del av en enda mänsklighet som bor i oss.17 När man blir trodd på, då
blixtrar denna mänsklighet fram som bor i oss. Regissören kan då vara detta öga som hjälper till
att hitta det. Den där mänskliga kvalitén i magiska barnskådespelare beskriver några som en mix
mellan sårbarhet, styrka och inlevelse som liknar nästan galenskap. Barnen förmår låta deras
djupa inre (alltså rollens upplevelser) blir synliga på ytan, i ögonen, rösten, rörelsen - samtidigt
som det förblir ”det inre”. Det har funnits försök som till exempel av Elsa Olenius, Vår teaterns
grundare i Stockholm, att förstå denna kvalitet som någonting andligt.18 Eller för att bifoga en
tredje dimension till ”att hitta på” och ”att ta upp”: man blir nästan ”besatt” av en rollfigur som
många skådespelare beskriver processen. Keith Johnstone hänvisar i sitt kapitel om spelet med
”masker” (sista kapitel i ”Impro”) att det ligger ingenting farligt i detta – bara att man är
närvarande som regissör och ger tydliga tecken att verklighet och fantasi är skilda. Detta

16Det är ju svårt att skriva nuförtiden om ”magiska barn” utan att tänka på ”Harry Potter”-
böckerna. Deras grundtema är diskriminering – i den mening att den onda magikern är ond därför
att han avskyr dem som inte är magiska, som inte kan trolla. Det är kampen mot den sortens rasism
som hela handlingen kretsar om. Paradoxalt nog, kan man väl säga. Det är ju just upptäckten av
Harry att han är magisk som gör att han får uppgiften att bekämpa en arrogant hållning till alla
som inte är det, ”the muggles”. Det verkar vara ett inneboende problem av det som är ”magisk” att
det finns risken att förvandla allt annat till det ”bara vanliga”. Och ondskan består då i tanken att
bara vilja odla det magiska som ska vara mer värd.
17Denna logik bryter mot den moderna marknads-utbytes-tänkandet – inte så konstigt att den
moderna demokratin som bygger på denna utbyteslogik håller bara upp dem första två av dem
franska revolutionära mänskliga rättigheters ideal: frihet och likhet – och struntar i den som kallas
för broderlighet eller mänsklighet.
18Eller i Sternudds (2000) referat:”Lite speciellt är kanske Olenius (1958) åsikt om att det även
handlar om andlig stimulans. Enligt henne ska pedagogen ansvara för att atmosfären är trygg och
tillåtande och tänka på tre grundläggande aspekter <1) aktiviserad fantasi, 2) koncentration, 3)
avslappning, så att kroppen lättare kan ta emot andlig stimulans.> På det viset möjliggörs att
barnen kan vara skapande och med liv och lust dramatisera utifrån de olika impulser som ledaren
inspirerat till.“ (s.57)
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rollblivande kan inspirera alla som tittar på; man är då inte längre en passiv åskådare, men en
del av ett inspirerande utbyte.

6.5 Den grundläggande dimensionen för samtliga personregi-verktyg: ”Att vara
levande och att vara i kontakt”

Det övergripande syftet med personregi har jag definierat som: hjälpa barnet till att spela
levande teater i kontakt med sig själv och andra. Nu har vi sett hur de olika intervjuade
beskriver att de arbetar konkret genom att organisera en samarbetande grupp och genom att
använda personregi-verktyg som ger utrymme och stöd för den enskildes fantasi och
gestaltning.

En dimension som är relevant för alla metoder är det vad jag kallar med forskningen att vara ”i
kontakt” med sig själv och de andra. En utmaning för denna undersökning är att ”vara vid liv”,
”i kontakt” är samtidigt ett fenomen som regissörerna tittar på, alltså något som är en del av
deras vardagliga praktik – och samtidigt ett teoretisk koncept som är förknippat med en hel teori
som till exempel Brobergs ansats som jag refererade till i teorikapitlet. De olika metoderna som
personregi-verktygslådan i detta kapitel visade sig att bestå i kan man då beskriva som olika sätt
att uppnå detta mål av inre och yttre ”connectedness”.

