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Malin Larsson 

Sammanfattning 

Undersökningen syftar till att förstå och synliggöra vad regissörsuppdraget innebär i 

föreställningsarbetet med barn och ungdomar i en dramapedagogisk kontext. Då 

dramapedagogiken präglas av demokratiska processer syftar undersökningen även till att 

belysa hur dramapedagogerna hanterar denna grundhållning när de tar sig an regissörsrollen. 

Regiarbete har i den historiska och konstnärliga kontexten traditionellt sett formulerats som 

ett ensamarbete där det är regissörens konstnärliga vision som ska uttryckas och uppfyllas. 

Vidare syftar undersökningen till att konkret formulera hur dramapedagogerna ger personregi. 

Intervjuer med metoden föreställningskartor samt korta deltagande observationer, så kallade 

snapshots, med fem dramapedagoger har genomförts på ett kulturcentrum. Som teoretisk ram 

för undersökningen användes Mia-Marie Sternudds sammanställning av det konstpedagogiska 

perspektivet samt Lev Vygotskijs tankar om barns förhållande till skapande och teater. 

Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier: Leda gruppens vision – dramapedagogerna utgår 

från gruppens intressen och behov gällande vilka arbetssätt som används för att framställa 

föreställningen. Deltagarnas lust är där en central faktor. Dramatiker/Dramaturg – en slående 

stor del av regissörsrollen innefattar att bearbeta eller skriva ett manus i någon form. Här har 

dramapedagogen möjlighet att anpassa materialet till gruppens förmåga och behov. 

Personregi som guidning – den syftar till att skapa en trygghet för det sceniska arbetet men 

också till att uppmuntra deltagarna att gå ett steg längre i sitt uttryck än de annars hade gjort. 



Leda en lekande teater – deltagarna har kulturella föreställningar om vad teater är och ska 

innehålla för något, dessa konventioner hanteras genom att dramapedagogen bejakar hela 

projektet som en lek men på allvar. Resultatet av genomförda snapshots lyfter fram fyra 

kategorier som beskriver vad dramapedagogerna gör när de ger personregin: Ställa 

klargörande frågor, Spela före, Vakta genren, Vänta ut eller hitta pragmatiska lösningar.  

Konklusionen av undersökningen blir att dramapedagogerna aldrig är i närheten av teaterns 

traditionella regissörsroll, däremot finns ett starkt släktskap med gruppteaterns tankar från 60-

talet. Genom att deltagarna har möjlighet att påverka hela processen får deltagarna verka 

konstnärligt i större omfattning, de begränsas inte till enbart rollgestaltning.  

Nyckelord 

Dramapedagogik, Regi, Föreställningsarbete med barn och ungdomar, 

Kulturcentrum/Kulturskola, Föreställningskartor, Snapshots 



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ............................................................................... 4 

1. Inledning ............................................................................................. 1 

2. Bakgrund och litteraturgenomgång ..................................................... 2 

2.1 Dramapedagogikens framväxt sett ur ett föreställningsperspektiv ....................... 2 

2.2 Regissörsfunktionens historia ......................................................................... 6 

2.3 Regissörer om regiarbetet .............................................................................. 7 

2.4 Teater som grupparbete ................................................................................ 9 

2.5 Pedagogen som regissör ...............................................................................10 

3. Teoretiskt perspektiv ........................................................................ 15 

3.1 Det konstpedagogiska perspektivet ................................................................15 

3.2 Lev Vygotskij ...............................................................................................17 

4. Syfte och frågeställningar ................................................................. 20 

5. Metod ................................................................................................ 21 

5.1 Val av metod – föreställningskartor ................................................................21 

5.2 Upprättande av föreställningskartor ...............................................................22 

5.3 Val av metod – snapshots .............................................................................23 

5.4 Genomförande av snapshots .........................................................................24 

5.5 Urval ..........................................................................................................24 

5.5.1 Kulturcentrum .......................................................................................25 

5.6 Tillvägagångssätt vid tolkning och analys ........................................................26 

5.7 Tillförlitlighetsfrågor .....................................................................................28 

5.8 Etiska aspekter ............................................................................................29 

6. Tolkning och resultat ......................................................................... 31 

6.1 Resultat – föreställningskartorna ....................................................................31 

6.1.1 Leda gruppens vision ..............................................................................31 

6.1.2 Dramatiker och dramaturg ......................................................................33 

6.1.3 Personregi – som guidning ......................................................................35 

6.1.4 Leda en lekande teater ...........................................................................38 

6.2 Resultat av snapshots ...................................................................................41 

6.2.1 Ställa klargörande frågor .........................................................................42 

6.2.2 Spela före .............................................................................................42 

6.2.3 Vakta genren .........................................................................................42 

6.2.4 Vänta ut eller hitta pragmatiska lösningar .................................................43 

6.3 Sammanfattning av resultatet .......................................................................43 



7. Analys ............................................................................................... 45 

8. Resultatdiskussion ............................................................................ 49 

9. Metoddiskussion ................................................................................ 57 

9.1 Föreställningskartor .....................................................................................57 

9.2 Snapshots ...................................................................................................58 

9.3 Möjliga alternativ .........................................................................................59 

11. Framtida forskning .......................................................................... 60 

Referenslista ......................................................................................... 61 

Bilaga .................................................................................................... 64 

Snapshot 1 .......................................................................................................64 

Snapshot 2 .......................................................................................................65 

Snapshot 3 .......................................................................................................67 

Snapshot 4 .......................................................................................................68 

Snapshot 5 .......................................................................................................69 

Snapshot 6 .......................................................................................................71 

 



 

 

 

1 

1. Inledning 

Vid ett tillfälle blev jag tillfrågad av en skola om jag ville arbeta med en klassuppsättning av 

en pjäs. Premissen uttalades som att jag i första hand skulle vara regissör med det konstnärliga 

ansvar för pjäsen som det innebär. Men eftersom jag skulle verka inom skolans ramar så 

uttalades även ett pedagogiskt ansvar där huvudmotivet var att eleverna skulle få närma sig ett 

teaterbete på så professionella grunder som möjligt. De pedagogiska avsikterna, från skolans 

sida, formulerades som att själva arbetet med en föreställning utvecklar eleverna. Jag tackade 

ja till uppdraget och eleverna och jag fick till en fin och sevärd föreställning. Men skolans 

formulering av premissen för arbetet – att jag i första hand skulle vara regissör – gjorde att jag 

började fundera över detta med regissörsuppdraget i en pedagogisk kontext. Är det då 

överhuvudtaget möjligt att skilja regissörs- och pedagogrollen åt? Hur kan dramapedagogers 

regiarbete beskrivas? Kan jag som dramapedagog ’putta undan den identiteten’ lite och 

förvandla mig till Regissören med stort R i ett arbete med barn och ungdomar?  

 

Min uppfattning är att dramapedagogikens grundhållning till kreativa processer är att alla 

deltagare ska uppleva delaktighet och vara medskapande aktörer. Processerna präglas vidare 

av demokratiska förtecken i betydelsen att dramapedagogen betonar vars och ens rätt att 

uttrycka sig själv och sina tankar. Hur fungerar denna grundhållning när dramapedagogen tar 

sig an regiuppdraget som i den historiska och konstnärliga kontexten traditionellt sett 

formulerats som ett enpersonsjobb där det är regissörens konstnärliga vision som ska 

uttryckas och uppfyllas? 

 

Jag är sedan flera år verksam på ett kulturcentrum som dramapedagog och leder där barn-/ 

ungdomsgrupper i föreställningsarbete och annan skapande verksamhet. För att söka svar på 

mina funderingar vänder jag mig till mina kollegor på nyss nämnda arbetsplats. Hur 

formulerar de regissörsuppdraget? En stor del av det föreställningsarbete som sker med unga 

människor utspelar sig just på landets kulturskolor och kulturcentra. Jag uppfattar det som 

viktigt att formulera och synliggöra en del av detta arbete eftersom det inte gjorts i så stor 

utsträckning. 
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2. Bakgrund och litteraturgenomgång 

Att som dramapedagog ikläda sig rollen som regissör i ett föreställningsarbete med barn och 

unga inom ett kulturcentrum eller en kulturskola uppfattar jag som ett aktualiserande av 

dramapedagogikens dubbla koppling till pedagogik och teaterkonst. Regissörsuppdragets 

historia vilar mot teatern som konstart medan dramapedagogen har pedagogiska ambitioner 

parallellt med att en föreställning skapas. Med anledning av detta kommer uppsatsens 

Bakgrund att uppehålla sig vid en tillbakablick över dramapedagogikens framväxt i relation 

till föreställningsarbetet samt teater sett som grupparbete. Istvan Pusztai (2000) har skrivit en 

avhandling som utforskar det pedagogiska dramaarbetet och dess metoder kopplat till den 

ryske teatermannen Konstantin Stanislavskijs
1 

arbetssätt. Pusztai (2000) menar att flera av de 

metoder som används i pedagogiskt drama i mångt och mycket är inspirerade av den 

historiska och nutida scenkonsten. Därför innehåller uppsatsens bakgrundsdel även en kort 

beskrivning av regissörsfunktionen i ett renodlat konstnärligt sammanhang ur ett historiskt 

och nutida perspektiv. Dessutom ges ett avsnitt om pedagogen som regissör. Att på några 

rader sammanfatta dramapedagogikens framväxt är naturligtvis vanskligt och att dessutom 

göra det utifrån hur synen på föreställningsarbetet har uppfattats genom de senaste åren blir än 

vanskligare. Detta för att det uppstår stora luckor i framställningen då en så stor del av ämnets 

utveckling måste förbigås. Viktiga personer och tendenser försvinner av den enkla 

anledningen att de utvecklade andra sidor av dramapedagogiken än just föreställningsarbetet. 

 

2.1 Dramapedagogikens framväxt sett ur ett föreställningsperspektiv 

Mia-Marie Sternudd (2000) utvecklar i sin avhandling en teori om fyra dramapedagogiska 

perspektiv som vart och ett arbetar med olika mål i förgrunden. Detta påverkar i sin tur 

innehåll och metoder i vart och ett av de fyra inriktningarna. Sternudd (2000) skriver att 

uppfattningen om dramat som en potentiell pedagogisk kraft sträcker sig långt bak i tiden – 

ända till antikens Grekland där teatern som form uppstår parallellt med idéer om demokratiska 

former för styrelseskick. Innan den mer renodlade teaterformen utkristalliseras kan man se att 

de religiösa och mytologiska riterna har haft påverkan på teatern som uttrycksmedel och som 

fostranspotential (Sternudd, 2000). Nils Braanaas
2
, som bland annat var redaktör för 

tidskriften DRAMA under många år, har skrivit en mycket omfattande bok som beskriver 

dramaämnets relation till skolans och teaterns värld i modern och historisk tid. Verket 

används bland annat som kurslitteratur vid dramautbildningar på akademisk nivå. Braanaas 

                                                      
1
 Konstantin Stanislavskij (1863–1938) är upphovsman till ett av de mest kända pedagogiska systemen 

inom den moderna teatertraditionen. (Nationalencyklopedin, Konstantin Stanislavskij, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstantin-stanislavskij, hämtad 2015-02-27). 

2
 Nils Braanaas (1925–2012)  
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(1999) skriver att under tidigt 1900-tal formas dramapedagogiken och att det sker i nära 

förbund med reformpedagogiken och det teaterarbete med barn och ungdomar som finns inom 

undervisningssfären. Filosofen John Dewey
3
 har i hög grad präglat reformpedagogiken. Han 

menade att pedagogik måste utgå från barnens egna intressen av att i en gemenskap samtala, 

undersöka och skapa genom konstnärliga uttryck. Dewey såg konsten som ett 

hantverksmässigt kunnande där formbegreppet är centralt. Andra reformpedagoger utvecklade 

också dessa tankegångar där man ansåg att ett pedagogiskt arbete med konstnärliga processer 

måste ha en förankring till konstarten (Braanaas, 1999). Vid 1900-talets början och fram till 

starten av första världskriget utvecklas en konstpedagogisk rörelse i Tyskland med Alfred 

Lichtwark
4
 som ledare. Han ansåg att kunskapsskolan var en tortyrkammare för barn och 

ungdomar och kämpade för att få in konsten som ett praktiskt ämne i skolan, inte bara som ett 

teoretiskt ämne (Sternudd, 2000). Det konstnärliga arbetet sågs som en del av en estetisk 

fostran av de unga och hade sina rötter i ett humanistiskt och klassiskt bildningsideal. Rudolf 

Steiner, som utvecklade antroposofin, inspirerades av den konstpedagogiska rörelsen och i 

Sverige var Ellen Key
5
 en av företrädarna för rörelsen. Detta skriver Viveka Rasmusson 

(2000) som i sin avhandling undersöker hur debatten om dramapedagogikens förhållande till 

konst och pedagogik förts inom skrået under åren 1965–1995.  

 

Under slutet av 1920-talet skapas begreppet creative dramatics av Winifred Ward
6
 – en 

förgrundsgestalt inom området, hon lät eleverna göra mer fria dramatiseringar utifrån 

litteratur. Men hennes metod omfattade också övningar för att främja avslappning, fantasi och 

koncentration i syfte att förbereda för teatern (Rasmusson, 2000). Ward menade att 

utgångspunkten i en bra berättelse var viktig. När deltagarna fått ta del av den följer samtal 

och improvisation av materialet, varpå en mer enhetlig dramatisering kan företas. Det sista 

steget i arbetet är ett utvärderande samtal utifrån inlärda dramaturgiska begrepp. Men hon 

använde även färdiga dramatiseringar när det gällde äldre barn. Avsikten med teaterarbetet 

med yngre barn var inte att det skulle utmynna i traditionella teaterföreställningar utan det 

                                                      
3
 John Dewey(1859–1952) var amerikansk filosof och pedagog. Han företrädde den filosofiska traditionen 

pragmatism och är en centralgestalt för reformpedagogiken (Rasmusson, 2000). 

4
 Alfred Lichtwark (1852–1914) tysk konsthistoriker och pionjär inom konstpedagogiken. Hans tankar 

finns i boken Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken som utgavs 1897. Nationalencyklopedin, 

Alfred Lichtwark, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alfred-lichtwark, hämtad 2015-03-01. 

5
 Ellen Key (1849–1926) var svensk författare, pedagog och kvinnosaksideolog. Nationalencyklopedin, 

Ellen Key, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ellen-key, hämtad 2015-02-28. 

6
 Winifred Ward (1884–1975) har bland annat skrivit boken Creative Dramatics 1930 (Rasmusson,2000). 
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ideala var om det byggde på ett mer improviserat spel men inom de dramaturgiska ramarna 

(Braanaas, 1999). Förutom inspiration från reformpedagogiken var creative dramatics 

influerad av den ryske teatermannen Konstantin Stanislavskij, vilket är tydligast i de 

förberedande teaterövningarna (Rasmusson, 2000). Elsa Olenius
7
 förde creative dramatics 

vidare till Sverige och startade Vår teater som var Stockholms stads egen barn- och 

ungdomsteater vilken kommit att engagera en stor mängd barn ännu i våra dagar (Braanaas, 

1999). 

 

Det rådde en diskussion och spänning i Europa om huruvida föreställningsarbete med barn 

verkligen kunde ha barnets egen utveckling som huvudmål. I mitten av 1900-talet hölls en 

konferens i England där frågorna diskuterades, som slutade i en skarp skiljelinje mellan de 

teaterorienterade praktikerna och de som såg föreställningsarbetet som skadligt för barn och 

underströk personlighetsutvecklingen genom drama. Peter Slade
8
, som blev företrädare för 

den riktning som uppfattade föreställningsarbete som olämpligt för barn, menade att det redan 

fanns ett eget drama i barnens lek. Ledarens uppgift blir att föreslå vad barnen ska leka/spela 

– inte hur det ska ske, men också att bidra med inspiration i form av musik, ljud och enkla 

historier. Slade menade att barn är mogna att spela för publik i 15-årsåldern och att om de 

fram till dess fått leka sin egen teater så är de kapabla att även experimentera med 

teaterformen. Precis som creative dramatics-rörelsen så såg Slade den kraft som finns i teatern 

när det handlar om att deltagare kan få utlopp för och leva sig in i olika känslor. Brian Way
9
 

inspirerades starkt av Slade och uppfattade också en fara i att barn spelar föreställningar. Han 

ansåg att det är bäst att arbeta med egna idéer i improvisationens form, inte utifrån berättelser. 

Way betonade vikten av ett gott och tillåtande gruppklimat och att det är ledaren som sörjer 

för detta (Braanaas, 1999). 

 

Under 70-talet influeras dramapedagogiken av humanistisk psykologi och av emancipatoriska 

teorier. Det sker en utveckling av olika sätt att spela teater/göra rollspel där det är individens 

och samhällets problem som är förgrunden och där ingen publik behövs mer än deltagarna 

                                                      
7
 Elsa Olenius(1896–1984) var dramapedagog och bibliotekarie. Nationalencyklopedin, Elsa Olenius, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elsa-olenius, hämtad 2015-03-01. 

8
 Peter Slade (1912–2004) skrev bland annat boken Child Drama 1954 (Rasmusson, 2000). 

9
Brian Way (1923–2006) skrev bland annat boken Development through drama som utgavs 1967 och 

översattes till svenska 1972: Utveckling genom drama: (Rasmusson, 2000). 
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själva. Augusto Boal
10

 utvecklade nya teaterformer som forumspel där publiken förvandlas 

till huvudrollsinnehavare genom att de bjuds in att direkt delta och förändra en av 

skådespelare framförd pjäs, detta sker i slutet av 70-talet. Boal utvecklade flera nya 

teatertekniker vars gemensamma mål var människans frigörelse. Han ansåg att teaterformen i 

sig kan ses som förtryckande genom det faktum att den förväntar sig en samling passiva 

åskådare (Braanaas, 1999). Under 80-talet kom nordiska tongivande dramapedagoger att 

livligt debattera huruvida ämnet behövde återföras närmare teatern och teatervetenskapen igen 

och mer utgå ifrån de estetiska värdena som det rymmer. Samtidigt ville andra företrädare för 

dramapedagogiken studera ämnets paralleller till leken vilket inte var något nytt utan något 

som till exempel Slade också betonat, men nu handlade det mer om vilka estetiska kvaliteter 

leken kan rymma (Rasmusson, 2000). 

 

90-talet bjöd på ett undersökande av dramaturgins betydelse för teaterarbetet, detta med 

anledning av den snabba medieutvecklingen. Janek Szatkowski
11

 menade att dramapedagoger 

oftast använde sig av en socialrealistisk genre i sitt föreställningsarbete och betonade att det 

finns så många andra berättaralternativ. Det fanns överhuvudtaget starka strömningar som 

betonade föreställningsarbetets värden och att detta inte behövde innebära en motsättning till 

pedagogiska värden. Inrymt i föreställningsarbetet finns en naturlig progression genom att det 

har ett sådant tydligt förlopp med början, mitt och avslutning. Man rör sig från idé till 

förverkligande och framförande. Tanken var inte att återgå till den gamla skolteaterformen där 

deltagarna sågs som traditionella elever utan istället en teater som var influerad av samtiden 

och där deltagarna var medskapande. Men hur detta skulle gå till och vilka pedagogiska faror 

som fanns om man gjorde si eller så fanns det naturligtvis olika sätt att se på (Rasmusson, 

2000). 

 

Rasmusson (2000) påpekar att de olika strömningar och diskussioner som förts vetenskapligt 

genom åren i böcker och tidskrifter oftast varit ett problematiserande på teoretisk nivå och att 

det inte låtit på riktigt samma sätt ute hos dramalärarna själva. Men diskussionerna behövs för 

att bygga upp en teoretisk grund för dramapedagogiken att vila på (Rasmusson, 2000). Anna-

                                                      
10

 Augusto Boal (1931–2009) skrev bland annat boken För en frigörande teater som kom ut på svenska 

1977 (Rasmsuson, 2000). 

11
 Janek Szatkowski (1951–) är verksam vid Århus Universitet i bland annat ämnena drama och 

dramaturgi. Han har till exempel skrivit avhandlingen Dramapedagogik i grunnuddannelsen som gavs ut 

1977 (Braanaas, 1999). 
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Lena Østern (1999) lånar begreppen förgrund respektive bakgrund från genreteorin som ett 

sätt att beskriva olika forskningsfokus inom dramapedagogiken. Som exempel nämner Østern 

(1999) bland annat Christina Chaibs (1996) avhandling om ungdomsteater där förgrunden är 

pedagogisk – ungdomars upplevda inlärning i föreställningsarbetet medan de estetiska 

dimensionerna då utgör bakgrunden. Jag uppfattar begreppen som användbara då de inte 

signalerar ett dikotomiskt tänkande. Istället tydliggör de det mångbottnade arbete som 

dramapedagogiken utgår ifrån. Själva ordet dramapedagogik i sig pekar ut den dubbla 

riktningen; drama som agerande, skådespel och så vidare samt pedagogik som inbegriper 

fostran och att leda någon till kunskap (Sternudd, 2000). 

