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Abstract 

I uppsatsen undersöks upplevelser av improvisationsteater. Syftet är att beskriva och 

förstå improvisationsdeltagares upplevelse av vad som sker i improvisationsteater. Ett 

övergripande syfte med detta är att bidra till att tydliggöra dramapedagogik i relation till 

improvisationsteater. Ansatsen i uppsatsen är kvalitativ och metoden är fenomenologisk. 

För insamling av data har intervju och fokusgruppssamtal använts. Resultatet visar att 

deltagarna i improvisationsteater upplever att spontanitet, att våga misslyckas, att inte 

anstränga sig, att glömma sig själv premieras som förhållningssätt inom 

improvisationsteater. Deltagarna upplever att de upptäcker nya saker om sig själva, att 

de är mer närvarande och att de får utlopp för känslor genom att ägna sig åt 

improvisationsteater. De upplever att de förändras och kan ta fler initiativ och ta rakare 

och tydligare beslut, att de får större förståelse för status och större möjlighet att växla 

status, att de har lättare att ta kontakt med andra och vara mer närvarande i mötet med 

andra. Improvisationsteaterledaren menar att den personliga utvecklingen inom 

improvisationsteater är många som eftersöker och att den kommer på köpet när man 

övar sig på improvisationsteater. Hon menar att leken är nyckeln för att kunna ägna sig 

åt improvisationsteater. I och med leken kan deltagarna glömma sig själva och ta 

initiativ utan att tänka. Leken gör det möjligt att sluta anstränga sig för att prestera och 

att våga misslyckas. 

Nyckelord: dramapedagogik, improvisationsteater, impro, personlig utveckling, flow. 
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Inledning 

Jag blev helt enkelt förälskad. För hur ska man annars förklara den pirrande känslan där nervositet 

och förtjusning som går hand i hand? Jag gick hem rosig om kinderna och lätt i kroppen, jag 

längtade och jag ville aldrig sluta. Jag upplevde att jag utvecklades som person och jag kände mig 

mer som mig själv än vad jag hade gjort på länge. Objektet för mina känslor var en kurs i 

improvisationsteater. 

Upplevelsen av impro ville jag såklart föra vidare till andra i mitt arbete som dramapedagog. 

Samtidigt hade jag också tvivel på om det verkligen var lämpligt? Min upplevelse var att 

dramapedagogisk teori och metod var full med improvisation, men att den var väldigt olik den 

improvisation jag upplevde på kursen. Inom dramapedagogiken tyckte jag att improvisationen hade 

fler bestämda förutsättningar (det var bestämt vilka roller, vilken plats och vilken situation innan 

improvisationen började), eller så var den ett sätt att i grupp skapa ett manus. På improkursen 

improviserade vi utan bestämda situationer och framför publik på en gång och det gjorde 

upplevelsen helt annorlunda. 

Denna skillnad gjorde mig osäker. Min egen upplevelse av improvisationsteater och vad jag fick ut 

av det, sa mig att improvisationsteater skulle kunna sammanföras med mitt arbete som 

dramapedagog, men det är ju bara min egen upplevelse. Min nyfikenhet väcktes. Hur upplevde 

andra improvisationsteater? 

Problemformulering 
Improvisationsteater handlar om att kasta sig in i leken utan att veta vad den ska innehålla eller 

sluta. För att kunna kasta sig ut är det nödvändigt att träna upp sin spontanitet och frigöra sin 

kreativitet (Johnstone 1985). I den dramapedagogiska litteratur jag har tagit del av förekommer 

begreppet improvisation ofta. Sternudd (2000), Grünbaum (2009) och Rasmusson & Erberth (2008) 

beskriver alla improvisation, men den är då förberedd på olika sätt. Min upplevelse är att 

improvisationsteaterövningar, hämtade från Johnstone (1985), ibland förekommer inom 

dramapedagogiken, men då handlar det inte om att öva sig inför improvisationsteater. Istället är 

övningarna en förberedelse för traditionell teater, eller olika typer av förberedd improvisation, där 

publiken tillkommer först i ett senare skede om alls. Min upplevelse bekräftas av Rasmusson & 

Erberth (2008) som beskriver hur Johnstones övningar används för att skapa ett positivt, bejakande 

klimat, men där improvisationsteatern i sig inte är intressant för dramapedagogiken. 

Jag har ibland fått känslan av att det från dramapedagogiskt håll funnits en rädsla för 
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improvisationsteater, kanske på grund av att det skulle vara för prestationsinriktat. Min undran är 

om det finns något som dramapedagogiken går miste om med sin ”mjukare” framtoning och vad i 

så fall? Frågan är svår att besvara, men eftersom mötet med improvisationsteater för mig innebar en 

milstolpe, vill jag undersöka andras upplevelser av fenomenet. Som jag beskriver i inledningen 

tyckte jag mig utvecklas som individ genom improvisationsteater, och den utvecklingen gick hand i 

hand med att det gick lättare att improvisera. 

Syfte 
Ett övergripande syfte är att bidra till att tydliggöra dramapedagogik i relation till 

improvisationsteater. Syftet är att beskriva och förstå improvisationsdeltagares upplevelse av vad 

som sker i improvisationsteater. Uppsatsen riktar sig främst till dramapedagoger, men också till alla 

som har ett intresse för improvisationsteater. 

Frågeställningar 
1.  Vilka förhållningssätt ger framgång i improvisationsteater enligt deltagarna? 

2.  Vad sker med den egna personen i improvisationsteater enligt deltagarna? 

3.  Vilka förändringar i det egna beteende uppfattas som bestående enligt deltagarna? 

4.  Hur beskriver och förstår improvisationsteaterledaren deltagarnas upplevelser? 
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Begreppsförklaringar 
I de följande styckena kommer jag att beskriva hur begreppen improvisation och 

improvisationsteater kan förstås och hur jag själv förstår och använder begreppen. Jag kommer 

också att beskriva dramapedagogik och dess förhållande till begreppet improvisation. 

Improvisationsteater 

Improvisationsteater är en specifik form av improvisation som innebär teater där framförandet 

skapas i det ögonblick det framförs. Därför menar Frost & Yarrow (1990) att improvisationsteater 

kommer nära ren kreativitet. Publikens och improvisatörernas uppmärksamhet är fokuserad på det 

precisa ögonblick då saker tar sin form. Det ögonblicket är spännande, men också riskfyllt. Det som 

skapas kan vara mirakulöst bra, bara oförståeligt eller en panikartad reträtt till vana och cliché 

(Frost & Yarrow 1990). Och det är just spänningsmomentet att varken improvisatörerna eller 

publiken vet om en scen kommer att fungera eller inte, som är en av improvisationsteaterns 

kvalitéer.  

If everything in improvisation worked, you might as well rehearse it. Otherwise it would be 

like football games where there was a goal every time you kicked the ball. It's the struggle for 

something miraculous that make improvisation something astounding (Freeman & Rimer, 

2003, min. 01:48-02:02[Film]). 

Frost och Yarrow (1990) menar att kärnan i att improvisera är njuta av den skapande processen trots 

att risken finns att improvisatörerna misslyckas. De beskriver att improvisationsteater handlar om 

truthfully responding to changing circumstances, and about generating meaning out of 

contextual accidents. It is about failing, and about not minding failure. It is about trying again, 

and about enjoying the process without straining to get a known result. It is about creation 

(Frost & Yarrow 1990:3). 

Upplevelsen för publiken blir att se någon som kastar sig ut och tar en risk. Det kan bli mer eller 

mindre bra, men det gör inget, för det är processen som betyder något. 

Den enskilda person som mest har präglat den rena improvisationen är otvivelaktigt Keith 

Johnstone. Hans första improvisationsteatergrupp beskrev hur publiken inte alltid trodde att de 

scener som var bra, verkligen var improviserade. Improvisatörerna hade utvecklat sitt samspel så 

mycket att det verkade som att de kommit överens på förhand om vad som skulle hända (Frost & 

Yarrow, 1990). I Impro: improvisation och teater (1985) beskriver Johnstone också detta fenomen. 

Enligt honom verkar en skådespelare som accepterar det sina medspelare gör närmast övernaturlig i 

sin förmåga att skapa en scen i stunden. Johnstone menar att 
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det är det, som är så fantastiskt med improvisation: Plötsligt befinner du dig i kontakt med 

människor som är utan hämningar, som verkar besitta en fantasi och en skaparkraft som är 

gränslös (Johnstone 1985:111). 

Enligt Frost och Yarrow (1990) måste improvisatörer vara mottagliga för varandra och för vad som 

händer, de måste vara närvarande och acceptera varandras förslag. När improvisatörer motarbetar 

varandras förslag kallas det att de blockerar varandra. "Whatever happens has to be accepted as 

right and used in the on-the-spot construction of a scene" (Frost & Yarrow, 1990:59). Enligt 

författarna finns det fyra förhållningssätt som är förutsättningar för kreativitet. Dessa är: [min 

översättning till svenska] tillgänglighet (availability), öppenhet (openness), beredskap (readiness) 

och acceptans (acceptance). De menar att 

It implies not resisting, but flowing with the world and the self //...// The performer is without 

armour, but not without weapons: such as wit, agility, mobility and inventiveness. He or she is 

resource-full (Frost & Yarrow 1990:152). 

Johnstone (1985) betonar hur viktigt det är att deltagare kan övervinna sin nervositet och ängslighet 

för att de ska kunna vara spontana. Han menar att spontanitetsövningar är ett bra sätt för att lösa upp 

spänningar en grupp. Johnstone (1999) menar att den tradionella skolundervisningen hämmar 

kreativitet och spontanitet. Därför utvecklade Johnstone övningar där deltagarna fick göra det 

motsatta till vad Johnstone själv upplevt i skolan. Till exempel uppmuntrade han sina elever att inte 

tänka ut saker i förväg, att härma varandra och att inte försöka var originella. Enligt Johnstone 

(1985) är en improvisatörs personliga växt en tillgång för att förmågan att improvisera. Det fungerar 

också åt andra hållet. Färdigheter som en improvisatör lär sig när den improviserar kan leda till 

personlig utveckling. 

Frost och Yarrow (1990) beskriver genomgående improvisationsteater i positiva termer, men de 

varnar också för att improvisationsteater kan degenereras till "loose and purposeless meandering or 

self-indulgence" (Frost & Yarrow 1990:162). De menar att detta kan hända om improvisatörer inte 

har förståelse för hur den skapande processen ser ut inom improvisationsteater. 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av improvisationsteater när jag menar teater där 

framförandet skapas i det ögonblick det framförs. De som utövar improvisationsteater kommer jag 

att benämna som improvisatörer. Vissa av informanterna använder begreppet ”impro” som en 

förkortning av improvisationsteater. 

Improvisation 

I detta stycke kommer jag att beskriva hur improvisation används inom teater och dramapedagogik. 
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Improvisation har varit närvarande i all scenisk gestaltning genom teaterns historia 

(Nationalencyklopedin, 1992) men den ser väldigt olika ut, beroende på i vilket syfte den används. 

Ordet improvisation kommer av latinets improvi'sus som betyder ”oförutsedd” eller ”oförmodad”. 

Inom konsten innebär improvisation det spontana och oplanerade i ett framförande, och motsatsen 

är då det som är fastlagt i förväg och sedan framförs (Nationalencyklopedin, 1992). Jag kommer att 

använda begreppet improvisation för allt det som är spontant och oplanerat inom dramatiskt 

gestaltande. 

På ett sätt sker improvisation hela tiden i vår anpassning till det som händer runt omkring oss. Om 

vi är mottagliga för detta blir improvisationen en möjlighet att göra upptäckter om både oss själva 

och andra. Ju mer oväntade situationer vi möter i livet desto spontanare och direktare reaktioner 

brukar det bli. Improvisation karaktäriseras av att vi tvingas utnyttja våra egna resurser och att vi 

inte kan falla tillbaka på exakta instruktioner (Hodgson & Richard, 1978). 

Improvisationen inom traditionell teater 

En traditionell föreställning med ett manus skrivet av en författare skulle kunna uppfattas som helt 

fri från improvisation. Frost & Yarrow (1990) menar att det inte är helt sant, utan menar att det finns 

ett element av improvisation i all teater. Ett nytt tonfall kanske uppstår i en replik, publiken skrattar 

på ett oväntat ställe vilket leder till att skådespelaren måste göra en längre paus än vanligt. Utan 

improvisation skulle en teaterföreställning uppfattas som död. Improvisation kan också vara 

användbart om något går fel i en föreställning. Skådespelare kan genom improvisation agera så att 

publiken inte märker att något gick snett. Detta blir ett nödtorftigt sätt att klara en situation som går 

att likna vid att "fixa ett stopp i avloppet eller laga en bil med skosnören på en öde landsväg" 

(Hodgson & Richards 1978:17). I detta synsätt är improvisationen en surrogatlösning för något 

bättre. Man kan njuta av den uppfinningsrikedom som är nödvändiga i sådana situationer, men 

ingen skulle frivilligt sätta sig i den situationen. 

Improvisation som inslag i en traditionell pjäs 

Improvisation kan också vara planerad och fungera som en kreativ metod. I vardagen kan detta 

motsvaras av till exempel "när vi snitsar till en klänning från i fjol till senaste mode, eller lagar en 

utsökt måltid av söndagens rester" (Hodgson & Richards, 1978:17). I genrer som mim, fars och 

commedia dell' arte har improvisation haft särskilt stor betydelse på detta sätt. Det finns då en 

fastlagd ram, men utrymme inom ramen då improvisationen har sin plats. Kanske för att anpassa 

föreställningen till vad som är aktuellt för just den dagens publik (Nationalencyklopedin, 1992). 

Nya arbetssätt inom traditionell teater 
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Improvisation har använts som ett sätt att utveckla nya arbetssätt inom traditionell teater. Istället för 

att använda ett manus som är skrivet av en författare, kan manus skapas genom improvisation. 

Skådespelarna improviserar fram pjäsmaterial som kan bestå av karaktärer, situationer och scener. 

Skådespelare och regissör sållar i materialet och väljer ut vad som ska behållas, vad som ska tas 

bort och vad som ska utvecklas. I början av repetitionsprocessen ändras manuset ständigt, men 

allteftersom arbetet fortskrider fixeras det mer och mer i en fast form. När det närmar sig 

föreställning är manuset fastlagt. I detta pjässkapande styrs pjäsens innehåll inte endast av författare 

och regissör, utan innehållet skapas av skådespelarna i en kollektiv process. På detta sätt fungerar 

regissören som en katalysator för skådespelarnas kreativitet och är den som har överblicken över 

pjäsens konstnärliga helhet (Frost & Yarrow 1990). Som exempel i modern tid på detta nämner 

Nationalencyklopedin (1992) Kent Anderssons Flotten och Sandlådan. 