Om jag tittar tillbaka redan nu på alla olika personregi-metoder kan man kanske säga att det är
det begrepp av forskningen som förbinder alla. För mig har det blivit tydligare under
undersökningens gång vad konceptet ”connected” eller ”vara i kontakt” (till exempel
Houseman) försöker fånga upp som fenomen. Det svarar framför allt på frågan vad man tittar på
när man känner som regissör att det är något som saknas, att ”det är inte liv i det”. Viktig för
mig är att över huvudtaget ha etablerat begreppet här tillsammans med upptäckten att det finns
olika grader av att vara i kontakt med sitt inre och med andra. Och även fenomenet av att vara
helt ”connected”. I forskningslitteraturen som till exempel Housemans skådespelerihandbok är
detta en självklarhet. Alla regissörer som jag intervjuade pratar om själva fenomenet (”vara i
kontakt med...”, ”vara mer eller mindre levande”), men de använder olika ord eller
beskrivningar.19 För regissören är uppgiften då att skapa de förutsättningar att barnen vågar gå in
i rollens egna värld som är präglad av detta fulla liv.

19Några nämner ”närvaro” - som jag skulle vilja särskilja från ”att connecta”. Man kan förstå ordet
”närvaro” på två olika, nästan motsatta sätt: att vara levande och att vara i här och nuet. Att vara
här och nu betyder ofta - som i Yoga eller mindfulness – att slappna av, att glömma bort allt, att
bara andas. Att vara levande kan betyda raka motsatsen, att knyta an sig till hela sin biografi, att ta
upp det som man brinner för i framtiden. Det som händer när man är ”connected” är då kanske att
de två koncept av närvaro sammanfaller: man är här och nu med allt om man har med sig som sin
biografi och som man brinner för.
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7. Sammanfattning av resultaten, metodkritik samt
slutsatser

7.1  Övergripande tankar om resultaten

Det övergripande resultatet är: Det finns såväl en övergripande ”metod“ av personregi inom
barn- och ungdomsteaterverksamhet (att försätta barnen i en spelsituation som stimulerar
leklusten och hjälpa till med frågor och inputs att hitta motivationen för rollfigurens agerande),
som olika specifika ansatser beroende på regissörens egna intressen (fokus på det sceniska
mötet, en inre motivation, stämningen i rummet och så vidare). 

Stanislavskij, Cohen, Brecht-inspirerade Penka och Meisner är de teoretiker som nämns mest
just i personregisammanhang. 

Som huvuduppgift för regissören framstår i arbetet med barnen att skapa en samarbetande grupp
samt att ge varje individ just i det lekfulla samspelet möjligheten till att vara sig själv – de olika
metoderna kan man se som lösningar i sökandet efter den typen av icke-prestation; icke-
prestation därför att det handlar om att hitta modet att lyssna på sina inre impulser, vara sig
själv, inte leverera något produkt.

De olika ansatserna är dessutom ofta så att man kan kombinera dem. De kompletterar varandra.
Därmed har metoden - att låta olika regissörer berätta om sin verksamhet och inte bara fokusera
på en verksamhet – varit fruktbar. 

Åldersskillnader i barngrupperna spelar en viss roll, men egentligen är den relevanta metodiska
frågan om man använder sig av en pjästext eller inte. Samt för vilken publik man regisserar, i
vilken kontext. Detta utgör skillnaden i personregi-metodiken. De flesta förutsätter att det är
lämpligt att använda text med barn från 12/13 år uppåt, men att det personligt förankrade
improvisationsarbetet även under textarbetet förblir grundmetoden för all verksamhet. 

Personregi kommer in vid olika steg, men den huvudsakliga utmaningen beskrivs som en
balansgång att inte komma för tidigt in med sceniska förslag (om rollfigurens gestaltning,
sceniska lösningar, samspelet...) och bromsa barnens egen kreativitet - och inte komma för sent
och missa momentet där barnen har inte fastnat för en lösning och är fortfarande öppna att ändra
på spelet, rollgestaltningar och sceniska lösningar.