 

2.2 Regissörsfunktionens historia 

Keve Hjelm
12 

(2004) skriver att skådespelaren, dramatikern och regissören är tre roller och 

funktioner som har haft olika stor betydelse för teaterarbetet genom teaterhistorien. Beroende 

på vilken tidsepok som diskuteras så är det en av dessa tre roller som lyfts fram som centrala i 

skapandet av teaterföreställningen. Under antikens Grekland framstår den dramatiska texten 

som den yttersta förutsättningen, medan däremot barocken och renässansen poängterade 

skådespelarens insats. I slutet av 1700-talet uppstår den renodlade regissörsfunktionen och 

därefter har denna roll alltjämt framträtt som central, menar Hjelm (2004). Tiina Rosenberg, 

menar i sin avhandling (1993) att det redan under antikens teater troligen fanns människor 

som tog hand om instruerandet av de medverkande samt iscensättningen under en 

teaterproduktion. Dessa uppgifter kan ha utförts av diktaren till det framförda verket liksom 

senare både Shakespeare och Molière gjorde. Under många århundraden tycks alltså 

iscensättningen av ett verk utgå ifrån ett samarbete mellan dess författare och teatertruppen. 

Rosenberg (1993) liknar uppdraget vid en praktisk instruktionssyssla – detta innefattar till 

exempel att se över skådespelarnas sortier och entréer och är långt ifrån den gängse bilden av 

vad en regissör i huvudsak sysslar med i dag.  

 

Teatern börjar sedan använda mer och mer sceniska effekter vilket leder till ett behov av en 

funktion med större överblick för att hålla samman alla delar som en teateruppsättning består 

av. I början av 1800-talet kommer så denna nya mer renodlade yrkesfunktion, till skillnad från 

                                                      
12

 Keve Hjelm (1922–2004) var skådespelare, regissör och tillika teaterpedagog. Nationalencyklopedin, 

Keve Hjelm, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/keve-hjelm, hämtad 2015-03-02. 
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den tidigare instruktören, att kallas för regissör. Under 1800-talets senare hälft utvecklas 

regissörsfunktionen till att bli en egen konstart, det innebär att den färdiga föreställningen kan 

ses som regissörens konstverk, skriver Rosenberg (1993). Vidare menar hon att tidigare 

forskning missat att göra en klar distinktion mellan instruktör och regissör, där instruktören 

ska ses som en föregångare till regissören.  

 

2.3 Regissörer om regiarbetet 

Det finns inte mycket forskning gjord om regiarbetet, vare sig det utgår ifrån ett rent 

konstnärligt arbete eller ett med pedagogiska förtecken. De avhandlingar som finns utgår 

oftast ifrån en enskild persons regissörsgärning. Per Ringby refererar (1987) i sin avhandling 

om Per Molanders regissörskap till Berit Erbe
13

 som menade att det starkaste kännetecknet för 

den moderna teatern är att den präglas av regissörens intentioner, alltså regissörens dominans. 

Om det nu är så som den gängse bilden av regissörsarbetet ser ut så är det inte konstigt med 

övervikten av monografier i avhandlingsform. Regissörsuppdraget uppfattas alltså som ett 

högst individualistiskt arbete som därmed blir svårt att beskriva i termer av generella drag.  

 

Martha Vestin (2000) påpekar att regifunktionen inte är absolut nödvändig för att det ska 

kunna uppstå teater. Jag tolkar detta som att regissörsrollen inte är teaterns förutsättning men 

att det i lyckosamma fall underlättar och förbättrar resultatet. Vestin (2000) betonar att alla 

regissörer själva skapar sin regifunktion och att denna kan se olika ut från produktion till 

produktion. Men att det framförallt handlar om att sätta igång andras kreativitet och hålla 

riktningen för vad som bestämts att den valda pjäsen ska handla om och att ta på sig publikens 

ögon så att formgivningen av föreställningen stämmer med de ursprungliga intentionerna.  

 

Anders Järleby (2001) pekar ut fyra förgrundsgestalter rörande de tankar som finns runt 

teater, regi och dess pedagogiska aspekter; Konstantin Stanislavskij, Bertolt Brecht, Jerzy 

Grotowski och Dario Fo. Gemensamt för dem alla är att de intresserade sig för de sceniska 

och fysiska handlingarna som skådespelaren företar sig. Men de betonade olika aspekter kring 

detta arbete och företrädde olika teatertraditioner. Järleby skriver vidare 
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Stanislavskij vill se de fysiska handlingarna som en pedagogisk ingång i det sceniska arbetet där en 

mängd andra frågeställningar sedan dyker upp utifrån det yttre rörelsemönster som så småningom 

utkristalliserar sig på scenen. (Järleby, 2001 s.171) 

 

Med andra ord så är det fysiska görandet på scenen inte ett självändamål utan kan ses som en 

passage där frågor väcks om rollens beteende och liv. För att nå dithän kan de fysiska 

handlingarna vara ett mycket konkret sätt att starta detta sökande. Sökandet efter de fysiska 

handlingarna kan se ut på olika sätt, men Järleby (2001) skriver att det är vanligt att 

regissören/pedagogen/skådespelaren ställer frågor som tydliggör vilka sceniska handlingar 

som kan vara aktuella. Efterföljare till Brecht och Stanislavskij har formulerat dessa frågor på 

olika sätt, men som exempel kan nämnas: Vad vill jag (rollen) i scenen?  

 

Jerzy Grotowski inspirerades av Stanislavskijs tankar om betydelsen av de fysiska 

handlingarna för det sceniska arbetet och menade att skådespelarna skulle arbeta sig trötta 

med olika kroppsliga övningar. Detta för att komma förbi de spänningar och hinder som kan 

finnas på både det inre och yttre planet hos skådespelaren och därigenom frigöra förmågan att 

hitta det personliga uttrycket för det sceniska agerandet. Inom den tradition som Fo företräder 

ses skådespelaren mer som en gycklare – denne kan ha många och skiftande funktioner för att 

en historia ska kunna berättas på bästa sätt. Skådespelaren antyder och beskriver figurer 

istället för att göra psykologiskt realistiska människoporträtt. Brecht hade också fokus på 

berättandet men ville kombinera det med ett sceniskt gestaltande – en episk teater. Han 

eftersträvade att skådespelarna vid instuderingen av en roll skulle prova att hålla en viss 

distans till den genom att granska den kritiskt och alltså inte bara sträva efter att smälta 

samman med sin roll. Brecht menade att om den kritiska granskningen sedan fick ge avtryck i 

rollgestaltningen så skulle det hjälpa publiken att själv ta ställning till rollens handlingar i 

pjäsen (Järleby, 2001). 

 

Jennifer Lanipekun (2011) utforskar i sin avhandling kroppen som kommunikationsmedel i 

mötet mellan regissörer och vuxna aktörer inom operakonsten. Hon skriver att det är 

nödvändigt för regissören att ge support till varje individ på olika sätt och att detta sker på ett 

intuitivt sätt där olika aspekter av kommunikation används i syfte att få skådespelaren att gå 

ett steg längre. Lanipekun (2011) pekar ut en nyckelstrategi i denna kommunikation och det 
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innebär att regissören uttrycker sin intention med sin egen kropp, alltså i viss mån ’spelar 

före’. Genom detta kan ett eget minne som stämmer med det uttryck som visades, aktiveras 

eller triggas hos deltagaren själv. Författaren betonar att imitation är centralt vid allt lärande. 

 

2.4 Teater som grupparbete  

Sternudd (2000) skriver att det fria teaterlivet som blomstrade under 60-talet påverkade 

dramapedagogiken i Sverige starkt och att där fanns ett ifrågasättande av ” […] regissörens 

dominans och allmänt auktoritära arbetsförhållanden. Skådespelaren ville själv bestämma 

över sin produktion [...]” (Sternudd 2000, s. 54). Under 1960-talet inom den svenska teatern 

började det växa fram ett ensemblebetonat förhållningssätt där teatern tolkades som ett 

grupparbete. Innebörden av detta såg lite olika ut beroende av vilket sammanhang det gällde. 

Järleby (2001) exemplifierar med Göteborgs stadsteater där författarna Bengt Bratt och Kent 

Andersson lät pjästexten växa fram i samarbete med skådespelarna. I andra sammanhang 

kunde det vara att regissör och teatergrupp tillsammans utformade gestaltning av en redan 

befintlig text. Regissören Lars Engström (1999) betonar att teatern som grupparbete kan ta sig 

uttryck genom både innehåll, inriktning och arbetssätt. Vidare menar Engström (1999) att en 

teatersyn som förutsätter gruppen som medskapande ger skådespelarna möjlighet att ansvara 

för långt mer än den egna rollgestaltningen. Genom att välja pjäs och göra analysen och delta 

i diskussioner kring tolkningar och rolltillsättningar får skådespelaren även möjlighet att 

gestalta roller som hon/han vanligtvis inte gör. Som jag tolkar Engström i detta fall så innebär 

teatern som grupparbete en chans för skådespelarna att verka konstnärligt i större omfattning 

än enbart genom den egna rollgestaltningen. Skådespelaren blir så att säga delaktig i hela 

processen från ax till limpa istället för att i första hand uppfylla någon annans vision (som 

traditionellt sett skulle vara regissörens). Engström (1999) skriver vidare att detta i 

förlängningen innebär en chans till utveckling som skådespelare genom ett breddat register. 

Han framhåller också att i ett gruppbetonat arbetssätt blir regissörens uppgift mer pedagogisk 

än annars eftersom utgångspunkten är att tillvarata skådespelarnas egna visioner och ge dem 

utlopp för detta. 

 

Betoningen av teater som lagarbete kan förstås som ett slags förnekande av individen. Men 

Hans Hellberg som var ledare för den fria teatergruppen Narren under 60- och 70-talet 

menade att det ska ses som en dialektik mellan två poler – individ och grupp, där spänningen 
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mellan dessa tvåpoler används i ett samspel. Hellberg framför detta i en intervju som Järleby 

(2001) gjort med Hellberg i sin avhandling och Järleby (2001) menar själv några sidor längre 

in i avhandlingen att 

 

Ett sceniskt arbete kan leva i en spänning mellan individuella initiativ och individuell eller kollektiv 

anpassning. (Järleby 2001, s. 275) 

 

Jag tolkar Hellbergs tankar om dialektiken mellan de två polerna grupp och individ som 

rörande just detta som Järleby (2001) definierar som individuella initiativ och individuell eller 

kollektiv anpassning. I vart fall konsekvensen av innebörden i ordet dialektik när det gäller 

det praktiska arbetet på golvet. Kanske kan man också säga att i teaterns gestaltningsarbete så 

finns det sällan ett rätt och självklart sätt att till exempel lösa en scen på. Det handlar snarare 

om att prova och söka sig fram och där den ena idén kan leda fram till den andra, som 

slutligen bildar en tredje och slutgiltig lösning på scenen. Om denna process ska kunna förstås 

som dialektisk blir avhängigt av huruvida det är föreställningen som helhet som är i fokus för 

deltagarna. Då kan det växla mellan ett kollektivt och individuellt plan ifråga om initiativ och 

anpassning. Denna växelverkan uteblir om betoningen i arbetet ligger på individuella 

prestationer där det handlar om att glänsa på varandras bekostnad. Då blir teatern istället en 

arena för konkurrens och hierarkiska strukturer. Som jag ser det så rymmer teatern en 

möjlighet för det dialektiska mellan individuellt och kollektivt men det är inget som kommer 

per automatik genom konstformen utan bör förstås som ett val som ledaren/regissören gör, 

som ett förhållningssätt. 

 

2.5 Pedagogen som regissör 

Teaterpedagogen Viola Spolin, som har betytt mycket för improvisationsteatern, skriver 

(1972) att förutsättningen för teaterarbetet är att deltagarna känner frihet att uttrycka sig och 

att det förutsätter en jämlikhet i gruppen mellan såväl deltagarna som ledaren. Det innebär att 

inte se ledaren som den som sitter inne med det rätta svaret eller bedömningen i termer av bra 

eller dåligt på olika teaterlösningar. Detta eftersom det inte finns ett rätt sätt att lösa en uppgift 

på och det ligger i själva konstens natur. Ett sådant utpräglat ickeauktoritärt ledarskap kan 

bitvis vara svårbalanserat eftersom det trots allt är ledaren som är den som har erfarenheten. 

Men i längden är det mödan värt eftersom deltagarna själva får göra sina erfarenheter vilket 
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på sikt ger bättre kvalitet på arbetet (Spolin, 1972). En annan utmaning i ledarskapet, menar 

Spolin (1972), är att se till att alla i gruppen aktiveras samtidigt som var och ens förmåga till 

att delta respekteras. Grunden i allt som görs måste vara att var och en deltar av fri vilja hela 

tiden och det är ledarens uppgift att försäkra sig om att så är fallet. Pusztai (2000) uttrycker 

liknande tankegångar och skriver att den pedagogiska grunden i arbetet handlar om att det är 

den lustfyllda upplevelsen som ska motivera till fortsättning för deltagarna. Kent Hägglund
14

 

betonar barnens egen lust som grund för arbetet och beskriver dramapedagogens uppgift som  

 

[…] att fånga upp vad barnen i en grupp är intresserade av och få gruppens samlade resurser att verka 

i en och samma riktning. (Hägglund 2002, s. 114) 

 

Spolin (1972) betonar vikten av ett gott, icketävlande och ickejämförande gruppklimat 

eftersom teater är ett utpräglat lagarbete där medspelarna inte får uppfattas som motståndare, 

vilket gör att fokus flyttas bort från uppgiften och gör det konstnärliga resultatet spänt och 

ytligt. Om själva processen är den som hålls i fokus istället för slutresultatet så ger det ett mer 

avslappnat och tillåtande arbetsklimat. En sådan atmosfär är till gagn för vars och ens 

konstnärliga växande. Alltså även för de deltagare som är förmögna att prestera under press. 

Det är ett kumulativt arbete att tillägna sig skådespelarkonsten – det fördjupas och berikas för 

varje ny upplevelse. 

 

Kiki Lindell gör regelbundet Shakespearuppsättningar med studenter som skådespelare och 

har skrivit en doktorsavhandling om detta arbete. Lindell (2011) pekar på den utmaning och 

den osäkerhet som ligger i att som ledare gripa sig an en ny pjäs som man aldrig tidigare satt 

upp. Men denna osäkerhet får aldrig smitta av sig på deltagarna, utan det handlar istället om 

att ledaren ska förmedla en säkerhet med undertexten att det är fullt möjligt att lita på denne 

eftersom ledaren har varit med om liknande saker förut som lösts. Men ledaren måste 

parallellt med detta signalera att föreliggande pjäs eller scen är ny för alla inblandade och att 

utforskandet ska ske tillsammans. Här pekar alltså ledaren ut att arbetet är fullt möjligt att 

genomföra, vilket hon eller han vet genom sin erfarenhet, men att det lika mycket är fråga om 

ett utforskande för ledarens del där denne på förhand inte sitter inne med svaren. När det 

gäller manusbearbetning påpekar Lindell (2011) att hon måste stryka i pjästext för att få ner 
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omfång, passa antalet skådespelare och så vidare, men också för att utjämna rollstorlekar 

mellan deltagarna. Deltagarna får rangordna sina önskemål om rollval vilka sedan försöker 

tillgodoses. Lindell (2011) skriver med anledning av detta att det krävs en speciell sorts 

pragmatism i ett föreställningsarbete med pedagogiska förtecken. Som jag förstår det så 

menar Lindell (2011) att eftersom arbetet sker i ett pedagogiskt sammanhang så måste 

föreställningen också betraktas utifrån praktiska omständigheter. Vissa val görs för att 

deltagarna ska ges bästa möjliga förutsättningar till att klara uppgiften, de är inte 

professionella skådespelare och måste till exempel ha en anpassad mängd text. Kanske kan 

det beskrivas som en slags hänsyn som ledaren visar deltagarna? Lindell (2011) konstaterar 

att även fast hon bryter mot en mängd ’teaterregler’ i arbetet så blir det alltid en sevärd 

föreställning i slutänden. Jag tänker att det kanske är genom att hon bryter mot gamla 

teaterkonventioner som föreställningen blir just sevärd. Om Lindell (2011) hade låtit 

aktörerna härma hur det går till i ett traditionellt teaterarbete och rollbesatt efter sin egen 

smak, ej anpassat mängd teatertext, inte jämnat ut rollstorlekar och så vidare så hade resultatet 

antagligen inte blivit lika sevärt. Då hade deltagarna inte getts bästa möjliga förutsättningar 

för arbetet vilket påverkat slutresultatet. Vidare finns det all anledningen att ifrågasätta om ett 

konventionellt tillvägagångssätt i de berörda frågorna alltid ger det bästa resultatet även i 

professionella teatersammanhang!  

 

Els-Mari Törnquists (2006) avhandling berör lärares arbete med skolelever i en konstnärlig 

kontext – musikalproduktion. Hon betonar att ett kollektivt skapande rymmer en mängd 

utmaningar för läraren och att dennes professionella identitet är i rörelse. Törnquist (2006) 

identifierar fyra kategorier som beskriver hur lärarens roll till både deltagarna och 

musikalproduktionen förändras under de olika arbetsfaserna. Dessa roller kallar hon för 

Deltagaren, Handledaren, Ledaren och Konstnären. Törnquist (2006) sammanfattar de olika 

rollerna genom att beskriva fenomenet som att pedagogen baserar sina val utefter situationen 

och ständigt måste vara beredd på att byta perspektiv. Hon menar att föreställningsarbetet 

rymmer en inneboende arkitektur där olika arbetsinsatser måste ske i en bestämd ordning. 

Detta skapar behovet av ett ledarskap där olika egenskaper står i förgrunden beroende på var i 

processen man befinner sig. Jag misstänker att denna transformation av ledarskapet blir än 

mer kännbar för både lärare och deltagare inom skolans sfär än för en dramapedagog som 

verkar på till exempel en kulturskola. Där uppfattar jag att själva grunden för pedagogen är att 
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vara just ledare för gruppen, inte lärare och detta i sig ger en annan utgångspunkt. Men det 

betyder inte att ledarskapet inte förändras under resans gång med föreställningen. 

 

Törnquist (2006) påpekar att vi influeras och tar intryck av andra människors beteenden och 

handlingar och att detta är centrala omständigheter när det handlar om lärande och utveckling 

inom ett konstnärligt och pedagogiskt område. Med detta avser hon det musikaliska 

sammanhanget men jag utgår ifrån att det är möjligt att applicera även inom teaterns sfär. 

Törnquist (2006) lyfter också fram den ryske psykologen Lev Vygotskijs (Vygoskij 

presenteras närmare i denna uppsats teoretiska avsnitt) idéer om imitation som möjlig hjälp 

för att få en människa att gå utöver sin förmåga. Genom imitation och guidning av en vuxen 

förmår barn att göra mer i kollektiva sammanhang än annars. Min åsikt är att det kanske inte 

går att säga att det kan hjälpa en människa att gå utöver sin förmåga, det vore som något slags 

mirakel. Förmågan finns snarare latent men ännu inte prövad. Men kanske kan man säga att 

imitation är ett sätt att kliva över de hinder och spärrar som kan finnas eller att ta ett steg 

längre än det man själv prövat.  

 

Istvan Pusztai (2000) menar att dramalärare kombinerar olika metoder i teaterarbetet men att 

Stanislavskij är den största influensen. Vidare ser han spår av Brecht, Grotowskis träning med 

den fysiska teatern, mimträning samt Dario Fos gycklartradition. 

 

I sin masteruppsats undersöker David Fopp (2013) hur personregi med barn och unga går till. 

Han gör detta genom att intervjua ett antal teaterledare som får berätta hur de brukar göra och 

sedan identifierar Fopp (2013) de verktyg som teaterledarna använder sig av. Några är av 

kognitiv art – 1) Prata om ”varför” någon, en roll, gör något. 2) Vad någon, en roll, vill med 

en handling eller mening. 3)Vad man ska tänka medan man spelar en mening. Andra verktyg 

är mer kroppsliga – 1) Hitta nya rörelsemönster och uttryckssätt. 2) Agera ”som-om” man 

själv vore rollfiguren. Ytterligare verktyg betonar det samspelsmässiga – 1) Ta upp impulser 

från den andres blick eller situationen själv. Vidare finner Fopp (2013) att alla intervjuade 

lägger de exakta scenerierna för deltagarna sent i repetitionsprocessen. Jag noterar att Lindell 

(2011) däremot skriver att hon lägger dem i ett tidigt skede med motivet att hon tänker att det 

gör deltagarna trygga. Denna lilla notering från min sida belyser hur olika alla bedriver regi 

och att det kanske ur en del aspekter också handlar om vad man själv som pedagog känner sig 
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mest bekväm med. Tänk om det är Lindell som blir trygg av tidiga scenerier och att Fopps 

informanter själva tycker att det är svårt att lägga scenerier förrän andra bitar är klara? Fopp 

(2013) lyfter fram personregin som ett möte mellan ett barn och en vuxen som på allvar är 

intresserad av barnets skapande process och att det är en stund av gemensam lek och 

samarbete. Jag finner de tankarna fint sammanfattande för egentligen hela 

föreställningsarbetet/regin och kanske inte bara för personregin. 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Att ha teaterföreställningen som huvudmål för ett dramapedagogiskt arbete ser Sternudd 

(2000) som tillhörande det konstpedagogiska perspektivet. Enligt Sternudds (2000) indelning 

så tillhör alltså denna uppsats det konstpedagogiska perspektivet eftersom jag ämnar 

undersöka en viktig funktion i föreställningsarbetet; regissören. Därför uppfattar jag det som 

relevant att använda Sternudds tankar som grund för uppsatsens teoretiska perspektiv, 

eftersom hennes arbete är vetenskapligt förankrat och direkt knutet till dramapedagogiken. 

