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Abstract 

Denna uppsats utgår ifrån författarens egna självupplevda erfarenheter från en turné med en 

barnteaterföreställning hösten 2012 och beskriver händelser och situationer som uppkom under 

turnéns gång. Uppsatsen problematiserar mötet mellan skola och teater och synliggör även de 

olika villkor, skola och teater har att förhålla sig till. Syftet med uppsatsen är att beskriva vad som 

sker i mötet mellan lärare, elever och teater, att förstå lärares relation till teaterformen samt den 

konstnärliga ledarens uppfattningar kring samarbetet med skolan.  

Undersökningsfrågorna lyder: 

 Hur kan man förstå skolans respektive teaterns villkor? 

 Vilka aspekter anser lärare och konstnärlig ledare är viktiga med hänsyn till samarbetet 

mellan teater och skola? 

 Hur uppfattar lärare och konstnärlig ledare att mötet mellan teater och skola kan 

underlättas?  

 Hur kan en dramapedagog bidra till samarbetet eller underlätta mötet mellan teater och 

skola? 

Studien är en fallstudie som knyter an till turnén. Det empiriska materialet består i deltagande 

observationer, frågeformulär och intervjuer som tillsammans bearbetats och analyserats. 

Resultatet visar att skola och teater står långt ifrån varandra i fråga om behov och önskningar, 

men att det finns beröringspunkter och möjligheter att finna vägar som underlättar mötet mellan 

skola och teater. 

 

Nyckelord: dramapedagogik, teater, skola, barnteater, för-och efterarbete, konstupplevelse, 

estetiska läroprocesser. 
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1 Inledning 
Spänd av förväntan beger jag mig till min första arbetsdag på teatern. Det är min allra 

första anställning efter avslutad dramapedagogutbildning i våras och jag är från och med 

idag och drygt tre månader framåt anställd som i första hand turnéledare, men även ordet 

dramapedagog får vara med i min nya titel på teatern. Vi samlas för kollationering. En 

kollationering är själva avstampet för en ny teateruppsättning, när hela teaterns personal 

samlas för att läsa igenom manus tillsammans och diskutera dess innehåll, tankar kring 

scenografi och kostym mm. Jag hade förberett mig väl genom att läsa manus i förväg och 

hitta teman och kopplingar till läroplanen Lgr 11, i manuset. Vi får alla säga något kring 

vår upplevelse av manuset och när det kommer till min tur berättar jag glad i hågen att det 

finns en tydlig koppling till läroplanen. Jag frågar om de vill att jag ska läsa upp en del i 

läroplanen och det vill de, så jag läser. Efteråt nickar några leende och instämmande. Men 

så plötsligt kommer den kommentar som får mig att grubbla på min egen roll, syfte, mål, 

identitet och som kanske blev grogrunden till denna uppsats. 

- Men nu ska vi ju inte ta och pedagogisera det här! 
1
 

Jag blev tyst. Jag sa inget mer. Mitt hjärta slog, pulsen steg. Det var min första dag på 

jobbet! 

***** 

Jag har under hösten 2012 arbetat som turnéledare och dramapedagog på en teater i 

Mellansverige för en barnteaterföreställning. Föreställningen har turnérat runt i länets 

mellanstadieklasser och spelats sammanlagt 71 gånger för elever och lärare i deras egna 

klassrum. Handlingen utspelar sig i skolmiljö, där två elever möts i korridoren och en 

trevande kontaktsökning uppstår. De tror sig veta vem den andre är och har förutfattade 

meningar om varandra. De utmanar och provocera varandras utpräglade roller på skolan, 

men i deras möte kan man ana ett sökande efter både identitet och svar på existentiella 

frågor. Föreställningen tar upp en rad frågeställningar kring roller och fasad, men även 

ensamhet och rädslor, för att slutligen landa i existentiella funderingar. Tankarna kring 

föreställningen har genomsyrats av att vi med enkla medel ska kunna förvandla elevernas 

klassrum och ge eleverna en helt ny upplevelse i deras ordinarie skolmiljö.   

Under turnén har jag förbryllats över att både barn och vuxna i skolans värld verkar vara 

ovana vid teatern som form. Jag brukar samla barnen fem minuter innan utsatt tid för att 

informera om vad som kommer att hända och ofta har jag då fått frågan:  

Vad handlar filmen om? eller Hur lång är filmen?  

– Det är ingen film får jag svara, det är teater ni ska få se. Ibland får jag se till att de inte 

tar med frukt in till föreställningen och berätta att vi tyvärr inte kan ha fruktstund just nu. 

Jag har även lärt mig med tidens gång att alltid säga till barnen att de ska kissa och dricka 

vatten innan, för att slippa spring under föreställningen och att de ska stänga av sina 

mobiler. Många gånger har istället läraren glömt att stänga av sin mobil. Jag har ibland 

förvånats över lärarnas inställning till teaterformen.  

                                                           
1
   Nu ska här tilläggas att mottagandet av mig på denna nya arbetsplats var helt fantastiskt. Jag fick ett 

varmt och hjärtligt välkomnande och en fin introduktion, som jag är oerhört tacksam för.                                                 
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– Men det gör väl inget om jag smyger in och letar efter den där pärmen, säger en lärare. 

Ibland har det även hänt att lärare avvisat barn från att få se föreställningen för annan 

prioriterad undervisning som anses viktigare. Vad kan vara viktigare än att få vara med 

om en gemensam, ny upplevelse tillsammans med klassen som det kommer att pratas om 

en tid framåt? Dessa fenomen fascinerar mig, men även hur mötet mellan teater och skola 

ofta ses som problematiskt från båda håll. Det saknas någon form av förståelse för 

varandras olika arbetssituationer och förutsättningar till att bidra med sitt yttersta i form 

av konstnärligt utförande och upplevelse från teaterns sida och lokal, tid, resurser och 

intresserade elever från skolans sida. Informationen kan naturligtvis i viss mån vara 

bristfällig, men det är ändå den bristande respekten och förståelsen för varandras 

arbetssituation som jag själv upplevt under turnén och som gör mig nyfiken på vad den 

beror på och hur den skulle kunna påverkas till det bättre. Min tanke är därför att 

undersöka detta dels utifrån lärarnas perspektiv med att belysa deras uppfattningar i 

frågan, och dels från teaterns perspektiv för att belysa deras syn på det hela. 

 

2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vad som sker i mötet mellan lärare, elever och 

den professionella teaterensemblen när teaterföreställningen kommer in i skolans värld. 

Syftet är också att genom samtal försöka förstå lärares relation till teaterformen och 

varför den ser ut som den gör. Ett ytterligare syfte är att undersöka den konstnärliga 

ledarens uppfattningar kring samarbetet och relationen till skolan.  

Undersökningsfrågor:  

 Hur kan man förstå skolans respektive teaterns villkor? 

 

 Vilka aspekter anser lärare och konstnärlig ledare är viktiga att ta hänsyn till för 

att få till stånd ett lyckat samarbete mellan teater och skola? 

 

 Hur uppfattar lärare och konstnärlig ledare att mötet mellan teater och skola kan 

underlättas?  

 

 Hur kan en dramapedagog bidra till samarbetet eller underlätta mötet mellan 

teater och skola? 
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3 Bakgrund 
Det finns en del styrdokument att luta sig på och hänvisa till när vikten av kultur för 

barn ska hävdas. Nästkommande stycken redovisar vilka dokument som stödjer 

barns rätt till kultur. 

3.1 Nationella dokument 

Det finns tre viktiga nationella dokument som stödjer barns rätt till kultur. Det är  

FN: s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska målen och läroplanen Lgr11.  

3.1.1 FN:s barnkonvention 

I barnkonventionens artikel 31, hävdas barnets rätt att ”till fullo delta i det 

kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 

och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- 

och fritidsverksamhet.” Artikel 13 tar upp barnens rätt att uttrycka sig i ”tal, skrift 

eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” 

(Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur 2006, s.24.) 

3.1.2 De nationella kulturpolitiska målen  

De senaste nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 

2009. Dessa mål ska styra den statliga kulturpolitiken men även vägleda kommuner 

och landsting vad gäller kulturpolitik.  

Så här lyder det nationella kulturpoliska målet, taget från Kulturrådets hemsida: 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling. (Kulturrådets hemsida, 2013.) 

 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 

sina skapande förmågor 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

 särskilt uppmärksamma barns- och ungas rätt till kultur 

(Ibid) 

3.1.3 Nya läroplanen Lgr 11 

Från nya läroplanen Lgr 11, kapitel 1, är följande text hämtad: 

 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

 I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas. 

 Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 

rytmik, dans musicerande och skapande bild, text och form ska vara inslag i 

skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
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möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Förmågan till eget skapande hör till det som eleverna ska 

tillägna sig. (Sverige. Skolverket 2011.)  

Under kapitel 2 definieras mål och riktlinjer. Skolan ska ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika 

uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat 

kännedom om samhällets kulturutbud. Skolan ska ha som mål att varje elev har 

inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Vidare gäller 

riktlinjen att alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med 

kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan 

berika den som en lärande miljö. (Sverige. Skolverket 2011.)  

Som framgår av styrdokumenten råder en politisk enighet om vikten av kultur för 

barn. 

3.2 Teater i skolan – tidigare forskning och övrig litteratur 
Jag har i tidigare studier funnit mycket forskning kring ”kultur i skolan” och hur det 

uppfattas från lärarnas synvinkel när kulturen ska in skolans dagliga verksamhet och 

beredas plats i schemat. Ordet kultur kan omfatta så många olika slags aktiviteter. Jag 

kommer däremot i denna uppsats att fokusera på de tillfällen då en professionell 

teatergrupp kommer till skolan för att ge en föreställning för eleverna. För att få en 

tydligare bild av hur förhållandet mellan teater och skola eller teater i skolan tidigare 

beskrivits i både forskning och annan litteratur vill jag här redovisa en något mer 

ingående bakgrundsbeskrivning. Nedan ges en inblick i flera olika forskare och 

författares syn på teater i skolan. För de författare som mer skrivit böcker än rena 

forskningsrapporter ges en närmare presentation i fotnoten. 

3.2.1 Vuxenperspektiv 

Eva-Kristina Olsson (2006) menar att skolan och lärarnas syn på teater ofta blir 

avgörande för elevernas möjligheter att ta del av teater som estetisk upplevelse och 

kunskapsinhämtning. I teatersalongen intar ofta lärarna rollen som ordningspoliser och 

har ibland svårigheter med att hantera de djupa livsfrågor som behandlas på teatern.  

Om det hos lärarna finns en rädsla för den ”svåra konsten” finns det hos 

teaterfolk å andra sidan en rädsla för att skolan ska förstöra barnens och 

ungdomarnas konstupplevelse genom att ”pedagogisera” den. Här finns en 

misstro mot lärarna och en stark tro till den kvalitativa konstupplevelsens 

förmåga att stå för sig själv utan förberedelse från lärarhåll.  

(Olsson 2006 s. 40.) 

3.2.1.1 Meningsskapande i skolans kontext 

Olsson (2006) hänvisar till Gustafsson och Fritzén (2004) som menar att teatern inte tar 

tillräcklig hänsyn till att barnet som möter föreställningen befinner sig i en skolkontext. 

Denna motsättning mellan skola och teater komplicerar förutsättningarna för teaterns 

meningsskapande i skolan.  
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Birgitta Gustafsson och Lena Fritzén (2004) problematiserar kulturmötet mellan skola 

och teater i sin rapport. Syftet med deras studie var att analysera i vad mån lärare 

inbegriper teater som meningsskapande i skolan. Intervjuer och gruppintervjuer har 

genomförts med totalt 41 lärare. De två kulturinstitutionerna, skola och teater, skiljer sig 

en hel del åt, i fråga om villkor, menar Gustafsson och Fritzén. Medan teatern har den 

konstnärliga friheten att vara kritisk och ifrågasättande, är skolan en del i ett system som 

ställer krav på resultat, mål och betyg. I mötet mellan skola och teater går det inte att 

bortse ifrån dessa villkor. Även om klassen för en stund lämnar klassrummet och träder in 

i teaterns kontext vistas eleverna där tillsammans med lärare och klasskamrater och allt 

vad det kan innebära i form av givna relationer, strukturer och förhållningssätt som har 

med skolans kontext att göra. Teatern är inte ”oberoende av de sammanhang där den 

används”, anser Gustafsson och Fritzén. Gustafsson och Fritzén kunde i sin rapport 

konstatera att gruppintervjuerna i sin helhet har kommit att handla betydligt mer om alla 

de hinder som lärare upplever i mötet med teater än de möjligheter som teater skulle 

kunna öppna upp för i skolan. (Gustafsson & Fritzén 2004.) 

Els-Mari Törnquist (2006) understryker vikten av att skapa ett meningsfull sammanhang 

för lärandet, där problem är hämtade från elevernas verklighet eller det samhälle vi lever i 

idag, Det är grundkonceptet för autentiskt lärande. Här skulle teatern med sin 

uttrycksform kunna vara igångsättaren för gemensam problemlösning. Genom att ta del 

av en föreställning som väcker tankar och känslor inom något temaområde underlättas det 

fortsatta meningsskapande arbetet i en lärande kontext.  

3.2.1.2 Vikten av att förstå 

Jeanette Roos Sjöberg (2000) 
2
 beskriver hur hon många gånger stött på reaktioner från 

publiken av att de inte förstått sig på en teaterföreställning eller budskapet i 

föreställningen och hon ställer sig undrande till hur det kan komma sig. Hon skriver: 

Är det så att publiken ibland tror att de ska förstå och uppleva något annat 

än det de gör?  Tror att de ska förstå var regissören, skådepelaren, vi på 

teatern menar istället för det som de själva förstått och upplevt? Kanske är 

både ungdomar och vuxna så påverkade av skolsystemet, som bygger på 

rätt och fel, att de tror att det samma gäller en konstnärlig upplevelse? 

Kanske är det inte tillåtet för ungdomar i vissa grupper att förstå och vara 

intresserade av teater? 

(Roos Sjöberg, 2000 s. 17.) 

Vi vuxna har ibland svårt att förstå att barnen inte behöver förstå, i betydelsen förstå vad 

vuxna som producerat teatern tänkt ut och vad vuxna i publiken förstått. Teater för barn 

görs alltid på vuxenvärldens villkor, menar Karin Helander (2006). Det är vuxna som 

skriver manus, regisserar och marknadsför teatern. Det är de vuxna som bestämmer 

vilken teater barnen får se och som avgör vad som anses lämpligt, nyttigt eller roligt för 

barn på teatern. Och det vi vuxna tycker är bra barnteater ändrar sig efter samtidens syn 

på barn, barndom, fostran, konst, och skolkultur.  

                                                           
2
 Jeanette Roos Sjöberg är inte forskare i ämnet men har många års erfarenhet av att arbeta som 

dramapedagog vid Dalateatern. Hon har skrivit boken ”I gränslandet mellan scen och publik. Nycklar till 
teater – med drama som metod”. 
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De flesta barn kommer till teatern genom skolans eller förskolans försorg. Lärarnas och 

övriga vuxnas inställning till teater är därför av stor betydelse. Skolbarn förknippar tidigt 

teater med skolan och vuxenvärldens krav på begriplighet, fostran och nyttan av kunskap. 

Skolpubliken vet att de ”bör” lära sig något på teatern. Ofta hör man vuxna omedelbart 

efter föreställningen fråga barnen om de ”förstod” teatern. Begreppet förståelse i 

betydelsen begriplighet introduceras ofta med skolan och skolundervisningens normer 

kring frågor och svar, rätt och fel. Men teateruppleveler har inget facit! (Helander 2006.) 

Barn lär sig snabbt att vuxna gärna ser förståelsen som ett kriterium på kvalitet. Barnen 

vet att vuxenvärlden blir nöjd om barnen säger sig förstå och barn vill gärna vara 

vuxenvärlden till lags. Teater går inte alltid att ”förstå” i bemärkelsen att få entydiga svar 

på enkla frågor. Teater kan ställa frågor utan att ge svar. Teater kan uppmuntra till 

eftertanke eller diskussion. Lärarens roll på teatern är viktig också i arbetet med att 

respektera och uppmuntra varje elevs egen smak och egna åsikter. Diskutera gärna, fråga 

och lyssna. Man får tycka olika! Svåra frågor har inga enkla svar, men är utmärkta 

avstamp för diskussioner menar Helander (2006). 

Helander menar också att det allra viktigaste ändå är insikten om att det enskilda barnets 

upplevelse av en föreställning är unik, icke förhandlingsbar och får vara privat. Den är 

starkt präglad av barnets egna erfarenheter, förförståelse, tankar, känslor och 

referensramar. Att bearbeta en föreställning tillsammans med barnen gör upplevelsen av 

teatern mer komplex, receptionen fördjupas och kan omskapas under bearbetningen. 