Improvisation som en förberedelse 

Även om pjäsen är på förhand fastlagd kan improvisation vara ett moment i repetitionsarbetet. 

Syftet är då att fördjupa karaktärsarbetet och på så sätt göra pjäsen så trovärdig som möjligt. 

Huvudsakligen används improvisation då som ett sätt för skådespelaren att bekanta sig med en 

karaktärs inre liv (Frost & Yarrow 1990). Utöver att användas som repetitionsteknik har 

improvisation också en lång tradition av att användas i utbildningen för skådespelare. Denna 

tradition går tillbaka ända till Stanislavskij. Frost och Yarrow (1990) menar att i princip alla 

teaterutbildningar använder improvisation, dock i varierande grad. De menar att fokuset på 

improvisation inom skådespelarträning kan ha lett till att det används mindre i den traditionella 

teaterns professionella sammanhang. 

Improvisation bortom teater 

Improvisation handlar mycket om den personen som improviserar och hennes eller hans skapande. 

Att improvisera innebär att ha kontakt både med sig själv och med omgivningen (Frost och Yarrow, 

1990). På grund av detta har improvisation används inom skolan som ett pedagogiskt hjälpmedel,  i 

psykodrama och i rollspel som ett sätt att undersöka olika situationer som kan uppkomma i livet 

(Frost & Yarrow, 1990). Moreno utvecklade psykoddrama som terapiform. Han använde sig av 

rollspel för att individen ska kunna känna sig trygg i hur hon själv reagerar i olika situationer och på 

så sätt kunna utveckla interaktionen i mötet med andra. Improvisation har också haft en betydande 

roll i dramapedagogik för att utveckla deltagarnas kreativitet och fantasi (Nationalencyklopedin, 

1992; Sternudd, 2000). 
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En regissör som gick från teatern, men fortsatte att använda sig av improvisation var Grotowski. 

Han ville inte bara ägna sig åt föreställningarnas konstnärliga helhet, utan också åt skådespelarnas 

yrkesmässiga och personliga utveckling. Han utformade många övningar som syftade till att 

lokalisera skådespelarnas individuella blockeringar. Övningarna fokuserade ofta på det kroppsliga 

uttrycket för att en individ skulle få kontakt med sig själv och och kunna befinna sig i ett tillstånd av 

fullständig närvaro.När Grotowski lämnade teaterns traditionella form tog han bort den tydliga 

skiljelinjen mellan publik och aktörer. Publiken blev istället deltagare och improviserade 

tillsammans med skådespelarna (Frost & Yarrow, 1990; Sternudd, 2000). 

Dramapedagogik 

Dramapedagogik kan beskrivas och definieras på olika sätt. Ett sätt är att beskriva de olika 

vetenskaper som influerat dramapedagogiken och dess historiska framväxt. Ett annan sätt är att 

definiera de centrala komponenter som är nödvändiga för att något ska kallas dramapedagogik. Ett 

tredje sätt är att beskriva dramapedagogikens olika inriktningar eller perspektiv. Jag gör en kort 

beskrivning av dramapedagogikens historiska framväxt i Sverige och dess centrala komponenter för 

att sedan gå närmare in på dramapedagogikens olika inriktningar eller perspektiv. 

Historiskt har drama som ämne funnits i skolundervisningen sen Sverige fick sin första skolordning 

år 1571. Då spelade skolelever pjäser på latin och svenska som en del av undervisningen. Under 

1900-talet började metoder som rollspel användas i skolan för att träna social förståelse och pjäser 

spelades som en del av undervisningen i bland annat historia och svenska. I mitten på 1900-talet 

utvecklade Elsa Olenius en barnteater med frivilliga grupper utanför skolan då fokus lades på barns 

kreativitet och skapande förmåga. På 1970-talet utvecklades dramapedagogiken åt flera håll. Fokus 

började läggas på att frigöra individers personliga resurser när det gällde bland annat fantasi och 

kommunikationsförmåga. Under 70-talet fanns också ett starkt fokus på samhället och 

dramapedagogik började användas för att undersöka samhällsfrågor. På slutet av 70-talet började 

man uppmärksamma dramapedagogik i skolan igen och hur elever och lärare kan gå in i roller för 

att uppnå lärande (Grünbaum, 2009; Hägglund & Fredin, 2001; Sternudd, 2000). 

Enligt Sternudd (2000) och Grünbaum (2009) har dramapedagogik sin huvudsakliga förankring i 

estetik och pedagogik, vilket innebär att det både kan användas instrumentellt som metod och som 

ett estetiskt ämne men rötter i teater. Lepp (1998) identifierar fyra centrala komponenter inom 

dramapedagogik: ett pedagogiskt ledarskap, en grupp i samspel, en fiktiv skapande handling och 

pedagogiska mål. Hon menar att dramapedagogik fokuserar på en integrering av känsla - tanke - 

handling i en utvecklande process (Lepp, 1998). 
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Dramaforskare har länge försökt att definiera dramapedagogikens olika inriktningar. Chaib (1996) 

beskriver fem inriktningar inom dramapedagogiken. Indelningen grundar sig på metoder som 

centrala förgrundsgestalter inom dramapedagogiken har utvecklat. 

1. Skapande dramatik (Creative Dramatics). Företrädare för denna inriktning är 

Elsa Olenius i Sverige och Winnifred Ward i USA som arbetad med 

barnteater. 

2. Child Drama. Företrädare för denna inriktning är Peter Slade och Brian Way 

som också arbetade med barnteater, men menade att unga människor störs i 

sina teaterupplevelser om de måste ta hänsyn till publikkontakt. 

3. Improvisationsteater. Företrädare för denna inriktning är Keith Johnstone som 

arbetade både med individuell utveckling och med teaterträning. 

4. Dramapedagogik i skolundervisningen (Newcastleskolan). Företrädare för 

denna inriktning  är Dorothy Heathcote och Gavin Bolton som arbetade med 

lärande via dramatisering. 

5. Forumteater eller De förtrycktas teater och Socioanalytiska rollspel. Denna 

inriktning företräds av Augusto Boal och Björn och Helena Magnér som 

arbetade med att göra deltagarna medvetna om olika samhällsfrågor (Chaib, 

1996). 

Lepp (1998) beskriver istället tre dramapedagogiska inriktningar. 

- Personlig utveckling/växt 

- Social utveckling 

- Teater/Konstpedagogiskt 

Mia Marie Sternudd (2000) använder sig av begreppet perspektiv istället för inriktning. Hon 

beskriver fyra dramapedagogiska perspektiv baserade på framförallt verksamheters mål, men tar 

också hänsyn till innehåll, form och teoretisk värdegrund. 

1. Det konstpedagogiska perspektivet som har som mål att individen ska få 

utveckla sin förmåga att uttrycka sig konstnärligt i samarbete med andra. 

2. Det personlighetsutvecklande perspektivet som handlar om att individen ska få 
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utveckla sin medvetenhet om sina egna resurser, mellanmänsklig interaktion 

och gruppdynamik. 

3. Det kritiskt frigörande perspektivet som handlar om att använda 

dramatiseringar för att uppnå en ökad medvetenhet om hur samhället ser ut 

och undersöka hur individer kan agera för att påverka det. 

4. Det holistiskt lärande perspektivet som har som mål att kunskap ska uppnås 

genom känslomässig- tankemässig insikt som skapas via agering och 

konstnärliga uttryck. 

När jag i fortsättningen ska beskriva olika inriktningar inom dramapedagogiken kommer jag att 

använda mig av Sternudds fyra perspektiv. Detta eftersom hon tar hänsyn till fler aspekter (mål, 

men också innehåll, form och teoretisk värdegrund) än Chaib (1996), som skapade inriktningar 

endast baserat på förgrundsgestalter. Dessutom har hon i och med att hon har formulerat det kritiskt 

frigörande perspektivet och det holistisk lärande perspektivet fått med en större bredd i 

dramapedagogiken än vad som beskrivs i Lepps (1998) inriktingar. När Johnstone (1985) beskriver 

sin metod, fokuserar han på utveckling av förmågan att improvisera, men också en personlig 

utveckling. Denna verksamhet skulle passa in i det konstpedagogiska perspektivet och det 

personlighetsutvecklande perspektivet. Därför kommer de två perspektiven att beskrivas närmare 

nedan. 

Konstpedagogiskt perspektiv 

Inom det konstpedagogiska perspektivet är de två primära målen att individen ska få utveckla sin 

förmåga att uttrycka sig i konstnärlig form, sin personlighet och sociala samarbetsförmåga samt att 

skapa en konstnärlig produkt som kan visas för publik. För att åstadkomma detta är 

teaterföreställning den dominerande metoden och vid sidan av den finns improvisation, rollspel och 

kreativitetsövningar (Sternudd, 2000:). 

Sternudd (2000) menar att inom det konstpedagogiska perspektivet är personlig utveckling nära 

kopplat till förmåga att kommunicera. Att ikläda sig olika roller innebär att träna sin förmåga att se 

en situation från olika håll. 

Arbetet i de olika perspektiven delar Sternudd (2000) in i tre faser: inledningsfas, ageringsfas och 

bearbetningsfas. Inom det konstpedagogiska perspektivet består inledningsfasen av att väcka 

deltagarnas fantasi och att skapa en atmosfär av trygghet och gemenskap. I ageringsfasen går 

arbetet ut på att gestalta en text, en berättelse eller ett tema. I bearbetningsfasen behandlas formen 
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för det som ska framföras och det gäller att hitta ett konstnärligt uttryck för det som ska förmedlas. 

Personlighetsutvecklande perspektiv 

Sternudd (2000) beskriver hur dramapedagogik under 1970-talet började ses som något som kan 

kompensera en fostran som hämmat individen från att använda sina personliga resurser. Fokus 

flyttades från att skapa teaterföreställningar till att med hjälp av dramatisk gestaltning utveckla 

människors fantasi, sinnen, kroppsmedvetenhet och kommunikationsförmåga. Målet blev att 

individen ska få utveckla medvetenhet om sina egna resurser och det sociala samspelet mellan 

människor. Enligt Way (1976) finns en skillnad mellan teater, som handlar om kommunikation 

mellan skådespelare och publik, och drama som handlar om deltagarnas upplevelse oavsett om man 

kommunicerar med publik eller inte. 

Rollspel är en vanlig metod inom detta perspektiv och bearbetas genom reflektion som fokuserar på 

hur deltagarna upplever att spela olika roller och befinna sig i olika fiktiva situationer. Detta 

perspektiv särskiljer sig från det konstpedagogiska perspektivet genom att det lägger större fokus på 

självreflektion och gruppdynamisk reflektion än på att nå ett konstnärligt resultat (Sternudd, 2000). 

Inledningsfasen inom det personlighetsutvecklande perspektivet handlar om att skapa trygghet och 

öppenhet i gruppen och att etablera en attityd där fokus läggs på innehållet i ageringen och inte det 

gestaltande uttrycket. Ageringsfasen går ut på att skapa dramatiseringar av realistiska situationer. 

Där kan sociala roller och relationer utforskas och personliga erfarenheter bearbetas utan att 

deltagarna behöver vara privata. I bearbetningsfasen undersöks innehållet i ageringen och 

arbetsprocessen i gruppen genom reflektion (Sternudd, 2000). 

Improvisation och dramapedagogik 

Improvisation är en vanligt förekommande metod inom dramapedagogik. Detta blir tydligt då det 

till exempel förekommer i samtliga perspektiv som Sternudd (2000) beskriver. I detta stycke 

kommer jag att beskriva vilken typ av improvisation som är vanlig inom dramapedagogik och 

vilken roll den spelar. 

Improvisation nämns i det konstpedagogiska perspektivet som en del i inledningsfasen då det 

handlar om att frigöra och utveckla individernas förmåga att uttrycka sig. Improvisationen rör då 

gärna samma tema som gruppen sedan fortsätter arbeta med i den konstnärliga produkten. Därför är 

ofta handling, roller, plats och tidpunkt bestämda i förväg och endast repliker och händelseförlopp 

föremål för improvisation. I ageringsfasen i detta perspektiv får improvisationerna en alltmer fast 

form. I det personlighetsutvecklande perspektivet nämns improvisation som ett sätt att träna upp 

ageringen i inledningsfasen och i ageringsfasen som ett sätt för deltagarna att utforska situationer 
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som skulle kunna förekomma i verkligheten (Sternudd 2000). Ofta används rollspel som ram för 

improvisationer och då är ofta den inledande situationen med plats, tidpunkt och roller bestämda i 

förväg. Handlingen är improviserad, men det finns en överenskommelse om att försöka agera 

verklighetstroget utifrån förutsättningarna i den bestämda situationen. I det kritiskt frigörande 

perspektivet
1
 används improvisation i ageringsfasen och i bearbetningsfasen. Inom metoden 

socioanalytiskt rollspel förekommer improvisation i form av realistiska rollspel i ageringsfasen. 

Inom den andra huvudmetoden i detta perspektiv, forumteater/spel, förekommer improvisationen i 

bearbetningsfasen. I denna metod har en föreställning spelats upp i ageringsfasen. I 

bearbetningsfasen kan publiken delta i föreställningen och förändra handlingen. Skådespelarna 

improviserar då utifrån sina karaktärer och situationen (Sternudd 2000). Improvisation inom det 

holistiskt lärande perspektivet
2
 förekommer i inledningsfasen då deltagarna börjar gå in i roll och 

utforskar att vara i fiktiva situationer. I agerings- och bearbetningsfasen finns improvisation också 

med då deltagarna agerar i olika fiktiva situationer för att uppnå lärande. Improvisationen är styrd 

av att pedagogen fungerar mer eller mindre som en regissör och kan gå in i roll för att påverka 

handlingen (Sternudd 2000). 

I metodboken Undervisa i pedagogiskt drama beskriver författarna Rasmusson och Erberth 

improvisation som något som är centralt för den dramatiska gestaltning som förekommer i 

pedagogiskt drama. Den dramatiska gestaltningen har flera syften. Det är ett sätt att få kunskap som 

"fastnar på ett helt annat sätt än om man läser eller hör något berättas" (Rasmusson & Erberth, 

2008:127). Det är också ett sätt att öva inlevelseförmågan och förmågan att förstå andra människor. 

Vi använder teaterns uttrycksformer, men vi har ett pedagogiskt mål, och inte i första hand ett 

konstnärligt-estetiskt. Elevens och dennes utveckling står i centrum och teaterns uttrycksmedel 

används för att nå detta mål (Rasmusson & Erberth, 2008:127). 