Vidare vilar uppsatsens teoretiska del på Lev Vygotskijs
15 

tankar runt barns skapande och 

inlärning vilka uppehåller sig en del runt teater. Min uppfattning är att dramapedagogiken 

bitvis låtit sig influeras av Vygotskij men att det oftast är John Dewey med flera som lyfts 

fram.  

 

3.1 Det konstpedagogiska perspektivet 

I det konstpedagogiska perspektivet är teaterföreställningen en viktig del av de pedagogiska 

målen – genom arbetet med att framställa en teaterföreställning kommer deltagarnas 

kreativitet och konstnärliga utveckling i fokus. Men förståelsen för mänskliga relationer är 

också något som bearbetas, det är en naturlig och integrerad del av detta fokus. 

Utgångspunkten för teaterarbetet kan vara litterära texter såväl som improvisationer, det är 

deltagarnas intressen och behov som avgör ledarens val av arbetssätt. Det konstpedagogiska 

perspektivet har alltså en pedagogisk bas för det sceniska arbetet där deltagarnas utveckling 

står i förgrunden. Den utvecklingen handlar om att i grupp uttrycka sig med teaterns språk – 

det vill säga med alla sina sinnen. Grundantagandet är att människan behöver och mår bra av 

att uttrycka sig i konstens form och i gemenskap med andra. Att träna på att uttrycka sig och 

göra sin röst hörd, såväl fysiskt som verbalt, kan ses som en grundläggande del av en 

demokratisk fostran. Genom det konstnärliga arbetet med teaterföreställningen förverkligas 

det bland annat när deltagarna blir medvetna om vad de vill uttrycka i olika scener kontra hur 

detta kan tolkas av en publik. Det konstnärliga perspektivet ser alltså ett starkt samband 

mellan deltagarnas utveckling och förmågan att kommunicera. Föreställningsarbetet är ett led 

i denna utveckling i och med att strävan är att den ska kunna tas emot av en publik (Sternudd 

2000).  
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Såsom tidigare nämnts i uppsatsen så har det tidvis inom dramapedagogiken funnits en 

diskussion rörande balansen mellan produkt och process. Det vill säga avvägningen mellan de 

pedagogiska avsikterna med arbetet kontra det konstnärliga teaterarbetet/föreställningen. 

Diskussionen har berört frågor om det är möjligt att förena dessa två aspekter i en slutprodukt 

som framförs publikt, eller finns det en risk att någon av de två sidorna får stryka på foten 

eller överbetonas? Sternudd (2000) påpekar att det hela tiden och parallellt funnits de som 

uppfattar att produkten, alltså föreställningen, är en del av den pedagogiska processen och 

således ett viktigt och naturligt arbetsmål. Bodil Erberth och Viveka Rasmusson (1996) 

beskriver föreställningen som ett stimuli för den kreativa processen, den är med andra ord en 

igångsättare och anledning till att skapa.  

 

Sternudd (2000) delar in det praktiska arbetet med föreställningen i tre faser: Inledningsfas, 

Ageringsfas samt Bearbetningsfas. Den inledande fasen är inriktad på att göra olika teater- 

och dramaövningar för att stimulera kreativitet och fantasi och anpassas efter deltagarnas 

mognad och behov. Pedagogens uppgift är att se till att det råder en bra stämning i gruppen så 

att alla kan känna sig trygga. För att kunna arbeta kreativt är det sociala samspelet deltagarna 

emellan centralt. Under den inledande fasen kan det också vara aktuellt att bearbeta de teman 

som föreställningen sedan kommer att beröra. Ageringsfasens arbetsprocess är inriktad på att 

skapa den konstnärliga formen, det vill säga – att ge det material som man arbetar med en 

gestaltning. Som tidigare sagt så kan utgångspunkten för detta vara till exempel en text eller 

ett tema. I de fall som det rör sig om en egen idé som gruppen har så handlar ageringsfasen 

om att söka sig framåt genom improvisationer.  

 

I Bearbetningsfasen sammansmälter innehållet i det man ämnar framföra med den estetiska 

formen. Det finns alltid oändligt många olika sätt att uttrycka ett givet innehåll. Sternudd 

(2000) skriver att bearbetningen av de spelade scenerna kan ske på olika sätt. Men hon 

hänvisar till Ward och Olenius och deras tankar runt hur detta kan ske – när en scen spelas 

upp under repetitionsarbetet så ska de deltagare som tittade på börja med att berätta sina 

tankar om det som de just sett. Därefter kan de som framförde scenen få delge sina tankar och 

därefter är det pedagogens tur att komma med sina infallsvinklar. Syftet med ett sådant stegvis 

förfarande är att deltagarna ska öva sig på att själva föra fram sina tankar och inte lära in ett 



 

 

 

17 

mönster av att det är pedagogen som sitter inne med de rätta svaren. Det reflekterande 

samtalet ska inte ha fokus på skådespelartalanger utan istället bör de beröra […] ”rollerna, 

handlingen, dialogernas täthet, ageringen, samarbetet, och tempot” (Sternudd 2000, s.61). 

Dessa komponenter diskuteras i relation till vad grupperna tillsammans avsett att förmedla 

med teaterns verktyg. ”Det är inte personerna som är i fokus utan vad de vill berätta med hjälp 

av teaterns språk” (Sternudd 2000, s. 61).  

 

Det är inte pedagogens uppgift att vara ensam regissör, utan det är alla som tillsammans skall berätta 

en historia och därför är det viktigt att alla är delaktiga i bearbetandet av de olika scenerna. (Sternudd, 

2000, s. 62) 

 

Som jag uppfattar det av Sternudds beskrivning av det konstpedagogiska perspektivets 

föreställningsarbete så är alla deltagarnas engagemang i hela processen en central pedagogisk 

faktor. Det är alltså inte frågan om att pedagogen tar på sig en renodlad regissörsroll för att 

sedan förverkliga sin konstnärliga vision – så som regissörsuppdraget traditionellt uppfattas. 

Vidare uppfattar jag Sternudds indelning av föreställningsarbetets tre faser som tydliggörande 

av dess komplexitet och de många aspekter som dramapedagogen i rollen av regissör har att 

förhålla sig till. Arbetet handlar på intet sätt om att sätta ett manus i händerna på deltagarna 

och sedan dirigera dem fram över scengolvet. 

 

3.2 Lev Vygotskij 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij intresserade sig för pedagogiska frågor rörande 

undervisning och inlärning. Han betonade människans historiska och sociala förankring – 

våra handlingar och beteenden utgår ifrån en historia som bottnar i tidigare generationers 

erfarenheter. Människans sociala dimension gör att erfarenheter kan kommuniceras oss 

emellan och därigenom tillägnas och införlivas även andras upplevelser i våra egna liv. Det 

sociala samspelet kan liknas vid ett kulturellt förråd som utväxlas i ett kulturellt sammanhang 

vilken också har en bestämd historisk förankring (Bråten, 1998). För denna uppsats räkning 

skulle det betyda att min undersökning av dramapedagogens regissörsroll bör utläsas i ljuset 

av den kultur som utgör teaterns värld såväl som pedagogikens. Den är även färgad av den 

historik som omgärdar desamma. Detta är faktorer som är ständigt närvarande och påverkar 

vår förståelse samt upplevelse. Vygotskij betonade samarbetet mellan vuxna och barn i 
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undervisningssammanhang, där barnets intuitiva begrepp möter den vuxnes vetenskapliga 

kunskap. Samarbetet kan förhoppningsvis förmå barnet att klara lite mer än det hade klarat av 

på egen hand. Avståndet mellan det som barnet kognitivt klarar av på egen hand kontra det 

som barnet förmås göra med stöd av till exempel en pedagog kallar Vygotskij för den 

närmaste, proximala, utvecklingszonen (Bråten, 1998). Pedagogiken bör rikta in sina 

ansträngningar på detta avstånd och inte uppehålla sig vid det som barnet redan klarar av på 

egen hand – planen bör vara att ligga snäppet före och alltså väcka de funktioner som finns 

slumrande inom den närmaste utvecklingszonen.  

 

I sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen skriver Vygotskij (1995) om hur barnets 

utveckling och kunskap ter sig inom de estetiska ämnena. Han menar att denna utveckling 

utmärks av en ökad medvetenhet och förmåga till differentiering, vilket står som en kontrast 

till leken som har en mer integrerad form. Vygotskij (1995) anser att samspelet med en vuxen 

är en central förutsättning för att barnet ska utvecklas och kunna nå ökad kunskap inom de 

estetiska ämnena. Jag tolkar innebörden av detta som att utvecklingen startar i den mer slutna 

lekens form, och i takt med barnets mognad och samspel med vuxna så förmår de sedan att 

betrakta sitt görande en bit utifrån samt att plocka ut användbara delar till en estetisk form. 

Vygotskij (1995) framhåller förmågan att urskilja vissa drag ur en komplicerad helhet och 

utesluta andra, mindre relevanta, som betydande för människans intellektuella och skapande 

utveckling. Att sedan kunna kombinera dessa delar till en helhet, ett system, är så att säga ett 

fullbordande av fantasin. Fantasin och leken ges alltså en form och gestalt och däri ligger 

själva strävan och drivkraften. Vygotskij (1995) skriver att den dramatiska formen står nära 

leken och att det är den konstart som står närmast leken. Teaterskapandet är nära barnet – det 

utförs genom handlingar som barnet gör själv och därigenom vävs det konstnärliga skapandet 

samman med den personliga upplevelsen. Jag finner detta som en tänkvärd analys gällande 

barnets förbindelse med teaterkonsten och tror att den även är möjlig att applicera på vuxnas 

länk till teatern. Eftersom teater bygger på handlingar direkt utförda av människor så finns det 

ett slags direktkanal till den personligt konstnärliga upplevelsen. Men som vuxna måste vi 

kanske återigen erövra leken för att kunna nå fram till teatern. 

 

Enligt Vygotskij (1995) så ligger de pjäser som barnen improviserar fram och själva hittar på 

närmare deras egen förståelse. Han uttrycker även att dessa pjäser förvisso inte blir av samma 

kvalitet som de som skrivs av vuxna författare men det är inte viktigt – det viktiga är istället 
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att de är del av den egna skapande processen. Det är just processen som är det centrala, att 

barnet övar på att förverkliga sin skapande fantasi. Därför, förklarar Vygotskij (1995), måste 

arbetet med föreställningen ske på ett sådant sätt att barnet upplever att det i lika hög grad 

spelar för sig själv som för en kommande publik, annars blir det svårt att hålla intresset vid liv 

under hela den skapande processen. Att Vygotskij betonar barnens egna pjässkapande som 

bärare av en annan kvalitet i relation till den vuxne författarens pjäser tolkar jag som att han 

avser faktorer som dramaturgi, ämnesval och så vidare, samt att dessa faktorer låter sig 

jämföras mellan barn och vuxna. Kanske är det bättre att hänvisa till kompetens än kvalitet – 

den vuxne har av naturliga skäl tillägnat sig mer kunskap inom området. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Min förhoppning är att kunna belysa den regi som förekommer i föreställningsarbetet och 

därigenom också synliggöra eventuella svårigheter som ligger inbäddade i det. 

Undersökningen syftar alltså till att förstå och synliggöra vad regissörsuppdraget innebär i det 

dramapedagogiska föreställningsarbetet med barn och ungdomar. Dramapedagogikens 

processer präglas av deltagarnas möjlighet att uttrycka sig själva och sina tankar samt rätten 

att vara medskapande. Därför syftar undersökningen även till att belysa hur 

dramapedagogerna hanterar denna grundhållning när de tar sig an regiuppdraget som i den 

historiska och konstnärliga kontexten traditionellt sett formulerats som ett ensamarbete där det 

är regissörens konstnärliga vision som ska uttryckas och uppfyllas. 

 

 Hur gör dramapedagogerna för att värna det dramapedagogiska förhållningssättet 

under föreställningsarbetet då regissörsrollen traditionellt sett, i den historiska och 

konstnärliga kontexten, uppfattats som ett enmansjobb? 

 Hur beskriver dramapedagoger regiuppdraget i föreställningsarbetet på ett 

kulturcentrum? 

 Hur gör dessa dramapedagoger i praktiken när de ger personregi? 
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5. Metod 

Här ges en beskrivning av de metoder som använts vid datainsamlingen – intervjuer med 

föreställningskartor där avsikten var att fånga var och en av dramapedagogernas innebörd av 

regissörsrollen på den gemensamma arbetsplatsen. Denna arbetsplats är till vardags alltså 

även min. Den andra metoden som använts är deltagande observationer som jag kallar 

snapshots. Philip Taylor (1996) menar att forskaren inte kan studera ett dramapass som en 

enskild händelse utan att detta måste sättas in i en kontext – inom till exempel vilken slags 

skola/verksamhet återfinns den studerade dramahändelsen? Med anledning av detta 

presenterar jag i metodkapitlet kort teatergruppsverksamheten på det kulturcentrum där 

undersökningen genomförts I föreliggande uppsats blir behovet uppenbart då alla intervjuer 

och observationer utspelar sig inom en och samma verksamhet. Kanske resultatet till och med 

kan utläsas som en arbetsplatskultur runt den diskuterade frågeställningen snarare än att det 

prompt ska uppfattas som ett tillvägagångssätt/syn som dessa dramapedagoger alltid 

använder/har eller använder sig utav? Om de arbetar som regissörer med en annan 

uppdragsgivare så är förutsättningarna andra och därigenom påverkas antagligen vars och ens 

tillvägagångssätt.  

 

5.1 Val av metod – föreställningskartor 

Jag valde att arbeta med föreställningskartor istället för traditionella intervjuer då jag önskade 

få till stånd en kreativ situation för intervjun/samtalet. Min förhoppning var också att det 

skulle skapa en mer jämlik situation än om jag i förväg hade formulerat specifika 

intervjufrågor. Gun-Britt Scherp (2003) och Hans-Åke Scherp har arbetat med skolutveckling 

och använt föreställningskartor i sitt arbete. Att använda metoden med föreställningskartor 

innebär, enligt Scherp (2003), ett försök att synliggöra hur en människa uppfattar ett visst 

fenomen, ett försök till att förstå någon annans föreställningsvärld. Varje människas 

föreställningsvärld byggs upp av de erfarenheter som vi gör. Att använda föreställningskartor 

bär mer karaktären av ett samtal än ett regelrätt intervjuande genom att man tillsammans 

skapar en grafisk representation av den aktuella frågan. Det handlar om ett samarbete men där 

det tveklöst är den tillfrågades uppfattning som är i fokus och det är inte heller ett 

diskussionsforum. Huvuduppgiften för samtalsledaren är att ställa fördjupande frågor för att 

den man pratar med ska kunna åskådliggöra sina föreställningar. Metoden har sina rötter i 

konstruktivistisk
16

 och gestaltteoretisk teori om lärande och utveckling och har använts i flera 

                                                      
16

 Konstruktivistisk teori menar att aspekter av verkligheten är socialt konstruerade vilket innebär att de är 

produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. Nationalencyklopedin, 

konstruktionism, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism, hämtad 2015-03-01 
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undersökningar vars ambition varit att förstå skolutveckling. Det praktiska material som kan 

vara bra att använda vid denna sorts intervju är självhäftande lappar/post-it-lappar samt ett 

stort papper och ett bord att lägga pappret på så att den som intervjuar kan skriva och den 

intervjuade kan läsa det som skrivs (Scherp, 2003). 

 

5.2 Upprättande av föreställningskartor 

Totalt fem intervjuer med metoden föreställningskarta har genomförts till denna undersökning 

och varje session tog cirka sextio minuter att genomföra. Jag inledde varje intervju med att 

kort redogöra för mitt syfte och också kort presentera innebörden av att göra en 

föreställningskarta. Vidare betonade jag att det överhuvudtaget inte handlade om att jag skulle 

göra en värdering av vederbörandes förståelse av regiuppdraget. Istället underströk jag att 

avsikten var att jag skulle försöka skapa mig en fördjupad bild av uppdragets innebörd för 

personen ifråga – den innebörd som denne byggt upp genom sina erfarenheter av att vara 

regissör i arbetet med teateruppsättningar på detta kulturcentrum. Vidare frågade jag om det 

gick bra att jag spelade in intervjun vilket ingen misstyckte till. Sedan påbörjades det konkreta 

arbetet med att skapa föreställningskartan. 

 

Min huvudfråga var: Vad innebär det för dig att vara regissör i föreställningsarbetet på detta 

kulturcentrum? Efter att ha försäkrat mig om att de intervjuade förstått frågeställningen så bad 

jag dem att formulera svaren i form av sammanfattande ord/nyckelord på post-it-lappar och 

sätta upp dem hur som helst på det stora pappret. Jag berättade också att de sedan skulle få 

förklara innebörden av huvudorden lite närmare. Ibland hjälpte jag till med skrivandet när det 

föll sig naturligt, lusten att berätta kunde ibland ta överhanden och då fick jag skriva efter att 

först ha frågat om det berättade kunde uttryckas med huvudordet. När de intervjuade var 

färdiga med detta så bad jag att de skulle sortera och gruppera lapparna, flytta runt dem – 

fanns det några som hörde ihop och fanns det något sätt som de önskade att placera ut 

lapparna på? När de intervjuade var färdiga så bad jag att få en närmare beskrivning och 

förklaring till huvudordens innebörd för dem. Jag försökte att skriva ner kärnan i det som 

sades i kort meningsform bredvid respektive lapp. Nästa steg blev att fundera på vilka 

delar/ord/grupper som hörde ihop och hur de påverkar och relaterar till varandra och vilka 

delar som inte påverkar varandra. Det markerade jag eller de intervjuade med tuschpenna, vi 

drog streck och pilar och ringade in vissa fält. När de intervjuade kände sig nöjda/färdiga så 
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tittade vi tillsammans på kartan och avrundade med att prata lite om hur den gestaltade sig 

som helhet. 

 

5.3 Val av metod – snapshots 

Att jag kallar observationerna för snapshots beror på att det är ögonblicksbilder som jag 

försökt att fånga, korta besök då jag sett ledaren arbeta praktiskt på golvet med en grupp på 

väg mot föreställning. Mitt fokus har under dessa stunder varit mycket specifikt – på vilka sätt 

ger ledarna personregi? Louise Cohen et al (2007) beskriver snapshots som analyser av 

särskilda situationer, händelser och fenomen vid ett enskilt tillfälle. Som jag tolkar det så går 

det att ställa som kontrast till observationer som är kontinuerligt återkommande och sträcker 

sig över en längre tid och där frågeställningen har en mer omfattande karaktär. Mitt motiv till 

att använda metoden var en önskan att få se dramapedagogerna arbeta praktiskt, att få se 

exempel på hur de ger personregi. Jag hoppades på så vis kunna få fler infallsvinklar till mina 

frågeställningar då det är två helt olika saker att prata om sitt görande kontra att faktiskt utföra 

i praktiken. Jag var alltså inte ute efter att lyfta fram det karaktäristiska för respektive 

dramapedagogs registil – om det hade varit avsikten så hade återkommande observationer 

varit nödvändiga. Istället sökte jag efter de drag i personregin som förenade dem. 

 

Man kan definiera min roll vid observationstillfällena som deltagande observatör. Jag låtsades 

inte vara en fluga på väggen utan satt väl synlig med mitt anteckningsblock och hade ett visst 

mått av samspel med ledaren och teaterdeltagarna. Till exempel skrattade jag och applåderade 

när det föll sig naturligt. I min funktion som observatör bedömde jag det som att det skulle 

påverka stämningen i gruppen negativt om jag satt och såg helt oberörd ut inför det som 

faktiskt utspelade sig på en scen. Jag försökte dock hålla mig så mycket som det bara gick i 

bakgrunden utan att det skulle kännas obekvämt för deltagarna. För att få fram trovärdiga data 

så måste observatören interagera med deltagarna, annars riskerar de bli stressade och känna 

sig objektiverade, skriver Katrine Fangen (2005). Med observationerna ville jag se hur 

ledarna gör när de ger personregi under repetitionsarbetet – vilka sätt använder de sig av? 