(Helander 2004.) 

3.2.1.3 Reflektionens betydelse 

Ulla Wiklund (2009) 
3
 betonar vikten av reflektion. Hon menar att vi idag lever i en 

allt snabbare omvärld med ett oavbrutet flöde av information och intryck. Hur ska 

detta hanteras om vi inte finner tid till eftertanke och reflektion? frågar hon sig. 

Behovet av reflektion och identitetsskapande är stort i dagens samhälle. 

Reflektionen fyller en viktig funktion när det gäller att få kunskapen prövad och 

bearbetad. Genom att kunskapen ges tid befästs den ytterligare. I en 

lärandesituation krävs därför tid för egen och gemensam reflektion. Kunskap 

skapas i ett samspel, menar hon. (Wiklund 2009.) 

Jeanette Roos Sjöberg (2000) menar att teater är en konstform som bygger på ett 

levande möte här och nu, i samma rum. I dagens värld är det svårare att lyckas vara 

i nuet. Ofta befinner vi oss i framtiden genom tankar om vad som händer härnäst 

eller framöver. För- och efterarbete kring en teaterföreställning ger en möjlighet till 

att skapa andrum runt upplevelsen. Tid till antingen förberedelse inför eller 

reflektion och förankring efter teaterföreställningen. 

                                                           
3
 Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan 

och språkutveckling. Hon har arbetat som utvecklingskonsult vid Rikskonserter och undervisningsråd på 
skolverket där hon ansvarade för regeringsuppdragen för kultur och estetik i skolan. Hon har även verkat 
som lärare och forskare på Kungliga Musikhögskolan. 2009 skrev hon boken ”När kulturen knackar på 
skolans dörr” 
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Jag har försökt i detta stycke att belysa några av problemen som uppstår i mötet 

mellan teater och skola ur ett vuxenperspektiv. Detta utifrån såväl lärares sätt att 

förhålla sig till teatern som teaterns sätt att nå ut till skolan. Vi har även fått ta del 

av en dramapedagogs upplevelser kring mötet mellan teater och skola. Några av 

svårigheterna som nämns är de olika villkor och kontexter som de två 

institutionerna har att förhålla sig till, olika syn och förhållningssätt till teater samt 

förhållandet mellan pedagogik och konst. Det finns även en oro över förståelsen för 

det upplevda med fokus på rätt eller fel, en slags önskan om facit på det hela. Och 

till sist en betoning av reflektionen och andrummets betydelse för upplevelsen. Vi 

går nu vidare för att studera tidigare forskning ur barnens perspektiv. 

3.2.2 Barnperspektiv 

Viveka Hagnell, 
4
 (1983) beskriver tolv olika myter kring barnteater och visar på 

felaktigheter i dessa myter. Jag har valt ut några av myterna som går att applicera på 

min undersökning.  

Myt 1: Det som barn önskar se på teatern, är lättsam förströelse. 

Hagnell menar att barn önskar sig någonting från sin egen vardag, någonting med 

mening i, eller ett slags samhällsproblem som hjälper dem att förstå sig själva och sitt 

sammanhang. Teatern kan ta upp problem som är svåra att prata om. Igenkänning av 

sådana problem kan bidra till känslan att man som barn inte är ensam om sina 

upplevelser. 

Myt 5: God barnteater bör ha smusslat in ett meningsfullt budskap. 

Här räknar Hagnell upp sjutton olika vanligt förekommande hinder för överföring av ett 

budskap till en barnpublik, där teatern ofta misslyckas i sin strävan att finna 

uttrycksmedel som tydligt uppfattas av dem. Men i en föreställning kring 

funktionshinder ingick olika typer av förberedelser innan, vilket gav en betydande 

skillnad menade Hagnell. Det var faktamaterial, kursdag för lärare och arbetshäften.  

Efter föreställningen ingick även ett efterarbete då skolklasserna fick besök av 

rullstolsburna representanter från Handikappades ungdomsklubb i Trondheim, då 

eleverna fick chansen att ställa frågor och på så sätt verifiera innehållet i 

teaterföreställningen. 

 

Myt 7: Barn överför spontant sina teaterupplevelser till sin egen värld 

Om man ska vara säker på att barn får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och lära 

av dem måste det ske i organiserad form tillsammans med antingen teatergruppen, 

lärare, pedagoger eller andra vuxna, anser Hagnell. Efterarbete i olika former har visat 

sig hjälpa barnen att behandla vad de upplevt och de kan därigenom integrera den nya 

insikten i sin egen verklighet. Även förberedelser inför teaterföreställnigen kan öppna 

upp för en bättre förståelse och motverka negativa eller felaktiga förväntningar. Men att 

förvänta sig att lärare eller pedagoger tar eget initiativ till detta vore för optimistiskt, 

anser Hagnell. Ett samarbete mellan skola och teater vid utformningen av 

efterarbetsmaterial vore en möjlig framtida förbättring. Ofta önskar lärare 

                                                           
4
 Viveka Hagnell är professor i Drama-Film-Teater vid universitetet I Trondheim. Hon skrev 1983 

BARNTEATER- myter och meningar. Det mesta som framförs i boken bygger på forskningsresultat och 
hänvisar till ett trettiotal delrapporter, även om bokens upplägg mer eftersträvat en mer lättläst form som 
stimulerar till egna försök. 
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vidareutbildning i hur en teaterföreställning kan bli ett led i skolans undervisning. Ett 

annat sätt att skapa engagemang är genom att bilda ett nät av teaterombud. Dessa 

ombud får inbjudan till repetitioner och informationsmöten med teaterkonsulent och 

regissör och har även till uppgift att förmedla det pedagogiska materialet i god tid till 

kollegorna. Kursdagar är också efterfrågade bland lärare. Teaterföreställningen kan 

fungera som en uppstart till ett temaarbete och stimulera eleverna till att söka fakta och 

upptäcka nya kunskaper. Detta kräver engagemang från både skolledning och teaterns 

sida, men Hagnell ger exempel på lyckade sådana projekt. 

 

Myt 9: Barnteater ska vara snäll och blunda för att svåra känslor som sorg och rädsla 

finns    

Ofta försöker föräldragenerationen skydda sina barn mot svårigheter och obehagliga 

upplevelser. Det innebär att vi döljer problemen och undanhåller dem möjligheten att 

lära sig möta svårigheter och sina egna känslor inför dem. Att möta svårigheter kan vara 

ett sätt att lära känna sig själv och hur man förmår att hanterar sina känslor i svåra 

stunder. Om vi undviker dessa ämnen lämnar vi barnen i sticket, menar Hagnell. Det 

kan vara tryggt att se och känna igen de egna känslorna hos andra, speciellt när 

situationen är tabu-belagd. Det visar på att ens egna känslor är tillåtna 

Hagnell har visat att uppföljning av teaterbesök inte förekommer särskilt ofta bland 

förskolepersonal och skollärare. Det finns inga rutiner kring detta. Däremot har det visat 

sig att ett gott pedagogiskt material, tillsammans med en effektiv distributionsaparat har 

kunnat bidra till en organiserad uppföljning som känts meningsfull av både lärare och 

elever. (Hagnell 1983.) 

I Gunborg Carlssons avhandling från 1984 jämförs hur barn i olika åldersgrupper 

upplever en teaterföreställning. Undersökningen utgår dels från Sveriges antagna mål för 

barnteaterområdet vid den tidpunkten och dels i Piagets utvecklingspsykologiska teori. 

Barnen i de olika åldersgrupperna fick berätta vad de mindes från föreställningen. 

Carlsson menar att förväntningar och förkunskaper får en oerhörd betydelse för barnens 

teaterupplevelse och är i hög grad avgörande för vad i föreställningen som förstärks och 

vad som riskeras bli skymt. Då pjäsens förhållanden stämde överens med deras 

förväntningar fick barnen en riktig uppfattning av både rollfigurer och skeenden, men då 

de stred mot deras förväntningar fick barnen ofta en felaktig och förvirrad bild. Målet, att 

med teaterföreställningens hjälp, roa och ge underhållning uppfylldes till belåtenhet, men 

däremot lyckades man inte nå målet att påvisa vad man kan åstadkomma med samarbete 

och solidaritet, så att barnen förstod det.  

 

Det estetiska går också ofta hand i hand med det etiska menar Birgitta Qvarsell (2012). 

En viktig insikt för förståelsen av hur barn kan utveckla ett demokratiskt förhållningssätt 

är att genom estetiken få uttrycka sig och tolka andra. Den viktiga respekt som kan 

skapas i ett samarbete och i samverkan mellan människor har en nära relation till 

demokrati och etik. (Qvarsell 2012.) 

 

Inom barnperspektiv behandlas betydelsen av organiserat för- och efterarbete när det 

gäller barnens teaterupplevelse och vikten av att inte blunda för svårigheter i barnens 

egen vardag, genom att endast erbjuda lättsam förströelse. För att vidga vyerna ytterligare 

och få ett globalt perspektiv på det hela är det nu dags att skrapa lite på ytan av den 

internationella forskningen inom området. Nedan presenteras några forskningsprojekt 

som genomförts i andra länder. 
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3.2.3 Internationellt perspektiv- Internationell forskning 

Kathleen Gallagher och Ivan Service (2010) redovisar ett utbildningsprojekt i Kanada 

som syftade till att uppmuntra pedagoger att utmana sina egna fördomar kring fattigdom 

och utforska möjligheterna till att hitta samarbetsformer kring fattigdom i skolan. Detta 

för att nå ökad förståelse och därmed också mildra fördomarnas inverkan på de 

ekonomiskt missgynnade eleverna i skolan, samt att hitta resurser för att stötta dem. 

Utgångspunkten var en professionell teaterföreställning som elever och lärare fick se som 

berörde ämnet fattigdom. Projektet erbjöd bland annat följande resurser till skolorna: 

 Utskick av manus till skolan före föreställningen. 

 Teaterföreställningen ”Danny, King of the Basement.” 

 Eftermiddags workshop – efterarbete med skådespelarna. 

Lärarhandledningen var utformad av dramapedagoger och hade innehåll av både 

processdrama, rollspel, eftersamtal och reflektion. Författarna beskriver effekterna av 

teaterföreställningen i följande ordalag: 

In part, Danny, King of the Basement became a platform for not only the 

sharing of personal stories but also for opening up teachers’ and students’ 

capacities to understand situations vastly different from their own. In the data, 

we heard, repeatedly, that seeing a live production made possible 

conversations that would not otherwise have happened. The distance of the 

stage created a forum for dialogue. (Gallagher & Service 2010, s. 240.) 

 

Bland lärarna återspeglades en allmän känsla av att en teaterföreställning leder till någon 

form av personlig reflektion bland eleverna som knyter samman deras egna livs-

erfarenheter med det upplevda i föreställningen. Pjäsen väckte känslor och empati hos 

publiken vilket också gjorde det möjligt för eleverna att förstå en annan människas 

situation. Eleverna hade troligtvis inte varit bekväma i att påbörja en dialog om fattigdom 

om de inte hade haft någon annans (Danny’s) berättelse att referera till, menar Gallagher 

och Service. I följande citat belyser författarna hur lärarnas lektioner utvecklades genom 

projektet: 

 
Overall, there is an indication that the experience of drama, both seeing it and 

participating in it, had a direct impact on the way teachers constructed lessons.  

It also provided a concrete reference point for teachers to connect the lessons 

with and even introduced theatre as a new way of communicating.  

(Gallagher & Service 2010, s. 248.) 
 

Slutligen fann man att projektet hade stärkt relationerna både mellan elever och lärare och 

lärare sinsemellan och att arbetssättet fungerat som en katalysator genom att det öppnade 

upp för dialog och gav en djupare förståelse för sociala problem. (Gallagher & Services 

2010.) 

 

Ann Bamford (2008) poängterar att kultur och konst i skolan bidrar till intellektuell 

utveckling. Genom kulturen kan eleverna utveckla rumsuppfattning, kognitiv sortering 

och förmågan att utveckla ett kritiskt tänkande och lärande. Hon menar att konst/kultur 

borde bli ett basämne på skolschemat, eftersom det innehåller en flerdimensionell 

inlärning som innefattar olika kopplingar, t.ex. att få leka med idéer, utvärdera och 

kritisera och att det ger möjligheter till samarbete och samverkan.  (Bamford  3/2008.) 
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Our schools need to focus on education that encourages thinking, problem 

solving, and the creation of problems to be solved. Teachers need to exploit 

the perceptual and cognitive aspects of the arts and culture in the preparation 

of children for the future. The curriculum should stress openness to 

collaboration and cooperation and a greater focus on spontaneity and the 

unexpected. (Bamford 3/2008, s. 21.) 

Dessa punkter: samarbete, diskussion, utbyte av idéer, personlig reflektion och kritisk 

reflektion är några av de nyckelfaktorer som kännetecknar ett lyckat konst- och 

kulturbaserat program i skolan menar Bamford. (Bamford 2009.) 

Joe Winston (2005) beskriver i sin artikel en fallstudie i Birmingham, där skolor 

fick besök av en turnerande professionell teatergrupp som specialiserat sig på att 

utbilda elever i åldrarna 12-14 år inom sex och relationsområdet. Målet var explicit 

att sprida information om säker sex och att reda ut vanligt förekommande 

missuppfattningar vad gäller hur man undviker oönskad graviditet. Ett mer implicit 

mål var att hjälpa den unga publiken att utforska sina egna värderingar och 

uppfattningar kring relationer. Eleverna blev mottagna av skådespelarna, som ännu 

inte var i roll, och delades in i tre grupper. En skådespelare i varje grupp ledde 

sedan en 10 minuter lång diskussion om relationer. Därefter fick eleverna se 

teaterföreställningen. När föreställning nått till en scen då det unga paret får 

chansen att spendera en lördagkväll tillsamman ensamma hemma hos flickan 

avbryts scenen och eleverna får nu vara delaktiga genom att delta i en heta-stolen 

övning för att diskutera förväntningar, farhågor och missuppfattningar när det gäller 

sexdebuten. Efter ytterligare en scen får eleverna delta i forumteater, genom att 

pjäsen stoppas vid givna tillfällen så att skådespelarna kan be om råd från publiken 

kring hur karaktärerna ska agera framgent för att tillgodose sina egna behov i den 

givna situationen. Berättelsen fortsätter och eleverna får avslutningsvis, själva 

aktivt delta i forumteatern genom att stiga in och agera och prova olika lösningar på 

dilemmat. 

Viktiga aspekter som framkom och blev till framgångsfaktorer i projektet var: 

 Kvaliten och realismen på teaterföreställningen och skådespeleriet. 

 Omedelbarheten av agerandet och interaktionen med eleverna. 

 Lekfullheten och humorn, vilket bidrog till att eleverna kom ihåg scener ur 

pjäsen bättre. 

 Oförutsägbarheten och risktagandet. Att utmana gränserna till det tillåtna.  

 Föreställningens möjlighet att öppna upp för samtal, värderingar, egen 

fantasi och kreativa lösningar. Inga givna svar fanns att tillgå, inget 

moraliserande.  Många olika tolkningar tilläts, vilket engagerade publiken. 

 Ett framgångsrikt användande av symboler, vilket underlättade elevernas 

tolkning av vissa scener. (Winston 2005.) 
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Kathryn Dawson, Stephanie W. Cawthon & Sally Baker (2011) har arbetat med 

DFS Drama For Schools program, vilket är ett utvecklingsprogram som bygger på 

att en professionell och praktiskt tillämpande teatergrupp går in och samarbetar 

med kommunala grundskolor för att träna deltagarna i drambaserade 

instruktionsmetoder. Syftet med undersökningen är att söka svar på hur DFS kan 

främja förändring i lärares identitet, pedagogik och uppfattning av sina elever. De 

teatertekniker som användes inkluderade interaktion, lek, improvisation och rollspel 

vilket sedan engagerar lärare och elever att samarbeta i en dialogisk 

inlärningsmiljö. Av undersökningen framkom att programmet hade förändrat synen 

på inlärningssituationen och relationen mellan lärare och elever. Alla i klassrummet 

tränades att ta risker med de nya metoderna och tillvägagångssätten för att på så sätt 

synliggöra inlärningsprocessens potential. Lärare och elever upptäckte att de båda 

ingår i den lärande processen och därmed blev rollgränserna mellan dem nu mer 

transparanta.  