Improvisationen som Rasmusson och Erberth (2008) beskriver är styrd av en rad förutsättningar. De 

föreslår att man kommer överens om vissa förutsättningar innan improvisationen, såsom handling, 

roller, rum och tidpunkt. Däremot menar de att man inte ska bestämma repliker och exakt 

händelseförlopp i förväg. Såsom Sternudd (2000) beskriver de rollspel som avbildandet av en 

situation i den sociala världen. De framhåller också improvisation som ett viktigt element i 

forumteater som används i dramapedagogiken. Då finns en grundhandling, men i och med att 

                                                           

1
se förklaring s. 8. 

2
se förklaring s.9. 
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skådespelare kan bytas ut av publiken, förändras handlingen och skådespelarna måste improvisera 

inom ramen för sina karaktärer. 

Rasmusson och Erberth (2008) menar att Johnstone och improvisationsteater haft stort inflytande på 

svensk dramapedagogik. Främst är det hans tankar om det pedagogiska klimatet och det positiva, 

bejakande förhållningssättet som de menar är relevant för dramapedagogik. De hänvisar till hans 

grundläggande idéer om improvisation, såsom statusförhållanden på scen, samspelet mellan 

improvisatörer och vikten av att inte blockera varandra. De nämner också att improvisationsteater 

praktiseras idag av teatergrupper, men menar att det är mindre väsentligt för dramapedagogiken. 

I Grünbaums beskrivning av ett klassiskt dramaupplägg i Lika och unika utgörs huvudmomentet av 

"ett av dramapedagogen strukturerat rollspel eller av en improvisation som planeras av deltagarna i 

mindre grupper och som sedan visas för de övriga" (Grünbaum 2009:69). Det är troligt att också 

Grünbaum ser på improvisation som någonting som är till stor del förberett. 

Rasmusson & Erberth (2008) skiljer på improvisation, som sker under lektionerna, och teater, som 

sker då eleverna spelar upp en föreställning de förberett, inför publik. De beskriver något de kallar 

övergången från improvisation till teater där eleverna skapar ett manus utifrån improvisationer. 

Grünbaum (2009) menar att det finns nackdelar med att använda sig av en färdig text när man ska 

skapa en föreställning. Texten riskerar att blockera fantasi och inlevelseförmåga, medan 

improvisation kan anpassas efter gruppens förutsättningar och intresse. 

I Sternudd (2000), Grünbaum (2009) och Rasmusson & Erberth (2008) beskrivs improvisation som 

ett sätt att arbeta fram pjäser, att utveckla deltagares kreativa och gestaltande förmågor, att skapa en 

positiv gruppdynamik samt som en tillämpning för kunskapsinhämtande. Improvisationsteater 

nämns bara i förbigående i Rasmusson & Erberth (2008), vilket får mig att tro att det inte är en stor 

del av dramapedagogiken. 
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Tidigare forskning 
Sökningar i universitetsbibliotekets databaser och i artikeldatabaser efter impro, 

improvisationsteater, improv, improvisation AND theatre och liknande sökord, men det gav inget 

resultat. Jag utökade då sökningen till ord som närvaro och flöde och hittade då forskning om clown 

och flow. Clown handlar om att skapa ett framförande i samma ögonblick som det framförs, och är 

på så sätt besläktat med improvisationsteater. Flow kändes aktuellt då det också nämns i Rasmusson 

& Erberth (2008) i samband med kreativitet. Begreppet flow eller flöde, skulle också sedan visa sig 

vara relevant för att förstå resultatet av denna studie. Jag menar att det finns paralleller mellan 

mellan Csíkszentmihályis (2006) beskrivning av optimala upplevelser och hur improvisatörer 

beskriver sina upplevelser av vad de gör. Därför kan Csíkszentmihályis forskning vara ett viktigt 

underlag för att förstå upplevelser av imrpovisationsteater. 

Clown 

Silfver (2011) undersöker i avhandlingen Karneval i klassrum - kunskap på hjul - En studie av 

elevers möte med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi, vilken betydelse ett 

konstdidaktiskt arbete med clown får ur både elev- och lärarperspektiv. Syftet är att utveckla 

kunskap om lärande i och genom konst, i detta fall clownarbete i grundskolan. Hon kommer fram 

till att clownarbetet erbjuder möjligheter att utforska identitet och undersöka existentiella frågor och 

dilemman."Konsten, det osäkra, prövande, ännu inte färdiga tilläts finnas" (Silfver, 2011:181) i 

klassrummet och genom detta kunde eleverna lära sig om "självet, den andre och om världen" 

(Silfver, 2011:182). 

Silver menar att improvisation är en plats där man "stannar upp och måste vara närvarande med 

hela sitt väsen" (Silfver, 2011:25) och hon beskriver det som att clownen befinner sig i ett nuflöde. 

Närvaron är essentiell för clownen enligt Silfver. Om närvaron inte finns tappar publiken intresset. 

Silfver beskriver bejakandet som improvisationens grundmönster. Bejakandet är något som också 

Johnstone (1985) betonar. För att kunna improvisera en handling som förs framåt är bejakandet en 

förutsättning. Johnstone kallar det för att improvisatörerna accepterar varandras erbjudanden, 

istället för att blockera erbjudanden. 

Clownen är bekant med att vara i det osäkra. Hur clownen förhåller sig till misslyckanden och risk 

har också paralleller till improvisation. 

Clownen råkar ofta ut för problem och misslyckas, men det som jag påpekar mer än ramlandet 

och misslyckandet är clownens förmåga att resa sig. Budskapet blir: försök på nytt! (Silfver 

2011:34). 
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Johnstone (1985) skriver också om misslyckande som något som vi lär oss att undvika. För att 

improvisera är det nödvändigt att acceptera möjligheten att misslyckas, annars blockerar vi vår 

fantasi. När någon slutar blockera sin fantasi och dessutom vågar acceptera det som någon annans 

erbjudanden, släpper den också kontrollen över vad som kommer hända. På samma sätt sätter 

clownen sig själv på spel när den går in i ett äkta möte med publiken (Silfver 2011). På så sätt tar 

både clownen och improvisatören risk. 

Ramarna för clown och improvisationsteater ser lite olika ut. Clown innebär ett speciellt sätt att 

möta världen. Den brasilianska skådespelerskan Sheila Donio, som Silfver intervjuat, menar att en 

clown inte är en karaktär som man bygger. Istället handlar det om att hitta ett speciellt tillstånd i sig 

själv. För olika personer tar sig detta tillstånd olika uttryck och uttrycken varierar beroende på den 

situation clownen sätts i. Vad handlar då detta tillstånd om? Silfver menar att mötet har stor 

betydelse för clownen. Clownen stiger in i relation med publiken och clownens agerande är i allra 

högsta grad påverkad av publikens reaktioner. Sörberg, som är en clownlärare Silfver intervjuat, 

menar att skådespelaren låter sig själv påverkas i mötet med publiken och visar sina känslor genom 

clownen. På så sätt blir clownen äkta;"det blir på liv och död – det blir på allvar, fast det är roligt" 

(Sörberg, 2010 i Silvfer, 2011:52). I och med mötet med publiken menar Silfver att clownen bjuder 

in publiken till lek. I improvisationsteater har relationen med publiken inte samma centrala plats 

som i clown, och på så sätt skiljer de sig åt. 

Flow 

Mihály Csíkszentmihályi sammanfattar i Flow - den optimala upplevelsens psykologi (2006) 

årtionden av sin forskning kring den uråldriga frågan: när känner sig en människa som lyckligast? 

Forskningen visade att undersökningspersonerna alla beskrev liknande upplevelser av verklig 

njutning och detta benämner Csíkszentmihályi som optimal upplevelse eller flow. 

Enligt Csíkszentmihályi tror de flesta av oss att vi är lyckligast på vår fritid när vi kan slappna av 

och passivt njuta av något, när vi använder vårt sinne så lite som möjligt, genom till exempel att se 

på TV. Han menar att detta inte stämmer. Visst är nöjen en viktig del av livskvaliteten, men när en 

människa är som lyckligast är när den "tänjer sin kropp och själ till det yttersta i en medveten 

ansträngning för att åstadkomma något svårt och eftersträvansvärt" (Csíkszentmihályi, 2006:20). 

Detta kan till exempel uppstå när ett barn med yttersta koncentration placerar den sista byggklossen 

överst på ett torn, när en idrottare slår sitt eget rekord eller när en musiker äntligen behärskar en 

svår passage. Det är inte nödvändigtvis behagligt i stunden att anstränga sig på detta sätt, men det 

innebär att den som upplever är totalt uppslukad av det den gör, och det är njutbart i sig. 
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När vi befinner oss i flow finns det ordning i medvetandet. Uppmärksamheten - eller den mentala 

energin - är riktad mot ett mål och den information som når medvetandet överensstämmer med 

målen. Det finns inga skäl till oro och inga själ att ifrågasätta att man är på rätt väg. Denna positiva 

feedback gör att den psykiska energin - uppmärksamheten - flödar utan ansträngning och stärker 

självet (Csíkszentmihályi, 2006). När det är oordning i medvetandet - psykisk entropi - kolliderar 

information med våra befintliga intentioner och distraherar oss så att vi får svårt att fortsätta med 

dem. Sådan distraherande information kan bestå av smärta, fruktan, raseri, ångest eller svartsjuka 

(Csíkszentmihályi, 2006). 

Csíkszentmihályi (2006) identifierar åtta komponenter som skapar det optimala tillståndet. När 

någon beskriver en optimal upplevelse beskriver de minst en och ofta alla av följande komponenter. 

De första och andra komponenterna består av en uppgift eller ett mål som motsvarar vår förmåga, 

samt att vi måste koncentrera oss på det vi gör. Det vill säga att vi ska ha möjlighet att klara av 

uppgiften, men den måste vara så utmanande att vi blir tvungna att ägna all vår koncentration åt 

uppgiften. De tredje och fjärde komponenterna består av tydliga mål och feedback. Ett exempel på 

detta är en bergsbestigare som har ett tydligt mål och hela tiden får feedback på om den närmar sig 

toppen, eller en kirurg som hela tiden får feedback på hur en operation fortskrider. Den femte 

komponenten är att engagemanget i uppgiften är så stort att vardagens bekymmer och frustrationer 

inte tillåts komma in i medvetandet. Den sjätte komponenten innebär en känsla av kontroll. Såklart 

är det inte möjligt ha total kontroll över en situation, men denna känsla innebär en frihet från den 

oro över att förlora kontrollen som är typisk för vardagslivet. De sjunde och åttonde komponenterna 

innebär en frihet från självupptagenhet och att tidskänslan försvinner. Under flow finns det inte tid 

till att granska sig själv och timmar kan kännas som minuter, eller minuter som timmar. 

Dessa komponenter ger en njutning som gör att en människa är beredd att anstränga sig, bara för att 

få den optimala upplevelsen. Då ägnar sig en person åt en uppgift, inte för att uppnå ett mål som 

leder till positiva saker, utan uppgiften är ett självändamål. Termen autotelisk syftar på just sådana 

handlingar som görs för sin egen skull. 

Csíkszentmihályi påpekar också att det inte räcker med att förflytta sig från den ena flowaktiviteten 

till den andra för att skapa harmoni i sinnet på längre sikt. För att vardagslivets händelser ska 

kännas meningsfulla krävs också övergripande mål. Csíkszentmihályi menar att det är möjligt att 

med enhetliga mål förvandla hela sitt liv till en enda flowaktivitet som skapar en ständig mening 

med att leva. 
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Metod 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats. Enligt Starrin & Svensson (1994) är målet med en kvalitativ 

analys "att identifiera och bestämma ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser, 

egenskaper och innebörder" (Starrin & Svensson, 1994:23). De menar att det är genom en kvalitativ 

analys som kunskap nås om vad som karaktäriserar en speciell egenskap (ibid). Egenskapen som 

undersöks i denna studie är upplevelser av improvisationsteater. I uppsatsen försöker jag nå kunskap 

om vad som karaktäriserar dessa upplevelser. 

Fenomenologi 

Dahlberg, Drew och Nyström (2001) beskriver i Reflective Lifeworld Research hur en 

fenomenologisk ansats kan användas i forskning. Fenomenologin hade tidigare funnits som ett 

koncept inom filosofin när Edmund Husserl (1859-1938) började utveckla den till en 

forskningsansats. Han kritiserade den reduktionism och positivism som då var dominerande inom 

forskningen. Naturvetenskapen hade blivit idealet för att söka sanningen och detta ledde till att även 

samhällsvetenskapen var starkt influerad av positivistiska metoder. Husserl menade att forskningen 

istället för att utöka förståelsen för samhället, riskerade att främja sig från människor och deras 

vardagsliv. För att forskningen skulle ha betydelse för hur livet levs i det samhälle den studerar, 

valde Husserl att gå till sakerna själva. Inom fenomenologin betyder detta att så troget som möjligt 

försöka återge levda erfarenheter (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 

I Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna menar 

Denscombe (2009) att istället för att undersöka varför en miljö ser ut som den gör vill 

fenomenologin så troget som möjligt beskriva vad det innebär att leva i denna specifika miljö. 

Fenomenologins intresserar sig för människors upplevelser, snarare än den absoluta sanningen om 

en företeelse. Den vill komma nära världen, genom att undersöka hur människor faktiskt uppfattar 

den (Denscombe, 2009). Bengtsson (1998) menar i Fenomenologiska utflykter att fenomenologin 

försöker 

förstå enskilda människor och sociala grupper utifrån de levda relationer som de har till sin 

miljö, den värld som de lever och verkar i. Genom att begränsa sig till mindre avgränsade 

miljöer är det möjligt att genomföra mer holistiskt präglade studier och att fördjupa sig i olika 

detaljer (Bengtsson, 1998:16-17). 

I undersökandet av mänskliga upplevelser accepterar fenomenologin att olika människor uppfattar 

saker och ting olika och att uppfattningen påverkas av tidpunkt och en rad andra omständigheter. 

Varje alternativ uppfattning anses vara giltig i sig. Samtidigt är tolkningen inte unik för varje 
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individ, utan den delas med andra i gruppen, kulturen eller samhället. Att vi delar tolkningsramar 

med varandra är en förutsättning för samverkan och kommunikation (Denscombe, 2009). 

Livsvärlden och naturliga attityden är två begrepp som är centrala inom fenomenologin. 