Detta hade jag inte uttalat konkret för ledarna, utan jag bad helt enkelt om att få vara med och 

göra en observation, men de visste om mitt intresseområde – regi. Ledarna frågade sina 

grupper en träff innan om det gick bra för dem att jag kom och satt med. Jag var tydlig i mötet 

med teaterdeltagarna att det var ledarna som jag skulle studera och inte dem.  
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5.4 Genomförande av snapshots 

Jag genomförde en snapshot av varje intervjuad dramapedagogs regiarbete under ett 

dramapass som varade i två timmar vartdera och som hölls på den gemensamma 

arbetsplatsen. Totalt blev det sex observationstillfällen eftersom jag satt med vid två 

repetitioner med en av dramapedagogerna då denne arbetade med två olika grupper. 

Snapshotsen är genomförda mellan januari 2012 och april 2012, vilket gör att ledarna och 

deras grupper är i olika faser i repetitionsarbetet eftersom tidpunkten för allas premiärer sker i 

maj 2012. Varje fas bär sin egen karaktär och som också präglas av ledarens och gruppens 

temperament vilket kan göra att vissa sätt att kommunicera personregi återkommer oftare för 

att till exempel tidsbrist kräver det. Var och en av ledarna har sin egen stil som regissörer men 

jag har snarare letat efter det som jag uppfattat som gemensamma nämnare för 

personinstruktionen, det som förenar istället för det som skiljer dem åt. Hade avsikten istället 

varit att finna vars och ens olikheter i registil så hade traditionella observationer varit mer 

lämpliga då de sträcker sig över en längre tid. Då alla grupper befann sig i olika 

repetitionsfaser är det även svårt att peka ut vad som handlar om någons registil kontra till 

exempel tidsbrist. Under mina betraktande pass gjorde jag stödanteckningar som jag sedan 

renskrev. För att återskapa glimtar av mina iakttagelser och försöka förmedla lite av 

atmosfären i teatergrupperna så valde jag ut delar ur de renskrivna texterna som kunde vara 

representativa för uppsatsens syfte. Det var också ett försök att synliggöra grundvalarna för 

mina tolkningar. 

 

5.5 Urval 

Anledningen till valet av plats för undersökningen är att jag uppfattar det som en tämligen 

representativ plats för en stor del av det teaterarbete som försiggår runt om på landets 

kulturskolor och kulturcentra. De barn och ungdomar som deltar gör det som en 

fritidssysselsättning och varje år avslutar teatergrupperna med att framföra en föreställning.  

 

Jag tillfrågade alla verksamma teaterledare på ovan nämnda plats (då sju stycken) om de ville 

delta i undersökningen varav sex stycken svarade ja, men en föll sedan bort på grund av 
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svårigheter kring tid att ses. Jag genomförde sex stycken deltagande observationer/snapshots 

eftersom jag närvarade vid en av ledarnas två olika teatergrupper (övriga ledare hade bara en 

grupp var). Tre av ledarna är utbildade dramapedagoger och de andra två har annan 

pedagogisk utbildning samt teaterutbildning och den längsta anställningstiden på platsen. Alla 

känner sig väl förtrogna med begreppet dramapedagogik och arbetsplatsen som helhet säger 

sig vilja arbeta med ett dramapedagogiskt förhållningssätt. Detta syns också på 

organisationens hemsida där ord som teaterskola eller teaterutbildning aldrig omnämns 

gällande teatergruppsverksamheten. Istället betonas allas möjlighet till deltagande och rätt att 

uttrycka sin egen personlighet. Tiden som var och en varit anställd på detta kulturcentrum 

varierar mellan cirka två år och trettiofem år. Av informanterna är fyra kvinnor och en man. 

Detta gör att jag i resultatdelen använder ordet hen för att skydda den manliga informanten 

som annars blir allt för lättidentifierad. Åldern på informanterna vid intervjutillfället är mellan 

tjugosex år och femtionio år.  

 

5.5.1 Kulturcentrum 

Teatergruppsverksamheten på det aktuella kulturcentrumet är bara en del av det arbete som 

sker inom organisationen, där görs också interaktiva program riktade mot skola och förskola 

samt fortbildningar för pedagoger med mera. Men föreliggande uppsats berör enbart det 

teatergruppsarbete som vänder sig till barn i åldern 10 – 19 år. Totalt deltar cirka 200 barn i 

den verksamheten. Deltagarna, 12 stycken i varje grupp, har det som en fritidsaktivitet och ses 

1 gång i veckan under 90 – 120 minuter per träff. Grupperna är åldersindelade och hålls 

samman genom åren, men om någon deltagare slutar tas nya deltagare in. Det betyder att i en 

och samma grupp kan finnas deltagare som är såväl nybörjare som mer erfarna. Huvudman 

för verksamheten är en kommun och verksamheten är organiserad under kulturnämnden. 

Verksamheten startade 1974, under annat namn, och hade Vår teater som förebild. På 

hemsidan står det att man i teatergrupperna får göra teaterlekar, dramaövningar, roliga 

improvisationer och vara med i en föreställning som kanske framträder inför en publik. 

Vidare står ” Vi arbetar med FN:s barnkonvention som ledstjärna och ett av våra viktiga mål 

är att våra deltagare ska finna ett personligt sätt att uttrycka sig på och känna sig sedd och 

respekterad för den hon eller han är.” Med hänvisning till etiska aspekter så anger jag här inte 

källan för hemsidan då det skulle ange platsen för min undersökning. 
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Varje år arrangeras en teaterfestival där teatergrupperna spelar upp olika pjäser för publik, det 

är dock inget tvång att delta i detta. Till festivalförberedelserna anställs en sömmerska och 

särskilt de äldre grupperna erbjuds hjälp med att ordna den kostym som inte går att hitta i det 

egna kostymförrådet. Gruppledarna kan också få stöd med musik, ljus och viss scenografi 

samt mask. 

 

5.6 Tillvägagångssätt vid tolkning och analys 

Jag uppfattar det pedagogiska regissörsarbetet som hemmahörande inom en praktisk 

kunskapstradition, det är ett arbete som inte enbart kan läras in vid en skolbänk utan det är 

själva görandet och reflektionen över detta som skapar den behövliga kunskapsbanken. Bengt 

Molander (1996 s. 38) skriver att kännetecknande för de praktiska kunskapstraditionerna är att 

dess kunskap förs vidare och skapas genom ” […] föredöme (till exempel från mästare till 

lärling), övning, och personlig erfarenhet. Detta kan kallas – tyst kunskap – […]”  Uttrycket 

visar att kunskapen inte finns i en direkt överförbar ordkombination utan i själva 

verksamheten. Så uppsatsen kan ses som ett led i denna reflektion och med hjälp av 

forskningsmetoden föreställningskartor har jag försökt låta informanterna sätta ord på denna 

tysta kunskap i sitt regiarbete. Vidare har jag genom observationer prövat att sätta ord på 

deras faktiska görande i praktiken gällande personinstruktion. 

 

Jag uppfattar att denna uppsats undersökningsmetoder ansluter sig till den hermeneutiska och 

fenomenologiska traditionen. Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse och 

ursprungligen riktades detta intresse mot olika texter skriver Per-Johan Ödman (2007). Att 

tolkningsakten både är en fri och bunden handling uttrycker Bengt Kristensson Uggla (1994) i 

sin avhandling, vilken är en studie i filosofen Paul Riceours projekt. Tolkningsakten är fri att 

uttrycka något nytt men grunden för den, själva utgångspunkten är redan given. På så sätt kan 

tolkningen även uppfattas som bunden. Som jag förstår innebörden av detta och översatt till 

arbetet med analysen så har jag mina informanters berättelser om regissörsarbetet, mina 

snapshots samt tillgång till tidigare forskning i ämnet – detta är grunden och det redan givna. 

Utifrån materialet startar sedan min tolkning, mitt fria försök att förstå. Men helt fri kan jag 

aldrig vara eftersom utgångspunkten redan är given så är det där jag måste starta mitt arbete, 

det finns en förankring. In i tolkningen bär jag dessutom med mig min förförståelse och 

ämnets historia vilket också kanske kan förstås som en del av det redan givna materialet. 
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Ödman (2007) refererar till filosofen Martin Heidegger
17

 som menade att all förståelse går 

utöver sitt eget objekt, det går inte att enbart söka hos det studerade utan när förståelsen väl 

har uppnåtts så innebär det att den rört sig i ett vidare sammanhang än det omedelbara.  

 

Edmund Husserl
18 

kan sägas vara grundare till den fenomenologi som har levt vidare in i våra 

dagar. Genom att en mängd fenomenologiska undersökningar företogs av olika filosofer så 

kom det så småningom att utkristalliseras olika inriktningar vilka professor Jan Bengtsson 

(2001) identifierar som existensfilosofisk, antropologisk och hermeneutisk fenomenologi. 

Beroende på inriktning och uttolkare så varierar filosofin och egentligen kanske det är 

rimligare att tala om fenomenologier än att tala om det i bestämd form. Men i dem alla finns 

en slags kärna som innebär en strävan efter att inte ta något för givet ”[…] varken 

vetenskapliga teorier, sunda förnuftet eller vilka som helst andra åsikter” (Bengtsson 2001, s. 

26). Syftet är att ge en så rättvis bild av det studerade som möjligt, inte att tvinga in det i en 

förväntad form. Ödman (2007) uttrycker liknande tankegångar när det gäller hermeneutiken, 

där råder inte heller en fast metod med ett statiskt regelverk att följa utan det finns en 

mångfald av olika synsätt och inriktningar. Den erkänner att det finns flera sätt att förstå 

världen och olika företeelser på.  

 

Jag transkriberade intervjusamtalen och läste sedan dessa texter vart och ett i sin helhet. 

Därefter formulerade jag flera huvudrubriker för varje text – dessa var formulerade som korta 

meningar. Dessa huvudrubriker innefattade sådant som jag upplevt som engagerande och 

tydliga områden i informanternas berättelser. Helt enkelt de områden som den intervjuade 

själv valt att prata om i association till att vara regissör i föreställningsarbetet på aktuellt 

kulturcentrum. Sedan skapade jag de slutgiltiga kategorierna. Dessa vaskades fram genom att 

jag sökte efter de gemensamma dragen i var och en av dessa huvudrubriker. Med mig in i den 

processen hade jag minnet av skapandet av föreställningskartorna som jag och informanterna 

gjort.  

                                                      
17

 Martin Heidegger (1889–1976) en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer, ett av hans tidiga 

huvudarbeten är Sein und Zeit som utgavs 1927. Nationalencyklopedin, Martin Heidegger, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/martin-heidegger, hämtad 2015-03-03 

18
 Edmund Husserl (1859–1938) Nationalencyklopedin, Edmund Husserl, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/edmund-husserl, hämtad 2015-03-03 
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Efter genomförda snapshots läste jag mina anteckningar från respektive 

föreställningsrepetition och sammanfattade intrycken till korta berättande texter. 

Anteckningarnas fokus berörde den konkreta personregin som jag uppfattat att 

dramapedagogerna använt. De typer av personregi som användes mest frekvent av 

dramapedagogerna identifierade jag som kategorier och gav beskrivande rubriker. 

 

5.7 Tillförlitlighetsfrågor 

Enligt den kvantitativa forskningstraditionen ska en undersökning och dess resultat bedömas 

utifrån begreppen validitet och reliabilitet samt objektivitet. Fangen (2005) refererar till olika 

forskare som föreslår alternativ till dessa begrepp när det avser den kvalitativa 

undersökningen. Särskilt lyfter Fangen (2005) upp Lincoln och Gubas
19

 förslag om 

trovärdighet vilket skulle kunna förstås som en utvärdering av om forskningens genomförande 

skett på ett förtroendeingivande sätt. Vidare berör det forskarens tolkningar och dess kvalitet 

och huruvida dessa refererar till annan gjord forskning. Ytterligare aspekter gäller studiens 

möjlighet att generalisera resultaten (Fangen 2005). Det vill säga om dess slutsatser är möjliga 

att applicera till andra sammanhang. Svaret på om min forskning genomförts på ett 

förtroendeingivande sätt blir upp till andra att avgöra, men jag har försökt att redogöra för 

mitt tillvägagångssätt så noggrant det varit möjligt. Mina tolkningar refererar till annan 

forskning men kvaliteten på tolkningarna blir upp till läsaren att avgöra. Angående denna 

studies möjlighet att generalisera resultaten så finner jag undersökningens underlag allt för 

litet för att kunna dra sådana slutsatser. 

 

Jag upplever att frågeställningen var formulerad på ett sådant sätt att de tillfrågade hade 

möjlighet att själva lyfta fram sina egna aspekter. Till skillnad från om jag till exempel hade 

frågat efter regissörsrollens estetiska dimensioner, då hade det funnits ett förgivettagande från 

min sida om att vederbörande tänkte i de banorna vilket inte alls är säkert. I min B-uppsats i 

dramapedagogik undersökte jag föreställningsarbetets demokratiska aspekter genom ett 

fokussamtal. Då upptäckte jag problematiken med att hålla undersökningsfokus utifrån ett av 

mig formulerat förgivettagande. Jag efterfrågade alltså något som inte var explicit på agendan 

                                                      
19

 Lincoln, Yvonna S. & Guba, Egon G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage 
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för informanterna. Men i denna uppsats upplevde jag som sagt att de intervjuade hade god 

möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning av regiuppdraget och inte pådyvlades mina 

föreställningar om innebörden. 

 

5.8 Etiska aspekter 

Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009) lyfter fram fyra punkter som de kallar 

osäkerhetsområden när det gäller etiska frågor i kvalitativ forskning; informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. De föreslår att man stämmer av dessa 

områden under arbetet med undersökningen för att försäkra sig om att de etiska aspekterna 

värnas. 

 

När det gäller forskning som involverar människor ska de informeras om forskningens syfte 

och metoder och därefter själva bestämma om de vill delta eller inte, det krävs så kallat 

informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag berättade för deltagarna om 

intresseområdet för min kommande uppsats och hur jag tänkt genomföra datainsamlingen och 

att det var frivilligt att delta. För att skydda deltagarnas integritet så använder jag ordet hen i 

resultatpresentationen för att inte peka ut enskilda deltagare inför varandra i arbetslaget då det 

bara var en man bland informanterna. Jag lät informanterna läsa kapitlet Tolkning och 

resultat, både gällande föreställningskartor och snapshots när det var färdigställt. Eftersom det 

finns en mycket begränsad mängd kulturskolor och kulturcentra, och möjligheten att 

identifiera platsen därigenom är ganska lätt, så blev det extra angeläget att deltagarna kunde 

stå för sina uttalanden och att jag uppfattat dem rätt. Det var ingen som hade några 

invändningar mot hur jag uppfattat deras resonemang. Jag har varit noga med att förvara 

dokument såsom inspelningar, transkriberingar och föreställningskartorna på ett sådant sätt att 

de inte ska kunna komma i orätta händer. När det gäller konsekvenser vid publiceringen av 

uppsatsen så kan jag inte se några negativa aspekter som skulle kunna uppstå för vare sig 

informanterna eller organisationens som sådan.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att intervjuforskning är interaktiv forskning och att det 

är förenat med vissa risker, som att informanterna kan delge sådant som de senare kan 

uppfatta som något som de velat behålla för sig själva, att det blir för intimt. En annan risk är 
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att forskaren identifierar sig med informanterna så att distansen förloras. Då presenterar och 

tolkar forskaren materialet enbart ur deltagarnas perspektiv. I denna undersökning är detta en 

extra stor risk då jag själv tillhör arbetsplatsen och informanterna således är mina kollegor. 

Jag har varit medveten om detta under arbetets gång och har försökt att förhålla mig till 

problematiken genom att betrakta min forskarroll som just en roll i betydelse att det är en 

uppgift som jag tar på mig för en stund och sedan kliver ur. Detta till skillnad från den 

normala arbetssituationen då jag är en del av arbetslaget. Arbetsuppgiften som regissör i 

teatergrupperna är något som utförs av dramapedagogerna enskilt, inte tillsammans i 

arbetslaget. Jag har alltså aldrig tídigare sett mina kollegor ge regi eller diskuterat uppgiften 

på ett så här nära sätt som under intervjun med föreställningskartorna. Det har säkerligen 

underlättat möjligheten till distans. De har i viss mån varit främlingar i betydelsen att jag inte 

känt dem i egenskap av regissörer i teatergrupperna. 

 

Det etiska dilemmat med forskarrollen omfattar också den asymmetriska maktrelationen som 

vanligen finns mellan forskare och intervjupersonerna, där forskaren är den som innehar 

maktpositionen (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har försökt vara medveten om detta dels 

genom att låta informanterna ta del av kapitlet Tolkning och resultat. Och dels genom mitt val 

att använda föreställningskarta som intervjumetod då jag uppfattar metoden som en möjlig 

utgångspunkt för ett jämlikt samtal. Informanterna kunde styra inriktning på samtalet och jag 

kunde inte gömma mig bakom en förberedd frågelista. 
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6. Tolkning och resultat 

Tolkningen av resultatet presenteras i två delar – en som baserar sig på de utsagor som 

framkom under arbetet med föreställningskartorna, det vill säga dramapedagogernas 

innebörder av regiuppdraget. Dessa presenterar jag under olika kategorier vilkas benämningar 

anger vad jag uppfattat som centrala och gemensamma innebörder av regissörsrollen. Den 

andra delen baseras på mina observationer/snapshots av dramapedagogernas arbete med 

personregi. Först redogörs för tolkningarnas utfall gällande föreställningskartorna.  

6.1 Resultat – föreställningskartorna 

Innebörden av regissörsrollen ter sig bred i en pedagogisk kontext som denna genom att den omfattar 

många olika roller i föreställningsarbetet som vanligtvis, inom den traditionella teatern, hanteras av 

andra yrkesgrupper. Till exempel scenograf och ljussättare och kostymör – även om informanterna i 

denna undersökning får visst stöd med dessa sysslor av andra yrkesgrupper så handlar det då mer om 

hjälp med tillverkning eller genomförande. Det är ändå regissören och gruppens val att bestämma vad 

det är för slags ljus som önskas och vilken scenografi som ska finnas. I mina intervjuer framträder 

deltagarnas egen lust till vad som ska spelas som avgörande för pjäsvalet. Men då en grupp sällan är 

en homogen samling människor så prövar ledaren att balansera de olika viljorna till en möjligt 

genomförbar föreställning. Vidare omfattas givetvis regissörsrollen av en mängd pedagogiska aspekter 

på ett sätt som vanligtvis inte innefattas av regissörsrollen. Men pedagogrollen omfattas också vice 

versa av teaterns konstnärliga aspekter. 

 

6.1.1 Leda gruppens vision 

Om man kan säga att den gängse regissörsrollen inom den professionella teatern innebär att 

leda teatergruppen mot en föreställning där det i huvudsak är regissörens vision som färgar 

arbetet, så kan man sammanfattningsvis säga att regissörsrollen enligt dramapedagogernas 

beskrivningar av denna undersökning utgår ifrån ett diametralt motsatt förhållande. Här är det 

istället regissörens uppgift att uppfylla gruppens visioner i ett nära samarbete med varandra. 

 

När man ska välja vad man ska göra då är det så viktigt att känna att man har med sig gruppen och 

att de verkar tycka att det är kul och sådär. 

 

Fundamentet för arbetet framstår utifrån citatet som att deltagarnas engagemang och intresse 

väcks för det material som man väljer att utgå ifrån i föreställningsarbetet. Materialet är den 
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första bilden av slutmålet – den färdiga pjäsen – och om det ska vara mödan värt att nå dit 

fram så är deltagarnas lust en absolut förutsättning. Det första steget i föreställningsarbetet 

beskrivs av samtliga ledare som en lyssnande och diskuterande fas där gruppens tankar och 

idéer får komma fram.  

 

Dom här barnen har ju valt att gå på teater och vi jobbar mycket med – vad vill dom, vad tycker dom 

är kul. Det är ju inte som att dom går i en teaterskola där jag är en teaterlärare och nu ska vi lära 

oss det och det utan det handlar ju om deras skapande. Om det ska handla om deras skapande då är 

det ju klart att då måste jag ju också lyssna. Man ger alltid av sig själv när man jobbar med teater. 

 

Här betonas att dramapedagogen inte är en lärare som ska lära ut teater vilket i sin tur präglar 

pjäsarbetet genom att fokus då ligger på deltagarnas egen lust till skapande. De första frågorna 

som ledaren då diskuterar med gruppen är bland annat: Vilken sorts pjäs vill dom göra? Detta 

diskuteras ofta utifrån termer av genre, även om det ordet inte används explicit. Med genre 

avser jag här till exempel skräck/komedi/deckare/tragedi. Kanske kan man se det som en 

första tråd att börja dra i och en första grovsortering av alla de möjligheter som finns. Att 

prata om stil på pjäsen, genre, blir ett begripligt sätt för deltagarna att kommunicera på – varje 

teatergenre rymmer ett antal konventioner som deltagarna är förtrogna med. Även om denna 

förtrogenhet inte kommer direkt från teatererfarenheter så finns det en stilmedvetenhet från 

filmens värld och litteraturens. I vart fall så länge deltagarna har samma kulturella bakgrund! 