Dorit Aram och Smadar Mor (2009) beskriver hur de i en grupp av 61 barn i åldern 5-6 år 

på en förskola i Tel Aviv, Israel har undersökt skillnaden i barnens förståelse av en 

teaterföreställning genom att jämföra två teaterförberedande metoder. Den första gruppen 

blev förberedda genom den teatersemiotiska metoden som introducerar barnen till en 

teaterföreställnings alla attribut såsom musik, rekvisita, kostym, scenografi mm. Den 

andra gruppen fick en mer traditionell berättelse-förståelse och språk/ord förberedande 

metod. Alla barn såg sedan föreställningen tillsammans. Efter föreställningen blev varje 

barn intervjuat för att fånga upp deras förståelse av berättelsen och deras tolkning av 

teatersemiotiken. Syftet med undersökningen var att introducera barnen till de 

nyckelfaktorer i teaterföreställningen som ökar barnens uppfattning och förståelse för 

teaterns form och process. Resultatet visade att barnen i gruppen med teatersemiotik- 

metoden överträffade den andra gruppen i att förstå och tolka teaterns formspråk och 

sammakoppla dem med symboler i föreställningen. Det var dock ingen skillnad i 

grupperna beträffande att kunna återberätta handlingen eller att förstå språket i pjäsen.  

3.2.4 Kort sammanfattning av tidigare forskning  

Vi har nu gått igenom lite av den tidigare forskning jag funnit kring mötet mellan teater 

och skola i mitt uppsatsarbete utifrån ett vuxenperspektiv, ett barnperspektiv och ett 

internationellt perspektiv. Jag har tidigare, i slutstycket av rubrikerna, kort sammanfattat 

vuxen- och barnperspektivet. När det gäller det internationella perspektivet så har vi fått 

ta del av flera projekt med tydliga teman och med för-och efterarbeten som arbetsmetod i 

anslutning till föreställningen. Arbetssätten har sett olika ut men utfallet har visat sig 

påminna om varandra. Man har kunnat påvisa att för- och efterarbete kring en 

föreställning kan bidra till att öppna upp en dialog samt bidra till interaktion och 

delaktighet bland deltagarna. Det ger även möjlighet till reflektion, empati, ökad 

förståelse och ett ökat risktagande med tillfälle att utmana gränser. Vi har också läst att 

kultur i skolan ger en intellektuell utveckling genom kritiskt tänkande, flerdimensionell 

inlärning och möjligheten till samarbete. I lärandeprocessen ingår både lärare och elever i 

samverkan, vilket ger en ny syn på inlärningssituationen och rollgränserna mellan lärare 

och elev.  
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Under nästa rubrik ska jag försöka ge några definitioner på vad dramapedagogik är eller 

kan vara. Det finns inget enkelt svar på frågan: Vad är dramapedagogik? Men jag har valt 

ut några definitioner som jag anser beskriver ämnet på ett adekvat sätt.  

 

3.3 Dramapedagogik 
Synen på vad drama eller dramapedagogiken är och hur den ska definieras har behandlats 

på många plan och under lång tid. Debatten har genom åren tagit flera vändningar och är 

inte helt lätt att följa. Jag ska här, på ett enkelt och grundläggande sätt ge de definitioner 

av dramapedagogiken som kan förklara dess innehåll och substans, hur den kan användas 

och i vilka sammanhang.  

I Mia-Marie F. Sternudd avhandling från (2000)  beskrivs dramapedagogiken utifrån fyra 

perspektiv – det konstpedagogiska, det personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande 

och det holistiska lärandeperspektivet. Dramapedagogiken har en dubbel funktion av 

både estetiskt agerande och pedagogik. I Sverige har vi använt oss av ett flertal olika 

begrepp, bl.a. drama, dramapedagogik och pedagogiskt drama. Drama anses som den 

vanligaste benämningen, men i det svenska begreppet dramapedagogik finns en möjlighet 

att inbegripa båda arbetsformer och ämnets pedagogiska och estetiska värdegrund och där 

processen är central. Grunddragen och kärnan inom dramapedagogiken är enligt Sternudd 

agerandet. Hon menar att i en agerande situation skapas en möjlighet att tillvarata 

deltagaranas egna upplevelser och livserfarenheter, vilka kan anlyseras i en fiktiv kontext 

och därigenom utveckla individens eller gruppens förmåga till empati.  

När jag går vidare i min sökning av definitioner på dramapedagogiken finner jag 

följande: 

Under ett seminarium i Storvik 1977 diskuterade dramapedagoger hur drama 

skulle definieras. Deltagarna enades om följande definition av drama: 

 Drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

 Drama är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, 

improvisationer och andra teaterformer 

 Drama är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet 

 Drama är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan 

människor 

 Drama tränar gemensamt beslutsfattande 

 Drama tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares 

förutsättningar, intressen och sociala verklighet 

 Drama är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 

 Drama utgår från en helhetssyn på människan i samhället 
          (Rasmusson & Erberth 2008,  s.28.)   

 

För att hitta ytterligare definitioner av vad drama eller dramapedagogik är sökte jag mig 

till RAD. RAD står för Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger. På RAD:s 

hemsida ges en definition som är citerad från Margret Lepp (1998): 
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Drama är både ett praktiskt och teoretiskt ämne med en helhetssyn på individen 

och med fokus på en integrering av känsla – tanke – handling i en utvecklande 

process. I dramaverksamhet finns:  

 ett pedagogiskt ledarskap 

 en grupp i samspel 

 en fiktiv skapande handling 

 pedagogiska mål  

Att hitta en enhällig definition av dramapedagogiken är svårt. Roos Sjöberg (2000) 

beskriver drama genom att jämföra det med teater. Drama handlar om att göra 

teaterövningar och gestaltningar för sin egen skull, inte för att sätta upp en pjäs inför 

publik. I drama står den personliga utvecklingen i samspel med andra i fokus. Arbetet i 

grupp är inriktat på process istället för på produkt eller resultat. Drama betyder handling 

och pedagog är en person som leder någon till kunskap. Alltså, Dramapedagogik = 

handling som leder till kunskap. 

Vad kan då en dramapedagog ha för roll på en teater?  Under nästkommande rubrik har 

jag helt och hållet hämtat informationen från en mycket erfaren dramapedagog vid 

Dalateatern vid namn Jeanette Roos Sjöberg 
5
. Dalateatern är den teater i landet som har 

arbetat längst med att ha en dramapedagog kopplad till föreställningsarbetet. Företeelsen 

är ganska ovanlig ännu i Sverige och därför har jag inte heller funnit några andra källor 

att samla data ifrån. Men den är under framväxt. Fler och fler teatrar anställer nu 

dramapedagoger bl.a. Malmö stadsteater, Regionteater Blekinge Kronoberg, Unghästen i 

Skellefteå. Även i Uppsala och Östersund är man nu på gång att anställa. Här får vi nu ta 

del av några av de argument som Roos Sjöberg använder sig av i sin bok. 

 

3.4 Varför en Dramapedagog på teatern?  
Teatern vill berätta en historia som känns viktig och som berör. Den vill också ge sin 

publik en upplevelse, och har en önskan om att ett möte, en kontakt, en magisk stund ska 

uppstå mellan scen och publik i varje föreställning. Publiken är viktig, och en 

förutsättning för teaterns existens. Publiken kommer till teatern av en mängd olika 

anledningar. Skolpubliken kommer oftast för att skolan bestämt att eleverna ska se teater. 

Skälen och viljan att gå på teater kan dock variera. Men tänk om det finns människor som 

inte går på teater för att de inte vet hur man gör, för att de inte kan teaterkoden eller för 

att de inte brukar gå. Hur ska vi få dem att komma till teatern? frågar sig Roos Sjöberg 

(2000). 

 

 

                                                           
5
 Roos Sjöberg började som dramapedagog vid Dalateatern 1993. 1999 hade Dalateatern två fast anställda 

dramapedagoger och år 2000 kom Dalateatern ut med boken I gränslandet mellan scen och publik. 
Nycklar till teater -med drama som metod, som är skriven av Roos Sjöberg och utgiven med stöd från 
Statens Kulturråd. 
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Ett för- och efterarbete kring en teaterföreställning kan vara ett sätt att locka nya 

publikgrupper eller ett sätt att ”teaterträna” ovan publik,  som behöver nycklar till 

teaterföreställningen så att den blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Det kan även 

vara ett tillfälle att fördjupa upplevelsen eller förankra kunskapen, på ett mer personligt 

plan, hos en redan teatervan publik. (Roos Sjöberg 2000.) 

Teater är ett språk som talar till oss på många sätt. Teater upplevs olika, på lika många 

sätt som vi är olika människor. Det finns inget rätt eller fel i fråga om tolkning och 

förståelse. Men det gäller att försöka undvika de fallgropar som skulle kunna förta 

teaterupplevelsen, menar Roos Sjöberg (2000). Att få föreställningen förklarad för sig i 

förväg av någon som tolkat den på sitt egna sätt kan bli till ett hinder i den egna 

upplevelsen, eller att inte tycka sig förstå en detalj i en scen kan innebära ett hinder för 

resten av teaterupplevelsen. Ett förarbete kan ge nycklar som öppnar upp för 

föreställningens olika tolkningsmöjligheter och som omöjliggör känslan av att inte ha 

förstått, hävdar Roos Sjöberg (2000). 

Drama som metod i publikarbetet syftar till att öppna upp för teaterupplevelsen. Genom 

drama får publiken prova på teaterspråket och får på så sätt egen upplevd kunskap om 

teaterns uttryckssätt.  Dramaarbetet ska ge publiken möjlighet att, utifrån sig själva, väcka 

eller synliggöra tankar och ge utrymme för åsikter och känslor kring en specifik fråga 

eller ett ämne för att sedan kunna relatera sina egna erfarenheter till innehållet i 

föreställningen. 

Som nämnts tidigare så lever vi i en tid med högt tempo och i ett samhälle med ett 

ständigt flöde av information. Teater är en konstform som bygger på levande möten här 

och nu, i samma rum. För-och efterarbete ger en möjlighet till att skapa ett andrum runt 

föreställningen och till den egna upplevelsen. Det innebär att man tar sig tid till 

förberedelse innan föreställningen och tid efteråt för att förankra, reflektera och diskutera 

teaterupplevelsen. 

Dalateatern har punktat upp flera syften som de dramapedagogiska för- och efterarbetena 

har på teatern: 

 att skapa rum för det konstnärliga uttrycket och den konstnärliga upplevelsen 

 att göra konsten och publiken ”tillgängliga” för varandra 

 att fördjupa en teaterupplevelse genom att före och efter föreställningen 

diskutera och analysera dess innehåll med drama som metod 

 att väcka intresse för teater genom att låta publiken få prova på teaterns magi 

genom eget agerande 

 att med teaterns hjälp se individens betydelse och sociala sammanhang 

 att arbeta med den unga publiken så att den egna kreativiteten väcks 

 att låta barn och ungdomar möta professionell teater och själva vara en aktiv 

del 

 att öka föreställningens känslomässiga och intellektuella förankring hos den 

vuxna publiken 

 att låta teaterföreställningen vara utgångspunkt till samtal. 
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Oro för att ”pedagogisera” teaterkonsten uppstår ofta när pedagogik och konst närmar sig 

varandra. Från teaterns sida kan man möta en omsorg om den konstnärliga friheten och 

en rädsla för allt som kan inkräkta på den, menar Roos Sjöberg ( 2000). Inom skolan kan 

teater ibland uppfattas som för abstrakt och konstig, för svår att förstå.  I teatervärlden ses 

pedagogik ofta som ett sätt att styra, forma och bestämma över barn och ungdomar. Men 

då är det dålig pedagogik, på samma sätt som det finns dålig teater. Syftet med 

pedagogiken ska vara att visa vägen, en möjlighet vidare, ett sätt att öka möjligheten att 

orientera sig i världen. Roos Sjöberg (2000) menar att det kanske inte skiljer så mycket 

mellan pedagogisk och konstnärlig teater, det kanske är kvalitén som är avgörande i båda 

fallen. 
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4 Metod 
Min undersökning är en fallstudie. En fallstudie kännetecknas enligt Merriam (1994) av 

en undersökning där en specifik företeelse, en händelse eller ett fenomen systematiskt 

studeras över en tidsperiod. Det börjar normalt med att en person på fältet blir medveten 

om att en viss situation är problematisk. Denna lägger då upp en undersökning av 

problemet. I undersökningen strävar man efter att belysa sampelet mellan viktiga faktorer 

som kännetecknar företeelsen eller situationen. Fallstudier är att föredra då man ska 

undersöka aktuella eller nutida skeenden och då det inte går att manipulera relevanta 

variabler. Fallstudier innefattar oftast två tekniker, direkta observationer och systematiska 

intervjuer. Den unika styrkan hos fallstudien är dess förmåga att hantera många olika 

typer av empiriskt material. En svaghet skulle kunna vara svårigheten att generalisera 

resultatet. (Merriam 1994.) 

Fallstudier riktar uppmärksamheten mot det sätt varpå grupper eller människor hanterar 

problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv. Merriam förklarar fallstudiens natur 

genom tre signalement.  

1. Fallstudien kan ge läsaren en fingervisning vad som bör göras och vad som inte 

bör göras i en liknande situation.  

2. Fallstudien kan gälla en specifik situation men ändå belysa ett generellt problem.  

3. Författarens egna värderingar kan ha påverkat fallstudien.   

I mitt fall består det empiriska materialet av de anteckningar som förts under de 

deltagande observationerna samt av de frågeformulär som lärarna ombetts att fylla i och 

lämna in. Förutom de svar som frågeformulären gett, har svaren även fått ligga till grund 

för det urval av informanter jag valt att låta delta i gruppintervju och enskild intervju i 

studien. I och med att dessa tre undersökningstekniker, deltagande observationer, 

frågeformulär samt intervjuer, har använts är en metodtriangulering genomförd, detta i 

syfte att belysa ämnet på ett mer genomgripande sätt och att säkerställa såväl 

reliabiliteten som validiteten i min undersökning. (Stensmo 2002.)  

4.1 Val av undersökningstekniker 
Min ingång i denna studie var just den via arbetet som turnéledare och dramapedagog på 

teater. Jag skulle observera och föra anteckningar runt föreställningarna. Därför blev det 

ett naturligt val av undersökningsteknik till uppsatsen. Det färdiga materielet fanns redan 

till hands när jag påbörjade arbetet med studien. Frågeformuläret var också förknippat 

med teaterns önskan att förbättra samarbetet med skolor och ingick i ett slags pilotprojekt 

för turnén. Jag använde mig av de frågor jag ansåg var förenliga med syftet i min 

undersökning och gjorde några ytterligare påstötningar för att få in fler svar, vilket 

lyckades. Eftersom de som svarade på frågeformuläret fick vara anonyma var det inte 

möjligt att kontakta de svarande direkt. Jag utgick därför ifrån den skola som hade lämnat 

in flest besvarade enkäter och svarat innehållsrikt på frågorna, i hopp om att få tag på 

intresserade informanter som har tankar och åsikter kring teater i skolan.  
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Mitt val av intervjumetod föll på två gruppintervjuer och en enskild intervju därför att jag 

ville söka svar på några specifika frågor som rörde min undersökning. Jag ville kunna 

styra intervjun till mitt frågemanus och undvika fokussamtalets lösare tyglar med risk att 

flyta ut i sidospår. Min önskan var att i gruppintervjuerna, på ett effektivt sätt, kunna ta 

del av flera personers tankar och åsikter i varje enskild fråga. Min förhoppning var att 

svaren kanske kunde bli fylligare och mer nyanserade genom resonemang inom gruppen.  

Fördelarna med gruppintervjuer är att de ger utrymme för interaktion i gruppen. 

Deltagarna får möjlighet att bygga vidare på varandras idéer, tankar och uppslag. Till 

nackdelarna hör risken att de dominanta i gruppen blir de som talar och de blygsamma 

förblir tystlåtna. Grupptrycket kan också bidra till att vissa attityder eller åsikter inte 

kommer fram och att det istället blir ett slags majoritetssynpunkt som framträder. (Trost 

1997.) 

Guppens sammansättning hade jag ingen möjlighet att påverka då min kontaktperson på 

skolan hjälp mig med detta. Storleken på gruppen har givetvis också en inverkan på 

resultatet. Jag hade efterfrågat en grupp om 3-4 personer för att alla skulle kunna komma 

till tals och för att intervjun inte skulle ta alltför lång tid. Det blev 2 homogena grupper. 

Vill man uppnå intimitet och samförstånd gruppdeltagarna emellan, så att utbytet av 

information underlättas, rekommenderas homogena grupper, menar Wibeck (2010). Ett 

grundantagande är att människor med gemensamma erfarenheter och intresseområden är 

mer villiga att dela åsikter med varandra och lämna ut personlig information. (Ibid).  

På första skolan bestod gruppen av tre lärare som kände varandra väl och på den andra 

skolan bestod gruppen av två lärare även de väl bekanta med varandra. Riskerna med 

redan existerande grupper är att vissa ämnen inte kommer upp på grund av att det finns 

saker som tas för givna inom gruppen. Alla vet vad de övriga tycker i vissa frågor och 

därför känns det onödigt att ta upp dem, enligt Wibeck (2010). Ett sätt att komma förbi 

förgivettaganden och självklarheter är naturligtvis att sträva efter en mer heterogen grupp.  