Livsvärlden är den dagliga verklighet som vi lever i och som vi tar för given. Den består inte bara 

av fysiska egenskaper, utan också "värden, betydelser, bruk och dimensioner" (Bengtsson, 

1998:18). Till största delen av tiden upplever vi livsvärlden med något som Husserl kallar den 

naturliga attityden. Den innebär att vi tar för givet att världen ser ut på det sätt som vi uppfattar den. 

Vi stannar inte upp för att analysera eller ifrågasätta våra omedelbara upplevelser, istället är vi 

absorberade av det vi gör i ögonblicket. När vi går bort från den naturliga attityden kan vi 

teoretisera och analysera upplevelser. Det tar oss bort från den direkta upplevelsen av världen, men 

det generera kunskaper på en abstrakt, intellektuell nivå. Husserl såg fenomenologi som nyckeln till 

att grunda vetenskapen i livsvärlden och på så sätt skapa förståelse för den mångfasetterade 

mänskliga livsupplevelsen (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 

Genom att applicera det fenomenologiska betraktelsesättet på studien skapas hoppas jag kunna 

återge de viktigaste aspekterna av att gå en improvisationsteaterkurs. Fenomenologisk ansats är 

också kompatibel med studiens syfte då den inte i första hand är intresserad av orsakerna till de 

fenomen den studerar, utan av att beskriva upplevelserna av fenomenet. En utmaning i uppsatsen 

blir att skapa balans mellan att försöka återge den mångfald av upplevelser som är beroende av 

individens aktiva uttolkande av verkligheten, och samtidigt försöka förstå de gemensamma 

tolkningsramar som skapats i gruppen. 

Metod för insamling av data 
I detta stycke kommer uppsatsens metoder för insamling och analys av data att redovisas. För 

insamlingen av data har två metoder använts. Den primära metoden för datainsamling är 

fokusgruppsintervju och som komplettering till detta har intervju använts som metod. Resultatet 

från datainsamlingen har analyserats genom ett fenomenologiskt angreppssätt och ett 

tillvägagångssätt där analysen börjar med att få en känsla för helheten, sedan vidare till att dela in 

data i meningsbärande delar och att beskriva meningsdelarna genom ett forskningsperspektiv, för att 

till sist uttrycka fenomenets struktur. 

Fokusgruppsintervjuer 

I boken Fokus groups: A practical guide for applied research går författarna Krueger & Casey 

(2000) igenom hur fokusgrupper kan användas i forskningssyfte. Fokusgruppsintervjuer är en 

metod där en forskare samlar en grupp och låter dem utforska ett förutbestämt ämne genom samtal 
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och diskussion. Den som leder samtalet kallas moderator och har till uppgift att se till att samtalet 

håller sig till ämnet, det överenskomna fokusområdet, och att uppmuntra till diskussion mellan 

deltagarna. En fokusgrupp är ett sätt att skapa förståelse för hur deltagarna känner och tänker kring 

en viss fråga, en produkt eller en företeelse. I en fokusgruppsintervju läggs fokus på interaktionen 

mellan deltagarna som ett sätt att samla information (Krueger & Casey, 2000; Denscombe, 2009). 

Fokusgruppsintervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade i sitt upplägg. Wibeck (2010) menar 

i Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod att ju mer moderatorn 

styr samtalet, desto mer strukturerat blir samtalet. I en ostrukturerad fokusgruppsintervju är målet 

att deltagarna så mycket som möjligt talar med varandra och att moderatorns roll är mer 

tillbakadragen. Där är målet att de aspekter gruppmedlemmarna själva tycker är viktiga kommer 

upp i diskussionen (Wibeck, 2010). Målet för en fokusgrupp är inte att gruppen ska komma överens 

om en åsikt, eller en upplevelse som kan anses som giltig. Istället vill forskaren få ett material som 

beskriver en mångfald av erfarenheter och upplevelser (Krueger & Casey 2000). 

Den ostrukturerade fokusgruppsintervjun används som metod i denna uppsats eftersom målet med 

den handlar om att lyfta fram mänskliga erfarenheter och upplevelser. På så sätt finns en möjlighet, i 

enlighet med det fenomenologiska betraktelsesättet, att gå till sakerna själva. När man befinner sig i 

livsvärlden möter man världen med den naturliga inställningen. Där är upplevelserna inte 

formulerade eller klassificerade. När man vill distansera sig från den direkta upplevelsen och förstå 

sina upplevelser och orsakerna till dem, tror jag att reflektion tillsammans med andra är till stor 

hjälp. Genom att höra andras upplevelser blir skillnaderna och likheterna mellan dem och sina egna 

upplevelser uppenbara. På så sätt kommer man till större klarhet om vad man själv upplevt. Någon 

annans berättelse kan väcka minnen till liv, som annars inte hade kommit fram. Ett samtal mellan 

jämbördiga parter framstår som det bästa sättet för att formulera kunskap som deltagarna har med 

sig intuitivt. Krueger & Casey (2000) menar att fokusgruppen erbjuder en mer naturlig miljö än en 

individuell intervju just för att deltagarna har möjligheter att bli influerade och samtidigt influeras 

av andra, precis som i vanliga livet. Jag tror att denna naturliga miljö kan stimulera deltagarna att 

formulera fler aspekter av sina upplevelser, än om de skulle ha gjort det på egen hand, utan 

interaktion med andra i samma situation. 

Intervju 

Som en kompletterande metod används intervju i denna uppsats för att undersöka hur 

improvisationsteaterledaren beskriver och förstår deltagarnas upplevelser. Dahlberg, Drew och 

Nyström (2001) menar att målet med en intervju inom fenomenologin är att forskaren ska fungera 
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som en facilitator för informantens berättelser och att informanten ska reflektera kring fenomenet. 

Eftersom en intervju består av en dialog mellan forskare och informant ser författarna resultatet från 

intervjuer som något som skapats i ett samarbete. Detta beroende på att informantens berättelse är 

direkt influerad av forskaren, även om forskaren försöker minimera sin påverkan på informantens 

svar (ibid). 

Denscombe (2009) menar i Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna att intervju är en lämplig metod när forskaren behöver få insikt i komplexa 

och subtila fenomen. Detta kan till exempel vara människors åsikter, uppfattningar och känslor 

(ibid). 

Det finns olika grader av struktur i genomförandet av intervjuer. Den helt strukturerade intervjun 

liknar en enkätundersökning, där informanten svarar på ett förberett frågeformulär. I den helt 

ostrukturerade intervjun är forskarens roll att ingripa så lite som möjligt och låta informanten själv 

utveckla sina tankar. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista på ämnen som 

ska tas upp i intervjun, men att forskaren är flexibel när det gäller ordningsfölj och det finns en 

öppenhet för att utveckla de ämnen informanten själv tar upp. Ofta rör sig intervjuer mellan olika 

grader av struktur (Denscombe, 2009). Dahlberg, Drew och Nyström (2001) menar att en 

fenomenologisk forskare inte bör hålla sig för mycket till en intervjustruktur. Även om flexibilitet 

kan leda till onödiga utvikningar anser de att detta i slutändan gynnar dialogen och i förlängningen 

beskrivningen av fenomenet (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 

Även om en intervju kan jämföras med ett vardagligt samtal, menar Dahlberg, Drew och Nyström 

(2001) att forskaren och informanten inte deltar i detta samtal på lika villkor. Forskaren behåller 

initiativet och styr intervjuns innehåll (ibid). I och med att en intervju bygger på mänsklig 

interaktion finns det en risk att forskaren påverkar informantens svar på ett sådant sätt att 

datakvalitén blir osäker. För att undvika detta menar Denscombe (2009) att forskaren bör främja en 

att atmosfär där informanten är bekväm med att öppna sig och inte är rädd för att uttrycka åsikter 

som skulle kunna gå emot forskarens uppfattning. Forskaren kan försöka vara så anonym som 

möjligt för att förhindra att informanten tolkar vad forskaren tycker i olika frågor. Samtidigt kan 

anonymitet göra intervjun så konstlad att det blir onaturligt för informanten att öppna sig (ibid). 

Dahlberg, Drew och Nyström (2001) anser att det ibland är nödvändigt att forskaren inte alls är 

neutral i sina frågor. Enligt dem måste forskaren ibland ifrågasätta och låta informanten reagera på 

alternativa synsätt för att komma åt bakomliggande orsaker till informantens upplevelser (Dahlberg, 

Drew & Nyström, 2001). 
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För att fördjupa min förståelse av deltagarnas upplevelser valde jag att intervjua en 

improvisationsteaterledare. Jag föreställde mig att hon redan skulle ha formulerat och analyserat 

sina upplevelser av improvisationsteater. Därför såg jag inte samma uppenbara fördelar med att 

undersöka improvisationsteaterledarens perspektiv genom en fokusgrupp. En intervju hade 

praktiska fördelar genom att det är lättare för två personer att komma överens om en tid och plats än 

en grupp. Eftersom min tid var begränsad och jag bedömde att en intervju skulle ge lika relevanta 

data som en fokusgrupp, beslöt jag mig för att använda intervju som en andra metod. En 

semistrukturerad intervju föll sig naturligt då jag ville att informanten skulle vara relativt fri att 

utveckla de aspekter hon bedömde som relevanta för ämnet. 

Urval och Genomförande 

Deltagare till en fokusgrupp väljs ut med tanke på vilka som kan ge den information som är  

intressant för studien (Krueger & Casey, 2000). Om deltagarna delar vissa erfarenheter och 

intressen är det enklare för dem att föra en öppen diskussion (Denscombe, 2009; Wibeck, 2010). 

För att underlätta diskussionen är det också viktigt att undvika deltagare som upplever att de har 

olika grader av expertis när det gäller ämnet för studien (Krueger & Casey, 2000). 

Jag ville ha deltagare i fokussamtalet som gått kurs i improvisationsteater, eftersom de då skulle ha 

med sig grundliga och regelbundna erfarenheter av detta. Efter en avslutad improvisationsteaterkurs 

tog jag kontakt med alla deltagare i den kursen. Jag kunde ha försökt få kontakt med fler deltagare 

som gått olika kurser, men jag trodde att deltagarna skulle ha större intresse av att prata om sina 

upplevelser med andra som gått samma kurs. Det kan då bli naturligt att ta tillfället i akt att bearbeta 

gemensamma upplevelser. Tack vare detta intresse trodde jag att gruppen skulle komma djupare in i 

ämnet. På så sätt skulle jag få ut mer material och deltagarna skulle ha ett roligare samtal. 

Först försökte jag samla gruppen bara för ett fokusgruppssamtal. Det var bara fyra som anmälde sig 

till det utsatta datumet och när en av dem fick förhinder var jag tvungen att ställa in, eftersom jag 

tyckte att det var lite väl få för en fokusgrupp. Jag insåg att de flesta hade svårt träffas på grund av 

tidsbrist. Sedan visade det sig att alla som gick kursen fortsatte att träffas och improvisera 

tillsammans utan improvisationsteaterledare. Jag beslöt mig för att ha fokussamtalet i anslutning till 

en av deras träffar. Tyvärr var det några (två av dem hade anmält sig till det inställda fokussamtalet) 

som fick förhinder också denna gång, men det blev ändå en grupp på sju personer.  Det bedömde 

jag som en bra storlek på gruppen eftersom det vanligtvis rekommenderas att en fokusgrupp består 

av mellan sex och nio deltagare. Detta för att alla ska kunna vara involverade i samtalet, men också 

för att samtalet ska röra sig mellan tillräckligt många olika erfarenheter (Denscombe 2009). En av 
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deltagarna i fokussamtalet hade inte gått kursen tillsammans med de andra, utan hade blivit 

medbjuden av en annan deltagare. Både deltagarna och jag tyckte att hen kunde vara med i 

fokussamtalet eftersom hen gått en kurs på samma nivå och inom samma kursverksamhet och nu 

dessutom improviserat med de andra ett par gånger. 

Wibeck (2010) och Denscombe (2009) menar båda att det finns flera fördelar med att använda sig 

av redan existerande grupper. I en existerande grupp kan man anta att det är lättare för deltagarna att 

våga kasta sig in i diskussionen. Diskussionen kan också komma igång snabbare, eftersom det inte 

tar lika lång tid att 'bryta isen'. Dessutom blir rekryteringen och organisering av fokusgruppen 

betydligt lättare. Enligt Wibeck (2010) finns det också risker med sådana grupper. Vissa ämnen 

kanske inte kommer upp eftersom de tas för givna inom gruppen. Gruppdeltagarna kan också 

referera till saker och ting som är självklara för gruppen, men som är svårt för en utomstående att 

förstå. Det finns också risk för att gruppmedlemmarna utelämnar det som de tror skulle kunna 

orsaka konflikter i gruppen. Dessa problem kan förhindras genom att moderatorn är medveten om 

dem och ser till att gruppen inte hoppar över känsliga ämnen (ibid). 

Det är viktigt att moderatorn kan skapa ett tillåtande klimat så att deltagarna känner sig bekväma 

med att dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Deltagarna får inte känna sig pressade 

att ha en bestämd åsikt eller att nå konsensus inom gruppen. (Krueger & Casey 2000). Denscombe 

(2009) menar att fokusgruppens framgång är beroende av att det skapas ett klimat där det finns 

förtroende inom gruppen. 

Även om gruppen redan kände varandra var jag beredd på att situationen skulle vara ny för gruppen 

och jag ville inleda med något som kändes okomplicerat och tillåtande. Jag började med att ställa en 

fråga, där alla fick svara i tur och ordning, om hur det kom sig att de börjat med 

improvisationsteater. Detta tjänade både som att introducera diskussionsämnet och som att 

introducera alla deltagare i diskussionen. Efter detta ställde jag en så öppen fråga som möjligt om 

hur det var att gå kurs i improvisationsteater och samtalet kom genast igång. 

Samtalet började med sju deltagare, efter en stund var tre av dem tvungna att gå. Jag trodde att 

samtalet var slut och slog av mikrofonen, men de fyra som var kvar fortsatte att prata om 

improvisation och jag slog på mikrofonen igen. Tidigare i samtalet hade jag inte lagt mig i annat än 

precis i början, men i detta skede började jag ställa följdfrågor när jag ville veta mer om något en 

informant just sagt. Jag bedömde risken att mina egna åsikter skulle påverka informanterna som 

mindre i detta skede av samtalet eftersom deltagarna redan uttryckt så många av sina åsikter. 
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Jag ville använda mig av en ostrukturerad fokusgrupp, eftersom deltagarnas intresse då skulle kunna 

styra samtalet. Wibeck (2010) menar att en forskare kan få reda på om deltagarna naturligt börjar 

diskutera det som forskarna anser är relevant, eller om deltagarna sätter helt andra aspekter i fokus. 

När deltagarna får möjlighet att diskutera sina speciella intressen kan det dyka upp företeelser som 

forskaren inte hade kunnat förutse. 