Trycket att använda text och spela kända pjäser har vuxit under de sista åren enligt några
informanter. Därmed också kraven för regissören att levandegöra uttryckssättet, alltså att
hantera personregins utmaningar.

Personregin börjar faktiskt redan när man bygger gruppen, därför att för det första är samspelet
själv en helt avgörande del av ett ”levande“ spel och för det andra vågar man bara gå in och
spela ut på riktigt och inte bara markerar när man helt litar på gruppen. Det är avgörande att
varje en får tillräckligt utrymme.

Själva detaljprocessen med att ge instruktioner är en mycket komplex vävnadsprocess av
ömsesidigt inspiration. Arbetet med barn bygger på att regissörerna förbereder sig och kommer
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med egna bilder, men låter barnen själva ta fram material som de kan relatera till personligen
och som är fyllt av leklust – och som man sen modifierar.

Denna modifikation (utifrån regissörens förberedelser av pjäsens innehåll och den konkreta
momentana intuitionen för ”att det blir levande“ eller “här saknas någonting”) bygger på att 

1. ta bort det som inte funkar genom kort feedback som är alltid kopplad till
positiva uppmuntrade alternativförslag.

2. förstärka rörelser och uttryck som redan finns antydda genom att skapa
starkare bilder av situationen, säga att man tro på barnen, peppa, ge positiv
feedback eller gå in och vara med med stora rörelser eller intensivt spel.

3. förankra spelet i själva spelsituationen, ”det sceniska mötet“. Att hänvisa
till impulserna som kommer utifrån samspelet, blicken och rummet – och
inte utifrån manuset.

4. hjälpa till som regissör genom att förklara situationen, förklara varför en
rollfigur gör något, vad den “vill”; genom att ge input hur en inre monolog,
undertext skulle kunna se ut; genom ge som-om-jämförelse (”tänk det här
när du spelat“; “hur skulle du känna i en sådan situation?”). 

5. komponera (i timingen och rummet) själva händelseförloppet så att det blir
begripligt, synligt, hörbart och intressant för publiken som man
representerar. Där ska man ta tillvara på allt levande material som har
skapats fram genom barnen själva.

Även om detta leder till att “hitta på” ett mer trovärdigt uttryck består dessa metoder ofta just i
att “ta upp” något från verkligheten. Man vill som regissör med personregin att det blir levande
genom att skådespelaren inte hittar-på med huvudet/markerar, att barnen spelar en handling som
tar upp en impuls istället, en impuls som kommer inifrån och/eller utifrån. Personregin har
enligt alla intervjuade sin plats just i detta paradoxala skeende, i att hitta på för att skapa fram
verklighet. Därmed blir det relevant att göra skillnad mellan olika typer av att “hitta-på” - de
som är knuten till intuitionen, är kroppsligt förankrad och uppstår i interaktionen; och de som är
rent abstrakta påhitt. Det är även det främsta området som de här presenterade forskarna ur
forskningslitteraturen fokuserar på (Johnstone, Spolin, Houseman).

Alla är överens om att några, men få, barn har något i sitt sätt att spela som är poetiskt,
fantasifullt, starkt och berör på ett särskilt sätt; det som några kallar för ”magisk”. Detta spel
inkluderar ett mycket sensibelt samspel med ett intensivt och fokuserad förmåga att låta fantasin
gestalta sig själv genom kroppen. (Däremot går åsikterna åt olika håll huruvida det är möjligt att
träna fram denna kvalitén hos flera barn.) Men även barn som har lätt att spela behöver
personregi för att få positiv feedback och bli bekräftade i sitt intuitiva arbete.

7.2 Personliga reflexioner

Här följer mer personliga tankar som resulterade från arbetet med intervjuerna.
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7.2.1 Är syftet att “skapa levande liv” tillräckligt?

Jag hade förväntat mig mer samtal om denna magiska kvalité eller över huvudtaget om att man
vill få fram en viss stämning i rummet som är mer kopplad till värderingar. Att de flesta pratar
om ”levande liv“ som mål för arbetet tycker jag är intressant, men ska det vara vilket liv som
helst? Spelar det ingen roll vad det är som händer, om det är destruktivt? Kanske inte. Frågan är
mycket komplex tycker jag därför att begreppet ”levande“ har i sig en dialektik: det som förstör
liv, det onda eller destruktiva kan också gestaltas på ett levande sätt. 