 

4.2 Urval 
Av de 71 observationer som genomförts har jag valt ut de som jag anser tillför en bild av 

vad som kan hända runt ett teaterbesök i skolan, till själva undersökningen. Detta för att 

åskådliggöra situationer, uttalanden, incidenter som uppkom under turnén. Det finns 

många fler observationer att ta del av men en begränsning har varit nödvändig. Likaså har 

svaren från enkäterna valts ut genom att bedöma vilka som tillför innehåll och variation 

till min undersökning. Utifrån resultatet av frågeformulären har jag sedan valt att 

kontakta de skolor som lämnat in flest besvarade frågeformulär och svarat mest utförligt 

på frågorna. Min kontaktperson på skolan har sedan hjälpt mig att sätta samman en grupp 

av lärare att delta i en gruppintervju. Den sammansättningen har jag själv inte kunnat 

påverka. 
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4.3 Etiska överväganden 
Jag har låtit alla mina informanter vara anonyma i denna undersökning. Fingerade namn 

har använts och även platser, orter och skolor har utelämnats helt eller tillägnats andra 

namn. Detta för att mina informanter ska känna sig trygga i att kunna uttrycka sig fritt. 

Jag har i mina kontakter med informanterna förklarat syftet med intervjun och hur den 

skulle gå till, att de får vara helt anonyma i undersökningen och att jag spelar in 

intervjuerna i syfte att transkribera dem. Ljudinspelningarna kommer att raderas när 

uppsatsen färdigställts. Informanterna har i förväg fått tagit del av de frågeområden som 

skulle beröras och i ett fall även frågorna för att kunna förbereda sig om så önskades. 

Informanterna får sedan läsa igenom resultatdelen och godkänna texten. Jag har 

därigenom tagit i beaktning och följt de forskningsetiska överväganden som Stensmo 

(2002) beskriver under fyra rubriker, nämligen information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande. Något som däremot skulle kunna anses som oetiskt i detta sammanhang 

vore i så fall den ojämna fördelningen av informanter i min undersökning, fem från 

skolans värld och en från teaterns värld. Det har dock inte funnits tid och möjlighet till 

fler intervjuer. 

4.4 Genomförande och bearbetning 
Observationerna har nedtecknats i stunden när det sker eller strax därefter, för att sedan 

renskrivas och sammanställas till en dagbok. Intervjuerna genomfördes i avskilt rum som 

lärarna själva valt och på den skola där de arbetade samt på den konstnärlige ledarens 

kontor. Gruppintervjuerna pågick under 90 minuter med lärarna, respektive 60 minuter 

med den konstnärlige ledaren och var indelad utifrån ett antal frågeområden som hade 

delats ut förväg.  

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Transkriberingen bearbetades genom 

att en kortare sammanfattning av varje svar lades in i en Excel-matris för att på så sätt 

lättare kunna överskåda svaren och jämföra dem med varandra. Lärarnas svar 

behandlades först och sammanställdes under resultatdelen. Citaten är hämtade från 

transkriberingen men är ibland något bearbetade till skriftspråk för att underlätta 

läsningen. Sedan bearbetades och nedtecknades den konstnärlige ledarens svar.  

I en andra bearbetningsfas lades samtliga informanters svar, om än mer kortfattat och mer 

i form av nyckelord, i ytterligare en matris för att lättare överskåda svaren och finna 

likheter och olikheter i uppfattningar och utsagor. På liknande sätt bearbetades även 

frågeformulärsvaren. Dessa svar lades också in i en Excel-matris för att bli 

lättöverskådliga. Jag har utifrån matrisen sedan räknat ut förhållandena mellan delar och 

totalen för att kunna redovisa utfallet i siffror. De svar som redovisats i text har valts ut 

för att de bidrar till undersökningens syfte och ger en varierad bild av uppfattningar och 

åsikter.  Resultat/analys- arbetet har inneburit en återkommande pendling mellan 

matriser, nyckelord och transkribering.  
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5 Resultat/Analys 
Jag var anställd, som jag nämnt tidigare, i första hand som turnéledare och i andra hand 

som dramapedagog. Turnén var tajt lagd med två föreställningar per dag, ibland på olika 

skolor vilket gjorde det väldigt svårt att genomföra något förarbete eller efterarbete kring 

föreställningen. Däremot hade jag satt ihop ett dramapedagogiskt inspirationsmaterial 

utifrån föreställningen och kopplat det till läroplanen. Materialet innehöll fem olika 

teman och flera valbara övningar och aktiviteter för lärarna att använda som uppföljande 

efterarbete. Materialet delades ut i de flesta fall direkt efter föreställningen. Lärarna fick 

materialet i en mapp tillsammans med ett frågeformulär som de ombads fylla i och skicka 

tillbaka till oss. I en kommun fick lärarna materialet i förväg via mail.  

Efter varje föreställning hade vi 20 minuters samtalstid. Samtalen inleddes med att 

skådespelarna delade ut ett föreställningsblad till publiken som ett litet minne. Därefter 

var ordet fritt. Elever och lärare fick ställa fria, spontana frågor till skådespelarna. Det 

fanns inget planerat upplägg för samtalen och jag som dramapedagog deltog inte. Tanken 

var att eleverna skulle få chansen att möta skådespelarna eller människan bakom rollen 

efter föreställningen.  

Jag och en kollega turades även om att föra observationsanteckningar i form av kortare 

dagboks- eller reflektionsanteckningar kring det som hände före, under och efter 

föreställningen. Vi skrev ner sådant som vi såg, hörde och upplevde, händelser, 

uttalanden, reaktioner, miner, beteenden utan att vi i förväg bestämt vad som skulle 

observeras. Den av oss som inte antecknade satt utanför dörren till klassrummet och 

vaktade så att ingen störde utifrån. Min egen förförståelse och objektivitet i detta 

avseende måste belysas och kanske ifrågasättas då jag vid observationerna varit en del av 

den turnerande ensemblen och därmed har jag påverkats av värderingar och tolkningar i 

min omvärld.  Svårigheten ligger i att filtrera sig själv från sitt eget tolkande. Det finns  

en risk att detta avspeglar sig i observationerna. 

Det samlade empiriska materialet består av tre olika källor för datainsamling: 

observationsanteckningar, frågeformulär samt två gruppintervjuer med lärare och en 

enskild intervju med den konstnärliga ledaren på teatern.  

 

 

5.1 Observationer 
De observationsanteckningar jag valt att ta med här är korta utdrag ur några av 

föreställningarna under turnén. Jag har valt dessa utifrån att de visar på de svårigheter och 

dilemman som kan uppstå i mötet mellan teater och skola, både vad gäller attityder, 

traditioner och respekt, men även de fantastiska möjligheter som synliggörs. 

Föreställning nr 7 

Klimatet på skolan upplevde jag som lite stelt. Lärarna gav intrycket av att vara lite barska och 

allvarliga. Innan föreställningen, när vi var samlade utanför dörren, var det kaxiga attityder och 

gruff bland eleverna. Läraren sa till eleverna att det här var precis som en vanlig lektion så alla 
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huvudbonader och jackor skulle tas av. Det här blir nog tufft tänkte jag. Men väl därinne var 

koncentrationen stor. Eleverna följde föreställningen och verkade hänga med på allt trots 

ålderskillnaden. 4:orna levde sig in och en liten mörk pojke log med hela ansikten och jag riktigt 

såg hur det pirrade i hela hans kropp av den här teaterupplevelsen. Jag kunde inte sluta titta på 

hans njutande sätt att ta in allt han såg och upplevde med ett stort leende i hela ansiktet. Tyvärr 

hade inte informationen gått fram till 9:orna om vad som pågick i klassrummet. De kom förbi 

utanför och sparkade på dörren vid två tillfällen. Pratstunden efteråt tog lärarna över, enligt mig. 

Jag tolkade det som om lärarna försökte få ur eleverna frågor och funderingar, kanske för att 

återigen visa att det här var precis som en vanlig lektion eller för att visa upp en intresserad, 

nyfiken och frågvis klass inför skådespelarna.  

Föreställning 10 och 11  

Barnen är knäpptysta till att börja med. Lite försiktiga skratt efter ca 10 min. De är med i pjäsen. 

Förvånansvärt liten reaktion vid de partier som det brukar reageras på. En kille började fnittra 

mycket. Då lade hans lärarinna en lugnande hand på honom. Välartade barn på gott och ont.  

 

Det rådde en mysig stämning i klassen, mysiga skratt. Eleverna var otroligt koncentrerade och levde 

sig in i pjäsen. De hängde med och gjorde miner med hela ansiktet. Fantastiskt kul att se dem. Jag 

njöt för fulla muggar. Lärarna såg också intresserade ut och verkade gilla pjäsen. En lärare var så 

ivrig att få något material att jobba vidare med så han stod och ryckte i kuvertet innan jag ens hunnit 

berätta färdigt vad det var. En väldigt tillmötesgående skola med positiva lärare, enligt mig. Lugn 

och skön stämning. 

Föreställning 14 

När föreställningen satt igång och pågått under några minuter dyker en liten tjej upp. Hon var på 

väg in i klassrummet mitt under pågående föreställning så jag hindrade henne. Jag förklarade att de 

redan kört igång och att jag inte kan släppa in någon. Hon blev mycket ledsen och började gråta. 

Jag tröstade henne och sa att jag skulle försöka fixa så att hon kunde följa med oss och se den 

andra föreställningen i nästa by istället. Det hela löste sig och flickan fick sällskap med en lärare 

till föreställning två. Hon hade blivit sen för att hon hade suttit i samtal med en annan lärare. Trots 

att jag samlade alla 5 minuter innan hade inte hennes lärare koll på att hon saknades i en sådan 

liten klass. Skrämmande! 

Föreställning 15 

Jag får höra i personalrummet att 6:ans lärare inte kan se teatern med sin klass och att hon så gärna 

skulle vilja det. Jag går fram till henne och talar om att det vore väldigt bra om de försökte ordna på 

något sätt så att hon kan vara med och se. De två klasslärarna blir entusiastiska och vill genast prata 

med sina kollegor. Några av de andra lärarna verkade mycket skeptiska till omkastningen som var 

tvungen att ske. Till slut lyckade de ordna så att klasslärarna fick se.   

Eftersnack: Vad är pjäsens moral? Var det en plirig pojke som frågade. Sedan förklarade han hur 

han såg på det. Han kom med många kloka tankar och funderingar. Min egen reflektion: Jag tror det 

är viktigt att poängtera för lärarna vikten av att de ser teatern tillsammans med sin klass för att kunna 

förstå frågor och funderingar som kan komma i efterhand. Och för att de ska kunna arbeta vidare 

med materialet. Jag tror tyvärr att de finns de lärare som ser sin chans till att hinna göra annat och få 

undan en massa arbete medan deras elever får se lite teater. 

Föreställning 20 

Händelser utanför klassrummet. Jag frågar utanför i korridoren innan om det är något kring någon 

elev som vi bör ha vetskap om. Jag får veta att en kille har ADHD och att han nyss blivit rejält 

besviken över vad som skulle hända. Han hade förväntat sig en stor teater med scen och allt som 
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hörde till och när han fick veta att teatern skulle ske i klassrummet blev allt fel och inte som han 

hade föreställt sig det. Jag meddelade snabbt skådespelarna om detta, vilket var tur. 

Efteråt berättade de att pojken hade suttit och provocerat med stora ljudliga gäspningar och 

sträckningar under hela föreställningen. Riktigt destruktivt. Han hade lätt kunnat ta fokus och energi 

från föreställningen om inte skådespelarna vetat om detta innan. 

Föreställning 25 

En kille som fick ett argt utbrott utanför i korridoren strax innan föreställningen, på en tjej som han 

tyckte hackade på honom, såg ut att må bra av att få se pojken i pjäsen kaxig och arg. Han tittade 

storögd på pojken och följde honom med blicken och log förväntansfullt. Det verkade som hans egen 

ilska rann av honom. I frågestunden efteråt är det mest lärarna som ställer frågor. De släpper inte 

riktigt in barnen. 

Föreställning 26 

Märklig början av besöket. Vi blir visade till en stor källarlokal som inte alls är ett klassrum. Har de 

inte läst informationen? Jag berättar att vi vill spela i ett klassrum och som tur är lyckades de fixa 

det. Utanför klassrummet är det stökigt och rörigt. När jag samlar alla får jag veta att en elev ska till 

tandläkaren 10 min in i föreställningen, en annan måste avvika för sin musiklektion 30 min in i 

föreställningen. Jag säger till att tjejen som ska till tandläkaren kan sitta med mig ute i korridoren 

och gå på den senare föreställningen istället. En bit in i föreställningen ser jag hur en av lärarna som 

nyss gick in i klassrummet med sina elever nu står i korridoren och pratar i telefon. Han fick 

tydligen samtal och gick ut genom en annan dörr. Han ville bli insläppt igen. Det blev många olika 

störningsmoment under den här föreställningen. Jag fick så gott jag kunde tysta ner de elever som 

befann sig i korridoren under rasten eftersom det regnade ute. Där inne i klassrummet hör jag hur de 

skrattar högt. Många härliga skratt. Skönt! 

Föreställning  28 

Fint mottagande av oss på skolan. Läraren tog hand om oss och visade oss runt. Eleverna är 

försiktiga. Jag tror att lärarna har stark pli på dem. Så jag testade att säga till eleverna innan 

föreställningen ute i korridoren att de inte behövde vara blyga och försiktiga, utan bara ta in 

föreställningen och ta in det de upplever. Killarna i klassen ser ut att mysa när pojken i pjäsen är 

kaxig. När skratten kommer är det som en skratt-ljudmatta som rungar igenom publiken ungefär 

som vågen. Det blir till ett härligt kollektivt skratt. Barnen sitter blandat både killar och tjejer, vilket 

är ganska ovanligt. Alla verkar orka hänga med. Killarna ser ut att tycka det är spännande med 

pojken i pjäsen och följer hans reaktioner. Det var mycket energi i föreställningen. 

Föreställning 30 

Väldigt tyst i början. Barnen var i blandade åldrar. Halva gruppen var från en annan skola vilket 

gjorde att de inte kände varandra riktigt. Dessutom har vi fått låna ett klassrum på högstadiet vilket 

gör det till en främmande miljö för alla. Svaga fniss, svag energi. Väldigt lite reaktioner. Det måste 

vara svårt att blanda barn som inte känner varandra, tänker jag. Äntligen lite skratt. En tjej tar upp ett 

äpple och börjar äta. En äldre lärare ser besvärad ut. Vågar inte följa med i pjäsen riktigt. Hon tittar 

ner mycket på golvet och på publiken på andra sidan, men hon flinar åt vissa partier. När lärarrollen 

imiteras ser det ut som om lärarna håller på att krypa ur skinnet. De vrider sig på stolarna. En kille i 

publiken låtsas skjuta pojken i pjäsen med maskingevär när han ligger på golvet. Samma sak lite 

senare när båda skådespelarna ligger ner. Lärare försöker stoppa. Två pojkar går ut. Fröken hjälper 

dem ut, men kommer tillbaka. Jag fick senare förklarat att de har koncentrationssvårigheter och 

orkade inte vara kvar. De brukar välja att gå, men satt kvar ovanligt länge idag. Flickan med äpplet 

går till fröken. En annan flicka glider ner från sin bänk på golvet. Väldigt få skratt och lite reaktion. 

Efteråt kommer applåder, visslingar och burop. Märklig föreställning. Jag fick ingen bra känsla. Har 
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aldrig varit med om så mycket tystnad, så lite skratt och så lite reaktioner. Jag tror att det var mycket 

otrygga barn och en väldigt otrygg skola. Hela skolan gav mig en obehaglig känsla. 

Föreställning 36 

Mycket möbler, trångt och bökigt att få alla på plats. Men till slut blev det bra. Någon rycker i dörren 

från närliggande klassrum. Ibland så tror jag inte alla lärare är införstådda med att det är av största vikt 

att inte bli avbruten i föreställningen. Det var stor koncentration med skratt på de vanliga ställena. En 

tjej klänger på en annan och tittar bort när det blir pinsamt. En annan tjej har underbart minspel och 

följer med i alla de ansiktsyttryck som flickan i pjäsens visar. Jag kan knappt hålla mig för skratt. 