Skillnaden mellan en gruppintervju och en fokusgruppsintervju handlar mycket om det sätt som 

moderatorn agerar på. Denscombe beskriver detta som att 

I stället för att själv stå i centrum för interaktionen, ställa frågorna och bestämma deras ordningsföljd 

(som en intervjuare gör), stiger en skicklig moderator tillbaka och låter deltagarna i gruppen tala med 

varandra" (Denscombe, 2009:239). 

Även om moderatorn uppmuntrar deltagarna att diskutera och introducera nya ämnen, kan det också 

vara så att diskussionen helt kommer bort från det ämne som står i fokus för samtalet. Då måste 

moderatorn kunna styra diskussionen tillbaka till fokusområdet (Wibeck 2010). 

Mitt mål med fokusgruppen var att min egen inblandning skulle bli så liten som möjligt. Det finns 

risker med att moderatorn i stor utsträckning styr interaktionen i gruppen. Wibeck (2010)menar att 

det kan leda till att "moderatorns eller forskargruppens föreställningar och förförståelse fortplantas 

till gruppmedlemmarna" (ibid:57). Jag ville minimera påverkan av mina egna åsikter och 

föreställningar om improvisationsteater och därför planerade jag att ställa så lite frågor som möjligt. 

Därför ville jag ha en grupp som redan kände varandra och som naturligt skulle börja prata med 

varandra utan min inblandning. 

Jag var inte intresserad av så mycket angående informanternas bakgrund. Jag bedömde att ålder, 

kön och yrke inte var relevant för studiens resultat, med undantag för ett faktum. Jag vill betona att 

ingen av informanterna är dramapedagog och har därför rimligtvis inte tänkt kring hur 

improvisationsteater kan användas inom dramapedagogik. Jag har sagt till informanterna att jag är 

dramapedagog, men bara ställt frågor och fört samtal kring upplevelser av improvisationsteater. 

Efter fokusgruppssamtalet ville jag komplettera datamaterialet med en improvisationsteaterledares 

synvinkel på det deltagarna varit med om. Jag tog kontakt med den kursverksamhet informanterna i 

fokusgruppen varit inblandade i och fick kontakt med en improvisationsteaterledare där som ställde 

upp på en intervju. Informanter i intervjuer välj ofta, enligt fruktbarhetsprincipen, för att de har 

något speciellt att berätta om undersökningsområdet (Denscombe, 2009). Detta gällde för mitt val 

av informant eftersom jag ville att informanten skulle kunna berätta hur den ser på deltagarnas 

upplevelser. Under intervjun försökte jag ställa så öppna frågor som möjligt, för att på så sätt få med 
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aspekter som jag inte kunnat förutse. Intervjun liknade stundtals ett vardagligt samtal, då 

informanten ibland ställde frågor till mig som jag svarade på. Jag ansåg att risken för att mina svar 

skulle påverka informanten var liten. Snarare visade det sig att informanten tydligare kunde förklara 

sin egen ståndpunkt då den inte stämde överens med min uppfattning. 

Etiska överväganden 

Wibeck (2010) menar att fokusgrupper i vissa fall kan vara mer etiskt tilltalande än till exempel 

enskilda intervjuer. Dels har deltagarna större inflytande på samtalet och dels finns det större 

utrymme för den enskilda att välja när hon eller han vill avstå från att uttala sig. Innan fokusgruppen 

och intervjun meddelades informanterna om att deras identitet skulle behandlas på ett konfidentiellt 

sätt. Detta innebär att ingen utomstående utom författaren till uppsatsen har möjlighet att veta vilka 

informanterna är. För att åstadkomma detta återges inte informanternas riktiga namn, inte heller vad 

kursverksamheten heter eller vilken geografisk plats den ligger på. 

Wibeck (2010) menar att ett etiskt problem med fokusgrupper kan vara att även om moderatorn kan 

garantera att deltagarnas identitet kommer att behandlas konfidentiellt, så är det svårt att veta att 

deltagarna i samtalet inte sprider information om varandra. I detta fall får jag räkna med att 

deltagarna bara lämnar ut den information om sig själva som de är bekväma med att de andra i 

gruppen känner till. 

Jag valde att dokumentera samtalen via ljudinspelning. Jag ville inte filma fokusgruppen eller 

intervjun, eftersom jag inte ville att deltagarna skulle känna sig iakttagna. Jag ville också undvika 

att dokumentera samtalet via anteckningar eftersom det skulle hindra mig från att vara närvarande. 

Efter fokusgruppsintervjun transkriberades ljudinspelningen som därefter raderades. Efter att jag 

bearbetat datamaterialet skickade jag den bearbetade versionen till informanterna för att de skulle 

kunna få en möjlighet att granska materialet innan det blir offentligt. 

Analysmetod 
Denscombe (2009) skriver att fenomenologin primärt inte ägnar sig åt att tolka eller analysera 

informanternas upplevelser. Erfarenheterna ska presenteras så troget originalet som möjligt och 

målet är att kunna beskriva den aktuella situationen som gruppen upplever den (ibid). Samtidigt 

påpekar Bengtsson (1998) att fenomenologins deskriptiva karaktär inte behöver vara en absolut 

betydelse, som står i en motsatsställning till tolkning. Fenomenologin vill kartlägga det fenomen 

som undersöks och om det är möjligt utarbeta teorier om detta. I denna kartläggning är det viktigt 

att utgå från sakerna själva och inte tolka dem utifrån färdiga teorier, kategorier eller 

klassifikationer (ibid) och det har jag utgått från i analysen. Jag har inte använt mig av 
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förutbestämda kategorier, utan försökt hitta de kategorier som finns i resultatet. 

Denscombe (2009) anger fyra vägledande principer för analysen av kvalitativa data. Den första 

säger att analysen ska vara fast förankrad i data och bygga alla resonemang på belägg som samlats 

in. Den andra principen handlar om forskarens noggrannhet när empiriska data ska granskas. Den 

tredje principen säger att forskaren ska undvika att föra in obefogade fördomar i analysen av data. 

Den fjärde principen säger att analysen av data ska innebära en repetitiv process. Vikten av att 

tillvägagångssättet för analysen är systematiskt är något som också Wibeck (2010) påpekar. Dessa 

principer har jag haft som vägledning när jag analyserat resultatet. 

För att kunna göra en systematisk analys av datamaterialet använder jag mig av ett tillvägagångssätt 

enligt Giorgi (1989). Analysen genomförs med hjälp av fyra steg: 1) att läsa data och få en känsla 

för helheten; 2) att dela in data i delar som definieras av den meningsinnebörd de har; 3) att 

beskriva meningsdelarna genom ett forskningsperspektiv och 4) att uttrycka fenomenets struktur. 

De beskriver målet med den fenomenologiska analysen som att hitta fenomenets generella struktur, 

eller essens. Denscombe (2009) påpekar att stegen i analysprocessen inte följer en sekvens där varje 

steg slutförs innan man går över till nästa. Genom att gå fram och tillbaka mellan stegen kan de 

fördjupas och revideras allteftersom den som analyserar får större kunskap om materialet. Detta har 

också med principen att analysen rör sig mellan helhet - delar - helhet, som är ledande för alla 

kvalitativa metoder. (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 

Att läsa data och få en känsla för helheten var en process som började när ljudmaterialet 

transkriberades. Efter några genomläsningar av materialet gjorde jag avgränsningar i 

transkriptionen när ett nytt ämne introducerades och satte en rubrik som representerade ämnet som 

det pratades om. Sedan började jag föra samman delar som handlade om samma område och sätta 

dem under gemensamma rubriker. De rubriker som var relevanta för uppsatsen blev de 

meningsbärande delarna. De meningsbärande delades in under fyra rubriker beroende på vilken typ 

av upplevelse de berörde. De fyra rubrikerna är: Upplevelser som skiljer improvistionsteatern från 

vardagslivet; Upplevelser av personlig utveckling; Upplevelser av att improvisationsteatern 

påverkar agerandet i vardagslivet och Dilemman, diskussioner och frågetecken. I och med att 

presentationen av data är så sammanbunden med analysen av densamma föll det sig naturligt att 

presentera resultat och analys tillsammans. 
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Resultat och analys 
Sju informanter deltog i fokusgruppsamtalet och intervjun gjordes med en 

improvisationsteaterledare. Resultatet från fokusgruppen och från intervjun presenteras 

tillsammans. För att behålla informanternas identitet konfidentiell är de namngivna från A till G i 

den ordning som de börjar prata i samtalet. Improvisationsteaterledaren som blev intervjuad får helt 

enkelt namnet "improvisationsteaterledaren" och kursverksamheten skriver jag som XX. I citaten är 

vissa talspråksmässiga uttryck och pauser borttagna för att underlätta läsandet. 

I enlighet med det andra steget i den analysmodell jag använde delades materialet in i 

meningsbärande delar som här presenteras under fyra rubriker: Upplevelser som skiljer 

improvisationsteatern från vardagslivet; Upplevelser av personlig utveckling; Upplevelser av att 

improvisationsteatern påverkar agerandet i vardagslivet och Dilemman, diskussioner och 

frågetecken. Under varje rubrik har upplevelserna beskrivits mer precist under olika teman. 

Upplevelser som skiljer improvisationsteatern från vardagslivet 
Informanterna uppger att det de gör på improvisationskursen bland annat kan karaktäriseras av hur 

det skiljer sig från deras vardagsliv. 

E: Men jag tycker verkligen improvisationsteater är som en motpol mot resten av livet på nåt 

sätt, eller resten av samhället. Jag har inte hittat nåt som är så starkt... där man går emot allt 

man lärt sig. Man ska vara spontan och man ska inte prata om jobb... 

C: ...man ska göra bort sig... 

E: Man ska göra bort sig, man ska... alltså det är bara så här tvärtom-världen, och det är 

jätteskönt... 

Improvisationsteaterledaren som är en av dem som organiserar kursverksamheten pratar om att det 

är viktigt för kursverksamheten att skapa en slags kultur kring kurserna. 

Improvisationsteaterledaren: Att gå en kurs hos oss, det är inte bara att gå en kurs en gång i 

veckan och så ses vi vid kaffeautomaten, utan vi är väldigt pro att man umgås efteråt. Det är 

inte bara en kvällskurs, utan det är en... ja, livsstil kanske. //...// Man är en del av XX, liksom. 

Improvisationskursen upplevs som någonting som skiljer sig från vardagslivet och 

kursverksamheten vill gärna skapa ett sammanhang som är något mer än "bara en kurs". På vilket 

sätt skiljer sig då kursen från vardagslivet? Informanternas upplevelser av hur kursen skiljer ut sig 

kan delas in i två teman: spontanitet och prestation. 
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Spontanitet 

Spontanitet är ett begrepp som återkommer flera gånger i fokusgruppssamtalet. Det finns en 

skillnad mellan hur spontanitet betraktas inom ramen för improvisationsteater och hur det betraktas 

utanför den. 

F: När vi gick nybörjarkursen ihop //...// Då minns jag att det var många som kände att 

vanligtvis så kanske man begränsar sig själv man tänker liksom "jag ska inte säga så här, jag 

ska inte göra det här, jag ska ". Man försöker upprätthålla en, jag ska inte säga fasad, men ni 

förstår vad jag menar, man ska ju va på ett visst sätt som är korrekt och så vidare. 

F menar att i improvisationsteater finns inte denna förväntan på att uppträda genomtänkt. Där är det 

istället meningen att du ska säga och göra spontana saker. Andra upplever också att de blir mer 

spontana av att ägna sig åt improvisationsteater. 

A: Jag har märkt att jag själv kan vara mer spontan i olika situationer och jag också kanske 

kan  //...// vara mer närvarande i kommunikation med andra. 

Prestation eller flow 

Något som enligt informanterna skiljer improvisationsteaterkursen från andra sammanhang är synen 

på prestation och misslyckande. Istället för att anstränga sig och försöka prestera, uppmuntrar 

improvisationsteatern till att släppa kontrollen över resultatet. 

A: Vanligtvis så, är det så för mig och jag tror för många andra, att vi anstränger oss försöker 

prestera så bra som möjligt, och vi skärper oss och så. Här är det ju precis tvärtom, att när vi 

släpper kontrollen det är då det blir något spännande. Och jag märker det med mig själv när 

jag är för styrd liksom, eller reglerad, då blir det mer låst, det är inte så kul då. Men när jag 

verkligen vågar släppa loss då blir det spännande och intressant. Jag tänker att det också 

berikar en som person. 

Flera informanter beskriver hur improvisationsteateatern blir en fristad från prestationsfokuserade 

områden som jobb och utbildning. Något som är speciellt med improvisationsteaternn är att man 

faktiskt övar på att misslyckas. I citatet nedan refererar informanterna till en 

improvisationsteaterövning som heter s-game. Den går till så att två stycken improviserar en scen 

där regeln är att det är förbjudet att säga en bestämd bokstav, till exempel s. För eller senare 

kommer någon att säga ett ord med s i och då åker den ut och någon annan går upp på scen och tar 

över rollen. När någon åker ut jublar ("whoho!") och applåderar alla därför att den personen tog 

risken att misslyckas, och det är härligt att se. Om någon inte misslyckas kontrollerar den sig för 

mycket och antagligen blir scenen lidande. 

F: Jag tänker också på det här med att, inom impron, så är det ok att misslyckas, liksom, det är 
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ok: "whoho!", det premieras att misslyckas, liksom, hur ofta får man det lov att göra det, 

vanligtvis, liksom? 

//...// 

E: Jag kommer ihåg de första övningarna, eller när jag gick första kursen, då var det, när vi 

gjorde de här s-game och sådana där grejer, då tyckte jag att det var jobbigt att misslyckas, fast 

jag visste att det var ok, men jag tyckte jag det var jobbigt ändå så här. Men nu går det mycket 

lättare och det känns som att det  hjälper i vanliga livet. //...// Att man inte tar så allvarligt på 

sig själv. 

Senare kommer samtalet återigen in på misslyckande och då apropå ytterligare en övning som 

kallas tala med en röst. Den går till så att två eller flera personer pratar samtidigt som om de var 

samma person med samma röst. 

F: Den övningen tycker jag är så sjukt roligt. Jag älskar ju den övningen för jag kan inte hålla 

mig för skratt. //...// Samtidigt som det är  jättesvårt att lyckas med den så det är ju nästan bara 

misslyckande hela tiden, så är den ju så rolig att man bara dras med. 

G: Fast jag tänker när du säger misslyckande, det låter lite hårt också. Vad är ett misslyckande 

i impro egentligen? 