 

En annan fråga som framstår som central för dramapedagogen och gruppen att hantera är 

huruvida ett färdigt manus ska användas eller inte. Ibland har deltagarna förslag på färdiga 

pjäser eller någon typ av berättelse som de vill dramatisera eller så är de intresserade av ett 

tema att utforska och sedan skapa sitt eget manus. Dramapedagogen deltar aktivt i samtalen 

om manus, teman och vilken sorts pjäs som ska göras och för fram sina åsikter men kan också 

vara den som föreslår en pjäs eller ett arbetssätt. 

 

Det har ju varit mycket att balansera allas viljor och önskningar och många gånger skulle jag vilja 

sätta ner foten och säga nej nu skiter vi i det här och så går vi och leker kurragömma istället och så 

kommer ni aldrig att hitta mig för jag gömmer mig längst in i kostymförrådet. 

 

Ovanstående är berättat med mycket skratt och glimten i ögat men ger en bild av det svåra i 

arbetet för ledaren och hur frustrerande det bitvis kan vara. Att leda någon annans vision är 
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inte en lätt uppgift, särskilt då en grupp aldrig är en samling homogena människor. Det blir då 

ledarens uppgift att jämka och förhandla bland alla önskningar och visioner. I flera intervjuer 

framkommer att det är dramapedagogens roll att vara drivande i projektet – att vara den som 

ser till att projektet blir av och klart och att det kan vara en stressande roll. Det framstår som 

en paradoxal uppgift att hela tiden visa gehör för deltagarnas behov, visioner och önskningar 

– samtidigt som ledarfunktionen ska vara drivande.  

 

 [...] dom vill ju göra en pjäs men alltid förstår dom inte vad det innebär[kräver]av dom själva.  

 

Eftersom barnen inte har de referensramar som kan behövas för att förutsäga vidden av sina 

föreställningsplaner så blir det ledarens uppgift att förutse vad som är rimligt för gruppen att 

gripa sig an. Det är inte självklart för deltagarna vad det kommer att krävas av egen insats i 

arbetet eftersom kanske tidigare erfarenhet saknas dessutom. Men även när erfarenhet av 

pjäsarbete finns så är varje föreställning unik och den egna insatsen kanske inte helt kan 

utkristallisera sig annat än under repetitionens gång.  

 

6.1.2 Dramatiker och dramaturg 

Att sammanställa det material som gruppen ska arbeta med uppfattar jag som mycket centralt 

i dramapedagogernas uppgift, där de tar ett stort ansvar genom att sammanställa det manus 

som ska användas. Efter att val av förutsättningar för den kommande föreställningen har 

gjorts så vidtar arbetet med att färdigställa ett manus. I de fall som arbetet inte utgår ifrån ett 

färdigt manus innebär dramapedagogens arbete i första hand att iscensätta improvisationer 

som så småningom kan leda fram till någon form av manus. 

 

Och då kom jag med en scenografi och en ljudinspelad inledning med att det regnar och man hör 

steg och det bankar på dörren och en kommer in och då är det en som har blivit mördad. Och så 

började vi fantisera om vem har blivit mördad och varför och så fick dom prova i två grupper och 

vara olika karaktärer och så tog jag alla dom här karaktärerna och så skrev jag helt enkelt ihop ett 

manus och lite av deras intriger men la även till saker som jag tyckte behövdes och sådär för att det 

skulle sitta ihop. Och det skulle vi ju kunna ha gjort tillsammans men det är ju också det här med 

tiden – man träffas en gång i veckan två timmar – det är ju så kort om tid när man som vi gjorde 

började i februari. 
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I citatet beskriver ledaren hur manusframställningen sett ut i en av hens grupper. Deltagarna 

har fått en dramatisk situation som utgångspunkt – ett mord. De fick även en visuell 

inspirationskälla i form av en antydd scenografi samt stimuli för hörseln – regnet, stegen och 

knackningarna. Sedan fick gruppen improvisera kring vad som kunde ha hänt och ledaren fick 

uppslag till karaktärer och intriger men kunde också lägga till element som behövdes för att 

skapa en historia. Arbetsgången som beskrivs ovan ledde alltså fram till ett fullständigt manus 

med utskrivna repliker för var och en av pjäsens karaktärer, skrivet av ledaren. 

 

Manusprocesser kan se ut på vitt skilda sätt men gemensamt för dem alla i denna 

undersökning är att ledaren tar ett stort och handfast ansvar för detta arbete. De 

manusvarianter som förekommer i intervjuerna är: 

 Stolpmanus – skrivet av dramapedagogen med inspiration av gruppen 

 Förkortat och bearbetat färdigt manus – dramapedagogen bearbetar en existerande pjäs 

 Manus som deltagarna hittar på själva utifrån ett valt tema – dramapedagogen skriver 

en del repliker utifrån improvisationer och deltagarna författar en del repliker – också 

utifrån improvisationer 

 Manus utifrån en känd saga/berättelse – antingen dramapedagogen eller en deltagare 

skriver manus utifrån händelseförloppet med rum för en del improviserade repliker 

och till viss del utskrivna repliker 

 Manus skrivet av dramapedagogen utifrån gruppens idé – med utskrivna repliker 

 

Oavsett vilket sätt som används så är det dramapedagogen som ytterst blir ansvarig för 

arbetet. Antingen genom att helt färdigställa manus själv utifrån inspiration av gruppens 

improvisationer såsom i ett stolpmanus eller genom ett manus med helt utskrivna repliker. I 

de fall där det är en av deltagarna som skriver manus så sker det ändå i samråd med gruppen 

genom ledarens styrning att så sker, och då berättelsen är välkänd för deltagarna så finns det 

stor möjlighet för dem att ha synpunkter och åsikter. Gemensamt för bearbetningarna av 

manus är att de sker med gruppen som ska spela i åtanke så att till exempel rollantal stämmer 

och omfång är lämpligt i förhållande till tiden som finns till förfogande för repetition.  
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Jag skrev manuset för att det inte skulle bli så mycket tjafs och så att alla skulle ha koll på att det är 

det här som vi ska göra. 

 

I citatet förklarar dramapedagogen varför hen skrev ett stolpmanus, som var baserat på en 

saga, till sin grupp. Som jag förstår det så hjälpte det gruppen att få en överblick över 

händelseförloppet samt att stolpmanuset blev något för gruppen att hålla sig till, en 

utgångspunkt där de viktigaste elementen av berättelsen fanns med. Att dramapedagogen tog 

dessa beslut avlastade gruppen som då slapp diskutera vilka val som skulle göras runt detta, 

vilket annars framstår som en möjlig källa till oönskade konflikter. 

 

[…] jag skrev ett stolpmanus utefter det dom hade improviserat. Men sedan får man ju se hur man 

utvecklas och hur dom utvecklas. 

 

I sammanhanget ovan pratade dramapedagogen om hur stolpmanuset tillkommit i den aktuella 

gruppen – de hade utgått ifrån ett tema och sedan improviserat. När det började närma sig 

föreställning så skrev hen ett stolpmanus som tog tillvara deltagarnas material. 

Dramapedagogen underströk också nödvändigheten i den aktuella gruppen av att behålla 

mycket improvisationsmöjligheter – detta som ett sätt att tona ned prestation och krav runt 

föreställningsarbetet för deltagarna. Jag tolkar det som att möjligheterna till improvisatoriska 

element minskar risken för ängslighet hos deltagarna rörande att göra rätt eller göra fel. Men 

citatet kan också visa stolpmanusets möjlighet att förändras under resans gång. Det tillåter att 

berättelsen tar lite nya vägar utan att det kräver stora insatser i manusarbetet.  

 

6.1.3 Personregi – som guidning 

Jag tycker att det jag säger får ibland alldeles för mycket tyngd. Jag vill inte tycka sådär mycket […] 

Och med den här lilla tiden som man har, det är ju typ en timmes förberedelsetid inför varje gång. 

Alltså man hinner inte tänka färdigt innan, man måste hjälpas åt att tänka vart man vill med det här 

som man håller på med. Jag kan inte ta hela ansvaret själv. […] 

Ibland kan jag känna mig inträngd i ett klassiskt regissörshörn där jag inte vill vara. Jag vill inte 

vara den som bestämmer helt. 

 

I exemplet pratar dramapedagogen om en av sina grupper och den situation som hen upplever 

i regiarbetet där. Bristen på tid till att förbereda arbetet förs fram som en av orsakerna till att 

ledaren inte vill vara ensambestämmande i regin, men som jag förstår det så handlar det också 
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om att ett auktoritärt ledarskap inte passar i det kreativa arbetet. Dessutom utgår ju arbetet 

från något som gruppen valt och inte i första hand dramapedagogens val vilket ger en konstig 

situation om det sedan är denne som bestämmer allt. 

 

Och att man även där får vara lite dramapedagogisk … dramapedagogisk regi – att se vilken grupp, 

vilka individer, vad dom behöver, vad dom tål […] En avvägning på att det här ska vi vilja visa upp 

för dom här föräldrarna. Vissa grejer är bara att släppa och vissa grejer skulle man kunna lyfta fram 

och säga att såhär kan du göra. 

 

Här framhålls en individuell regi som innebär ett försök att se vad de olika deltagarna behöver 

för stöd till gestaltningen med utgångspunkt i deltagarens personlighet. En ’dramapedagogisk 

regi’ som omnämns i citatet kanske kan förstås som en strävan att hålla ett personligt tilltal 

som regissör, istället för att till exempel luta sig mot en på förhand vald metod eller teknik. 

Mina snapshotsobservationer av regiarbete bekräftar också en mångfald sätt som 

dramapedagogerna använder för att kommunicera med enskilda deltagare i sin personregi. Jag 

tolkar det också som att regin sker med den kommande publiken i åtanke, i första hand 

föräldrar, för att skapa en föreställning som deltagarna ska kunna visa upp med stolthet.  

 

Man försöker förstå på vilket sätt man ger regi, det är också viktigt beroende på vilket barn man 

pratar med. Att det kan vara olika – till den här människan kan jag säga – Stopp vänta, nu måste du 

göra om det där och du måste göra si och du måste göra så för att det ska fungera. Till en annan 

människa säger jag – Men bra, det är jättefint. 

 

Flera stycken av informanterna framhåller en medvetenhet om att regi till viss del kan vara en 

känslig fråga för somliga deltagare och att det då handlar mer om ett stöttande tilltal. För en 

människa kan det vara nog djärvt att överhuvudtaget göra något sceniskt, det kan räcka som 

utmaning. Att då få anvisningar om själva kvaliteten kan upplevas som ett steg för mycket, 

förhoppningen är ju att deltagaren så småningom ska kunna komma förbi sin blygsel. 

 

Man är ju inte en regissör, man är ju hela tiden en pedagog, men vad är då skillnaden mot när du ger 

regi till folk som har det [skådespeleri] som yrke? Det är ju att du behöver inte göra ett pedagogiskt 

sceneri – det kan du naturligtvis göra, med du måste inte. Här måste det pedagogiska gå först. Det är 

viktigt att jag tänker att Lotta hamnar långt fram eller får en grej som ger henne rättvisa. Så tänker 

man ju inte på en vanlig teater. Det kan ju vara sen att man förivrar sig … i någon slags regigrej … 

men det blir snyggt, om dom kunde vara tysta och stå på rad där ... men så vet man att dom inte kan 

det – alltså får de stå på ett sicksackled. Det är en annan form av sceneri som har det pedagogiska 

och regi kan man säga. Det är den stora skillnaden tänker jag. 
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Rollen som pedagog är alltså den första och främsta identiteten för dramapedagogen, den 

konstnärliga rollen som regissör vilar lite mer i bakgrunden i denna beskrivning. Pedagogen 

har på sitt ansvar att sörja för att deltagarna kommer till sin rätt på scenen. Som jag förstår det 

så förhandlar regissören i exemplet mellan ett estetiskt val och ett pedagogiskt val och utgår i 

den beskrivna situationen från en egen idé – en inre bild av hur någonting skulle kunna se ut 

och gestaltas som en scenbild. När detta sedan visar sig vara svårt för aktörerna att genomföra 

så väljer regissören att arbeta vidare och inte uppehålla sig vid att uppnå bilden precis så som 

man föresatt sig. Dels av hänsyn till deltagarna som inte förmår genomföra den men kanske 

kan det också öppna upp för det oväntade och nya lösningar, sådant som regissören inte 

kunnat räkna ut på förhand? 

 

Jag tänker att jag kan ju inte gå ut (på golvet – i repetitionsarbetet) och låtsas vara PEDAGOG, även 

om jag skulle vilja det för jag glömmer det i stunden – på gott och på ont. 

 

För mig tydliggör citatet att det ändå inte är en helt tydlig linje mellan att vara pedagog och 

regissör och att det inte är med självklarhet de pedagogiska krafterna och intentionerna som 

hela tiden driver arbetet. Där finns också en annan dimension – det konstnärliga, som 

stundom engagerar så pass mycket att pedagogrollen hamnar i bakgrunden för en stund. Mina 

snapshots bekräftar också detta – arbetet på golvet bär bitvis prägeln av ett uppslukande 

engagemang, där dramapedagogen är totalt närvarande i uppgiften att se lösningar och söka 

formspråk. 

 

[…] man guidar dom både till vad man kan göra på en scen, hur man kan göra det, guidar dom att 

hitta modet och säga att dom visst kan det där som dom inte riktigt tordes eller ville. Guidar dom 

också i hur det kan vara på teatern på riktigt […]. 

 

Här beskrivs regissörsrollen som en guidande funktion, någon som lyfter fram sevärdheterna 

på en främmande plats men också berättar vad man kan göra där. Guiden är bekant med 

möjligheterna. När jag associerar runt ordet så tänker jag mig att guiden känner till terrängen 

– teaterformen – på ett närmare sätt än deltagarna gör och därigenom kan leda dem i arbetet. 

Men ordet rymmer inga associationer till chefskap eller absolut bestämmanderätt över 

föreställningen. 
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[…] ganska snart bestämde jag mig för att inte lägga alltför mycket krut på detaljer utan det fick mer 

bli att spika stora brädor som blir någon slags ram som vi vilar lite i – och så lite gaffatejp på det för 

att hålla ihop. Jag tror att första repet vi körde så gick jag in ganska mycket på detaljer men så insåg 

jag att det här är inte hållbart, för det kommer dom ha glömt bort och vi kommer inte hinna komma 

tillbaka till det här så många gånger så att det här kommer sitta […] 

 

Här pratar informanten om hur hen uppfattar att regiarbetet sett ut i en av grupperna under 

arbetet med deras senaste föreställning. Jag tolkar det som att regins funktion beskrivs likt 

något som är menat att ge stadga och skapa trygghet för deltagarna genom att de i stora drag 

vet vad de ska göra på scenen. Den korta repetitionstiden tvingar ledaren att urskilja vad som 

är nödvändigt att regissera, att tidigt arbeta med detaljer går inte eftersom det skulle kräva att 

det finns möjlighet att upprepa det flera gånger för att deltagarna ska kunna nöta in det.  

 

6.1.4 Leda en lekande teater 

 

[…] det känns ju som att man ska passa in i en form som kan kännas lite trång. 

 

Citatet kommer från en av dramapedagogerna i samband med att hen berättade om att höstens 

arbete med grupperna varit så lustfyllt och experimenterande då de bara arbetat med teater- 

och dramaövningar av olika slag men att vårens arbete präglats av föreställningarna och att 

det varit ett slitsamt uppdrag. Som jag tolkar det så finns det en formmässig förväntan runt 

vad en pjäs är för något. Denna förväntan måste uppfyllas för att det ska kunna räknas som 

teater i deltagarnas ögon. Det handlar också om en formmässig förväntan från deltagarnas 

sida beroende på vilken pjäs som arbetas med. En av dramapedagogerna berättar att i arbetet 

med en klassisk pjäs så fanns det extra tydliga bilder av hur en sådan skulle spelas, hur 

konventionen såg ut – smink, kostym och hur man pratar. 

 

Sen så finns det ju en massa andra förväntningar som när man är tio år och börjar – att man ska ha 

ett manus, som dom har fått höra att man har. Teater är det – det är manus och sufflöser eller vad det 

nu är, dom har begrepp liksom. 

 

Jag finner att citatet pekar på de kulturella koderna – alltså de traditioner som ryms inom vår 

kultur – som finns runt teater och min fundering är om det kan vara extra svårt att frigöra sig 
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från dessa eftersom teatern inte är ett konstnärligt vardagsfenomen i de ungas liv. Därigenom 

blir det alltså svårare att peka ut för deltagarna de alternativa vägar som ryms inom 

teaterbegreppet med till exempel performanceformen eller berättarteater. Detta leder till att 

det föreställningsarbete som sker i mångt och mycket härmar den traditionella teaterns 

strukturer trots att målen med verksamheten är helt andra än den konventionella teaterns.  

 

I den (refererar till en föreställning som hen gjort med en grupp) blev det att jag ganska mycket fick 

en klassisk regissörsroll. Men det var lite som att den gruppen ville testa den grejen. Och det kunde 

jag gå igång lite på, att nu testar vi att göra en riktig teater – som en lek typ.[...] Det var väl att jag 

satt på en stol hela tiden och så var det ju ett klassikermanus som jag hade bearbetat också så jag 

hade ju ganska bra koll på texten … men ändå inte tillräckligt bra koll på texten för att vara så 

mycket regissör. 

 

Att leka teater framstår för mig som en stark metafor till det föreställningsarbete som denna 

uppsats beskriver – med detta inte sagt att det som produceras skulle vara något som inte tas 

på allvar av deltagare och ledare. I citatet ovan berättar ledaren om ett föreställningsarbete 

som utgick ifrån ett klassikermanus vilket också påverkade hens regissörsroll. Jag tolkar det 

som att hen då mer kom att bli den som stod för helhetsblick och en personregi som betonade 

scenerierna i första hand.  

 

Att förmedla teatern som en kollektiv konstform är centralt i ledarnas beskrivningar av sitt 

regissörsuppdrag, detta tar sig starkast uttryck i nödvändigheten av deltagarnas närvaro på 

repetitionerna.  

 

Bara för att man kan sina repliker så är det ju inte färdigt – det är ju inte alls färdigt. Och det måste 

dom fatta själva. 

 

Föreställningsarbete handlar inte bara om att deltagarna ska lära sig en text hemma på sin 

kammare, de behöver närvara på repetitioner för att till exempel scenerier ska kunna läggas. 

Närvaron är nödvändig dels för individen men också i allra högsta grad för gruppens 

möjligheter till repetition. Jag uppfattar att informanten i citatet menar att detta är en lärdom 

som också deltagarna själva måste göra. Att teater är mycket mer än textinlärning är en insikt 

som är svår för ledaren att förmedla, utan det måste upplevas av deltagarna. 
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Man är drivande men man är ändå maktlös. Jag är maktlös för om dom inte är här så är dom inte 

här – den grejen kan jag ju inte fixa. Jag kan inte fixa att Pelle inte kommer eller att han bara 

kommer varannan gång, jag kan skicka sms och tjata men jag kan inte fixa det. 

 

Begreppet drivande framkommer i flera av intervjuerna vilket kanske kan förstås som att 

dramapedagogen är en slags organisatör där regissörsrollen bara är en av många 

roller/funktioner som antas. Att bedriva ett repetitionsarbete när inte alla kommer är oftast 

svårt och där tar ledarens förmåga att lösa det slut – i alla fall när det handlar om att fysiskt 

trolla fram deltagaren.  

 

Allting går ju fram till föreställningen som handlar om att dom i slutändan själva ska få syn på sin 

egen utveckling. Ibland kan man ju få dom där gudabenådade ögonblicken när någon säger – Jag 

gjorde det, jag tordes det! Det är ju det häftigaste tycker jag, det behöver ju inte vara att det lät 

snyggt eller bra för någon som satt i salongen.  

 

Det primära målet med den lekande teatern framstår, för mig, som en potentiell arena för 

personlighetsutveckling hos deltagarna och att föreställningen blir ett forum där detta kan 

konkretiseras genom att ges form och gestaltning. Denna utveckling berör såväl det personliga 

och sociala planet som det konstnärliga. 

 

Men uppfattningen om vad en föreställning är och ska vara för något är något som också 

omfattar ledarna utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Några av de intervjuade framhåller en klar 

bild av hur teater bör presenteras beroende på deltagarnas ålder och där det är en 

mognadsfråga som avgör när det räcker om scenografi kan antydas och när teater kan förstås 

som ett användande av symboler med mera. 

 

När dom är yngre så vill dom ta in allt, dom vill ha gafflar och knivar och en säng och det blir natt 

och det blir dag ... dom vill ha allt. Då tänker jag att ja nu är vi här och vi får göra den grejen vi får 

ha natt och dag.  

 

Jag frågar här i intervjun om det betyder att barnen vill ha realism och berättelsen fortsätter. 

 

Ja, att dom inte förstår teater, att det inte är som på film. Att man inte visar allting att man går och 

lägger sig och så. Man är ju ändå i olika faser När man börjar med teater så vill man klä ut sig och 
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ta in allt på scen och bygga upp. Sen när dom blir äldre då blir inte alltid det här med scenografin 

lika viktigt. 