Hennes ansikte spelar en helt egen föreställning och jag kan nästan inte ta blicken ifrån henne. Vilken 

inlevelse! Inga starka reaktioner hos de grabbar som enligt mig ser ut att vara bråkstakar, som det brukar 

bli. En av dem låtsas sitta och röka. Han har hittat post-it lappar på frökens kateder och rullat dem till 

låtsas cigg och sitter och försöker se cool ut med ciggen i munnen. Han hänger med ibland och är i sin 

egen värld ibland. Till min förvåning är det han som ställer en del av frågorna efteråt och han 

tillkännager att han tror på Gud. Ibland blir man så förvånad!  

En lärare säger: -Vi kan väl gå nu? För det är väl ändå ingen som har något att säga. 

Föreställning 37 

Killarna fnissar när pojken i pjäsen är kaxig.  

– Alla vet vem jag är!   (Är en replik) 

-Nej, svarar någon av killarna i klassummet. En manlig lärare hyschar killarna. En lärare tittar åt ett 

annat håll titt som tätt som om hon inte vågar möta blicken på skådespelarna när de är så nära inpå.  

Föreställning 40 

Eleverna har många olika etniska ursprung och de har olika kunskaper i svenska. Livligt ute i 

korridoren innan. Väldigt intresserade barn, som var med hela tiden. En tjej avvek och gick ut, sedan 

var det fler som gick ut. De skulle dricka vatten och kissa. Får en gå, så hänger fler på. 

Detta skedde någon gång i mitten av föreställningen, då det ofta uppstår en slags energiformsvacka. 

En av skådespelarna avbröt föreställningen och sa till dem att nu måste vi bryta. Ni kan inte gå ut hela 

tiden då kan vi inte fortsätta. Det sades lugnt och neutralt. Lärarna verkade inte ingripa. Var det inte 

deras ordinarie lärare? De såg oengagerade ut och verkade inte förstå vikten av att eleverna inte kan 

springa ut och in under föreställningen, enligt min egen tolkning. Efter ett kort avbrott kom vi igång 

och spelade färdigt föreställningen. Föreställningen höll en mycket hög kvalité trots avbrottet och 

publiken var verkligen med på noterna. Våra reflektioner efteråt var att barn idag kanske är vana att 

bli avbrutna, att de inte får sitta och jobba utan att bli avbrutna. De var nog ovana att se teater. De är 

mer vana att se på TV och trycka på pausknappen när de behöver röra på sig.   

Föreställning 46 

Fröken hindrar barnen från att fnissa i inledningen. Jag känner hur arg jag blir. Läraren tittar mer på 

eleverna än på teatern. Hon verkar vilja ha stenkoll och ger blickar åt höger och vänster för att 

kontrollera barnen. Jag kokar. Jag vill ge henne blickar också men lyckas inte. En kille lägger sig på 

golvet på sidan av publikplatserna. Han ser glad ut och väldigt intresserad. Han vill kanske se teatern på 

närmare håll från grodperspektivet, tänker jag, men fröken ser till att han sätter sig ordentligt. 

En pojke byter plats från ena sidan till den andra. Jag vet inte varför. Var det pga. frökens blickar, 

kompisar eller något annat? Jag blir så glad när det kommer skratt. 

Föreställning 55 

Barnen kväver sina fniss i början. En manlig äldre lärare står bakom ”bråkstakarna” och vaktar. Så 

fort en av killarna fnissar ”på fel ställe” lägger han handen på honom. Jag får ögonkontakt med 

honom strax därefter och visar honom att det är lugnt, helt ok med fniss. Fler och fler fnissar och till 
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slut blir det härliga skratt. En kille lägger sig ner på bänken. Orkar han inte koncentrera sig längre?  

En flicka ser ut att få panik och springer till fröken. Skådespelarna pausar och frågar vad som är fel. 

Det visar sig att flickan måste hosta men vågar inte. Flickan får springa ut och hosta färdigt och 

sedan kör vi igen. Skådespelarna berättar för publiken att man får hosta och skratta. 

Föreställning 58 

När jag berättar innan att det är viktigt att alla sitter kvar under de 40 min som föreställningen pågår, 

säger en fröken till några av eleverna att då får de inte se föreställningen för de måste avvika 10:20 

för att förbereda lunchen i matsalen. Skolan har nämligen ett speciellt matprojekt denna vecka. Jag 

ber då läraren att inte frånta eleverna denna gemensamma upplevelse och frågar om inte det går att 

ordna på annat sätt. Det utbryter vilda diskussioner men till slut löser det sig och alla får se teatern. 

En annan ung fröken som skulle ha sett teatern väljer att skippa den för att den krockar med hennes 

planeringstid. Många svåra prioriteringar denna dag. 

Föreställning 63 

En lärare har placerat sig på en bänk bakom barnen. Hon tittar inte alls på föreställningen. Hon verkar 

skriva eller jobba med något. Efteråt ser jag att hon har suttit och rättat prov under hela föreställningen.   

Föreställning 64 

Lärarna dök upp sist i korridoren. En lärare sa till barnen ute i korridoren:  

- Nu sköter ni er! Annars plockar vi ut er en efter en och ringer föräldrarna.  

Jag bad då lärarna gå in sist så att jag kunde prata lite med dem och be dem att inte oro sig över om 

barnen fnissade på ”fel” ställen. Jag bad dem låta barnen reagera som de ville. 

Eleverna skötte sig hur bra som helst. 

Föreställning 66 

Innan vi gick in säger fröken. – Nu visar ni er från er bästa sida därinne! 

Jag lade då till att: - Kom ihåg att slappna av därinne och var inte rädd för att fnissa eller skratta på fel 

ställe. Det finns inga fel ställen. 

Övriga incidenter 

Andra typiska incidenter som hänt under turnén har varit t.ex. 

 Att det uppstår en konflikt mellan två elever strax innan föreställningen, vilket gör att vi får skjuta 

på starten för att de skulle hinna lösa konflikten. 

 Elever är på drift i skogen under rasten så vi blir lite försenade, eller lärare som kommer för sent. 

 Skolringklockan ringer högt och länge mitt under pågående föreställning. 

Typiska frågor från barnen i eftersnacket  

Efter varje föreställning har vi 20 minuters samtalstid, då eleverna får ställa frågor till skådespelarna. Här 

ges några exempel på typiska frågor som återkommit under turnén.  Hur lång tid har ni repat? Vilka skolor 

har ni spelat på? Vem kom på pjäsen?  Hur länge har ni spelat ihop? Tror du på Gud?  När ni var små ville 

ni spela teater då? Är det inte pinsamt att uppträda? Hur kan ni hålla er för skratt? Var du likadan som 

pojken i skolan? Hur många år är ni? Var kommer ni ifrån? Ändras pjäsen från gång till gång? Vad är syftet 

med pjäsen? Hur blir man skådespelare? Hur mycket tjänar ni? Är ni ihop? Ni spelar bra ihop! 
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5.2 Frågeformuläret 
I mappen med inspirationsmaterialet till lärarna följde även ett frågeformulär med som de 

ombads fylla i och skicka in till producenten för föreställningen. Det blev dock en väldigt 

låg svarsfrekvens på dessa. Vi har under turnén besökt 47 skolor och spelade totalt 71 

föreställningar, i de allra flesta fall för två klasser per föreställning, men trots två 

påminnelser via mail till de kontaktpersoner vi haft har vi endast fått in 31 svar.  Detta 

innebär att det inte går att dra några som helst statistiska slutsatser av resultatet från 

frågeformulären. Jag kan endast ge exempel på några av de åsikter som framkommit 

bland svaren. Först redovisas antal i förhållande till totalen, ex. 23 av 31 skrivs ut, 23/31. 

Därefter är några av svaren citerade i punktform. 

Hur upplevde du att informationen inför föreställningen fungerade? 

23/31 var nöjda med informationen 

 Den var otroligt bra. Det kom mail med frågor och önskemål samt allt som skulle hända. Det var 

gediget. 

 Jättebra info via mail och telefonsamtal! Vi vuxna visste precis vad som skulle hända, barnen fick 

endast veta att det skulle bli teater.  

 Informationen inför besöket var utmärkt, bättre än någonsin förut. 

 

8/31 var mindre nöjda med informationen 

 Nej, kunde ha funnits lite mer info om budskapet innan. Jag tror att eleverna letade under 

föreställningen. Många tyckte att teatern var komisk, vilket förmodligen inte riktigt var tanken. 

 Den var bra. Vi visste vad ni behövde ha för material och typ av sal. Sen hade det varit bra om 

man hade haft lite information om vad teatern skulle handla om så man kunnat förberedda 

eleverna. 

 Informationen om tid, datum och plats fungerade mycket bra. Innehållet i pjäsen var något 

otydligt. 

 

Hur vill du arbeta med professionella teaterupplevelser i skolan?  

 

7/31  Vet ej 

7/31 Vill att eleverna själva ska få vara delaktiga och få spela teater eller dramatisera. 

5/31  Uttrycker att det pedagogiska materialet är bra för att kunna arbeta vidare med. 

4/31  Vill gärna ta emot vår teater igen. Eller se givande föreställningar från olika 

  teatergrupper.  

2/31 Anser att vi borde ha diskuterat mer angående teatern både före och efter 

              föreställningen.  

 

En uttrycker en önskan om att få ut det pedagogiska materialet i god tid innan. En annan, 

en önskan om att teatern kommer och ger efterarbete. Någon poängterar vikten av för-och 

efterarbete och två menar att det är ett bra sätt att få igång tankar genom att se teater. 

Slutligen är det två som är helt nöjda med sättet vi arbetade på denna gång. 

 Det skulle vara roligare om barnen fick vara med och arbeta som ett tema. Barnen ville själva 

agera. 

 Eftersom det ger eleverna en annan syn på olika händelser, situationer osv. så jobbar vi gärna mer 

med det, får diskussionsmaterialet osv. 
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 Det skulle vara kul om eleverna fick prova på drama med proffs.  

 Gärna att teatern kommer hit och även ger tid till efterarbete. 

 Att få ut mtrl i god tid – /…/ Önskar också att vi på något sätt kunde göra barnen mer delaktiga, 

kanske få dagar klassvis där eleverna får träna på framförande – tal och skådespel.  

 Det är viktigt att förbereda besöket, och att arbeta med det efteråt för att fördjupa upplevelsen och 

träna på att beskriva vad man upplevt på olika sätt: samtal, bildskapande, egna texter, 

dramatiseringar. Hur man gör efterarbetet beror helt på innehållet i teatern och elevernas 

reaktioner. 

 Jag tycker det är ett annorlunda och bra sätt för att ge eleverna nya kunskaper och få igång deras 

tankar. 

 Det är bra när man får se föreställningar som berör viktiga frågor om livet och hur man ska vara 

mot varandra för då kan man bygga vidare på det senare i klassrummet och skapa diskussioner om 

det man sett.  

 

 

Vad behöver du som lärare, i samband med ett teaterbesök, för att det ska kännas bra och 

för att du och klassen ska få ut det mesta möjliga av besöket? 

11/31 anser det viktigt att få tidig och bra information innan föreställningen och få ut 

              lärarhandledning eller arbetsmaterial i god tid innan. De vill veta mer vad 

              föreställningen handlar om för att kunna förbereda sina elever.  

7/31  är nöjda om de får en bra introduktion och en viss förförståelse för handlingen. 

6/31 lägger stor vikt vid att få tid till efterarbete efter föreställningen. 

 

Här följer några av svaren: 

 Det räcker nog med namnet. Jag tycker att det ska vara lite av en överraskning. De ska inte veta 

innehållet innan.  

 Att få tidig information. Tid för för-och efterarbete. 

 Bra med arbetsmaterial, kan gärna fås innan så kan man arbeta med det direkt. 

 Information om vad det handlar om, starka ljud (ibland har man elever som reagerar starkt) hur 

mycket och vad vi ska säga till eleverna och gärna diskussionsmaterialet i förväg. 

 Jag behöver lite info innan och som nu att jag fick materialet att arbeta med är ju fantastiskt. Hade 

varit bättre om jag fått det innan förstås. 

 Skulle gärna se att vi kunde jobba tillsammans efter föreställningen. 

 Mera information så man hade kunnat prata lite med eleverna innan. Plus att det hade varit bra om 

ni hade hållit i lite efterarbete och fångat upp elevernas tankar och funderingar. T.ex. med hjälp av 

frågor i grupp eller enskilt och inte bara släppa frågan fritt, då får man sällan igång någon 

diskussion. 

 Gärna information innan om vad föreställningen handlar om. Praktisk information om tider och 

om det är något vi ska förbereda innan. Gärna att föreställningen är kopplad till läroplanen på 

något sätt så att vi får ihop det med den övriga undervisningen.  

 

Övriga förslag/synpunkter (T.ex. hur du skulle vilja förbättra samarbetet med teatern?) 

 Gärna föreställning och sedan 1/2 dags workshop för eleverna. 

 Det har varit mycket positivt att jobba med er! Lite för mycket telefonkontakt, mail mm innan vi 

fick ihop alla tider och så… Lite frustrerande ibland, eftersom vi har mycket att göra. 

 Jag upplevde att 4-5:or var för små för att direkt efter pjäsen föra ett samtal/ha frågor om den/dess 

frågeställningar. Det blev väldigt abrupt när skådespelarna plötsligt klev ur sina roller. Det förtog 

magin med teatern. 

 Mer teater, oftare, barn som inte har teater och kultur naturligt in på knutarna behöver se en annan 

dimension och också det uppvaknande som teaterupplevelser kan ge.  
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Har du tagit del av det dramapedagogiska materialet som du kan använda i 

undervisningen efter föreställningen? Om nej, förklara gärna varför. 

18/31  svarar  Nej och 17/31 anger tidsbrist som en orsak. 

4/31  svarar  Nej, men de ska så småningom. (När de får tid?) 

4/31  svarar  Ja och berättar vilka övningar de använt sig av.  

5/31  svarar  Blankt eller ger inget svar på frågan. 

 

I övrigt togs tre ytterligare orsaker upp till varför de inte använt sig av materialet: det var 

glömska, att de inte fått informationen och att de istället hade hittat ett eget sätt att 

efterarbeta föreställningen på. 

 Det är främst tidsbrist som gör att efterarbetet inte blev gjort. Tanken fanns där att göra det, men 

med betygsstress mm i bakgrunden så prioriterades det aldrig fullt ut…tyvärr =( 

 Tidsbrist! Vi har en sexa och detta är första året med betyg i alla ämnen och det har överskuggat 

allt annat. Rättvisa bedömningar kräver mycket tid och engagemang. 

 Vi diskuterade föreställningen men sedan jobbade vi med så mycket annat skolarbete samtidigt så 

tidsbristen blev avgörande. 

 Eftersom jag inte hade diskussionsmaterialet i förväg så var det svårt att prata efteråt, för jag var 

tvungen att läsa igenom det samtidigt som jag ska hålla reda på en klass själv. Synd att det var 

innan lunch, tiden räckt inte till och efter lunch var annat inplanerat.  

 Ett material som jag sparat för framtida bruk, då tiden nu inte räckt till för mig. Men det känns bra 

att ha det, då det verkar bra. 

 Har läst materialet, ett mycket välarbetat material. Vi har tidigare arbetet mycket med etik och 

moral. Klasskompis/respekt och hänsyn. 

 

Här kan också tillägga att den största kommunen med flest antal skolor var den enda 

kommunen som fick det dramapedagogiska materialet i god tid före förställningen via 

mail (vilket vi förstod senare genom svaren att många önskade). 13 av dessa skolor 

svarade på frågeformuläret men ingen av dem hade haft tid att arbeta med materialet, 

trots det tidiga utskicket. 
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5.3 Gruppintervju med lärare 
Två av intervjuerna genomfördes som gruppintervjuer på två olika skolor belägna i skilda 

kommuner. I kommun ett ingick tre lärare från samma skola i gruppintervjun och i 

kommun 2 ingick två lärare även de från en och samma skola. Den tredje intervjun 

genomfördes enskilt med teaterns konstnärliga ledare och tillika regissör och redovisas 

efter lärarnas intervjuer. Svaren är sammanfattade i den löpande texten och några citat har 

plockats ut. Citaten är dock bearbetade till skriftspråk mer än talspråk. Namnen på 

personerna är fingerade, d.v.s. påhittade för att garantera informanternas anonymitet.  I 

kommun 1 deltar: Pia, Eva och Leo och i kommun 2 deltar: Siv och Tina. Intervjuerna 

har bearbetats utifrån några frågeområden. Dessa återfinns i rubrikerna. 

Jag inledde intervjun med att fråga lärarna om de brukar gå på teater själva. Det visade 

sig då att ingen av dem numera går på teater. Förr i tiden, när de var yngre kanske men 

inte nu längre blev svaret. 