E: Det är väl typ att inte kunna tåla ett misslyckande, kanske man bara kunna säga. Kan man 

acceptera att man misslyckas så är det ju inget misslyckande. 

Improvisationsteaterledaren beskriver en liknande situation som också innefattar en övning man 

nästan inte kan lyckas med. 

Improvisationsteaterledaren: "Nu ska vi göra nåt som är jättesvårt!" "Nu sjunger vi en sång 

med ett ord var". Och så sjöng vi en sång och så bara så svårt, så att det var... Men så tog vi i, i 

refrängen och bara sålde den. Och de älskade det. //...// Men jag tror det är det som är grejen. 

//...// "Här! Nu ska vi göra något som är skitsvårt! Det kanske inte går. Vi ska bjuda på det 

här". Då får man kärlek. //...// Det säger säkert nåt om samhället att  utrymmet är inte det 

största för att faktiskt testa sig fram och riskera att misslyckas. //...// Den var ju skitdålig, men 

de älskade oss, för att vi bara gjorde det. 

Att misslyckas inom en improvisationsteaterövning behöver alltså inte vara något negativt. 

Tvärtemot kan det som F beskriver vara just misslyckandena som gör en övning rolig och 

spännande. På grund av detta är frågan som G ställer väldigt relevant. E menar att improvisatörens 

inställning avgör om det är ett misslyckande eller inte. Detta kan relateras till s-game som 

diskuterades i det tidigare citatet. Där är det just improvisatörens inställning till misslyckande som 

står i fokus. Publiken hjälper till genom att med jubel göra misslyckandet positivt. 
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Improvisationsteaterledaren betonar också vikten av att påminna deltagarna om att man faktiskt får 

misslyckas. 

Improvisationsteaterledaren: I impro måste du vara med. Du måste göra. Du kan inte stå och 

vänta. Du vet de där tågen man måste hoppa på. Hoppa hellre på ett tåg och det får köra in i en 

vägg och så tar vi det vidare nån annanstans. 

Jag undrar över detta med prestation och att misslyckas. För även om man försöker släppa tankarna 

på att prestera och även om man tycker att det är ok att misslyckas vill man väl ändå göra nånting 

bra? Jag frågar om det ändå finns någon prestation i improvisationsteater? 

F: Ja, Jag känner nog så, i alla fall. Jag kan uppleva mig ha en bra kväll och en kväll som inte 

var så bra. //...//Det är ju dit jag vill komma: att allting ska vara ok. För det är ju ändå nånstans 

det man vill uppnå med impro. Det är ok att misslyckas, du måste inte vara bra på det hela 

tiden. Vissa kvällar så suger man bara, liksom. En annan kväll kan man bara "Åh, vilken bra 

scen jag gjorde där, liksom! Åh gud, vad roligt det blev!" //...// Jag utvärderar fortfarande mig 

själv i bra och mindre bra, liksom. Så det är fortfarande prestation i den bemärkelsen. 

Flera andra upplever samma sak, ibland går det bra och ibland går det mindre bra. Jag vill 

fortfarande veta mer om hur det kan hänga ihop att inte prestera samtidigt som att man ändå vill 

göra nåt bra. Jag frågar vad det är som betraktas som 'bra presterat' inom improvisationsteater? 

E: Man känner väl ibland att nu flyter det på. Ibland känner man att det inte flyter på, att man 

står där och stammar, eller stampar kanske snarare. 

F: Man får det här samarbetet att funka. Med de andra som är delaktiga. Att man får det att 

flyta på utan nån större ansträngning. //...// För ju tröttare jag är, så är det nästan att det funkar 

bättre. Först tänkte jag så här tvärtom: "Åh, Gud  nu är jag så trött idag jag kommer inte kunna 

göra nånting, för jag kan inte hålla fokus". Men de gångerna har jag nog varit mer avslappnad, 

och inte tagit så hårt på saker. Vilket har gjort att jag verkligen har varit spontan på ett annat 

sätt. 

E: Det är just det: när man inte anstränger sig så går det. 

//...// 

G: Jag vill också beskriva nåt flow kan man säga. //...// Det kan ju va så där verkligen 

frustrerande. Sen så bara lossnar det. 

Jag får känslan av att informanterna har accepterat att ibland går det inte så bra. De vill att det ska 

gå bra, men det är inte så allvarligt när det inte gör det. Ibland kommer det där flytet och 

samarbetet, kanske på grund av att man inte ansträngt sig, utan bara gjort. 



 

29 

Improvisationsteaterledaren berättar också om enkelheten när det går bra och om hur det blir rätt 

när man slutar anstränga sig för att prestera. 

Improvisationsteaterledaren: Nu har ju jag improviserat så mycket och jag har gjort 

jättemycket dåligt, gjort jättemycket som har känts dåligt, och som har känts jobbigt. Men när 

det känns bra då är det ju inte svårt, då är det jätteenkelt. Och sen är ju frågan om vad man gör 

då. Men då är det som att leka en avancerad lek tillsammans. Men just det här med 

prestationen tror jag också är så här //...// den kommer så lätt till oss, så en del av när man 

improviserar så måste man ju träna faktiskt på att faktiskt göra sig av med den. Man behöver 

inte göra sig av med den för alltid i livet, man att man kan välja att ta bort den liksom. //...// 

det finns ju ett rätt, men //...// om du lyckas befria dig från din prestation så blir det rätt, 

liksom. //...// man kan göra mycket dåligt när man improviserar, men det gör inte så mycket. 

"Skitsamma!" Det är liksom: "Ja, nu går vi vidare liksom. //...// Nu leker vi en ny lek" liksom. 

Inom improvisationsteater kan man inte göra att en improvisation blir "rätt" genom att anstränga sig 

mer, därför är det inte någon mening med att bry sig så mycket om de gånger det gått dåligt att 

improvisera. Man kan ändå inte göra bättre nästa gång genom att anstränga sig mer. Det är 

enkelheten i leken som man vill komma åt. 

Hur gör då Improvisationsteaterledaren för att det inte ska kännas utlämnande att improvisera 

framför andra? Improvisationsteaterledaren menar att de strävar efter att det ska vara en behaglig, 

men kittlande upplevelse. Då är det viktigt att man gör mer och mer improvisationsteater, i små steg 

framåt, samt att leken alltid finns med. 

Improvisationsteaterledaren: Leken är nyckeln. //...// Det som händer när en människa leker är 

att tappar man fokus på sig själv och har fokus på de andra, och börjar lyssna, och är med, och 

tar initiativ, man tänker inte //...// då gör man impulser, liksom. 

Förhållandet mellan improvisatörer och publik påverkar också hur det känns att stå på scen. 

Improvisationsteaterledaren: just att publiken också vet "Gud de vet inte vad de ska göra och 

ändå gör de det liksom!". //...// Vi börjar ju inte nybörjarkurserna med att "upp med två 

stycken liksom". Utan man slussas ju in i att man får bygga upp mod. Om man ska göra nån 

teknik eller nåt; den som är sämst, på det så att säga, tittar man mest på och följer, liksom och 

kanske tycker mest om då i det, i den stunden. //...// att faktiskt få uppleva det "Här står jag 

och vet inte vad jag ska göra, men jag känner att de är med mig ändå". 

Det är inte prestationen man tittar på i improvisationsteater, utan processen när något skapas och 

personen som skapar. Alla kan improvisera för att alla kan vara i en process och dela med sig av den 

till andra, oavsett hur tekniskt skicklig man är. 



 

30 

Upplevelser av personlig utveckling 
Flera av informanterna uttrycker att de redan när de sökte sig till kurserna hade en tanke om att de 

ville utveckla sig själva genom kursen. 

D: För att jag ville liksom... utveckla mig själv, och utveckla mig själv som... pedagog, 

framförallt. 

//...// 

E: Jag tänkte att det skulle säkert vara utvecklande ... personligt ... och på många sätt. 

//...// 

F: Och för min egen del, känner jag, för att jag tycker att det är roligt. och jag känner att jag 

kanske ... Det är självutvecklande 

//...// 

G: det här är någon sådan här grej som jag gör för mig själv och som jag verkligen har 

prioriterat också en gång i veckan. Så det är för personlig utveckling. 

Jag frågar om Improvisationsteaterledaren har någon uppfattning om varför folk går 

improvisationsteaterkurser. 

Improvisationsteaterledaren: Det har jag verkligen. Ja, men den vanligaste är att man vill bli 

mindre hämmad, alltså bli mer fri, man vill bli mer spontan, man vill våga säga sin spontana 

tanke, bli mer modig, //...// bli lite befriad från sina rädslor. //...// Det är de vanligaste, då 

brukar jag visserligen bara fråga på nybörjare och fortsättning, //..// Men sen på lite djupare 

nivå, //...// då vill man fortsätta med impro, liksom. 

Ett sätt att utvecklas genom improvisationsteater som informanterna pratar om är att man i 

improvisationsteateater får syn på vissa egenskaper som hindrar en själv när man ska improvisera, 

egenskaper som också sätter upp personliga hinder i vardagen. 

F: Jag känner: när man rannsakar sig själv så märker man ju de här sakerna, liksom så här, 

"ok, jag måste liksom. Jag ska nog jobba lite med den här delen", eller vad det nu kan vara, 

liksom så här. "Det här är nyttigt för mig. Den här övningen är bra för mig". 

De beskriver det som att improvisationsteater kan vara avslöjande. Improvisationsteaterledaren 

återkommer flera gånger under intervjun till att improvisationsteater inte handlar om att det finns ett 

uttalat mål om att deltagarna i kurser ska utvecklas på något speciellt sätt. 

Improvisationsteaterledaren: Det är ju saker man övar på, som de är ute efter, för att kunna 

improvisera. Så det är ju inte så att man övar på så här: "nu ska du bli modigare!" det är ju inte 
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det, det är ju det som är det fina, liksom. //...// Man gör olika övningar, så får man de här 

sakerna på köpet. 

Improvisationsteaterledaren pratar inte om personlig utveckling som ett mål. Samtidigt finns en 

medvetenhet hos både deltagare och improvisationsteaterledare om att improvisationsteater är 

utvecklande för många, men det är i så fall något man får på köpet om man håller på att lära sig 

improvisationsteater. 

I upplevelserna som gäller personlig utveckling har jag funnit tre teman där personlig utveckling 

beskrivs mer precist: identitet, närvaro och få utlopp för känslor.  

Identitet - "Allt fel är bra" 

Flera av informanterna upplever att improvisationsteatern blir en plats där de får möjlighet att vara 

på ett annat sätt som personer, än i andra sammanhang. 

D: Ni känner ju mig kanske mer som den människa jag vill vara. 

E: Så känner jag också jättemycket på impron. Just att, ja, impron är det stället är där jag är 

den jag är, eller vill vara, liksom. 

D: //...//Och att ni är en del av det //...// det blir så himla härligt. //...// Mina arbetskamrater 

tänker ju inte på mig så. De ser ju mig som nåt helt annat. Mina föräldrar ser mig som nåt helt 

annat. De ser ju mina dåliga sidor också. //...// Här skalar vi ju av våra dåliga sidor. 

F: Det finns ju inte dåliga sidor på det sättet. Det är ju det som är så befriande "Allt fel är bra" 

liksom. 

På improvisationsteatern behöver man inte agera utifrån den man brukar vara, utan man kan få 

frihet att vara på ett nytt sätt. Dessutom skapas det en tillåtande stämning på kurserna när man ser 

varandra improvisera och det finns egentligen ingenting som är fel när man gör det. 

Närvaro - "När livet står på spel" 

Informanterna beskriver också att improvisationsteatern karaktäriseras av att det kräver att man är 

närvarande i det man gör och inte tänker på annat. 

A: Jag kan inte tänka på nåt annat, nåt tv-program eller nåt jag ska göra utan jag måste vara 

närvarande. //...// Jag kan periodvis känna mig trög, oinspirerad och sen så lossnar det på nåt 

sätt. Och så känner jag mig nästan känna mig lite euforisk. Och så får jag en jäkligt stark, god 

känsla av närvarande, alltså även med dofter och synintryck... 

Improvisationsteaterledaren, pratar också om närvaro och anledningen till att man blir närvarande 

när man improviserar. 
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Improvisationsteaterledaren: Det är den där närvaron. Den är ju svår att inte ha eftersom det är 

så jävla farligt, det man gör, liksom. Ja, men jag tycker alltid så här: "Va i nuet!" Ja, men om 

det är nåt som är jävligt farligt, då, då är du i nuet. När livet står på spel, liksom. //...// Då är 

det så jävla skarpt läge, liksom. Det sitter en publik och äter upp en om man liksom inte... 

Istället för att prata om att det är bra att försöka vara i nuet får man inom improvisationsteatern en 

väldigt konkret anledning att vara det. 

Få utlopp för känslor 

Att få utlopp för känslor är också någonting som informanterna upplever som utvecklande. Vi pratar 

om starka minnen från kurserna och då handlade det till stor del om övningar med starka 

känsloupplevelser. 

D: Man har haft en skit (förlåt) skitkass dag på jobbet, man har liksom bara känt att allt har 

gått en emot och man bara går in i den "jag anklagar" och så bara... och man får ut sig det. 

Flera andra berättar också om starka upplevelser av övningar där känslor är centrala. 

A: Vi hade en, på en kurs där vi ... där vi spelade en sån där situation, där förutsättningarna var 

att man skulle säga ett svårt besked till nån annan. Jag tror att det var att jag hade varit otrogen 

eller nåt sånt där. Och det var alltså jätteverkligt. Jag fick väldigt starka känslor kring det. Men 

det var väldigt spännande och intressant. Det kändes som att det var väldigt väldigt 

närvarande. 

Diskussionen om detta ämne landar i att det kanske är bra att få ur sig känslor i ett lekfullt 

sammanhang, så att man inte går och bär på dem på samma sätt. 

Upplevelser av att improvisationsteatern påverkar agerarandet i vardagslivet 
I samtalet blev det tydligt att det deltagarna upplevde under kursen inte bara påverkade den 

isolerade miljön som kursen utgör. Flera deltagare beskrev hur erfarenheter från kursen påverkat 

deras vardagsliv på olika sätt. När det gällde påverkan på vardagslivet hade alla upplevelser något 

att göra med hur deltagarna interagerade med andra. Dessa upplevelser berör tre olika teman: ta 

inititativ/starka val, status och roller samt kontakt med andra. 

Ta initiativ/Starka val 

Det kan vara frestande att stanna upp handlingen när man improviserar, för att då händer det inget 

oförutsett, men det blir ingen scen om ingen tar ett initiativ. 