 

Här utgår informanten ifrån en tanke om att barn inte riktigt förstår teaterns formspråk utan att 

det är något som kommer långt senare upp i åldrarna. Barnen vill visa berättelsens alla 

moment och använda all upptänklig scenografi och rekvisita som historien innehåller. Jag 

förstår det som att informanten menar att det är bäst att följa barnen i den viljan och att det är 

något som man inte ska försöka påverka. Det framstår likt ett stadium i en utvecklingskurva 

över teatern som språk. En informant menar i intervjun att det tar ända upp till tjugoårsåldern 

innan deltagare kan agera fullt ut på till exempel en helt tom scen.  

 

6.2 Resultat av snapshots 

För att göra grunden för mina tolkningar synliga, det vill säga av de sex snapshots som jag 

genomförde med ledarna och deras teatergrupper, så är dessa sammanfattade till små 

berättelser som skildrar min upplevelse. De berättelserna återfinns som bilaga till uppsatsen. 

Efter arbetet med föreställningskartorna är min uppfattning att informanterna inte först och 

främst associerar regissörsrollen till de uppgifter som personregin innebär. De framhåller i 

första hand byggandet av själva pjäsen och arbetet med att hålla samman gruppen under hela 

processen. Tidsbrist nämns i flera intervjuer som en av orsakerna till att arbetet med 

personinstruktion inte riktigt hinns med. Ändå kunde jag under mina observationer se en 

mängd regitekniker som dramapedagogerna använde. Kanske är det helt enkelt så att 

dramapedagogerna ger en hel del personregi men att de inte tolkar just den biten som det 

centrala i föreställningsarbetet? De måste istället hålla blicken på helheten och de sociala 

aspekterna av arbetet i sitt praktiska regiarbete. Men helt uppenbart verkar det finnas en 

önskan om att hålla registilen på ett anpassat sätt utifrån deltagarens personlighet, detta 

framkommer i flera intervjuer. Det framstår för mig som en stor skillnad mot att utgå ifrån en 

särskild regiteknik där det i första hand är idén om ett tillvägagångssätt som avgör valen för 

regissören. I mina snapshots uppfattar jag att dramapedagogerna blandar tekniker från flera 

olika teatertraditioner när det handlar om personinstruktion och växlar mellan dessa. Kanske 

kan man se personregin i denna kontext som att ledaren använder olika medel för att nå vissa 

sceniska resultat. För att åskådliggöra dessa medel redovisar jag dem under rubriker vars 

namn ger en fingervisning om vilka olika medel som jag uppfattat att ledarna använder: 
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6.2.1 Ställa klargörande frågor 

När dramapedagogen använder detta sätt att ge personinstruktion på så ställer hen frågor till 

aktören om till exempel textens och rollens känslor och påminner om rollens liv utanför de 

direkta sceniska handlingarna. Som jag ser det så hjälper ledaren då deltagaren genom att 

påminna om det spelbara som finns i situationen och det blir deltagarens uppgift att lösa 

tillvägagångssättet. Att ställa frågor till deltagarna runt roll och situation uppfattar jag som ett 

sätt att skola in deltagarna i teaterns rollarbete – som ett sätt att synliggöra vilka faktorer det 

är som kan ligga bakom de val som kan göras i rollarbetet. Kanske ger det inte alla gånger ett 

direkt sceniskt resultat hos aktören då det kräver att denne är förmögen att kunna tänka i dessa 

banor i skarpt repetitionsläge. Beroende på den sceniska situation som dramapedagogen 

ställer klargörande frågor kring och beroende på vem aktören är så blir utfallet olika gällande 

om det ger direkt sceniskt resultat. Men på sikt tränas deltagaren i att tänka i dessa banor 

gällande roller och till exempel sceniska handlingar.  

 

6.2.2 Spela före 

Andra medel som dramapedagogerna använder är att spela före genom att anta eller antyda ett 

uttryck med sin egen kropp. Kanske kan det förstås som en väg för deltagaren att snabbt förstå 

vad som avses genom tydlighet men jag tolkar det också som att det ibland fungerar som ett 

sätt att spränga en pinsamhetsbarriär. Dramapedagogen går så att säga före genom att gestalta 

hur stort det uttryck som söks behöver vara för att uppfattas av en publik vilket kanske kan 

vara lite genant att prova sig fram till för vissa deltagare. När det handlar om att 

dramapedagogen spelar före genom att antyda ett uttryck fysiskt så uppfattar jag det som ett 

sätt att ge förslag till deltagaren på ett mer konkret plan än vad ord kan göra. Kroppsspråket 

tydliggör på ett icke intellektualiserande sätt och hjälper deltagaren att inte stanna ’i huvudet’ 

i sitt skådespeleri. Mina snapshots visar att användandet av klargörande frågor ibland sker i 

kombination med att spela före fysiskt antingen genom att anta eller antyda en hållning. 

 

6.2.3 Vakta genren 

När det handlar om personinstruktion så uppfattar jag vidare att dramapedagogerna vaktar den 

genre som man valt att hålla pjäsen till, har man till exempel bestämt att göra en 
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skräckhistoria så tillåts inte enskilda deltagare göra komiska framställningar av sina roller 

därför att historien då riskerar att byta genre. Kanske kan man också kalla det att 

dramapedagogerna bevakar gruppens intentioner så att den lagda kursen hålls, så att inte till 

exempel en tragedi förvandlas till komedi. 

 

6.2.4 Vänta ut eller hitta pragmatiska lösningar 

Att dramapedagogen väntar ut efterfrågade sceniska skeenden innebär att denne med olika 

medel prövar att kommunicera en idé och om det inte ger resultat i deltagarens handlingar så 

propsas inte på en lösning. Istället lämnas frågan, som jag tolkar det, till ett senare tillfälle. 

Alternativt söker dramapedagogen en lösning på problemet genom att modifiera uppgiften. 

Som jag uppfattar det så handlar det i mångt och mycket om att inte utsätta deltagare för en 

pressad situation som det till exempel kan innebära att ta om ett parti många gånger tills en 

situation är helt löst. I sådana tillfällen ska man också hålla i minnet att den övriga gruppen 

blir en slags publik vilket kan vara känsligt för vissa deltagare. Vidare handlar det också om 

att arbetet inte kan stanna för länge vid enskilda deltagare eftersom dramapedagogen då 

tappar grupperspektivet. Rent krasst kan det också innebära en ordningsfråga, arbetet blir för 

långsamt för vissa deltagare och koncentrationen riskerar att brytas.  

 

6.3 Sammanfattning av resultatet 

Att vara regissör i denna kontext uppfattar jag som ett försök att balansera och kanalisera en 

grupps många olika behov och önskningar. Det redskap som dramapedagogen då använder är 

ett lyssnande till de tankar som förs fram. Detta är särskilt påtagligt i den förberedande fasen 

inför föreställningsarbetet där frågan om att använda ett färdigt manus eller ej är central 

liksom vilken genre som kan vara spännande att hålla sig inom. Barnens egen lust till 

skapande framstår som central i dramapedagogernas tolkning av uppdraget och därigenom 

blir det viktigt att ’ha gruppen med sig’ i val av pjäsmaterial – därmed inte sagt att 

dramapedagogen inte själv kan komma med förslag om vad som kan göras. Det 

dramaturgiska arbetet som följer ser olika ut beroende på vilka ingångar till pjäsarbetet som 

valts. Det kan till exempel handla om att bearbeta ett befintligt manus till lämpligt omfång 

och deltagarantal eller att skriva ett stolpmanus utifrån gruppens improvisationer. 

Dramapedagogens stora ansvar för detta framstår som påfallande i undersökningen. Det 
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dramaturgiska inslaget, för en regisserande dramapedagog, utgör en stor och viktig del av 

arbetet. Man kan beskriva manuset som en första konkretion av deltagarnas visioner av 

föreställningen. Manus bearbetas/skrivs med deltagarantal i åtanke och att uppgiften ska bli 

rimlig att genomföra både för gruppen och de enskilda deltagarna. Vid ett mer improviserat 

föreställningsarbete används stolpmanus som ett sätt att skapa överblick och struktur för 

deltagarna. Det ger också möjlighet att behålla ett stort mått av improvisation när det gäller 

till exempel repliker även på premiären. Stolpmanuset pekar ut vändpunkterna och de centrala 

skeendena i en berättelse.  

 

Personregin beskrivs som menad att ge trygghet och stöd åt deltagarna, så att de ska veta vad 

de ska göra på scenen. Den anpassas också individuellt efter varje deltagare i den meningen 

att vissa klarar av att ta emot mer regi än andra, medan andra deltagare mest behöver 

uppmuntran. Utifrån mina observationer/snapshots av det praktiska arbetet med personregi 

finner jag fyra stycken dominerande tekniker som används. Dessa tekniker är; Ställa 

klargörande frågor – Dramapedagogen ställer frågor om situationen som rollkaraktären 

befinner sig i och vad som kan vara troliga reaktioner samt ställer frågor som påminner om 

andra faktorer bortom den aktuella. Spela före – Med hjälp av sitt kroppsspråk prövar 

dramapedagogen att föreslå möjliga hållningar och reaktioner för en rollkaraktär. Denne tar 

alltså på sig rollen för ett ögonblick. Vakta genren – Här hjälper dramapedagogen deltagare 

att minnas vilken genre som valts för pjäsen och att det kräver vissa val av skådespelarna för 

att denna gemensamma riktning mot genren ska kunna hållas. Vänta ut eller hitta pragmatiska 

lösningar – Dramapedagogen propsar inte på ett resultat eller en reaktion hos deltagarna. Om 

reaktionen uteblir så stannar inte dramapedagogen länge vid frågan utan arbetar istället framåt 

och vidare. När deltagare uttrycker att något känns jobbigt modifieras uppgiften till något som 

istället upplevs som bekvämt för deltagaren. 
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7. Analys 

Här presenterar jag undersökningens resultat i relation till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter, det vill säga Sternudds (2000) beskrivning av det konstpedagogiska 

perspektivet samt Vygotskijs tankar om barn och skapande. 

 

Resultatet visar att dramapedagogerna utgår ifrån deltagarnas intressen och behov vad gäller 

vilka arbetssätt som används för att framställa föreställningen – vilket Sternudd (2000) också 

lyfter fram som grundläggande rörande det konstpedagogiska perspektivet. Då 

föreställningsögonblicket är en tämligen kort upplevelse i förhållande till repetitionstiden så 

blir deltagarnas lust till materialet viktig, och i ett kreativt arbete är lusten en central faktor. 

Det är deltagarnas utveckling i att uttrycka sig med teaterspråket tillsammans i grupp som är i 

fokus via arbetet med föreställningen. Ögonblicket av det publika framförandet är förvisso 

viktigt men det är inte i huvudsak då som deltagarnas kommunikativa teaterförmåga övas, 

istället är det under den laborerande och prövande fasen som konsekvenser av olika 

handlingsalternativ prövas. Jag finner att undersökningens resultat också pekar mot att det inte 

enbart handlar om en teaterutveckling – ledarna uttrycker även en önskan om deltagarnas 

allmänna växande och mognad som människor och individer. Detta är dock inte 

anmärkningsvärt eftersom det är mycket svårt att dra skiljelinjer mellan en konstnärlig 

utveckling och personlig utveckling. De går så att säga hand i hand. Kanske särskilt inom 

teatern där det är den egna kroppen och rösten som är det bärande mediet. Om deltagarnas 

självförtroende växer så blir deras insatser på scenen djärvare och tydligare.  

 

Sternudds (2000) indelning av det praktiska arbetet med föreställningen i tre faser – 

Inledningsfas, Ageringsfas, Bearbetningsfas – upplever jag som delvis svåra att urskilja i min 

undersökning. Detta beroende på att jag utgått ifrån intervjuer samt korta observationer. För 

att studera arbetet utifrån faser bör forskaren vara närvarande under arbetets hela gång från 

början till slut. Men inledningsfasens arbete med drama och teaterövningar tycker jag mig 

kunna urskilja i berättelserna. Som jag uppfattar det så är huvudsyftet då att lägga grunden för 

ett gott gruppklimat. Något som förvisso är ständigt pågående för dramapedagogerna. Under 

mina intervjuer beskriver en av informanterna det arbetet med liknelsen av att hen ska hålla 

ett stort antal ballonger i luften utan snören eller andra fästanordningar. Varje ballong 
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representerar en deltagare i gruppen. Så fort en ballong är på väg att singla ner till marken så 

måste hen dit och snabbt putta upp den igen och samtidigt putta lite lagom på andra ballonger 

så att de inte dalar till marken. I mina öron framstår det som en tämligen stressig situation – 

det är många deltagare att hålla rätt på, och till detta kommer även fokus på själva 

teaterföreställningen som ska arbetas fram.  

 

Sternudd (2000) med flera påpekar den debatt som funnits genom åren angående huruvida det 

skulle finnas en motsättning mellan arbetet med en föreställning och deltagarnas välmående 

men betonar att det alltid funnits de som hävdat att det inte behöver vara en inneboende 

konflikt i detta. Min uppfattning är att de nu berörda dramapedagogerna hela tiden kämpar för 

att tona ner prestation och krav runt föreställningsarbetet och istället betona lek och lust. 

Kanske kan den medvetenheten även vara en av de där ’ballongputtningarna’ (som beskrevs 

ovan) som dramapedagogerna gör – en viktig del av att alla ska må bra under arbetets gång. 

Rent konkreta exempel på hur de gör för att tona ner prestation och krav och istället betona 

det lustfyllda i arbetet är först och främst genom att utgå ifrån det som gruppen själv vill 

arbeta med i föreställningen. Vidare genom att anpassa manuset till deltagarnas kapacitet, 

samt att ge personregin på ett sådant sätt att deltagarnas individuella behov och förmåga 

respekteras. Dramapedagogerna sätter likhetstecken mellan att vara regissör och att ta ansvar 

för gruppens välmående under resans gång. 

 

Att dramapedagogerna uppfattar teaterföreställningen som en form av kommunikation med 

den kommande publiken finner jag särskilt tydligt i observationerna. De påminner gruppen 

om deras ursprungliga intentioner och avgör om arbetet kan uppfattas så av publiken, eller om 

det kan missförstås. Dramapedagogerna tar då på sig publikens ögon. Genom att deltagarna 

blir medvetna om när och hur de avviker från den lagda kursen, det vill säga deras 

ursprungliga intentioner med pjäsen, så tränas deltagarnas kommunikativa förmåga. De blir 

varse att de ibland måste modifiera sina uttryck för att kunna uppnå sina avsikter, vilket 

Sternudd (2000) beskriver som del av en demokratisk fostran. I mina ögon är denna 

samverkan mellan pedagogen och deltagarna ett exempel på den typ av samarbete mellan 

vuxna och barn som Vygotskij talade om. Denna samverkan kan leda till att barnet klarar av 

lite mer än det hade gjort på egen hand. Vygotskij (1998) menade att kännetecknande för ett 

sådant samarbete är att den vuxnes vetenskapliga kunskap möter barnets mer intuitiva 

begrepp. I denna undersökning kan den vuxnes vetenskapliga begrepp förstås som synonyma 
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med teaterns konstnärliga begrepp och dramapedagogen blir en representant för teaterns 

värld. 

 

En annan typ av exempel där samarbetet manifesteras tydligt är personregin, där barnet med 

den vuxnes stöd och engagemang uppmuntras att gå ett steg längre i sitt uttryck än det kanske 

hade gjort annars. För att använda Vygotskijs (1998) terminologi kan man säga att 

dramapedagogernas arbete med personinstruktion rör sig inom sfären för deltagarnas 

proximala utvecklingszon. Vygotskijs innebörd av uttrycket är avståndet mellan det som 

barnet kan klara på egen hand kontra det som barnet förmår att göra med stöd av till exempel 

en pedagog. Vygotskij (1998) ansåg att pedagogik bör rikta in sig på just detta glapp och ligga 

snäppet före det som barnet redan klarar på egen hand och på så sätt väcka till liv den kunskap 

som är nästa steg i barnets utveckling. Utifrån ett sådant synsätt går det att diskutera det citat 

som återfinns i uppsatsens resultatdel under kategorin Leda en lekande teater. Några ledare 

menar här att de yngre barnen inte riktigt förstår teaterns formspråk i betydelsen att den 

kommunicerar med symboler och lyfter fram vissa skeenden och föremål för att utelämna 

andra i ett berättande. Enligt informanterna så bör ledaren gå med barnen i detta och därför 

acceptera mycket scenografi och till exempel sceniskt återge att pjäsens karaktärer går från 

punkt A till punkt B eller lägger sig och sover. Detta i väntan på att barnens nästa mognadsfas 

ska infinna sig. Enligt Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen så bör 

pedagogen inte invänta att barnen själva gör nästa mognadskliv innan man går vidare till nästa 

fas. Istället bör pedagogiken finnas i framkanten av det som barnen redan kan hitta på eller 

förstå på egen hand. I viss mån kan man väl kanske säga att pedagogiken då forcerar 

utvecklingen och ifrågasätta varför det är nödvändigt. Jag tänker att det kan vara ett sätt för 

barn att hålla intresset vid liv genom att pedagogen hela tiden visar på en fortsättning och 

fördjupning och utmanar barnens sätt att tänka. Just denna balansgång mellan att följa 

deltagarna i deras önskningar, lust och idéer om hur föreställningsarbetet ska te sig, kontra 

dramapedagogens kunskaper och insikter i ämnet, blir en central fråga att hantera, menar jag. 

Den vuxne, i detta fall dramapedagogen, får inte heller befinna sig för långt i framkant av det 

som barnet redan klarar av på egen hand. Då blir glappet för stort mellan barnets egen 

kunskap kontra det nya utvecklingssteget som barnet är kapabelt att ta. Uppgiften kan i sådana 

fall te sig svår och ogripbar och då riskerar barnet förlora glädjen i arbetet och därigenom 

intresset. 
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En central faktor för det konstpedagogiska regiarbetet, enligt Sternudd (2000), är deltagarnas 

delaktighet i bearbetandet av olika scener. I den här undersökningen tycker jag mig uppfatta 

det som att deltagarna i allra högsta grad är med och hittar på scener och scenlösningar men 

att det kommer till en punkt när ledaren antar en mer traditionell regissör/ 

personinstruktionsroll. Min innebörd av det är en mycket tydlig ledarfunktion som genom 

erfarenhet och kunskap har det slutgiltiga ordet i tolkningarna av vad som fungerar på 

teaterscenen. Det intressanta är att flera av dramapedagogerna aktivt och självmant framhåller 

i föreställningskartorna att de inte hinner eller kan ge personregi, vilket mina snapshots starkt 

motsade. Där såg jag alla dramapedagogerna ge personregi på en mängd olika sätt. Sternudd 

(2000) framhåller att det är berättelsen som är i fokus under bearbetningen av scenerna, inte 

de enskilda personprestationerna. Det upplever jag stämmer in väl på ledarnas fokus även i 

denna undersökning – när de ger personinstruktion så är det med berättelsen som helhet i 

åtanke. De visar till exempel för deltagare att olika handlingar riskerar att bryta den pjäsgenre 

som bestämts eller att en handling kan få publiken att börja fundera på saker som inte alls har 

med berättelsen att göra.  

 

Jag vill till viss del ifrågasätta Sternudds (2000) tes om att alla deltagare ska vara delaktiga i 

bearbetandet av de olika scenerna. Som grundhållning kan jag förstå innebörden och avsikten 

med tanken. Men denna uppsats resultat pekar tydligt på att arbetet i denna verksamhet inte 

gestaltar sig så. Min slutsats blir att det finns något orimligt över tesen att alla deltagare ska 

vara delaktiga i bearbetningen av scenerna. Som jag förstår det kan det bli lite väl många 

kockar i soppan och ett väldigt långsamt arbetssätt som riskerar trötta ut deltagarna. Vidare 

ska man komma ihåg att relationer i en grupp inte alltid är helt problemfria och att personregi 

i dessa fall kan vara känsligt. Att bli regisserad av en gruppkamrat som man kanske har en 

svår relation med på det personliga planet kan försvåra relationen ytterligare. Rent generellt 

kan också tilläggas att jag uppfattar personregi som ett tämligen intimt och närgånget arbete – 

en annan persons rörelsemönster, ansiktsuttryck och känslouttryck kommenteras, korrigeras 

och närstuderas. Det vill då till att den som ger regin är medveten om den maktasymmetri som 

råder i det ögonblicket. 
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8. Resultatdiskussion 

Här diskuterar jag resultatet och ställer det i relation till uppsatsens bakgrundsdel. 

 

Innebörden av regissörsarbetet tog sig vida associationer hos de intervjuade såtillvida att 

ledarens många ansvarsområden framträdde. Men kanske visar det också att regiarbetet är 

något som ständigt pågår för ledaren – det finns inte en början och ett slut på det som är direkt 

kopplat till framförandet av föreställningen. Allt som gruppen gör i form av övningar och 

lekar syftar till att så småningom bära frukt i form av en föreställning. När till exempel ett 

gruppklimat är tillåtande och kreativt så kommer det att gynna såväl föreställningsprocessen 

som framförandet av den. Ledaren är en del av gruppen, inte en utomstående person som 

plötsligt dimper ner för att börja regissera.  