5.3.1 Förväntningar, farhågor och behov  

Pia börjar med att utropa–”Oh, vad spännande!  Hoppas vi får arbetsmaterial, så att vi kan 

sätta igång och jobba med det här så att ungarna är förberedda”. Hon vill att barnen ska 

ha en positiv förväntan och ett positivt tänk från början. Eva ser det som högsta prioritet 

och en förmån att barnen får ta del av teater. Hon hoppas på en totalupplevelse och 

nämner även hon vikten av att kunna förbereda med ett bra arbetsmaterial för att skapa 

förväntningar och förankra det som komma skall. Leo välkomnar att det händer något 

roligt som barnen uppskattar och får ut något av och som de pratar om efteråt.  

Siv uttrycker en oro och rädsla för att teatern ska vara dålig eller svår att förstå så att 

barnen inte hänger med eller tappar koncentrationen. Hon har dåliga minnen från teatrar 

då barnen fått suttit på golvet och sett pjäser som inte fångat dem. Då blir det genast 

stökigt och barnen uppför sig inte som de ska, vilket är en mardröm, enligt Siv. Tina och 

Eva har liknande erfarenheter, men tycker att barnteater har blivit bättre med åren. Tina 

föredrar information om vad det ska handla om innan för att kunna ta ställning till om 

man helt enkelt ska välja bort det som inte passar. Det finns även en oro för olyckliga 

slut, som inte inger något hopp och en oro att vissa budskap kan få motsatt effekt hos 

vissa barn, att de väcker nya tankar som de inte hade förut, t.ex. att en nyfikenhet på 

rökning väcks eller att pjäsen framkallar mobbing istället för att motverka den. 

De behov som uttrycks är delaktighet, att eleverna får delta, att de blir engagerade, 

fängslade och berörda och att de själva ska kunna relatera till temat i pjäsen. Det verkar 

inte vara innehållet eller budskapet som är det viktiga utan mer sättet det framförs på. En 

önskan om att få gå därifrån med bra och varma känslor i kroppen och att föreställningen 

triggar igång funderingar och bra diskussioner efteråt. Lärarna återkommer flera gånger 

till orden arbetsmaterial, förberedelse, väcka lusten, entusiasmera och en önskan om att få 

må bra och se ett lyckligt slut. På frågan vad de kände efter just vårt teaterbesök svarar 

Eva att hon kände sig upprymd och att hon var så imponerad över att man kan göra så 

mycket med så små, enkla medel. Hon menar att symboliken i rekvisitan är sådant som 

barnen kommer ihåg. Det behövs inget stordådigt. Pia tyckte det var en jättefin 

föreställning som väckte tankar och gav otroligt bra diskussioner efteråt. Siv var nöjd och 
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tyckte det var bra att pjäsen utspelade sig så nära inpå publiken. Barnen blev berörda och 

kände att de var med i gruppen på något vis. Siv berättar dock att en kollega inte gillade 

pjäsen. Kollegan kände sig påhoppad som lärare och att lärarrollen förlöjligades i pjäsen.  

Ytterligare synpunkter som framkom var att det var roligt och att pjäsen skapade 

engagemang, funderingar och bra diskussioner efteråt.  

5.3.2 Hinder/Möjligheter 

Det är till en början svårt att komma på vilka hinder som skulle kunna finnas för lärarna, 

men till slut lossnar det. Budgeten nämns som ett hinder. En del av budgeten går till att 

finansiera bussar, vilket gör att det blir mindre teater men mer tillgängligt för alla. 

Transporter, utrymmen och lokaler nämns som de rent praktiska hindren. Nationella prov 

är ett hinder som alla är överens om att det är mycket tidskrävande och svåra att vara 

flexibla kring. De ligger med förutbestämda dagar under hela vårterminen. Pia ser ett 

hinder i vårt mångkulturella samhälle och menar att det är svårt att ta med alla barn på en 

teater som handlar om Gud med tanke på olika religiösa åskådningar. Det uppstod en 

situation på hennes skola då en somalisk flicka, som var starkt troende och normalt inte 

vill samtala om Gud, plockades bort från klassen strax innan föreställningen. Hon fick gå 

på en annan lektion tillsammans med en lärare. Läraren ville förhindra en möjlig 

konfliktsituation och flickan verkade hålla med om att det här var den bästa lösningen. 

Pia menar att det inte hade behövt hända och säger: 

Jag tror någonstans att om hon sett den, hade hon haft en positiv upplevelse av det. Jag kan 

tänka mig att hon som en god muslimsk kvinna inte vill beblanda sig med Gud och så, men 

det var ju inte riktigt på den nivån, utan det var ju en persons tankar vi fick följa egentligen. 

/…/Men det är ju sådana hinder som jag kan se, men även möjligheter då, om man hinner 

förbereda lite mer. 

Tidsbristen är ett annat stort hinder lärarna är överens om. Siv säger så här. 

Det är så här när jag har sett en teater med mina barn då pratar man ju om det efteråt och sen 

finns det ju oftast hur mycket jobb som helst som man skulle kunna ägna sig åt efteråt men då 

känns det så här att …det är hundra andra saker som jag ska utföra så att jag har kanske inte 

prioriterat och lagt ner all tid som jag skulle ha kunnat ägna mig åt att efterarbeta, för det har 

funnits så mycket annat i skolan som  man ska göra hela tiden. Vi har jättemycket saker från 

olika håll så att det känns som att vi har väldigt dåligt med tid i skolan av någon anledning. Det 

är så himla mycket vi ska fylla i barnen, så det känns som att vi…ja, ser på teater och vi pratar 

om den en stund och sen går vi vidare. 

Ett sista hinder eller möjlighet som kommer upp är läroplanen Lgr 11. Här skiljer sig 

åsikterna åt väldigt tydligt anser jag. Pia och Eva tycker att läroplanen ger dem väldigt 

fria tyglar. Det står vad barnen ska ha uppnått i årskurs 3, 6, och 9 och vilka förmågor de 

ska kunna. Pia och Eva känner att de lugnt kan luta sig tillbaka på läroplanen om de gjort 

en bra planering. Läroplanen styr vad eleverna ska lära sig men inte hur de ska nå dit. 

Spelar man teater når man alla förmågor att uttrycka sig, att kommunicera och analysera 

och vi kan täcka in massor från flera ämnen i samma lektion menar Pia. Eva erkänner att 

hon från början trodde att läroplanen innebar ett stort hinder men att hon nu har med hjälp 

av sina kollegor insett att den ger väldiga möjligheter och hindrar henne inte till 

någonting alls. Siv och Tina däremot ser massor av hinder i läroplanen.  

Där står miljoner saker i alla ämnen som vi ska göra. Man måste dutta lite på allting för 
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allting ska gås igenom, men man hinner inte göra något ordentligt för då skulle man bara 

hinna med halva läroplanen. Allt är fruktansvärt utstakat i detalj menar Siv. 

Vi lämnar läroplanen och tittar vidare på vad lärarna ser för olika möjligheter att utnyttja i 

skolans värld när det gäller teater. Pia och Eva nämner att göra egen teater och att 

dramatisera, eller att utgå från teatern för att väcka intresse för arbete som knyter an till 

ämnet. Siv anser att teater kan utveckla många färdigheter och väcka barns tankar och att 

de ska få prova på att spela teater själva. Det är väldigt utvecklande för eleverna att själva 

gå in i en annan roll och säga saker inför de andra. De påverkas av skådespelarna och får 

impulser som kan leda vidare, om vi lärare har tid att låta det bli något av det, menar hon. 

Tina har en önskan om att ha en teater som ingick i undervisningen, t.ex. om Gustav Vasa 

nu när eleverna läser historia, så att teatern anknyter till vad man jobbar med i skolan. 

Hon förslår också att barnen skulle få vara med och spela tillsammans med skådespelarna 

och lära sig lite om grunderna när teatern är på plats. Hon menar att de blyga, tysta 

eleverna skulle våga ta mer plats när de får inta en ny roll. Siv håller med och tycker att 

teatern gör mer nytta om skådespelarna jobbade med teater tillsammans med barnen så att 

de själva fick utveckla sig och inte bara titta på.  

5.3.3 Hänsyn och villkor i skolans respektive teaterns värld 

Ett arbetsmaterial är jättebra nämner Pia direkt. Eva håller med om att, genom att komma 

med ett arbetsmaterial så visar man hänsyn och det underlättar för lärarna att förbereda 

eleverna. Hon menar att en föreställning som har lite mer allvar i sig alltid vinner på att 

vara förberedd. Leo poängterar vikten av förberedelse för barn med särskilda behov som 

tycker det är jobbigt att gå utanför de fyrkantiga ramarna. De vill veta vad som ska hända 

och vad det handlar om. Tina nämner att använda språk efter ålder, men i övrigt anpassar 

de sig bara de får information innan och får veta lite om vad det handlar om. Tina säger 

också att lärarna alltid placerar sig mittemellan de elever som har koncentrations-

svårigheter för att kunna ta emot teatern på bästa sätt. De villkor som skolan har att ta 

hänsyn till är värdegrunden enligt Pia. Det går inte att ta emot oseriösa teatrar som tar upp 

olämpliga budskap som t.ex. en hyllning av nazismen. Vi kan däremot visa upp ur ett 

historiskt perspektiv, hur det har varit och varför det blev så. Siv och Tina har ingen 

tidigare erfarenhet av teatrar som varit olämpliga och dumma och känner att de kan tacka 

nej om upplägget inte passar skolan. I övrigt nämns bara praktiska villkor som alla anser 

vara lätta att anpassa efter situationen.  

Vilken hänsyn kan då skolan ta till teaterns värld? 

Pia menar att likaväl som vi vill ha ett förberedande material så ska vi se till att vara 

förberedda också. Det har med respekt att göra. Eva tycker att det känns extra roligt om 

skolan kan ställa upp med en tacksam och fin publik och berättar att hon förr i tiden fick 

sitta och skämmas för att barnen inte skötte sig. Numera är hon aldrig orolig. Hon säger: 

Men idag är det så att de elever man gruvat sig mest för har aldrig varit några problem.  

Det är nog för att det händer något som aldrig har hänt förr kanske, en ny upplevelse. 

Vi kommer osökt in på det här med publikansvar. Tar man det personligt som lärare om 

ens elever inte sköter sig? frågar jag dem. Alla fem lärare svara ja.  
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Tina uttrycker samma sak: 

Det är ju inte min skuld men det är ändå mina barn och mitt ansvar. Man vill ju tycka…Åh, 

vad duktiga barnen är på vår skola. Det måste vara något som engagerar dem. Ibland har jag 

upplevt att de mest svårkoncentrerade barnen blir nog nästan mer engagerade. De blir så 

himla med. Helt uppslukade brukar de vara då.  

Siv beskriver sin syn på saker: 

 
Är barnen intresserade så sitter alla och tittar och lyssnar och då känner man sig avkopplad. 

Teatern måste vara jädrigt bra och engagera. Man är ju strategisk och sätter sig mittemellan de 

som man vet att det kan bli problem med och lägger handen så här. Vi vet ju vilka barn vi 

behöver hjälpa, därför är det svårt om någon annan skulle ta över ansvaret. 

 

Pia tycker att det skulle kännas bra om teatergruppen gav klara besked när vi kliver 

innanför dörren om att de tar över ansvaret för barnen, då är det deras ansvar och då 

skulle hon inte vara orolig, för där och då har vi överlåtit våra barn till teatern. Men hon 

menar samtidigt att det alltid är lärarna som har det övergripande ansvaret om något 

skulle hända.  

5.3.4 Drömupplägg 

De olika önskemålen på ett drömupplägg listas här nedan utan någon speciell ordning. 

 Förberedelse och förförståelse. 

 Att få en filmtrailer skickad till sig på datorn innan som man som lärare kan titta 

på innan och även visa eleverna för att bygga upp lite förväntningar vore bra.  

(Om lärarna skulle få se hela föreställningen före eleverna skulle det ta för mycket tid 

anser Siv och Tina. Pia och Eva ser gärna hela föreställningen i förväg). 

 Att vi fick åka till storstan och vara med om en repetition och göra studiebesök. 

 Att man kunde ha en teater som visar på hur det var att leva under medeltiden. 

 Att teatern bygger på vårt arbetsområde, utifrån det vi jobbar med. 

 Att teatern har koll på läroplanen för vissa arbetsområden återkommer i varje 

årskurs. 

 Det kunde vara mer teater om historia och upptäcksresande. Idag är det mer om 

det moderna samhället, mobbing och problematik. 

 Bra om barnen själva blir delaktiga i teatern och fick vara med och spela 

någonting i mindre grupper. Att de ingår i pjäsen tillsammans med riktiga 

skådespelare i någon form av roller. 

 Att man ska få sitta bekvämt och se bra. (Jag gillar inte när man som publik får 

sitta på golvet. Det blir stökigt, oroligt och obekvämt). 

 Skådespelarna eller regissören skulle kunna komma till klasserna och arbeta 

vidare med eleverna. Skulle det komma någon från teatern, då skulle ju alla 

automatiskt ta sig tid till att jobba vidare med det. 
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5.3.5 För- och efterarbete 

Pia anser att ett för-och efterarbete kan innebära allt för upplevelsen. Alla lärarna är dock 

överens om att ett efterarbete är av största vikt om teatern tar upp ett tungt ämne som 

väcker starka känslor. Är det däremot ett lättare ämne som tas upp läggs inte samma 

tyngd på efterarbetet. Förberedelserna är också viktiga och det gäller att teatern 

informerar innan om hur lärarna ska förbereda sig. När det gällde vår turnerande 

barnteaterföreställning tyckte Pia och Eva att informationen innan var en smula tunn. 

Min fråga kring hur ett dramapedagogiskt för-och efterarbete skulle kunna underlätta 

mötet mellan skolan och teatern får följande svar: 

För mig är det jätteviktigt att man gör en uppgift med en tanke bakom, t.ex. en skrivuppgift för 

att se alla olika tolkningar och inte bara tittar på teatern, säger Pia. 

Teatern kan upplevas enklare om barnen själva får prova lite ur en scen och kanske göra 

affischer innan. Då skapas nyfikenhet. Man kan inte heller lämna barnen ensamma med sina 

funderingar efteråt. Man måste hjälpa dem, anser Eva.  

Det räcker bra om ni stannar kvar en stund efteråt och de får ställa frågor om det inte är en stark 

tragedi som behöver både för- och efterarbete, säger Tina 

Om skådespelarna skulle komma till klassen efteråt och efterarbeta skulle det berika lite eftersom 

vi själva inte gör det på samma sätt. Om det är viktiga frågor skulle det ju vara väldigt skönt att 

lämna över det till er och låta er göra det, absolut, men gärna utan oss i så fall. Det är bättre om 

vi lärare inte är med för man har för mycket del i det hela. Barnen vill ha koll på vad fröken 

tycker och tänker. Utan mig kan barnen få fram andra saker som är viktiga och som de håller för 

sig själv annars, menar Siv.  

Både Pia och Eva håller med om att ingen skulle tacka nej till att få hjälp med för-eller 

efterarbete från teatern. Då vore man ju dum, hävdar de. 

Min sista fråga berör huruvida de använt sig av inspirationsmaterialet de fått i samband 

med vår teaterföreställning och vilka förutsättningar som krävs för att de ska använda ett 

sådant material. Både Pia och Eva har använt sig av flera övningar som varit uppskattade 

i klassen, men de uppger tidsbrist och glömska som orsaker till att de inte använt mer av 

materialet. Leo som är matte och idrottslärare har inte arbetat alls kring 

inspirationsmaterialet. Siv och Tina har inte heller använt inspirationsmaterialet. Siv 

förklarar hur de gjorde istället: 

Vi sa bara att de skulle få gå och se teater. Efteråt så pratar vi alltid först om hur barnen har 

upplevt teatern och de var ju nöjda och tyckte den var mer eller mindre bra. Och sen diskuterade 

vi handlingen... om de förstod handlingen för att ibland har man ju sett en teater och man har sett 

olika saker, så vi diskuterade vad den handlade om, om de förstått och det förstod ju de flesta i 

stort sett.  Sen gjorde vi inget mer. 

Tina berättar under vilka förutsättningar som hon skulle använda sig av materialet: 

Att det ingick i målen, kunskapsmålen i undervisningen att man har nytta och hjälp av det. Att 

det ingår i mitt uppdrag… vad de ska lära sig. Det ultimata vore om ni skrivit att de här målen i 

läroplanen kan ni få nytta av med det här. Att ni skrivit en planering redan. Att de här områdena 

kommer vi att ta upp och de ingår i det här ämnet. Då får ni kolla på läroplanen också. Då är det 

verkligen någonting man kan använda. 
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Allt ingår i målen. Det ingår ju att jobba med hur man beter sig mot varandra så det 

gör vi varje dag i skolan. Det viktiga i skolan i dag är att förstå varför, tänka efter 

själv, kunna reflektera och analysera och sätta ord på det, fyller Siv i. 