Men ändå finns där en öppen fråga för mig: finns det inte en mänsklig poetisk kvalité i spelet
som man kan få fram som går utöver att det är lustfylld, levande, bra samspel, motiverade och
så vidare? Man kan också beskriva samma fråga så: är det inte skapandet av ett möjlighetsrum
målet med personregin: ett sceneri där det finns verklig frihet, där allt kan inträffa?20

7.2.2 Stort behov av personregi

Det finns uppenbarligen ett stort behov bland barn att spela med personregi. Alla inblandade
berättade att efterfrågan är mycket större än utbudet. Att barn vill bli sedda och hjälpta av en
vuxen regissör/dramapedagog förvånar mig inte. Jag började undersökningen ju just på grund av
mina erfarenheter att det är en mycket givande situation för barn och de som regisserar. 

Till skillnad av några (inte alla) former av dramalek är mötet med personregi något som har en
allvarligare underton. Man vet från början, när man går in i improvisationer och i det sceniska
arbetet, att man spelar upp det för någon som verkligen vill se en, vill se detaljer, vill skapa
något vackert ihop med en och de andra. Det påverkar hela skapelse- och arbetsprocessen.
Leklusten står fortfarande i centrum, men faran att det blir utagerad statushickhack (som
Johnstone 2007 nämner) med delvis våldsamma inslag som i några former av drama (i
innehållet och framför allt i relationerna mellan barnen i leken) finns inte på samma sätt. Som
en regissör sa: de pjäser som fungerar bäst har en allvarlig bakgrund; det finns behovet av allvar
hos barnen, så att de hittar modet att gå in i spelet fullt och testar verkligen hur det är att spela
med intensitet. För att fullfölja denna tankegång: Demokrati är inte när alla får hålla på utan
ledning, men när några ser till (också ganska strängt) att var och en blir sedd och delaktig och
att det finns ett bra samspel. Det är just det som kom fram som grundhållning som alla
inblandade delar (och själva började prata om) under intervjuprocessen. Men det finns en tydlig
tidsanda att drama ska handla om någon slags lek utan vuxen regimässigt inblandning som
speglar sig inte minst i forskningen - som Gavin Bolton (2000) så tydligt markerar i sin
beskrivning av sin väg från regissör till dramapedagog. Men en blick i den ledande tidskriften
RiDE21 eller två av de viktigaste forskningsantologier (Pinker 2008, för det tyskspråkiga rummet
och Taylor 1996 för det engelskspråkiga) räcker för att inse hur underrepresenterat fenomenet
”regi med barn” är. Det är ju ingen tillfällighet att det finns hundratals dramalekböcker men

20Med en likadan reflexion skulle man också kunna hänvisa till det problematiska med att arbeta
konstnärligt. Som ett resultat kan man konstatera att frågan om man gör “konst” när man håller på
med teaterpedagogik och skapar föreställningar med barn är en icke-fråga bland de intervjuade.
Jag ser i detta framför allt en styrka som man skulle kunna vända mot den etablerade
konstmarknaden samt de etablerade teater. Det som pågår i skuggan av varu-produktionen
“teaterkonst” har en så stor självförtroende i den förtrollande och vackra kraften i teatern med barn
att man inte behöver jämföra sig med den där kontexten. Och man vill inte heller. Därmed är det
inte sagt att barnteater inte är konst eller mindre än konst – tvärtom skulle jag vilja påstå – det är
en kulturyttring som är kanske mer än konst.
21RiDE: Research in Drama Education, Taylor&Francis: www.tandfondline.com/toc/crde20/current
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nästintill ingenting om personregi som har till innehåll: Här finns en vuxen som verkligen vill
hjälpa barnen så att de vågar spela på riktigt och inte bara leka – för att spetsa till det. (Därmed
vill jag inte säga något mot dramapedagogiken eller lek; det finns drama och teatersammanhang
där personregin skulle vara helt fel och där det vackra och intressanta har helt andra
växtgrunder.)