 

Det mest slående för mig var det stora manusarbetet som vilar på ledarens axlar. Det handlar 

till viss del om att snickra ihop en historia, med barnens hjälp, men också om att ta ett 

dramaturgiskt ansvar. Även om ordet dramaturgi bara användes i ett av intervjusamtalen så 

omnämndes det annars som att ledaren tillför element som får historien att sitta ihop eller att 

förkorta/bearbeta ett redan befintligt manus. Samma sak med att tillverka ett stolpmanus – det 

är också ett dramaturgiskt arbete att se vilka delar av en berättelse som är de bärande 

byggstenarna. Jag förmodar att det inte är någonting unikt för den nu aktuella arbetsplatsen 

utan jag tror att det överlag ser ut så på landets kulturskolor och dess teaterverksamhet. 

Dramapedagogen hamnar i arbetsuppgifter som kan härledas till dramatikerns och 

dramaturgens. Men det uppdraget uppfattar jag inte som problematiskt i ledarnas berättelser, 

det framstår som en självklar del av regissörsuppdraget. Tor Bastian Trolie, (1996) skriver att 

begreppet dramaturgi etablerades vid mitten av 1700-talet och att dagens arbete som 

dramaturg innebär att strukturera ett dramatiskt handlingsförlopp. Arbetet syftar till att göra 

detta förlopp möjligt att kommunicera från teaterscenen. Men ursprungligen var 

arbetsområdet betydligt större och relaterat till en mängd uppgifter inom teatern. Trolie (1996) 

påpekar att den bredare innebörden av dramaturgens arbete har levt vidare i Danmark där ett 

av universitetens teatervetenskapliga institut valt att kalla sig för Institutet för Dramaturgi 

(Aarhus Universitet). Där undervisar man och forskar i teater och teaterrelaterade frågor. Det 
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är intressant med den bredare innebörden av ordet eftersom jag uppfattar att informanterna i 

denna undersökning starkt betonar att det är en viktig del av regissörsuppdraget för dem som 

pedagoger. I förlängningen av det så tänker jag att det är viktigt att dramapedagogens 

utbildning innehåller en grundläggande del av dramaturgi då det är en nödvändig kunskap i 

föreställningsarbetet. 

 

Genom det dramaturgiska arbetet, och genom personregin, så visar dramapedagogen indirekt 

för deltagarna att teater är en form av kommunikation med en publik, det sceniska arbetet som 

så småningom ska visas upp måste vara tydligt i sina avsikter. Eftersom kommunikationen 

utgår ifrån en slags förväntan från publikens sida om hur den ska ske på en teaterscen så 

hjälper ledaren deltagarna att se till att dessa teaterns kommunikationskonventioner uppfylls. 

Anna-Lena Østern (2004) uttrycker det som att publiken avgör om föreställningen 

kommunicerar genom sin kompetens av koder för detta och att ledaren måste ta hänsyn till 

det. Jag finner det oundvikligt att reflektera runt fenomenet eftersom en stor del av publiken 

är släktingar till deltagarna och vilkas teatererfarenhet i de flesta fall är ganska liten. Detta 

måste i vissa fall innebära att barnen/ungdomarna är betydligt mer vana vid teater än sina 

föräldrar/sin publik och det är frågan om deltagarna då ska anpassa sig till det? En konsekvens 

skulle kunna vara att både deltagare och ledare begränsar sig i den skapande processen i sin 

önskan att publiken ska förstå föreställningen.  

 

Eftersom man har att göra med en kreativ situation så är några av avsikterna med teaterkonsten att 

också bryta mot ”reglerna” och hitta fram till andra sätt som teatern och kommunikationen kan 

fungera på. (Trolie, 1996 s.171) 

 

Men om deltagare och ledare bestämmer sig för att så att säga bryta mot 

kommunikationsreglerna så kanske det är viktigt att diskutera konsekvensen av detta noga 

med deltagarna – så att de kan vara förberedda på reaktionerna som kan komma? Dessutom är 

det viktigt att hålla i minnet att deltagarna i den beskrivna verksamheten är unga och att man 

först måste erövra teatern som kommunikationsform innan det är möjligt att ens fundera på att 

bryta mot reglerna. 

 

Vid mina snapshots, i de repeterande ögonblicken med deltagarna upplever jag att alla 

regissörer engagerat prövar att kommunicera för att nå olika sceniska resultat. Det må förvisso 
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vara gruppens val av berättelse men just då är det ledaren som regisserar i bemärkelsen att 

denne utformar scenerier och ger personinstruktion. I samtalen tyckte jag mig se ett 

förminskande av den uppgiften, det framstår ibland som något som inte riktigt hinns med eller 

något som vederbörande egentligen inte kan. Ändå är det helt uppenbart en förutsättning för 

att nå en föreställning, deltagarna är barn och grupperna är ofta stora (12 stycken 

barn/ungdomar). Ändå framstår det konkreta regisserandet som något som i första hand 

beskrivs i termer av pedagogiska avsikter – till exempel att ta hänsyn till vad den enskilde 

deltagaren mäktar med i form av personregi. Kanske är det bara något som inte riktigt 

verbaliserats, ett tyst kunnande? Jag tolkar det som att de dramapedagoger jag intervjuat starkt 

betonar sitt pedagogiska uppdrag genom teaterkonstens verktyg. Eller så handlar det också om 

att ledaren då tydligt tar på sig en funktion inom teatern som ofta associeras till chefskap och 

att genomdriva en egen konstnärlig vision? Kanske är ledarna angelägna om att betona att det 

inte handlar om detta.  

 

Sternudd (2000) med flera skriver att alla deltagare i gruppen ska vara delaktiga i 

bearbetandet av scenerna. I mina snapshots uppfattar jag inte riktigt att det går till på det 

sättet. I stället ser jag ledare som intensivt regisserar, om än hänsynsfullt och med respekt för 

deltagarnas integritet. Jag tror att det beror på flera olika faktorer. Kanske tidsbrist kan vara en 

bidragande orsak? Ju mindre tid kvar till premiären genererar en mer klassisk regissörsroll 

med större styrning från ledarens sida. I sådana fall skulle slutsatsen kunna vara att gott om tid 

är en grundläggande förutsättning för att barnen/ungdomarna ska kunna vara med i 

bearbetandet av scenerna. Men kanske kan situationen också beskrivas som att gruppens och 

ledarens arbete sker i ett mycket kollektivt beslutsfattande fram till en viss punkt i 

föreställningsarbetet. Därefter vidtar en mer finslipande fas med till exempel personregi där 

det i första hand är ledaren som ger denna. Kanske beror det på att det är lättare för den vuxne 

att hålla distans och överblick till helheten i egenskap av just regissör och av att befinna sig 

utanför scenen. Jag tänker också att det inte är helt okomplicerat att som ung bli regisserad av 

sina kamrater i gruppen, det är lätt hänt att uppfatta regi som kritik. Eftersom teaterns 

uttryckssätt är ett användande av den egna kroppen så skulle det då kunna förstås som en 

kritik av vederbörandes person. Flera av informanterna lyfter just fram denna medvetenhet om 

personregins känsliga sida.  
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Sternudd (2000) betonar dramapedagogikens arv från 60-talets gruppteater vilket jag finner att 

denna undersökning stark bekräftar. Regissörsuppdraget i det nu diskuterade sammanhanget 

har i mångt och mycket släktskap med den teatersyn som beskrivs kort under rubriken ’Teater 

som grupparbete’ i denna uppsats. Genom att barnen och ungdomarna blir delaktiga i långt 

mer än den egna rollgestaltningen så presenteras teater som en mångfacetterad konstart och de 

ges chans att ta sig an andra roller än de som de först kan uppfattas passa för. Men också detta 

med att ledaren utgår ifrån deltagarnas visioner och sedan arbetar för att de ska få utlopp för 

det, påminner om regissörskapet i det gruppbetonade arbetssättet såsom Engström (1999) 

beskriver det. Att teater är en i hög grad kollektiv konstform förmedlas således till deltagarna. 

 

Att regiarbetet utgår från deltagarnas lust kan för en oinvigd vid första anblicken framstå som 

ett retirerat ledarskap men i själva verket kanske det tvärtom förutsätter ett mycket tydligt och 

aktivt ledarskap. Annars skulle det aldrig kunna leda till en färdig föreställning med tanke på 

alla olika viljor som kan finnas i en grupp. Kanske blir deltagarnas egen lust till materialet så 

grundläggande eftersom ju längre repetitionerna framskrider desto mer ger ledaren konkret 

regi och en mer traditionell teatersituation framträder med regissören vid rodret. Om lust till 

materialet inte finns så blir det en svår arbetssituation längre fram i processen. Vygotskij 

(1995) påpekade just detta med att barn måste finna njutning och uppleva att de även spelar 

för sin egen skull för att kunna hålla intresset vid liv under hela det skapande arbetet. Annars 

kan de tröttna. 

 

I samtalen framkommer att ingen av informanterna uppfattar sig undervisa i teater eller att 

verksamheten de arbetar i skulle vara en teaterskola. Det är något som de själva lyfter fram 

och betonar, inte något som jag frågar om. Alltså är det något centralt för deras innebörder av 

dramapedagogens regiarbete. Detta finner jag intressant och spännande – för vad är det då 

som ledaren egentligen gör, om det inte handlar om att lära ut eller undervisa? Vygotskij 

(1995) berättar i sin bok om författaren Leo Tolstoj, som var engagerad i ett projekt med syfte 

att väcka skrivlusten hos barn på den ryska landsbygden. Tolstoj gav då först barnen ett tema 

för berättelsen men barnen tyckte att det var svårt att börja skriva. Då skrev författaren själv 

berättelsens första sida och lät sedan barnen kollektivt föra händelseutvecklingen vidare. 

Barnen och författaren lekte och agerade ut vissa repliker. De hittade på och Tolstoj skrev ner 

texten och han blev hänförd av den litterära kvalitet som barnens arbete uppvisade. Utifrån 

denna erfarenhet menade Tolstoj att det enda som behövs för att fostra barn i det konstnärliga 
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skapandet är stimuli och material att skapa av. Vygotskij (1995) påpekar att Tolstoj missade 

att hans arbete med bondbarnen inte var just något annat än just precis fostran i litterärt 

skapande. Han skapade tillsammans med barnen och fick dem inspirerade. Vidare angav han 

ett tema och styrde därigenom hela grunden för det skapande arbetet. Vygotskij (1995) 

tydliggör att fostran inte handlar om att föra över ideal och känslor på barnen som är dem 

främmande. Istället handlar det om att väcka till liv det som redan finns i barnen och låta detta 

utvecklas. Som pedagog hjälper man sedan till att styra den utvecklingen åt ett bestämt håll. 

Det handlar om att barnen ska hitta och forma sitt eget språk. Vygotskij (1995) tydliggör att 

det är just det som Tolstoj gör – han håller inte bara fram ett material och säger: Varsågoda 

och skapa!  

 

Möjligen går det att dra paralleller mellan denna anekdot och dramapedagogerna på det 

kulturcentrum där jag utfört undersökningen? De är teaterlärare i viss mening eftersom de 

fostrar deltagarna in i teaterns värld och formspråk. Denna fostran är inte synonym med att 

hålla fram teaterns facit och peka ut rätt och fel. Istället utgår dramapedagogen från barnen 

och det som de finner spännande och intressant. Därefter inspirerar och leder 

dramapedagogen det formmässiga arbetet samt bevakar att deltagarna mår bra under resans 

gång. Detta med att ledaren inspirerar deltagarna finner jag tydligt i undersökningen. På de 

repetitioner som jag satt med i så uppfattade jag ledarnas engagemang som påtagligt, deras 

blick, röst, och kroppshållning signalerade engagemang och fullständig närvaro.  

 

I anslutning till mina snapshots sa nästan alla ledarna efteråt att de antagligen ’spelat före’ när 

de instruerat deltagarna och att de vet att det inte är så bra att göra det. För det första är det 

spännande att ledarna uttrycker det som att de kanske har gjort det – som att de inte varit 

riktigt medvetna om vad de gjort. Jag tolkar det som att de varit helt uppslukade och inne i det 

som de gjort tillsammans med deltagarna, de har intuitivt gett personregin, gjort det som känts 

rätt i stunden. Med tanke på min närvaro så funderar de efteråt på om de brutit någon 

regiregel. Under mina utbildningar i teater/skådespeleri har jag många gånger fått höra att just 

detta med att regissörer ’spelar före’ är fel och något som bör undvikas. Jag gissar att det 

hänger ihop med den teatersyn som är dominerande i vår kultur – skådespelare ska inte 

demonstrera olika känslor, personer och så vidare. Istället förväntas de söka i sitt inre och 

uppleva känslorna, personen med mera. Författarna till Amatörteaterhandboken (Runqvist  & 

Schenkmanis 1987) beskriver det gestaltande uppdraget på just detta sätt, och jag tror inte att 
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de är ensamma om att uppfatta det så. Alltså ett skådespeleri som börjar inifrån för att sedan 

söka sig utåt i kroppen. Järleby (2001) skriver att inom den teatertradition som Dario Fo 

företrädde ses skådespelaren mer som en gycklare som snabbt ska kunna kasta sig mellan 

olika roller och uppgifter till gagn för den historia som berättas. Under sådana förhållanden 

blir skådespeleriet av en mer skissartad och kanske demonstrerande karaktär till skillnad från 

det psykologiskt realistiska människogestaltandet. 

 

Lanipekuns (2011) konstaterande, om att en av nyckelstrategierna hos operaregissörerna i 

hennes undersökning är just att uttrycka sina intentioner med sin egen kropp, blir här också 

relevant. I viss mån törs man kanske säga att även operakonstens människogestaltningar antar 

en mer demonstrerande och förevisande karaktär? I min undersökning blir då slutsatsen 

gällande detta att den dramapedagogiska regissören inte enbart strävar efter att barnen och 

ungdomarna ska söka svaren till sina rollgestalters handlingar i sitt eget inre. Istället kan 

gestaltningen få stöd av till exempel regissörens fysiska antydningar. Vygotskij förespråkade 

just imitation vid inlärningsprocesser och flera andra som omnämns i den här uppsatsens 

bakgrundsdel framhåller imitationen som effektiv och användbar i pedagogiskt konstnärligt 

arbete. Men egentligen passar ordet imitation illa, dramapedagogen förväntar sig inte att 

deltagarna på något sätt ska kopiera det utförda, utan mer som en hjälp på traven och 

inspiration.  

Om man ska kunna handla djärvt, får man inte stå och trampa på samma fläck, utan man måste 

fostra sig till att handla med begeistring. Jag vill göra något, och jag gör det djärvt. Handlingen 

kommer från viljan, medan resonerandet kommer från huvudet. (Toporkov, 1977 s.19)  

 

Att framträda på en teaterscen innebär att aktörerna bör utföra sina uppgifter tydligt och klart 

och med energi – annars når det som händer på scenen inte ut till publiken. I min 

undersöknings sammanhang tolkar jag detta med att ’spela före’ som just den djärvhet som 

Toporkov beskriver: genom att spela före prövar ledarna att förmedla denna djärvhet till 

deltagarna. 

 

Istvan Pusztai (2000) skriver att skillnaden mellan professionell teaterträning och pedagogiskt 

drama är att det förstnämnda tillhör en konstform och att det andra är ett estetiskt skolämne 

eller kulturell fritidssysselsättning. Jag ställer mig frågande till denna kategorisering eftersom 

det antyder att teater bara kan uppfattas som en konstart i de fall där professionella utövare 
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verkar. Pusztai (2000) förtydligar med att säga att pedagogiskt drama innehåller ett anpassat 

teaterarbete som bedrivs för deltagarnas egen utveckling och nöje, och är inte i första hand 

avsedd för att leverera en konstnärlig upplevelse till sin publik. Jag anser att även om 

teaterarbetet sker för deltagarnas höga nöjes skull så finns ingen motsättning i detta och 

önskan att förmedla en upplevelse till sin publik. Om denna upplevelse sedan uppfattas som 

konstnärlig eller inte av publiken finner jag som grund för en helt annan diskussion än den 

rörande definitionen av vad pedagogiskt drama är för något. 

 

Pusztai (2000) uppfattar vidare den professionella teatern som ganska självständig i relation 

till samhällets styrande skikt. Det pedagogiska dramat däremot tolkar han som mer styrt av 

både lärare och föräldrar vilket i sin tur påverkar både innehåll och form. Här är jag benägen 

att inta en diametralt skild hållning då jag tolkar den professionella teatern som mycket 

beroende av inkomster i form av publikintäkter och ekonomiska anslag från olika 

bidragsgivare. Dessa omständigheter gör den professionella teatern långt ifrån fri och kan 

uppfattas som en indirekt styrning från olika intressenter vad gäller teaterns innehåll och 

form. Den teater som skapas av barn och ungdomar inom till exempel kulturskolan kan 

uppfattas som mer fri då den inte har dessa finansiella krav på sig. Att det pedagogiska dramat 

skulle vara styrt av ledare uppfattar jag att min undersökning starkt motsäger. Ledaren intar 

förvisso en tämligen stark organisatorisk och praktisk roll men grundvalen i 

föreställningsarbetet, gällande innehåll och form, är deltagarnas egen lust och intressen. Men 

visst finns det andra yttre faktorer som styr deltagarnas lust och val. Där tänker jag att de 

kulturella koderna om teatern som konstform är bärande, till exempel att det ska innehålla 

scenografi, kostym och text. Med den utgångspunkten är både deltagare, ledare och publik 

(föräldrar i först hand) styrande eller inte styrande beroende på hur man ser det. De kulturella 

koderna är för övrigt något som också påverkar den professionella teatern.  

 

Mina tankar vandrar till leken och lekens värld som en metafor för det föreställningsarbete 

som dramapedagogerna gör med barnen och ungdomarna. Lek i betydelsen lust och glädje 

och på deltagarnas villkor. Men något bär emot i metaforen – leken har i vår kultur en klang 

av att vara oseriöst och något som är behäftat med låg status. Det som då missas är att 

konstnärligt skapande och kreativitet är nära besläktat med leken. Teater är lek, oavsett om 

det sker på de professionella scenerna med vuxna aktörer eller på ett 

kulturcentrum/kulturskola. Som kuriosa kan man lyfta fram släktskapet mellan lek och teater 
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genom att granska ord på andra språk. Det engelska ordet play har flera betydelser, bland 

annat: lek, pjäs och teaterstycke.
20

 Och det isländska ordet för regissör är leikstjóri,
21 

där ordet 

leik betyder lek och tjóri betyder chef – alltså kan man översätta leikstjóri till lekchef! Kanske 

är det just det som dramapedagoger är när de bedriver föreställningsarbete, ett slags 

lekchefer? 

                                                      
20

 Ordbetydelsen är hämtad 2015-03-05 från world wide web: 

http://www.ord.se/oversattning/engelska?s=PLAY&I=ENGSVE 

21
 Ordbetydelsen är hämtad 2015-03-05 från world wide web:http//islex.is/se#leit 
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9. Metoddiskussion 

Mats Alvesson och Stanley Deetz (2000) påminner om att det är klokt att inte förhålla sig 

naivt till en metod och tillskriva den orealistiska syften. Det centrala är istället att försöka 

tolka materialet meningsfullt. Här försöker jag lyfta fram mina tankar om de metoder jag 

använt för insamling av empirin, såväl de uppenbart positiva som negativa. 

 

9.1 Föreställningskartor 

Det var givande att använda denna intervjumetod – det skapades något konkret av allt 

pratande, en bild som vi kunde betrakta tillsammans. Det var också möjligt på ett helt annat 

sätt att kunna gå tillbaka i samtalet och peka på ett ord eller något som tidigare sagts för att 

kunna ställa fördjupande eller förtydligande frågor. Jag uppfattar att det gav en överblick i 

samtalet och att det var något som särskilt kom den intervjuade till gagn – istället för att 

intervjuaren sitter med sin frågeguide och gör anteckningar för sig själv. Det gav mer jämlika 

förutsättningar och den intervjuade fick goda chanser att cirkla sig runt tematiken och öppna 

upp för associationer och kanske själv också få syn på sådant som inte varit formulerat förut.  