 

 

5.4 Intervju med konstnärlig ledare 
Intervjun med den konstnärliga ledaren, som jag här har gett namnet Calle, 

genomfördes enskilt och har ett litet annat upplägg genom att den innehåller några 

nya rubriker. 

5.4.1 Barnteater – Val och mål  

Valet av barnteater är komplext. Calle berättar att alla pjäser genomgår en noggrann 

granskning, då en rad frågor ställs i urvalsprocessen. Teatern arbetar utifrån en 

övergripande, intern tematik om människan i vårt samhälle idag och att samhället är i 

förändring där allting måste omförhandlas och ses med nya ögon och då i relation till 

livet. Det finns ett antal kriterier man går efter: 

 

1. Att lyfta blicken och låta barnen uppleva och se saker i ett större 

sammanhang.  

2. Det demokratiska perspektivet. Att alla barn i vårt län ska få teaterkonst. Att 

det inte ska spela någon roll var man bor. Teater ska vara tillgänglig för alla.  

3. Att det ska gå att känna igen sig i pjäsen men att det även vidgar perspektivet 

och tänjer lite på några ramar. 

4. Att det rent konstmässigt är stimulerande på något sätt. 

5. Att pjäsens innehåll har en angelägenhetsgrad som engagerar.  

6. Vi vet inte mer om någonting än vår publik, och ska därför inte missionera, 

utbilda eller uppfostra, men vi kan gestalta t.ex. dilemman och svåra val. 

 

Calle anser att barnteater ska gestalta de stora livsfrågorna och får inte vara 

förströelse eller underhållning eller bara spännande. Han vill ge barnen en upplevelse 

och få dem att tänka nya tankar, se sig själv ur ett annat perspektiv. Barnteater ska 

vara konst, menar han, sedan kan det ha en stark pedagogisk verkan och det kan vara 

otroligt underhållande och roligt, men det ska finnas ett allvar i botten någonstans.  

 

Jag frågade Calle vad det innebär att ”pedagogisera” och det var ett ord som han inte 

stött på tidigare, men förklarar sin syn på det hela. 

 
Att pedagogisera då låter det som att vi tycker att barnen ska lära sig någonting som vi har 

bestämt, och vi försöker göra teater där vi möts runt något som känns viktigt, där det blir ett 

utbyte av erfarenheter, där skådespelarna ska kunna påverkas av den energi och den 

stämning som just då finns i rummet för att det finns en erfarenhet av rummet, runt det som 

gestaltas. 

 

Calle tycker det är svårt att definiera ordet pedagogisera. Om skolan skulle ha makten att 

ha teatern till sina syften för att fokusera på det som ska uppnås i läroplanen då blir det att 

konsten pedagogiseras. Vi ska inte göra teater om matematik i syfte att lära ut matte. Vi 

måste skilja på konstupplevelse och pedagogisk situation, men de får gärna samspela 

dynamiskt för att få ut det bästa av båda, menar Calle.  
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5.4.2 Förväntningar/Önskningar  

Man måste förstå skolans komplexa värld menar Calle. Det är snarare önskningar än 

förväntningar som går att nämna här. Han uttrycker följande önskan. 

Lärarna släpper ju kontrollen för en stund eller också vågar man inte ens släppa kontrollen 

över sina elever för en stund. Så då är det ju att försöka skapa ett rum, en tid när så mycket 

som möjligt av de vanliga kraven på läraren och eleverna upphävs för en stund…att ge 

utrymmer för att uppleva något annat. 

Men vi är ambivalenta när vi tycker att lärare kan luta sig tillbaka och slappna av. Om det 

sedan går överstyr så tycker vi att läraren låtsas som ingenting. Någonstans finns en 

förväntan om att läraren vid någon punkt ska ta hand om sin elev som utåtagerar eller 

förstör, menar Calle. Vidare önskar Calle att lärarna ska orka sätta sig in i vad det innebär 

att ta emot just den här föreställningen så att det skapas så bra förutsättningar som det går. 

Han poängterar också vikten av att varje elev ska få uppleva precis det den själv vill och 

kan uppleva och hoppas att föreställningen ska göra avtryck på något sätt genom att föda 

en ny tanke eller känsla, ett nytt perspektiv som varar över en längre tid. 

5.4.3 Hinder/möjligheter 

Tidsbrist och arbetsbelastning hos lärarna ses som ett stort hinder menar Calle. Lärarna 

hinner i många fall inte med att sätta sig in i och läsa på vad det är för pjäs som kommer 

så att man kan följa upp besöket och det saknas en kunskap och trygghet hos många 

lärare att mer spontant fånga upp saker som händer. Sedan är det då läroplanen som blivit 

så specialiserad så att många lärare upplever att det tas tid från något annat ämne där mål 

måste uppfyllas. Ett önskemål vore att ha mer kommunikation med lärarna både innan 

och efter föreställningen. Ju mer vi kan lära av skolans värld desto mer kan vi 

kommunicera fram och göra val som gör att vårt teaterbesök får bättre förutsättningar. 

Det finns ju en möjlighet i läroplanen också i och med de estetiska läroprocesserna som 

ska ingå vilket kan bidra till att man tänker om runt teaterbesöket och inte ser det som ett 

hinder som tar tid från ordinarie verksamhet, utan att man istället får något som gör mitt 

arbete lättare. Risken är dock att det pedagogiserande perspektivet kan gå in i 

teaterhändelsen och kräva att vi ska lära oss något specifikt när vi ser på teater, menar 

Calle. 

5.4.4 Hänsyn / Villkor 

Vi behöver vara väldigt tydliga med informationen innan så att lärarna känner sig trygga i 

vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Har vi lyckats med det vill vi att 

skolan verkligen svarar upp mot våra krav och förväntningar när det gäller det praktiska 

och tiden som vi kommit överens om. Men sedan behöver vi ta hänsyn till allt som 

händer i en skola under en dag. Skolans hänsyn gentemot oss ligger i att respektera 

teaterns förutsättningar, att inte gå ut och in under föreställningen, att inte ha mobilen på 

och mer sådant vuxenhyfs, menar Calle. Sedan är det bra om skolan tycker att 

konstupplevelser är bra för barn och att de inte måste vara pedagogiska, avslutar Calle. 
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5.4.5 Drömupplägg 

 Att lärarna har träffat någon från teatern och haft ett samtal om vad som ska 

komma, inte bara läst informationen. 

 Att kunna spela föreställningen för lärarna först och ge lärarna tid att gå igenom 

vad det är för konstupplevelser barnen ska uppleva under året.  

 Större fokus på att få barn att uppleva och uppskatta konst. 

 Att det finns en grundinställning hos läraren att teaterupplevelsen får vara sitt eget 

och att man bara har samtal och följer upp det efteråt utifrån precis det pjäsen har 

väckt hos eleverna, inte att de ska tvingas in i att lära sig någonting.  

 

Barnen får gärna lära sig hur mycket som helst av teatern men inte genom att de 

styrs in på traditionellt lärande i förväg och går in till föreställningen för att lära 

sig något specifikt. Även samtalen efteråt får gärna vara reflekterande så att de 

genererar ny kunskap och stimulerar till självständigt och kritiskt tänkande, men 

då utan att styras in mot traditionellt lärande inom ett specifikt ämne, tillägger 

Calle. 

5.4.6 För- och efterarbete 

Under repetitionstiden genomförs vissa repetitioner inför referensklasser för att se hur 

arbetet slår an och för att pjäsen ska få återkoppling under arbetets gång. Calle vill helst 

att det endast ska finnas en allmän förberedelse eller ett generellt förarbete runt teater, att 

t.ex. berätta att det är människor som spelar olika roller och vad det innebär, att berätta 

mer om jobbet som skådespelare och arbetet runt pjäsen, men också tala om att pjäsen 

kan väcka känslor och att det är OK att uppleva vad man vill och känna vad man vill när 

man ser pjäsen. En aspekt är att alla ska få gå med sig själv och uppleva konst oförberedd 

men å andra sidan kan det ofta bli en smula roligare med en viss förkunskap, menar han. 

Vi vill inte att publiken ska läsa boken först, så att de har färdiga bilder i huvudet och vet 

hur det ska gå. Publiken är medskapande med sin fantasi och vi vill inte servera färdiga 

lösningar. Calle tycker det är komplicerat. 

Ett efterarbete kan vara hur bra som helst, säger han men tillägger: 

Det har ju synliggjorts för mig nu när jag jobbat med dramapedagoger att vi är mycket 

sämre än dramapedagoger på att göra dramapedagogiskt, gruppdynamiskt arbete och få 

barnen att formulera sig, uttrycka sig, gestalta och vara aktiv. Vi har ju en annan 

kompetens. 

Interaktiv teater verkar vara ett modeord menar Calle men den genren känner han inte för. 

Calle vill hellre erbjuda en fantastisk konstupplevelse som inspirerar till eget skapande 

efteråt. Han betonar också att de är noga med att skådespelarna ska finnas till hands 

efteråt för att ta emot den första spontana reaktionen och för att kunna fånga upp tankar 

och känslor som väckts. Människan bakom skådespelaren är viktig i mötet med barnen. 

Barnen får ett möte med någon som har gestaltat något stort och väcker något hos dem 

och sedan kan man prata om det. Det är häftigt, avslutar Calle. 
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5.5 Sammanfattande resultat och slutsatser 
Jag har i min sammanfattning försökt finna vilka beröringspunkter som är gemensamma 

för skolan och teatern, där uppfattningarna är jämförelsevis likvärdiga, men även försökt 

finna de avvikelser där åsikterna och uppfattningar går isär. Resultatet blev följande: 

Gemensamma beröringspunkter: 

 Viljan att få eleverna att känna sig berörda och engagerad. 

 Viljan att eleverna ska känna igen sig och att det triggar igång funderingar och 

diskussioner.  

 Önskan om att en tydlig och bra förhandsinformation bidrar till bra förberedelse 

inför kommande teaterbesök. 

 Att ett respektfullt bemötande kan innebära en publik med gott uppförande. 

 Att tiden ses som ett hinder och ibland läroplanen. Men läroplanen kan även ses 

som en möjlighet. 

 Att lärarna ges möjlighet att se föreställningen i förväg eller åtminstone en trailer. 

Uppfattningar, önskningar och viljor som inte delas eller ser olika ut: 

 Viljan om att eleverna ska få vara mer delaktiga. 

 Betydelsen av arbetsmaterial kopplat till föreställningen. 

 Uppfattningen om att teater ska upplevas oförberedd. Att teater kan stå för sig 

själv och att det endast ska finnas en allmän förberedelse om att teater kan väcka 

känslor. 

 Önskan om att koppla teaterföreställning till undervisning, tema eller läroplan.  

 Önskan om att eleverna ska lära sig något genom föreställningen.  

 Uppfattningen om att teater inte får vara bara förströelse, underhållning eller 

spännande. 

 Uppfattningar vad gäller efterarbete eller mötet mellan publik och skådespelarna 

efteråt. 

Slutsatsen jag drar utifrån detta är att båda parter vill måna om att teaterbesöket och 

teaterupplevelsen blir så bra som möjlig för både elever, lärare och teaterpersonal, men 

att uppfattningarna och arbetsmetoderna kring hur en teaterföreställning ska eller skulle 

kunna bearbetas för att bidra till upplevelsen eller andra mervärden skiljer sig markant. 
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6 Diskussion/Analys 
Jag gick in i denna studie utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv, där jag i detta fall 

befinner mig i en mellanposition, mittemellan konsten och pedagogiken. Som 

dramapedagog står jag med ena benet i pedagogiken medan det andra benet rör sig inom 

drama-, teater-, konst- och gestaltningsområdet. Någonstans inom mig vill jag ju så gärna 

få ihop dessa två ben till gemensam, positiv samverkan och det påverkar naturligtvis hela 

min undersökning. Det går aldrig att bortse från sig själv, sin egen förförståelse och dess 

inverkan på resultatet i undersökningen.  

Vi bör även ha i åtanke att det endast är en begränsad mängd data som samlats in till 

denna specifika fallstudie och därför bör vi se denna undersökning just som en sådan, en 

specifik fallstudie, men hur som helst, just där och då i det ögonblicket under 

kollationeringen då kommentaren fälldes: 

-Men nu ska vi ju inte ta och pedagogisera det här! började tankeprocessen kring min 

egen roll som dramapedagog, dramapedagogens mellanposition på teatern, min identitet i 

det här sammanhanget, vad jag skulle kunna bidra med och vad syftet och målet med 

barnteater är. Dessa frågor började spinna runt i huvudet på mig och blev den självklara 

upptakten till denna uppsats.  

Det har blivit dags att knyta ihop säcken och resonera kring resultatet av min 

undersökning. Något som framkommit, under studiens gång, är att skolan som institution 

och teatern som institution ligger långt ifrån varandra vad gäller önskemål och 

uppfattningar kring formen och villkoren för ett teaterbesök i skolan. De två ska försöka 

mötas på samma arena men har helt olika perspektiv att utgå från.  

6.1 Skolans villkor 

Skolan är en gammal institution med djupt inrotade strukturer och traditioner och som är 

del i ett system där krav ställs på måluppfyllnad och betyg. (Gustafsson & Fritzén 2004). 

Teater för barn görs alltid på vuxenvärldens villkor och skolbarn förknippar tidigt teater 

med skolans och vuxenvärldens krav på begriplighet, fostran och nyttan av kunskap. 

(Helander 2006.) 

Eleverna vistas dagligen i en kontext där det finns ett rätt och ett fel, ett facit till varje 

fråga, där det är viktigt att förstå saker och ting för att kunna hänga med i undervisning 

och tillskaffa sig ett gott betyg. Eleverna är väl medvetna om att de förväntas lära sig 

något varje dag i skolan och att det när som helst kan komma att ställas inför en fråga om 

vad de har lärt sig eller om de har förstått. Då är det inte så konstigt att den lilla pliriga 

pojken jag tidigare berättade om frågade oss efter föreställningen: 

- Vad är pjäsens moral? 

Jag undrar om inte han satt och var en smula orolig för att han inte var säker på om han 

hade förstått handlingen. Ingen hade förklarat för honom att han får känna och tycka hur 

han vill, att han har rätt till sin alldeles egna upplevelse och att den är unik och icke 

förhandlingsbar. Detta skulle kunna undvikas genom förhandsinformation eller förarbete. 

Tidsbrist, resursbrist och för hög arbetsbelastning i skolan är de ständigt återkommande 

argumenten när det gäller bristen på engagemang runt kulturella arrangemang i skolan, 
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vilket också framkom i mitt resultat. Stressade lärare som mer ser ett uppskattat andrum, 

en paus, en rolig upplevelse för barnen eller en chans till egen planeringstid när teatern 

kommer på besök istället för en möjlighet till fördjupad kunskapsbildning hör till 

vanligheten. Läroplanen ska följas, och allt som sker utanför den lägger bara ytterligare 

stress på den redan hårt ansatta lärarkåren. Jag hade i det dramapedagogiska 

inspirationsmaterialet gjort tydliga kopplingar till läroplanen för att tillgodose lärarnas 

behov att förena nytta med nöje. Kopplingarna var gjorda till religionskunskap för årskurs 

4-6 och behandlade frågor om identitet och livsfrågor samt etik. Därtill fanns även ett 

textutdrag från skolans uppdrag och värdegrund som berörde elevernas rätt till att få 

utveckla, utforska och gestalta kunskaper och erfarenheter med olika uttrycksformer. 

Trots detta var det endast 4 av 31 som svarade att de använt sig av materialet. Det visade 

sig heller inte hjälpa att vi skickade ut materialet till en kommun i god tid innan. Ingen av 

de 13 som svarade från den kommunen hade använt sig av materialet. Viveka Hagnell  

(1983) skriver att det vore allt för optimistiskt att förvänta sig att lärare eller pedagoger 

tar eget initiativ till att ta sig an ett arbetsmaterial att efterarbeta föreställningen med. Hon 

menar att det krävs samarbete, vidareutbildning, kursdagar och nätverkande för att få till 

stånd ett engagemang. Hennes förslag är att teaterföreställningen kan fungera som en 

uppstart för temaarbete som stimulerar eleverna till att söka ny fakta och kunskap i 

ämnet.  

6.2 Teaterns villkor 
Av resultat och tidigare forskning har vi förstått att teatern vill ha den konstnärliga 

friheten att stå för sig själv. Teatern är mån om att erbjuda eleverna en konstupplevelse 

där egna känslor och tolkningar är viktigast i sammanhanget. Att ”pedagogisera” vore att 

riskera att beröva den konstnärliga upplevelsen från eleverna, resonerar Olsson (2006). 