7.2.3 Forskningens framtid 

Vad innebär det egentligen att de mest värdefulla teoretiska inspirationerna för detta arbete
kommer från handböckerna och inte från den akademiska forskningen själv? Vad innebär det att
det fenomen som står i centrum för dramapedagogernas, regissörernas dagliga arbete med sina
barn, att hjälpa dem att komma i kontakt med sig själv och de andra, nästintill inte finns i det
som kallar sig för humanistisk akademisk forskning? Jag upplevde under arbetets gång att det
finns minst sagt en stor skepsis emot fenomenet – kanske därför att många inom akademin har
tappat denna kontakt; har delat upp sig i skrivande huvud och sittande kropp; har skickat
fantasin ut ur forskningens korridorer. Det blir ännu mer problematisk när dessa forskare förstår
att de som faktiskt arbetar på riktigt med barn och dramapedagogik ser detta fenomen som det
viktigaste i deras jobb som ligger dem varmast om hjärtat. Att man kan blunda för detta
fenomen, som den största delen av forskningen ju gör, innebär att man har utvecklat ett begrepp
av vetenskaplighet inom akademin som fokuserar helt på att följa en tillvägagångssätt-mall. Det
spelar ingen roll om vilken ideologi som helst, så länge man följer mallen anses det som
vetenskaplig forskning – oavsett att man ignorerar fältets centrala fenomen och praktikernas
egen huvudutmaning. Denna glapp mellan de som forskar praktiskt och de som arbetar
akademiskt är mycket problematisk, inte minst därför att det handlar om ekonomisk och social
makt. Bestörtningen över detta maktspel ligger delvis till grund för uppkomsten av arts-based-
research-rörelsen (Leavy 2009) som försöker minimera glappet mellan praktik och forskning.
Jag är helt övertygat om att humaniora, men särskilt dramapedagogiken, har bara en framtid om
man för det första fokuserar på den interaktiva fantasins kontaktskapandet som huvudfenomen
och för det andra integrerar det i forskningen och synen på vetenskapligheten själv. 

7.3 Metodbegränsningar

7.3.1 Svårigheter med intervjumetoden

Under arbetets gång funderade jag om det kanske hade lett till andra resultat om jag hade träffat
alla regissörer vid flera tillfällen. Att berätta om det vad man konkret gör när man ger personregi
är någonting personligt. I alla intervjuer fanns det ett moment tio minuter in i samtalet (efter ha
frågat om deras utbildningsbakgrund och deras konkreta verksamhet) där min samtalspartner sa
ungefär: jo...äh... alltså...man gör helt enkelt. Vad man gör när man ger personregin är... Och då
började det specifika samtalet. Den där tvekan är viktigt. Det är som man är inte helt säkert om
det är “riktigt” vad man gör. Det är sällan så att man tittar på när andra kollegor ger personregi.
Man vill inte ha publik själv. Och det är personligt därför att man är själv involverad med sin
egen personlighet – har man lättare att gå in i en grävande diskussion; eller springer man upp på
scenen och förkroppsligar något etc.
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7.3.2 Att utforska sig själv först

Det hade varit bra om jag hade tagit mig tid i början att skriva ner min egen regimetodik.
Kanske med en metod som man kallar för “story”-skrivandet (Widerberg 1999.) Där försätter
man sig i sina minnen och försöker inte att reflektera över dem, men att bara skriva ner dem –
och sen ta sig tid att analysera dem. Då hade jag kunnat redovisa glappet mellan det vad jag var
van vid och det nya i beskrivningarna hur regissörer arbetar med barn just med personregi.