F: Det är lite scary om man är den personen, samtidigt som det är otroligt utvecklande. För att 

man tvingar sig själv till att faktiskt vara initiativtagare och faktiskt vara med. Jasägare ska 

man ju va, men alltså mer än att bara liksom "ja, ok, ja visst, ok ok". Utan man måste skapa 
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nånting också. 

C: Både ta kommando och säga ja. Ja, det är väldigt spännande... 

Samtalet kommer in på hur man kan ta med sig den erfarenheten för att göra andra val också i sitt 

liv utanför improvisationsteatern. 

G: Vi pratade lite om starka val. Det är ju ... det är ju också en sån här skön grej med 

improvisationsteater, tycker jag. att man ser att det händer någonting i en relation, om någon 

gör ett starkt val. 

E: Ja precis. Att man vågar... 

G: Att jag faktiskt kan råda själv, eller så där. Det är ju väldigt intressant. Det är ju det här 

klassiska "ja, vi borde träffas och ta en öl nån gång". Och så händer det ingenting. Det blir 

bara så här utsmetat, liksom. Istället för att man kan säga att: "jag men du, jag vill faktiskt 

träffa dig, E, jag tycker om dig. Vi träffas på lördag" och då säger du ja eller nej bara, liksom. 

(paus) Så vill jag ju att det ska fungera i den verkliga världen. Alltså det blir ju så enkelt att 

förhålla sig till någon också. 

//...// 

Moderatorn: Men kan ni tycka...? För jag kan tycka att sånt kan va alltså svårt på scenen 

också, liksom, alltså, även fast det är på låtsas. Även fast det är så här: vi ska spela att jag 

gillar F och vill ta en öl, kan det vara svår att ta det initiativet på scen också. 

F: Men, vi är ju otränade i det. Om vi är sådana som personer så är vi otränade vid att agera 

annorlunda. Jag menar vanans makt ska vi ju inte förringa. 

E: Det är just det. Det kommer fram det som liksom... 

G: Det är bra att reflektera över det. Vill jag göra en förändring i mig själv, har jag ju makt att  

göra det också. 

F: Börja med myndigheter är bra. Jag gick till min barnmorska och bara: datadatada! Jag bara: 

"Åh, Jag kan!" [skratt] Ja, men det är sant! Men det är jättesvårt att bryta mönster som man 

gjort i gud vet hur många år liksom. Nånstans om man tycker om dem eller inte så är man ju 

trygg med dem, man kan ju dem liksom. 

För informanterna har improvisationsteater avslöjat beteenden som hindrar handlingsutveckling på 

scen, men som också gör det i vanliga livet. I och med att de börjar förändra hur de beter sig när de 

improviserar på scen, blir det också tydligare hur de kan förändra beteenden i sin vardag. 

Status och roller 

En regel som finns på den kurs informanterna har gått är att man inte får prata om jobb eller 
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utbildning. Detta menar informanterna att det är något de försöker ta med sig till andra sammanhang 

för att de upplever att det blir ett roligare sätt att lära känna andra på. För vissa har det också blivit 

ett sätt att inte knyta sin egen identitet så hårt till sitt yrkesliv. 

D: Nu känner man nästan att nu känner man andra på ett annat plan... 

Flera: Mm. 

A: Man blir inte nyfiken på det andra livet, deras andra liv, så att säga tycker jag. 

G: Nej, precis, det är något jag har tagit med mig i andra sammanhang. Just att tvinga mig 

själv att när jag möter andra människor att tänka ut vad kan jag fråga om och prata om istället. 

Och det är inte alltid enkelt. //...// Men det är väldigt spännande. 

E: ...och det blir roligare, tycker jag. Man lär känna folk på ett roligare sätt. 

A: Det blir lite endimensionellt om man bara definierar människor utifrån arbete. Utbildning 

och sånt. Då tänker man "en sån, jaha en typisk sån... jaha, det är inte konstigt... han pratar 

typiskt". 

G: Ja, nej, det kan jag också tillägga där, för mig har det ju varit så att jag har ju, eller är väl 

egentligen kanske fortfarande, men jag har jobbar mycket med det, men min identitet är ju 

starkt knuten till mitt jobb, har jag känt. Det har jag varit medveten om och velat göra upp lite 

med också, det är därför jag har satsat på det här. //...// Så det var väldigt befriande första 

gången vi sa så här att: vi ska inte prata om vad vi jobbar med. Nu känner jag mig hemma, 

liksom, det var precis detta som jag sökte efter. 

Informanterna upplever också att improvisationskursen har påverkat hur de ser på status. B pratar 

om att det är lätt att hamna i situationer där den ena är dominant och den andre underkastar sig. I 

improvisationsteater sker interaktionen på ett annat sätt, och det kan användas som en hjälp i 

vardagen. 

B: du kan ta ett initiativ, men det betyder inte att du ska dominera hela tiden, utan du måste ha 

kvar din lyhördhet och din känsla för vad den andre vill, för annars blir det inte bra liksom 

//...// Jag tycker det är jobbigt att vara i en dominant roll och jag tycker det är jobbigt att vara i 

en underkastelseroll. //...// Men det här ge och ta, det är något annat. 

Improvisationsteater har också tydliggjort för flera de statusspel de spelar i sin vardag och fått dem 

att fundera över varför de själva och andra väljer olika statusroller. 

Att ta kontakt 

Flera informanter beskriver hur de märker att de blivit mer spontana i olika situationer och att de 

varit mer närvarande i kommunikation med andra. Detta har lett till oväntade möten i vardagen. 
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A: Jag måste berätta en grej. Jag gick ju den här sommarkursen då. Och precis veckan efter det 

//...// så stod jag på en järnvägsperrong och så skulle jag åka till en liten ort utanför den stad 

jag är uppvuxen. Så stod det en kvinna intill mig och det var så intressant... Jag kände det som 

att i den situationen så fick vi ett väldigt fint möte. Jag inbillar mig att det hade nånstans att 

göra med att jag var mer närvarande och mer intuitiv än vad jag vanligtvis är. Alltså jag har en 

bild av att jag själv att jag är lite avstängd och lite lätt autistisk. Jag tänkte på den kursen, om 

det hade att göra med den kursen, och jag tror att det hade det. Vi började på att prata och hade 

lite kontakt. Just det här hur vi stod, va, för att, det var som att... Jag vet inte hur jag ska 

förklara det... På den där perrongen så det kändes nästan som en improsituation, fast det var i 

verkliga livet, det var väldigt komiskt. Eller intressant så. Så att det kanske är så att man blir 

mer närvarande, medvetet närvarande, eller vad det nu är. 

Dilemman, diskussioner och frågetecken 

I diskussioner under fokusgruppssamtalet dök det upp teman som informatörerna upplever som 

problematiska när det gäller improvisationsteater, eller som aspekter av improvisationsteater där det 

kan finnas dilemman eller frågetecken. De två teman som informanterna beskrev som 

problematiska handlar om en förväntan på att improvisationsteater ska vara komiskt och om en 

fråga om gränsen mellan terapi och personlig utveckling. 

Skrattfest 

Flera informatörer upplever att det finns en förväntan på att improvisationerna ska vara komiska på 

kurserna. Denna förväntan kan bli negativ och begränsande. 

C: ...jag funderade över det nån gång där i mitten av kursen att "Fasen, måste vi va så... 

skrattiga, liksom, måste det vara så här, trams hela tiden" //...// det är svårt att göra kanske 

seriösa scener, som kanske leder till att nån blir ledsen, eller så där. //...// 

B: //...// Man gör en grej på scenen och så på nåt sätt uppstår det nånting, det finns en stund av 

tvekan, det finns nån vändning. Man kan tänka så här att: "Det här skulle kunna blivit väldigt 

sorgligt". Men då är det ungefär som att "Nej, det är inte den grejen vi håller på med nu, utan 

nu ska det vara roligt och lite uppsluppet och skoj. //...// Det kan bli lite flåsigt, liksom, tänker 

jag. För att det ska bli skoj. 

Att improvisationsteater ska vara komiskt verkar vara en del av den kulturen som bildats på 

improvisationsteaterkursen. Men samtidigt berättar informanterna om kursupplevelser när den 

komiska trenden bryts. En informant beskriver det som "att öppna allvarsdörren". 

G: bakgrunden är så här... XX marknadsför sig mycket som skrattfest. Det ska vara roligt, och 

det är det ju också. //...// När vi kom in en bit i [kursen]//...//  Då jobbade vi mycket med ilska, 

faktiskt och vrede //...// och det var väldigt befriande. Vi gjorde //...// väldigt starka scener, 

mycket med otrohet kanske familjehemligheter. //...// det är ju inga skrattfester direkt, men... 
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jag känner att jag får gåshud liksom när vi spelar eller mina kamrater, ja agerar då... 

improviserar liksom. 

Det är tydligt att i en miljö där man arbetar mycket med komiska effekter blir stunder där det väcks 

allvarligare känslor klart minnesvärda för dessa informanter. Flera verkar tycka att 

improvisationsteaterkurser skulle tjäna på att i högre grad utforska icke komiska situationer. 

Allvarsdörren - terapi eller personlig utveckling? 

Om man då går in i allvarligare känslor, finns det en risk för att det blir terapi istället för 

improvisationsteater? Det kanske också är bra att det finns en humoristisk ram? 

C:  Men det kanske också är ett försvar för att inte gå in... //...// det är faktiskt en improkurs, vi 

ska ha roligt. //...// ingen ska bryta ihop eller så... Till exempel om man har ett känsligt ämne, 

det kan ju vara nån kan vara berörd av nåt som är jättetufft, liksom. Det kanske är bra att man 

inte heller släpper igenom allt det där att "Ja, fy fan nu pratar vi om alkoholism" och så blir det 

jättetungt här, liksom. //...// Att vi vet "Ja, nu vi drar tillbaka detta till där det ska va, den nivån 

som vi ska ha här". 

Samtidigt upplever informanterna att det finns något lustfyllt och spännande med att öppna 

allvarsdörren. Informanterna upplever ändå att det finns en distans till scenerna, även om de känns 

verkliga. 

A: Det är klart det är inte en terapikurs. Men //...//det är bra att det inte blir ett tvång att alltid 

roa. Om man tar den här scenen med mamman som drack för mycket. Så tyckte jag att den var 

fantastisk egentligen. Man kunde både lite skratta åt den, men samtidigt så var den ju väldigt 

stark, och bra. Och det finns både utrymme för många olika känslor. 

Mot slutet av samtalet kommer ordet terapi upp igen, denna gång i jämförelse med personlig 

utveckling. 

E: Jag måste nästan säga: Jag tycker att det är lite som terapi. Vi var inne på det förut att "nej, 

det ska inte vara terapi" så här. Men jag tycker nästan att det är det ändå, för att det är så himla 

utvecklande personligt. 

F: Ja, för det känns ändå som att alla ändå reflekterar kring det. I alla fall så, nu gör vi ju det 

för att vi ska, i och för sig. När man gör det så blir det ju ändå lite så självutvecklande. 

G: //...// Ja, men vad är terapi då? //...// Skitsamma, det känns bra i alla fall. Det är personlig 

utveckling, kan man säga. Ja, det räcker, vi behöver inte sätta en etikett på det då. Utan det här 

är bra för mig. Och för er. Vad skönt. 

Det är inte självklart hur informanterna ser på improvisationsteater när det kommer till 
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improvisationsteaterns humoristiska karaktär eller den personliga utveckling som många upplever. 

Det som är tydligt är att informanterna alla betonar vikten av att inte bli begränsad av en förväntan 

på komik, och vikten av att få utvecklas som person utan att det behöver bli terapi. 

Fortsatt analys 
I detta stycke kommer analysen att relateras till inledningen. 

Upplevelser som skiljer improvisationsteatern från vardagslivet 

Informanterna upplever inte bara att improvisationsteater skiljer sig från vardagslivet, utan att 

improvisationsteater också på vissa punkter fungerar på motsatt sätt. Johnstone (1999) menar att 

han faktiskt försökte skapa en pedagogik som skulle fungera som en motsats mot sin egen skolgång. 

Han resonerade så att om skolan hade effektiva metoder för att hämma kreativitet och spontanitet, 

skulle de metoderna om man använde dem tvärtom, frigöra kreativitet och spontanitet. Är det denna 

omvända skolundervisning som gett sig till känna i informanternas upplevelser? Det som blir tydligt 

är i alla fall att spontanitet inte premieras på samma sätt i vardagslivet som inom 

improvisationsteatern. 

Att prestera bra är motsatsen till att misslyckas. I alla fall är det så i vardagslivet, men hur ser det ut 

inom improvisationsteatern? Informanterna menar att där faktiskt premieras att misslyckas. På så 

sätt skapas en paradox. Informanterna berättar hur de är vana att anstränga sig för att prestera. Att 

prestera innebär att ha kontroll över resultatet, men inom improvisationsteater måste du släppa 

kontrollen för att inte bli låst. Du måste inte bara riskera att misslyckas, utan också göra det, för att 

kunna lyckas. Det som var ett misslyckande blir lyckat. Prestationen är att inte försöka prestera. En 

paradox alltså. När informanterna tar sig förbi paradoxen upplever de flow. En upplevelse av att allt 

flyter på, att samarbetet fungerar, att de leker en avancerad lek tillsammans, att det känns ok att inte 

veta vad som ska hända. De beskriver hur de behöver våga släppa loss och vara avslappnade för att 

kunna leka den avancerade leken. Clownen hör också hemma i denna osäkra situation, 

misslyckandet finns där, men tonvikten ligger på att clownen försöker på nytt (Silfver, 2011). 

Informanterna menar också att inställningen till misslyckanden är viktig. Om du accepterar ett 

misslyckande i improvisationsteater, så är det egentligen inte ett misslyckande längre. 

Informanterna beskriver ett ansträngningslöst tillstånd, som infinner sig vid vissa speciella tillfällen 

med speciella förutsättningar. Enligt Csíkszentmihályi (2006) innebär flow att den psykiska energin 

flödar utan just ansträngning. Han menar också att flow innebär att inte oroa sig för att förlora 

kontrollen. Informanterna pratar också om att släppa kontrollen över resultatet; att sluta försöka 

prestera. Detta drar jag paralleller till Frost & Yarrow (1990) som menar att improvisationsteater 
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handlar om att inte anstränga sig för att skapa ett uttänkt resultat, utan att misslyckas och inte ha 

något emot det. Hur hänger denna paradox ihop? Jag tror att svaret finns i Johnstones citat i 

Freeman & Rimer (2003). Det är strävan efter underverk som är intressant, inte prestationer. Det är 

processen, inte resultatet som räknas. 