Teatern vill även kunna vara kritisk och ifrågasättande, (vilket skolan av tradition har 

svårare att leva upp till). Calle menar att teatern vill beröra sin publik, vidga perspektiven, 

skapa nya tankar och göra avtryck. Den kommer för att berätta något som känns 

angeläget och vill skapa magiska ögonblick tillsammans med sin publik och låta publiken 

vara medskapande med sin fantasi. Teater är en konstform som bygger på ett levande 

möte här och nu menar Roos Sjöberg (2000). Hur ska då skola och teater kunna få till 

stånd fruktbara möten? 

Jag kan inte låta bli att tänka att denna krock mellan teater och skola är naturlig därför att 

om en teater är av den inställningen att det de erbjuder skolan är en konstupplevelse som 

inte får ”pedagogiseras”, då är det inte så konstigt att det från de stressade lärarnas håll 

ser teaterbesöket som ett tillfälle att göra annat, medan barnen roas, som att rätta böcker 

eller lägga in sin planeringstid. Om däremot teatern i förväg visar på att här borde vi ta 

tillfället i akt att samverka och öka engagemanget kring besöket, så blev nog 

förhållningssättet ett annat. 

6.3 Hänsyn 
Lärarnas syn på teater är avgörande menar Olsson (2006). De oroar sig för den svåra 

konsten och agerar ordningspoliser under föreställningen. Det har tydligt framkommit i 

mitt resultat att denna oro för svår teater, som inte engagerar sin publik, existerar även 

hos mina informanter och att följden blir ett kontrollbehov som påverkar elevernas 
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möjlighet att ta till sig föreställningen på sitt eget sätt. Det får inte fnissas på fel ställen. 

Man får inte halvligga på golvet och se föreställningen från grodperspektivet. Man får 

inte kommentera högt. En fin och välartad publik vill skolan kunna tillhandhålla. Men 

vad är då en fin och välartad publik enligt teatern? Det uttrycktes en önskan om tydliga 

besked kring ansvaret för publiken från en informant för att på så vis veta om man som 

lärare ska kunna slappna av och luta sig tillbaka eller inte. Här kanske en tydlig 

kommunikation kring vad som förväntas av både elever och lärare i publiken skulle 

kunna hjälpa.  

En annan hänsynsaspekt som bör tas i beaktning är den skolkontext som elever och lärare 

befinner sig i. Gustafsson och Fritzén (2004) menar att det inte går att bortse från den. 

Även om klassen för en stund lämnar klassrummet och träder in i teaterns kontext så 

vistas eleverna där tillsammans med sina lärare och klasskamrater och allt vad det innebär 

i form av givna relationer, strukturer och förhållningssätt som har med skolans 

sammanhang att göra. Pia nämner att få ett arbetsmaterial att kunna arbeta med och 

förbereda barnen på som ett sätt att ta hänsyn till skolans värld och att de i sin tur då ska 

se till att vara förberedda själva som ett slags hänsynstagande till teatern.  

Calle vill inte att eleverna ska behöva känna att de måste lära sig något som direkt är 

applicerbart i ämnesundervisningen eller läroplanen, men att en mängd kunskap gärna 

kan uppnås i annan form genom nya upplevelser och insikter. Han beskriver hur de 

arbetar vid val av barnteater utefter kriteriet: Att lyfta blicken och låta barnen uppleva 

och se saker i ett större sammanhang. Min fråga blir då: Skulle det vara möjligt för 

teatern att se konstupplevelsen i ett större sammanhang än att den står för sig själv och 

vidare förstå sin inverkan på både individ och samhälle? Att den även skulle kunna ha 

som uppgift att påverka eller fördjupa kunskapen kring något ämne. Jag tänker specifikt 

på situationen med den starkt troende muslimska flickan som inte ville se föreställningen 

för att hon trodde den handlade om Gud. Här skulle teatern kunna bidra till positiva 

integrationsmöjligheter och mångkulturell samverkan. Tydlig information och 

kommunikation hade kunnat undanröja den rädsla för ämnet som fanns innan.   

Kommunikationen från lärarnas sida var också bristfällig då pojken med ADHD blev så 

besviken över att platsen och scenrummet där pjäsen utspelade sig inte motsvarade hans 

förväntningar. Det blir i sådana situationer så tydligt vad viktigt det är med information 

och kommunikation innan ett teaterbesök och hur mycket vi påverkar vår omvärld med 

vårt besök. Den respektlöshet som ibland visat sig när tider inte hålls, det blir spring ut 

och in under föreställningar, när mobiler ringer och när fruktstund tillåts kan i vissa fall 

röra sig om okunskap och ovana teaterbesökare men kan också lätt undvikas med hjälp av 

tydlig information kring vad som är OK och vad som inte är OK i samband med ett 

teaterbesök. Allt för att underlätta mötet mellan skola och teater.  
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6.4 Hur underlätta? 
Nu står vi här med skolan på ena spelplanen som efterfrågar: 

 Arbetsmaterial att jobba med som kommer i god tid innan föreställningen.  

 Tidig information och god förberedelse som kan väcka lusten och skapa förväntan 

hos eleverna.  

 Engagerande och fängslande teater som berör och som slutar lyckligt.  

 Att eleverna blir delaktiga och eventuellt får chansen att själva prova på att agera. 

 Att personal från teatern kommer och arbetar vidare med efterarbete. 

På den andra spelplanen står teatern som efterfrågar: 

 Att teaterföreställningen ska få vara en konstupplevelse som engagerar och gör 

avtryck och inte ses som enbart underhållande förströelse. 

 Att konsten ska få upplevas oförberedd och att publiken istället blir medskapande 

med sin fantasi. 

 Att teaterföreställningen ska få stå för sig själv, utan krav på att eleverna ska lära 

sig något enligt traditionellt lärande som direkt är applicerbart i 

ämnesundervisningen eller läroplanen genom teaterföreställningen, utan att skapa 

ett rum och en tid då de vanliga kraven upphävs och alla får uppleva det de själva 

vill. 

 Att teatern får bidra med en fantastisk konstupplevelse som inspirerar till eget 

skapande hellre än att göra publiken delaktig genom interaktiv teater.  

Vid en första anblick ser det ut att bli en tuff match att förena dessa parter och finna en 

win-win situation, och jag tror att vi går mot en framtid där utbud och efterfrågan 

kommer att spela en allt större roll. Jag var nyligen på en utbudsdag där jag satt en hel 

dag och fick ta del av kortare livepresentationer av 18 olika teater-, musik- och 

dansföreställningar som presenterades inför representanter från skola, kommun, 

kulturskola, bibliotek, skapande skola samordnare, teaterföreningar och kulturombud i 

syfte att köpas in till nästa termin. Och jag vågar påstå att de allra flesta av de som 

presenterade sin scenkonst, med endast några få undantag, erbjöd tillsammans med 

föreställningen ett paket som innehöll antingen workshops, diskussionsunderlag, 

lärarhandledning eller tillhörande för-och efterarbete. Är det då så att scenkonsten har fått 

överge sin strävan efter fristående konstupplevelser och ge vika för efterfrågan?  Vilka 

konsekvenser får det i så fall för den fria konsten när dagens scenkonst måste sälja sig 

själv på den fria marknaden där det köpslås om utbudet? Skapande skola är idag den 

vanligaste vägen in i skolan för kulturen.
6
 Går det att stå emot eller är det en naturlig 

utveckling framåt? Detta är frågställningar som vore intressanta för vidare forskning. 

Eller är det inte så farligt, det kanske rent av går att förena konst och pedagogik utan att 

behöva ”pedagogisera” i den bemärkelsen att den förtar den konstnärliga upplevelsen. 

Det kanske är kvalitén som är avgörande i båda fallen.  

                                                           
6
 Här bör tilläggas att den barnteaterföreställning vi turnerade med erbjöds helt gratis till skolorna i länet. 

Den var subventionerad med medel från offentliga sektorn. 
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Syftet med pedagogiken ska vara att visa vägen, en möjlig väg vidare, ett sätt att öka 

möjligheten att orientera sig i världen menar Roos Sjöberg (2000). 

Törnquist (2006) menar att genom att se teater som en igångsättare för gemensam 

problemlösning så kan man underlätta det meningsskapande arbetet i en lärande kontext. 

Även Gallagher & Service (2010) beskriver hur teaterpjäsen öppnade upp för dialog om 

fattigdom bland eleverna eftersom de kunde referera till händelser i pjäsen och inte 

behövde känna sig obekväma genom att blotta sig med egna personliga erfarenheter. 

Samarbete, diskussioner, utbyte av idéer, personlig reflektion och kritisk reflektion menar 

Bamford (2009) är några av de nyckelfaktorer som bidrar till intellektuell utveckling. Det 

är ju det som gör oss till den växande människan, när vi i samspel med andra får utbyta 

tankar och erfarenheter, tänker jag, vilket går helt i linje med det Calle berättade, att deras 

övergripande tematik handlade om människan i vårt föränderliga samhälle idag där allt 

måste omförhandlas och ses med nya ögon och då i relation till livet. Kan det tolkas som 

den växande människan? Ja, jag tror det. Det borde kunna vara en beröringspunkt. 

Vikten av reflektion poängterar Wiklund (2009). Teatern har av tradition den 

konstnärliga friheten att vara kritisk och ifrågasättande, vilket inte skolan har. Men 

numera efterfrågas det alltmer genom Lgr11 i och med införandet av det entreprenöriella 

lärandet. Det är under bearbetningen och reflektionen som nya tankar, värderingar och 

insikter kan komma upp till ytan, anser jag. Calle vill ge barnen en upplevelse och få dem 

att tänka nya tankar, se sig själv ur ett annat perspektiv med sina barnteaterföreställningar 

och kanske skulle det målet nås än bättre med ett efterarbete. Enligt Roos Sjöberg (2000) 

kan ett för-och efterarbete skapa andrum runt upplevelsen. En förberedelse inför eller 

reflektion och förankring efter föreställningen. 

Ett förarbete kan öppna upp för teaterupplevelsen och underlätta mötet mellan skola och 

teater på så sätt att det kan träna en ovan publik i att gå på teater genom att berätta vad 

man bör tänka på vid ett teaterbesök, hur det fungerar, vad som förväntas av publiken, 

vilka som arbetar på en teater, vilka attribut som används i en teaterföreställning, (utan att 

för den skull berätta alltför mycket om handlingen), och på så vis även väcka lusten och 

skapa förväntningar hos publiken. Då skulle lärarnas förväntningar, farhågor och behov 

kunna bemötas på ett tillfredställande sätt. En stor fördel är också om man till publiken 

kan förmedla att man inte behöver förstå allt, så att inte t.ex. detaljer i en scen blir till ett 

hinder i resten av teaterupplevelsen och att man har rätt att uppfatta och uppleva 

föreställning på sitt eget personliga sätt. Inga rätt eller fel finns. Då finns det ingen 

anledning för pojken att behöva fråga om pjäsens moral. På så vis undviker man att lärare 

efterfrågar den rätta gemensamma tolkningen av pjäsen från sina elever och därigenom 

tillgodoser man teaterns önskan om att låta eleverna uppleva föreställningen på sitt 

privata, unika sätt, utan krav på förståelse, tolkning eller lärdom.  

Ett efterarbeta kan underlätta mötet mellan skola och teater genom att fördjupa 

upplevelsen och förankra kunskapen, utan krav på givna svar, utan att moralisera. Med ett 

bra utformat arbetsmaterial eller efterarbete kan man på ett lekfullt sätt få eleverna 

delaktiga och medskapande. Finns det även kopplingar till Läroplanen, vilket går att finna 



41 
 

i nästan alla teman, är det ännu enklare att tillfredsställa lärarnas behov. Kan personal 

från teatern, förslagsvis en dramapedagog, dessutom komma för att ge detta sparas både 

tid och energi för stressade lärare som annars skulle prioritera bort sådant arbete. Ett 

efterarbete ger tillfälle att utveckla fantasin och bidra till kreativt skapande och en 

möjlighet till att prova på teaterns magi. Förhoppningsvis skapar det ett intresse och en 

längtan hos den unga publiken att återkomma till teaterns värld genom hela livet och då 

har vi även uppfyllt teaterns största angelägenhet. Teater förutsätter en publik och utan 

publik blir det ingen teater, så enkelt är det. Alla åtgärder som underlättar mötet mellan 

teater och skola är till gagn för både elever, lärare, skådespelare och det framtida 

förhållandet mellan teater och publik, anser jag.  

Vi vill alla koncentrera oss på det vi är bra på, det vi har kompetens för och det vi tycker 

är roligt. Den konstnärlige ledaren, tillika regissör, vill helt naturligt fokusera på 

konstupplevelsen utan att behöva tänka på pedagogikens vara eller icke vara. Lärarna vill 

tillgodose kunskapskraven och lägger tonvikten på elevernas lärande. De oroar sig för 

den svåra konsten och hur den ska tolkas och förstås.  Jag som dramapedagog står där 

mittemellan, i mellanrummet, och undrar varför inte jag ses som den mest naturliga 

länken mellan dessa två institutioner med vitt skilda intressen. Ett paradigmskifte här 

vore önskvärt. Jag var ju i första hand anställd som turnéledare och i den rollen hade jag 

ingen möjlighet att påverka på det vis jag menar. Jag skulle för all del kunna ses som 

någon slags medlare, men om jag som dramapedagog får koncentrera mig på det jag är 

bäst på, nämligen att utgöra länken mellan skola och teater, och se till bådas behov och 

önskningar och därmed underlätta mötet dem emellan så hade kanske denna uppsats 

aldrig behövts skrivas. Å andra sidan…vilken tur att jag fick möjligheten att skriva den! 

Förhoppningsvis kan den bidra till att underlätta mötet mellan skola och teater i 

framtiden. 
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7 Metoddiskussion  

Jag anser mig ha belyst frågorna i min undersökning från flera infallsvinklar i och med 

användandet av metodtriangulering. Resultatet är igenkännbart både från min egen 

förförståelse och egna erfarenheter sedan turnérandet hösten 2012 samt från den tidigare 

forskning jag tagit del av. Det går trots det alltid att göra ytterligare. Det hade naturligtvis 

varit intressant att kontakta någon skola som inte svarat alls på enkäten, trots tidigt 

utskick av pedagogiskt material, för att undersöka om de ställer sig mer kritiska till 

föreställningen i sig, teater i allmänhet, teater i skolan eller om de bara inte svarat på 

grund av tidsbrist. Jag skulle kunnat ha intervjuat fler lärare, någon mer från teatern eller 

kanske rent av elever för den delen, för att få en mer varierad bild av uppsatsens tema. 

Jag får dock begränsa mig till vad som är rimligt att göra för en C-uppsats. Det är ändå ett 

omfattande material jag fått brottats med. Den stora omfattningen har gjort det svårt för 

mig att avgränsa och inrama materialet till något riktigt kärnfullt. Jag hoppas istället att 

jag lyckats breddat seendet och bidragit till en del nya infallsvinklar inom området. 

Tidspressen att bli klar har funnits både från mig själv och genom intresset av uppsatsen 

från teaterns sida. Fördelen för mig har varit att jag hade en hel del material att utgå ifrån 

redan innan uppsatsarbetet startades. Hade jag inte haft det så hade tiden inte räckt till. 

Därför är ett gott råd till andra som funderar kring att använda sig av flera 

undersökningstekniker att antingen ha gott om tid eller ha tillgång till tidigare insamlat 

material. 

Tolkningsmöjligheterna och min egen påverkan är också ett dilemma. Har mina 

informanter tolkat mina frågor korrekt?  Har jag tolkat deras svar korrekt? Vad är 

korrekt? Hur påverkas mina informanter av att jag har den roll jag har? Hur påverkas jag 

av den roll jag har? Det går aldrig att riktigt veta, men jag tycker mig ändå ha uppnått en 

hög grad av reliabilitet, i betydelsen tillförlitlighet, tack vare de tre olika 

undersökningsmetoderna i min undersökning. Jag anser även att validiteten kommit i 

dager genom mitt resultat, d.v.s. jag har fått svar på det jag undrade över med hjälp av 

mina undersökningstekniker. (Rosenqvist & Andrén 2006.) 

Jag vill däremot inte påstå att detta resultat på något sätt är generaliserbart och kan 

jämföras med andra platser i Sverige, då detta rör sig om en fallstudie utförd i ett av 

Sveriges län, läsåret 2012/2013.  

 

 

***** 

 

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort och varmt tack till alla som deltagit som informanter 

i min uppsats. Tack så mycket för Era bidrag! 

Jag vill även rikta ett stort, varmt tack till teatern som gav mig möjligheten att arbeta med 

denna barnteaterföreställning. Det var som jag nämnde i fotnot 1, sidan 1 ett helt 

fantastiskt mottagande jag fick på min nya arbetsplats på teatern. Jag fick ett varmt och 

hjärtligt välkomnande och en fin introduktion, som jag är oerhört tacksam för.  

Tack så mycket!  
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