7.3.3 Teatergrupper och omgivningen

I det här arbetet framstår regissörens huvuduppgift som att skapa en samarbetande grupp och i
att ge varje barn tron och möjligheten att komma i kontakt med sin egen fantasi, att vara sig
själv i leken, just i samspelet med andra. Enligt min egen erfarenhet kan de värderingar som
ligger till grund för detta arbete (kooperation och icke-prestation) skapa mer eller mindre
explicita spänningar inom gruppen och mellan teatergruppen och omgivningen: skolan,
föräldrarna och samhället som bygger i största utsträckning på individuell prestation som
huvudbyggsten av vardagslivet, alltså motsatsen. Genom att fokusera bara på regiarbetet som en
slags oas försvann tyvärr alla de utmaningar som uppstår i mötet med omgivningen ur synfältet.
De frågorna skulle jag vilja utforska mer.

7.4 Validitet och tillförlitlighet/”reliability” av resultaten

För att bedöma ”vetenskapligheten” av min forskning ställer sig frågan under vilka
omständigheter de resultat har kommit fram som jag har presenterat. Där spelar det roll hur
intervjuerna genomfördes, under vilka omständigheter, med vilken seriositet etc. Skulle en
annan intervjuare komma fram till helt andra resultat? Det kan jag inte se några starka argument
för. Under samtalen kom det ganska tydligt och på många olika sätt fram vilken grundansats
varje regissör, teaterpedagog följer i sitt arbete. När man tittar på transkriptionerna är det
påtagligt att många börjar en mening, avbryter sig själva, tänker, börjar om, förändrar – det är
svårt att hitta de riktiga ord och många säger att det är mycket givande men svårt att prata om
och förstå själva fenomenet. Men de flesta uppskattar faktiskt möjligheten att själva inte bara bli
mer medvetna om det vad de gör, men att utforska det genom att berätta. Däremot blir en annan
fråga relevant: på vilket sätt kan forskningen bestämma vilka argument och positioner verkligen
leder till det resultat som alla eftersträvade (”levande teater”)? Till detta tar den här
undersökningen egentligen inte ställning. Validiteten av resultaten beror inte på en sann teori, så
att säga, men på en presentation av ett spektrum av samlade erfarenheter som kan inspirera den
intresserade läsaren till eget arbete. Jag ser regiaktiviteten själv som någon slags praktisk
forskning där man oavbrutet testar nya ingångsmöjligheter. I diskussionsavsnitten försökte jag
däremot visa varför och på vilket sätt några ansatsvinklar skulle kunna fungera – därmed är det
inte sagt att det inte finns annorlunda sätt att komma fram till den levande kvaliteten som för de
flesta står i centrumet av personregin. 

Men sammanfattningsvis håller jag resultaten för ”reliabel“ och ”valid“. När man analyserar
sättet hur mina samtalspartner pratar kan man dra slutsatsen att de försöker ärligt att beskriva sin
verksamhet och sina metoder. Därmed är målet med metodvalet uppfylld, nämligen att få
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tillgång till ett brett utbud av reflekterad erfarenhet hur man går tillväga när man ger personregi.
Referensgruppen ger en mångfacetterad bild samt representerar många olika synvinklar. I
efterhand skulle jag kunnat markera ännu tydligare att Anders Järlebys verksamhet (Skara
Skolscen) är egentligen riktat mot äldre barn som dessutom har bestämt sig att sikta mot en
proffskarriär.

7.5 Utblick: Personregi som pedagogisk modell 

Kort en pedagogisk utblick: Tittar jag nu tillbaka på undersökningen ser jag personregi som en
specifik pedagogisk handling - att man säger positiv, jag tror på dig, du kan, det du skapar är
vackert, oj, titta, du skulle kunna samspela så och så, och så vidare. Det som en regissör gör just
i personregin är omedelbart värdesättande, erkännande. Det är mer än bara ”likabehandling”
som Skolverket skriver om i sin ”Likabehandlingsplan”. Man säger som regissör: Du spelar roll
– för mig. Därmed finns ett syfte med personregi-processen som ligger utanför ramen av
teaterföreställningen: att bli sedd av en vuxen och bli hjälpt i att skapa kontakt till sin fantasi
och till andra och i att uttrycka sig lustfylld och fritt.22

22Juul och Jensen (2009) pratar i detta pedagogiska sammanhang av fyra grundvärderingar:
likvärdighet, integritet, ansvar och autenticitet.
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