Upplevelser av personlig utveckling 

Johnstone (1985) var intresserad av att hans elever skulle utvecklas som improvisatörer, men han 

menade att denna utveckling hängde ihop med en utveckling som människa. Informanterna har 

redan innan de börjar med improvisationtionsteater en tanke om att det kan vara 

personlighetsutvecklande. Improvisationsteaterledaren menar att det är något som många vill som 

går kurser i improvisationsteater. Det kan handla om att bli mindre hämmad, bli mer spontan och bli 

befriad från sina rädslor. 

Silfvers (2011) kommer fram till att clownarbete kan erbjuda möjligheter att utforska identitet och 

hon betonar också hur viktigt det är med närvaro för att kunna improvisera. Identitet och närvaro är 

också två områden där informanterna i denna studie upplever personlig utveckling. När det gäller 

närvaro finns en tydlig koppling till flow. Improvisationsteaterledaren menar att 

improvisationsteater är en situation som nästan tvingar fram närvaro, eftersom att det är 'skarpt läge' 

och att 'livet står på spel' framför en publik. Det är svårt att inte vara närvarande. Csíkszentmihályi 

(2006) beskriver hur personer som upplever flow är så engagerade i sin uppgift att vardagens 

bekymmer inte tillåts komma in i medvetandet. För att vi ska kunna bli helt engagerade behövs en 

uppgift som ligger på gränsen av vår förmåga och där vi hela tiden får feedback på hur det går. 

Inom improvisationsteater finns ju både andra improvisatörer och publiken som ständiga feedback-

givare. En informant beskriver stunderna med närvaro som nästan eufori, vilket påminner om hur 

Csíkszentmihályi (2006) beskriver flow som optimal upplevelse, och som då vi är som lyckligast. 

I Sternudds (2000) personlighetsutvecklande perspektiv, samt i Johnstone (1985) finns en tanke om 

att individer blivit hämmade i sin fostran och undervisning. Det pedagogiska målet blir då 

frigörelse. I inledningsfasen i det personlighetsutvecklande perspektivet, liksom i Johnstone (1985) 

och i improvisationteaterledarens beskrivning handlar om att skapa trygghet och öppenhet i 

gruppen. Nyckeln till detta är för improvisationsteaterledaren är leken, eftersom den gör att 

deltagarna tappar fokus på sig själva och tar initiativ utan att tänka. I nästa fas, ageringsfasen, skiljer 

sig synen på personlig utveckling. Inom det personlighetsutvecklande perspektivet sker den 

personliga utvecklingen i huvudsak genom att deltagarna får undersöka realistiska situationer 

genom till exempel rollspel (Sternudd, 2000). Frost & Yarrow (1990) och Johnstone (1985) 
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beskriver hur improvisationsteater utvecklar vissa egenskaper hos improvisatörerna, såsom 

förmågan att vara öppen och bejaka andras initiativ. Johnstone (1985) menar att dessa förmågor 

gynnar improvisatörerna i deras liv. På liknande sätt menar improvisationsteaterledaren att 

improvisatören får med sig personlig utveckling på köpet genom att ägna sig åt 

improvisationsteater. Deltagarna pratar också om improvisationsteater som ett sätt att bli medveten 

om personliga begränsningar. I det personlighetsutvecklande perspektivet sker medvetandegörandet 

i den sista fasen, bearbetningsfasen, genom reflektion (Sternudd, 2000). Däremot verkar reflektion 

kring personliga upplevelser inte vara en metod inom improvisationsteater. 

Upplevelser av att improvisationsteatern påverkar agerandet i vardagslivet 

Vissa saker informanterna undersöker och utvecklar inom improvisationsteatern, upplever de att de 

har direkt användning för i sina liv. En av dessa saker är att de har lättare för att ta initiativ och göra 

starka val. Johnstone (1985) menar att de flesta människor har beteenden som syftar till att det inte 

ska hända oväntade saker, både på improvisationsteaterscenen och i verkliga livet. De säger ”nej” 

till det okända och blir belönade med trygghet. I improvisationsteater handlar det om att säga ”ja” 

till det okända och bli belönad med spänning. Deltagarna menar att det inte bara handlar om att säga 

ordet ”ja”, du måste också ta initiativ som för handlingen framåt in i det okända. De menar att det 

blir tydligt att om de vill ha okända moment i sina liv, har de makt att göra en sådan förändring, det 

handlar bara om att träna sig i det. Spontaniteten och medvetenheten om statusrelationer gör också 

att informanterna upplever att de kan agera annorlunda i sina vardagsliv. 

Dilemman, diskussioner och frågetecken 

Informanterna har olika sätt att se på hur humoristiskt improvisationsteater ska vara och om en 

komisk förväntan på improvisationsteater är begränsande eller ej. För vissa var det viktigt att göra 

en distinktion mellan det som sker inom improvisationsteater och det som skulle kunna ske inom 

terapi. För vissa var det viktigt att betona improvisationsteaterns terapeutiska, eller 

personlighetsutvecklande, egenskaper de upplevde. 

Det är intressant att informanterna tar upp dilemmat om improvisationsteater skulle tangera ren 

terapi eller inte, eftersom detta också är något Johnstone (1985) diskuterar. Han menar att personlig 

utveckling gynnar improvisatörer i både improvisationsteatern och i livet, och han beskriver 

prestationsångest som en fobi för att stå till beskådande på scen som han vill bota. Samtidigt vänder 

han sig emot att han skulle fungera som terapeut och menar att han aldrig fokuserar på den 

personliga innebörden för eleverna när de improviserar. Han pratar istället om sina idéer och teorier 

angående improvisationsteater, och genom att fokus alltid ligger på improvisationstekniken, har 

eleverna ett skydd mot att gå in i terapisituationer. 
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Diskussion 
I detta stycke kommer jag att diskutera om jag har uppfyllt mitt syfte och besvarat mina 

forskningsfrågor. Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå improvisationsdeltagares 

upplevelse av vad som sker i improvisationsteater. 

Den första frågeställningen var: Vilka förhållningssätt ger framgång i improvisationsteater enligt 

deltagarna? I uppsatsens problemformulering funderade jag kring om det finns en rädsla hos 

dramapedagogiken att improvisationsteater skulle vara för prestationsinriktat. Men att ägna sig åt att 

prestera är inte det förhållningssätt deltagarna beskriver. De beskriver istället en paradox där 

improvisationsteater premierar ett förhållningssätt av att sluta anstränga sig för att prestera, att 

släppa kontrollen över vad som händer, att använda sin lekfullhet, att glömma sig själv och att 

acceptera sina misslyckanden. Informanterna menar också att det publiken vill se är människor som 

orädda kastar sig ut i något de inte har kontroll över och som tycker det är roligt att göra detta. 

Publiken vill inte bara se scenerna, de vill uppleva improvisatörens väg dit. Om publiken ser en 

skådespelare som leker, som är trygg och bekväm med situationen kommer den att känna sig 

befriad. Skrattet som improvisationsteater ofta framkallar handlar inte bara om komik, utan till 

största del om att vara en del av glädjen som finns i lekens befrielse. 

Samtidigt upplever informanterna att det kan finnas en risk att det skapas förväntningar om att allt 

ska vara komiskt. I fokussamtalet diskuterades "rolighetens" vara eller icke-vara inom 

improvisationsteatern. Detta belyser vikten av att inte hamna i ett visst sätt att göra 

improvisationsteater på. I så fall kan deltagarna hindra sig själva från att improvisera scener som 

inte i sig är roliga, men som kan vara underhållande på ett annat plan. Det kan också finnas en risk 

att deltagarna får svårt att förhålla sig till skillnaden mellan personlig utveckling och terapi. 

Improvisationteaterns begränsningar representeras således av två ytterligheter. Det finns risk för 

både att improvisationsteatern blir för ytlig, det vill säga att allt måste var komiskt, men också för 

att improvisationsteatern blir för djup på det privata planet, det vill säga att det blir svårt att skilja på 

terapi och personlig utveckling. 

De andra och tredje frågeställningarna var: Vad sker med den egna personen i improvisationsteater 

enligt deltagarna? och Vilka förändringar i det egna beteende uppfattas som bestående enligt 

deltagarna? Det som förvånade mig i analysen av resultatet var hur personlig utveckling 

genomsyrade de allra flesta av deltagarnas upplevelser. Den personliga utvecklingen handlade om 

stort och smått som kan få små eller stora effekter på livet. Allt från att märka hur man blir mer 
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spontan och närvarande i sitt vardagsliv till att känna att få en känsla av att vara "Den människa jag 

vill vara". Informanterna upplevde att de upptäckte nya saker om sig själva, att de kunde vara mer 

närvarande och att de fick utlopp för känslor. De upplevde förändringar hos sig själva då de kunde 

ta fler initiativ och ta rakare och tydligare beslut, att de lättare kunde ta kontakt med andra och vara 

mer närvarande i möten med andra samt att de fick en större förståelse för status och större 

möjligheter att växla status. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att improvisationsteater får alla 

dessa effekter på deltagarna utan att en enda av dessa effekter är ett uttalat mål för 

improvisationsteaterledaren. Målet är att träna människor att bli bra improvisatörer, och den 

personliga utvecklingen kommer på köpet. 

Den fjärde frågeställningen var: Hur beskriver och förstår improvisationsteaterledaren deltagarnas 

upplevelser? Detta är den frågeställning som jag upplever har fått minst plats i uppsatsen. Men min 

undersökning har ändå gett några svar. Improvisationsteaterledaren beskriver hur många som börjar 

med improvisationsteater vill utvecklas som person. Övningarna inom improvisationsteater har inte 

det målet, utan det är något som kommer på köpet. Improvisationsteaterledaren upplever detta som 

något positivt. Jag tänker att på det sättet får deltagarna ha sin utveckling för sig själv. Ingen annan 

sätter en etikett på en övning och berättar för dig vilken del av dig du utvecklar. Istället blir det en 

valfrihet i att du kan, om du vill, använda improvisationsteaterns tekniker för att skapa förändring i 

ditt eget liv. För att deltagarna ska kunna kasta sig ut och riskera att misslyckas, menar 

improvisationsteaterledaren att leken är nyckeln. Hon menar att det som händer när en människa 

leker är att den tappar fokus på sig själv och börjar lyssna och fokusera på andra, att den glömmer 

sig själv och tar initiativ utan att tänka. Leken gör det möjligt att sluta anstränga sig för att prestera 

och att våga misslyckas. 

I relation till dramapedagogik pekar informanternas uppgifter på att improvisationsteater kan 

användas inom flera dramapedagogiska perspektiv. Framförallt inom det personlighetsutvecklande 

perspektivet, då personlighetsutveckling var det som informanterna betonade allra mest. Kanske 

kan dramapedagogiken addera en ytterligare dimension till improvisationsteaterns 

personlighetutveckling genom reflektion. Inom improvisationsteatern är den personliga 

utvecklingen en outtalad bieffekt av ageringen, när den inom det personlighetsutvecklande 

perspektiver sker framförallt i reflektionen av ageringen. Även inom det konstpedagogiska 

perspektivet menar Sternudd (2000) att personlig utveckling nära kopplat till reflektion. 

improvisationsteater kan också användas inom det konstpedagogiska perspektivet som ett sätt att 

skapa prestationslöshet och fokusera på process istället för produkt, skapa ett flöde och en känsla av 
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närvaro. Lite oväntat inser jag också att improvisationsteater skulle kunna användas inom det 

kritiskt frigörande perspektivet. Detta genom att informanterna får nya perspektiv på hur 

vardagslivet skiljer sig från improvisationsteatern och att de också börjar skapa förändringar i sitt 

vardagsliv. 

Jag tror att improvisationsteater har många positiva möjligheter, men också dilemman som en 

pedagog måste hantera för att få tillgång till möjligheterna. Johnstone (1985) rekommenderar alla 

att använda sig av hans övningar, om man gör det med en lekfull inställning. Om man gör dem utan 

att också hjälpa deltagarna att slappna av, utan att öva sig på att misslyckas, utan att arbeta med att 

släppa loss spontanitet kan de lätt mynna ut i prestationsångest och blockeringar. Johnstone (1985) 

menar att många har den uppfattningen att bra undervisning är något som en lärare erbjuder i större 

eller mindre mängd. Johnstone (1985) menar istället att dålig undervisning inte bara är slöseri med 

tid, det kan också vara nedbrytande, såsom bra undervisning kan vara uppbyggande. Detta gäller för 

undervisning inom alla områden, självklart också inom improvisationsteater. 

I den här uppsatsen har jag försökt beskriva improvisationsteater från ett deltagarperspektiv för att 

relatera den till en dramapedagogisk verksamhet. Jag vill betona att detta är ett sätt att se på 

improvisationsteater. Det grundar sig på just de informanter som var med i den här undersökningen. 

Självklart kan deras upplevelser inte representera en generell sanning om hur improvisationsteater 

upplevs. Däremot tror jag att deras upplevelser kan säga något till dramapedagoger om hur 

improvisationsteater kan användas inom dramapedagogiken och vilka upplevelser det skulle kunna 

generera hos deltagare. 

Metoddiskussion 
Arbetet med den här uppsatsen har varit en utdragen process, eftersom den inte blev klar under 

kursens gång. Under två år efter kursens slut, har jag i kortare perioder haft tid att arbete på den. 

Under de perioderna har det varit svårt att fokusera på helheten, utan för att komma framåt i 

processen ägnade jag mig åt en del i taget. Detta har påverkat uppsatsens helhet negativt. I 

slutskedet har jag försökt hitta uppsatsens röda tråd igen och foga samman det som var splittrat. Jag 

tror att uppsatsen hade gynnats av att jag hade arbetat med den under en kortare och mer 

sammanhållen period. 

När jag gjorde undersökningen var jag intresserad av upplevelser från ett deltagarperspektiv, men 

också ett ledarperspektiv. I efterhand tycker jag att det gjorde uppsatsen onödigt splittrad. Om jag 

hade koncentrerat mig på ett av dessa perspektiv, hade jag kunnat gå djupare in på det. Från början 

fanns en tanke om att kunna jämföra dessa båda perspektiv, men senare under processen upplevde 
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jag inte att det spåret skulle ge så mycket. Det som var intressant var att improvisationsteaterledaren 

pratade, inte bara om att vara just ledare, utan om sina erfarenheter av att deltaga i 

improvisationsteater. På så sätt föll det sig ändå ganska naturligt att presentera resultaten från 

deltagarna och improvisationsteaterledaren tillsammans. Det hade kanske gett mer för resultatet att 

ha ett till fokussamtal med en ny grupp deltagare, och på så sätt avgränsa undersökningsområdet. 
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