 

Att arbeta med föreställningskarta upplever jag som ett kreativt sätt att söka kunskap på, det 

är hela tiden öppet för rörelse och möjlighet till förändring hos den tillfrågade. Självklart 

fanns där också svårigheter med metoden, jag kunde till exempel känna att jag måste vara 

extremt lyhörd i stunden och mycket aktiv för att kunna vara samtalsledare. Samtalet tog 

snabba vändningar och kast i associationsbanorna. Vidare kunde jag ibland uppleva det svårt 

att hålla strukturen – att till exempel få den intervjuade att bara skriva huvudord och inte 

samtidigt förklara deras innebörd. Metodens upplägg består av ett antal steg där jag ibland 

finner att det kan bli glidande och svårt att hålla sig till ett steg i taget. Men jag är övertygad 

om att det i mångt och mycket handlar om mina tillkortakommanden och ovana av 

arbetssättet. Kanske kan det till viss del också underlätta om även den intervjuade är bekant 

med metoden och då kan känna sig ännu friare och tryggare i och med vetskapen om hur det 

fungerar? Kanske kan det också vara så att arbetssättet passar vissa respondenter bättre än 

andra, att det är beroende av hur man är som person? En del av kartorna blev snabbt fyllda 

med huvudord och jag upplevde att den intervjuade använde rikligt med metaforer, medan det 
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hos andra blev ett fåtal ord som direkt lades i en hierarkisk innebördsordning där det mest 

centrala ordet för personen lades högst upp. Möjligtvis kan det stora vita pappret ge lite 

prestationsångest – det förväntas fyllas med en massa ord. En annan tanke jag fick är att 

frågeställningen kanske är lite väl smal för metoden, den var formulerad som ett närstudium 

av ett visst fenomen som finns i den för övrigt breda yrkesrollen. Jag uppfattar det som att 

metoden inbjuder till associativt tänkande och kanske blev det då hämmande för en del 

respondenter att enbart hålla sig till frågeställningen, att inte kunna dra paralleller till andra 

arbetsuppgifter som yrkesrollen också rymmer. 

 

9.2 Snapshots 

Som tidigare nämnts så är min uppfattning att regissörsarbetet härstammar ur en praktisk 

kunskapstradition och därför upplevde jag mina observationer/ snapshots som mycket 

värdefulla. Här fick jag se informanterna arbeta i praktiken. Att be någon prata om hur han 

eller hon gör något är av naturliga skäl något helt annat än at titta på när denne någon gör 

detta i aktion. 

 

Taylor (1996) menar, vilket jag tidigare påpekat, att enskilda dramahändelser måste 

kontextualiseras gällande till exempel vilken sorts verksamhet som dramapasset utspelade sig 

i – i denna undersökning handlar det alltså om ett kulturcentrum och dess 

teatergruppsverksamhet för unga människor. Att sitta med under bara ett dramapass med en 

ledare och dess grupp kan säkert vara frustrerande i vissa fall eftersom ett förtroende mellan 

deltagare, forskaren och ledaren kanske inte hinner utvecklas. Men i detta fall är jag känd för 

ledarna och majoriteten av deltagarna känner igen mig från ”huset”, så jag är inte en helt 

främmande person. Att hålla ett mycket specifikt fokus under observationerna, som jag 

gjorde, är en förutsättning för att få det att fungera med sådana här korta nedslag i en 

verksamhet. Även arbetet med föreställningskartorna var en förutsättning för att denna metod 

skulle fungera, utan dem hade det blivit alltför flyktigt och svårt att förstå helheten kring 

frågeställningen. 
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9.3 Möjliga alternativ 

Sammantaget kan sägas att det förvisso gått att genomföra denna studie på andra sätt och med 

andra forskningsmetoder. Men vissa aspekter av resultatet hade då gått förlorade och andra 

aspekter hade lyfts fram. Till exempel hade fokussamtal kunnat vara ett alternativ till 

användandet av förställningskartor. Då hade deltagarna kunnat associera utifrån varandras 

tankegångar vilket kanske fört fram nya dimensioner av regissörsrollen för dramapedagogen. 

Eller så hade det lett till en mer onyanserad bild av uppdraget då ett visst mått av konsensus 

kanske framträtt? Ett alternativ till snapshots kunde ha varit att enbart göra observationer av 

mer traditionell karaktär, det vill säga mer återkommande, men då kanske min blick som 

forskare blivit allt för hemtam eftersom jag till vardags tillhör arbetsplatsen? Kanske kunde 

jag ha fördjupat mina nuvarande snapshots genom att filma dem vid besökstillfället? Ett 

sådant förfarande hade eventuellt höjt tillförlitlighetsgraden på mina tolkningar, av 

personregin, genom att jag kunnat titta på filmen flera gånger efteråt. Men kanske risken då 

istället varit att både deltagare och dramapedagoger blivit mer obekväma av mitt besök på 

grund av den bevakande situationen som en kamera innebär. Detta hade i förlängningen 

kunnat påverka deltagarnas och dramapedagogernas agerande. Så utifrån frågeställningarna 

och omständigheterna anser jag att valet av metoder var välgrundat och studiens 

genomförande gav ett gott resultat. 

 

Eftersom jag arbetar som dramapedagog med regiuppgifter så finns naturligtvis en risk att 

mina egna erfarenheter färgat undersökningens analys och tolkning. Men förförståelse och 

erfarenhet innebär inte per automatik en risk för analys och tolkning, rätt hanterat kan det 

istället erbjuda en möjlighet till djup och sammanhang för en undersöknings slutsatser. 
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11. Framtida forskning 

Möjliga vägar för att gå vidare med forskning i anknytning till ämnet för denna uppsats vore 

att närmare undersöka dramapedagogikens estetiska dimensioner – hur kan dess konstnärliga 

arbete beskrivas i större drag än regiarbetet? Min tanke är att dramapedagoger är duktiga på 

att beskriva till exempel sitt föreställningsarbete som utvecklande för individ och grupp på ett 

mänskligt plan. Men den estetik som förmedlas – hur kan den beskrivas? Hur beskrivs teatern 

som konstform för deltagarna genom dramapedagogens arbetssätt? Jag ser ingen motsättning 

mellan att människor och grupper växer och mognar parallellt med att teatern som konstart 

förmedlas. Dramapedagogikens förhållningssätt är något som utforskats i uppsatser de senaste 

åren. De är dock hållna på ett tämligen generellt sätt genom att de berör pedagogens vitt 

skilda arbetsuppgifter i vitt skilda sammanhang. Fokus ligger då på bemötande av individ och 

grupp. Kanske vore det spännande att undersöka dramapedagogikens förhållningssätt till 

estetik? Tänk om ett inkluderande och bejakande arbetssätt där deltagarna i allra högsta grad 

är skapare av sitt eget verk – en teaterföreställning – rymmer en alldeles egen estetik! 
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Bilaga 

Som bilagor redovisas resultatet av sex genomförda snapshots. Jag har summerat varje pass 

med ledarna och deras grupper som små berättande iakttagelser.  

Snapshot 1 

 

– Hur har veckan varit sedan sist vi sågs? 

 Ett gäng ungdomar sitter på golvet och verkar inte behöva fundera särskilt länge på vad de vill berätta 

för varandra och dramapedagogen om sina liv. Ordet går runt i ringen och det berättas om 

naturkunskapsprov och kampsportstävlingar. I mina ögon ser det ut som en ritual för att sedan kunna 

lägga undan det privata, deltagarna ges rum att berätta glimtar från sina liv för varandra och sedan kan 

teatern börja.  

 

Ledaren har innan passet berättat för mig att de i år ska spela en välkänd pjäs som hen har förkortat 

kraftigt och bearbetat för att antalet roller ska stämma med gruppen. Men det är tidigt på vårterminen 

och än har inte repetitionerna utifrån manus startat. Det är dags för uppvärmning och musik – dansa 

fotens, knäets, benets dans och dansa som världens bästa dansgrupp.  

- Ni är en berömd danstrupp och publiken reser över hela världen för att få se er uppträda! 

Halsar och kroppar sträcks i stolta hållningar och blickar söker sig ut över de tomma publikplatserna. 

Jag tänker att det är en fin träning i att befinna sig på scenen med en stolt hållning, vad man sedan 

egentligen gör är inte så noga – det går att leka och låtsas! Ledaren är med i dansuppvisningen och blir 

en inspiratör för att våga ge järnet. 

 

En korg med röda skor plockas fram och varsitt par delas ut till deltagarna tillsammans med ett 

förhållningssätt som de ska ha till sitt par skor, ledaren viskar förhållningssättet till var och en. Sedan 

uppmanas de fundera lite under tystnad på vad förhållningssättet kan innebära. Musiken slås på – det 

är dags för improvisation och röda skor är en viktig ingrediens i den kommande pjäsen. Någon har en 

äktenskaplig uppgörelse med sina skor och en annan deltagare cirklar runt och tittar lystmätet på de 

andras skor. Det är fint att titta på, deltagarna är djupt koncentrerade på uppgiften och för mig blir 

improvisationerna som en liten pjäs med flera människoöden i huvudrollerna.  
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Sedan blir det dags att skriva poesi! Pennor, papper och ungdomar sprider ut sig över golvet. Ledaren 

ger ett ord som ska inleda dikten eller vara en rubrik för den. Ordet är ett centralt mål för karaktärerna 

i pjäsen som ska spelas upp senare i vår. Deltagarna skriver intensivt till musik och ledaren viskar 

diskret till mig att de har gjort detta några gånger och att de kommer samla ihop alla dikter till en liten 

bok samtidigt med premiären av pjäsen. Hen fortsätter viskande och säger till mig 

– Detta hänger ju också på sätt och vis ihop med att spela en föreställning – att våga mena 

någonting och säga det, precis som på scenen! 

Jag tänker att det finns ytterligare likheter med ett föreställningsarbete i ”publiceringen” av dikterna – 

deltagarnas arbete samlas i en form så att andra kan ta del av det. Mina funderingar avbryts av ledaren 

som säger att det nu är dags att avrunda skrivandet och så läser ungdomarna frimodigt upp sina alster 

för varandra. 

 

Därefter gör ungdomarna förberedda improvisationer utifrån tärningar med bilder på – dessa ska sedan 

finnas med i improvisationerna. Jag får bland annat se talande torn och förvirrade vaktmästare som 

möter förtrollade glödlampor. Efteråt säger ledaren att det kom fram flera roliga röster i uppspelen och 

att dessa röster kan vara användbara till rollfigurerna i den kommande pjäsen. Jag tänker att det är fint 

– trots att regelrätta repetitioner inte börjat ännu så drar ledaren hela tiden upp spår till det som komma 

skall. Varsamt slussas deltagarna in i den stora uppgiften. 

 

Snapshot 2 

 

Gruppen samlas i en ring på golvet runt en röd stor rund matta och stämningen är uppsluppen och lite 

busig, några halvligger i knät på varandra. Efter en associationslek är det dags att gripa sig an dagens 

arbete. Ledaren har berättat för mig att de just nu är inne i en inspirationsfas där de samlar idéer till en 

pjäs utifrån teman som deltagarna själva valt – kärlek, sexualitet och mobbing. Ledaren läser en text 

som diskuterar innebörden i att ta plats och att det är en kollektiv process som i mångt och mycket 

handlar om att också skapa utrymme för varandra. Texten påminner om att tjejer ofta skapar 

plattformer för killarnas spex och den tar också upp härskartekniker. Deltagarna pratar sedan om dem 

och får i uppgift att gruppvis hitta på improvisationer som visar två härskartekniker på ett sublimt och 

nedtonat sätt där mobbingen knappt syns 

– Sådär som det är i det verkliga livet. För sådant håller vi ju på med hela tiden vi människor i 

grupp, skapar hierarkier. Och ibland är man ju inte medveten om att man gör det, det märks liksom 

inte, förutom för den som upplever det. 
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Ledaren ger beröm när improvisationerna visats upp och säger att de gestaltat istället för att vara 

övertydliga. 

 

Nyckelorden Sexualitet och Mobbing skrivs upp på whiteboarden och ledaren säger att det är dags att 

göra en tankekarta om pjäsens innehåll. 

– (Ledaren) Men det ska ju inte pjäsen heta förstås. 

– (Deltagare) Jooo det kan den väl göra? 

– (Ledaren) Nej men det går ju inte. 

– (Deltagare) Varför inte och det skulle ju komma jättemycket publik? 

– (Ledaren) Men Sexualitet och Mobbing, det låter ju som en informationsbroschyr från någon 

myndighet! 

– (Deltagare) Nej, det är ju ett bra namn. 

– (Ledaren) Vi bestämmer inte pjäsnamnet nu, vi fortsätter! 

Jag blir lite fnissig av att lyssna på samtalet, det är uppenbart att ungdomarna inte alls är rädda för att 

vara övertydliga. Några nya ord kommer upp på tavlan – drömscen, hatcirkel och erotisk dröm och 

ledaren föreslår att pjäsen ska handla om fyra ungdomar vars liv och problem publiken får följa. Detta 

accepteras med råge av deltagarna som nu delas in i två grupper med uppmaningen att fundera på vilka 

dessa ungdomar är och vilka problem de har. De två grupperna pratar högt och intensivt, det flyger 

idéer omkring i rummet och det är inte svårt att "tjuvlyssna" för mig. Mycket detaljerade bilder målas 

upp likt visioner av pjäsen som nu är under tillblivelse. En deltagare reser sig upp och tar några steg 

över golvet 

– ... och så går hon såhär och då blir det blått ljus ... och då ser hon ut såhär ... 

Jag hör att grupperna planerar för fyra väldigt problemfyllda karaktärer som är homosexuella och blir 

mobbade för detta samt har föräldrar med missbruk. En annan karaktär är kriminell och har en pappa 

som utnyttjar henne sexuellt och så vidare. 

 

Deltagarna samlas återigen i ring och berättar för varandra om sina idéer. Det verkar som att några vill 

börja paxa roller men ledaren säger att rollfördelningen sker när pjäsen är klar. 

– Vi måste ju hitta en röd tråd först – en början, mitt och slut – hur karaktärerna utvecklas. 

Genom detta presenteras deltagarna för några dramaturgiska element tänker jag men också påminns de 

om att skapandet av berättelsen är ett grupparbete som går före de individuella rollerna och deras 

tillsättande.  
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När teaterpasset tagit slut pratar jag med ledaren om deltagarnas skissande av mycket problemfyllda 

karaktärer och hen säger att detta måste hen rensa och styra upp i. När jag funderar på vad som skulle 

hända annars säger hen att föreställningen skulle bli en komedi med mycket skratt. Vilket skulle vara 

en motsättning till gruppens intentioner – de vill göra något allvarligt som verkligen griper tag i 

publiken. Min tolkning av detta är att ledaren, i detta fall, kan ses som en beskyddare av gruppens 

intentioner genom att hen i allra högsta grad måste förutse publiken reaktioner. 

 

Snapshot 3 

 

Repetitionen börjar med att deltagarna får känna lite på sina karaktärer och fundera på vilka 

egenskaper de har genom en improvisation där de alla ska mötas på ett café. Men först får de ställa sig 

på scenens sidor och blunda medan ledaren ger instruktioner 

– Ta några djupa andetag, tänk på karaktären som du spelar i pjäsen. Tänk på den människans 

karaktärsdrag – kärleksfull? Hetsig? Hur ser vardagslivet ut för personen? Vad tycker han/hon är 

roligt att göra? När ni kommer fram snart så tänk på hur ni går, hur pratar ni och vad har ni för 

tempo – snabb, långsam? Har ni några fysiska defekter som påverkar hur ni rör er? I dag ska ni 

alltså gå på café och fika. Helt enkelt utforska er karaktär. Vem är jag och vad har jag för relation 

till de andra? 

Ledaren säger varsågoda och går ut till det angränsande rummet där några deltagare håller på att göra 

en rekvisitalista. Improvisationen är lite trevande och fnissig, blyg och svår. Men de kämpar på och 

utgår ifrån de konkreta situationer som finns i pjäsen. Jag sitter och tänker på att uppgiften är ganska 

svår för dem men att den ger chans att bekanta sig med hur man kan tänka runt ett rollskapande i 

teatern och att deltagarna kanske kommer att fundera en del på ledarens frågor vid ett senare tillfälle. 

Sedan blir det dags att repetera manuset och genast kommer frågorna virvlande i luften. 

- När jag lägger fötterna på bordet här, ska jag lägga dem då på höger eller vänster sida om 

bordet? 

Och ledaren funderar lite och svarar sedan  

- Vänster blir nog bäst. 

Orden i manuset är just ord och de kräver sin konkretion, jag uppfattar det som att deltagarna försöker 

få styr på den mycket vaga situation som ett tidigt repetitionsarbete alltid innebär. När det mest akuta 
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funderandet är avklarat och deltagarna trevande börjat söka sig över scengolvet med manus i händerna 

hjälper ledaren dem att hitta sceniska handlingar genom att i sin tur ställa frågor. 

– Var kommer du ifrån? 

– Från en tågresa. 

– Hur var den? 

– Varm!? 

– Hur kan man visa det? 

Deltagaren ser osäker ut och så ger ledaren förslag på rörelser som kan göras – ledaren stryker tydligt 

svetten ur pannan och teaterpustar bevärat. Deltagaren fångar uttrycket som en antydan till det 

föreslagna och ser mer bekväm ut i situationen. Kanske blev det lite tryggare att i alla fall veta hur 

rollen ska bete sig även om det behövs tid för att riktigt våga prova fullt ut eller för att hitta på något 

nytt och eget?  

 

Snapshot 4 

 

På stolar ställda i ring samlas gruppen och deras ledare som berättar att hen nu har gjort ett stolpmanus 

av de idéer som funnits i gruppen. Det marknadsförs som skräckigt och med lite blod och utan lyckligt 

slut. Ledaren förklarar att tiden till uppspelet börjar bli ganska kort och att hen därför tagit fasta på de 

rollfigurer som de hittat på och att försökt göra pjäsen lagom lång och så att publiken ska förstå. De 

två manussidorna läses under tystnad som bryts av småfnissningar här och där – i luften ligger det ett 

stråk av förväntan, spänning och koncentration.  

– Är det okej? Kan vi göra det här?  

Frågan skickas runt i ringen av ledaren som också tillägger att eftersom detta är ett stolpmanus så är 

det meningen att man ska lägga till och dra ifrån. Jag tänker att manuset presenteras som levande och 

föränderligt, det är inte färdigt än utan deltagarna är de som kommer att ge det liv genom sina repliker. 

De stora stråken finns dragna i manuset och skapar riktning, men inte ens hälften av vad som kommer 

att utspela sig på scenen finns nedskrivet. Rollerna i detta stolpmanus är skissade utefter framträdande 

karaktärsegenskaper som ”den lite tuffa, den lite rädda” och så vidare. Kanske är det viktigt för att ha 

någonting att hålla sig till när repetitioner börjar och resten av karaktärsteckningen är mer oviss? Alla 

deltagarna verkar nöjda och inne på att acceptera manuset även om det muttras lite om några rollers 

namn och karaktärsegenskaper och några smärre justeringar noteras i manusen.  
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Pjäsens inledning ska presentera rollerna genom att alla sitter samlade och pratar med varandra i par 

om två eller tre och en miljö antyds med stolar och bord. Alla ska först prata samtidigt, säger ledaren, 

och sedan ska fokus övergå till två av skådespelarna så att bara deras samtal hörs för att sedan ge rum 

för ett nytt pars prat. Detta görs om flera gånger för att det ska flyta på ett smidigt sätt, deltagarna övar 

på att dels hålla fokus på det samtal som de själva för och på att lyssna på de andra så att de kan tona 

ner volymen när andra par ska vara i centrum. Ledaren använder ordet övergång flera gånger när 

förflyttningarna av fokus övas. Jag tänker att ordet betonar scenen som bestående av flera olika 

sekvenser som måste bindas samman för att skapa helhet.  

– Vi vet inte vad vi ska prata om … så vi pratar om vad vi ska prata om! 

Alla repliker improviseras fram och två av deltagarna tycker alltså att det är knepigt. Ledaren 

påminner om att de ska improvisera och att de även kommer att göra det på premiären och att detta 

samtal mellan karaktärerna är en första chans för publiken att lära känna dem. 

– Det är nu som ni har möjlighet att prova lite olika saker som ni sedan kan plocka av – det blir ert 

material. 

Uttrycket material används också vid flera tillfällen av ledaren och kanske kan man förstå det, i detta 

sammanhang, som att materialet är det som skådespelarna förväntas skapa själva. Detta kan ses som 

en kontrast till formen som är något som ledaren har varit i högsta grad skapare utav – denna förväntas 

sedan deltagarna fylla med innehåll – ett material.  

 

Snapshot 5 

 

Längs repetitionsrummets väggar hänger kostymer prydligt upphängda på galgar och en scen är 

iordningsställd med svarta skärmar, en disk och i andra ändan några stolar vid ett lågt bord där det står 

några glas. Kostym och scenografi andas en annan tid, kanske 40-tal. Snart börjar veckans repetition 

för en grupp ungdomar som är ungefär 13 år och deras ledare. Hen berättar att först pratade gruppen 

ihop sig om sig om vilken typ av pjäs de ville göra detta år samt bestämde att de ville pröva ha ett 

manus med utskrivna repliker. Därefter kom ledaren med lite utgångspunkter för improvisationer, till 

exempel inspelade ljud av fötter som gick över ett knarrande golv och människoskrik. Med inspiration 

av dessa och de karaktärer som deltagarna spånade fram skrev ledaren sedan ett manus med utskrivna 

repliker som deltagarna tyckte var bra.  

 

Mitt framför scenen sitter ledaren på en stol – precis som en riktig regissör tänker jag! Men hen sitter 

inte ner långa stunder utan springer ideligen fram till ensamblen och enskilda skådespelare på scenen 
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för att hitta lösningar på scenerier och problem som uppstår. Före scenernas genomdrag undrar hen 

noga om det finns några frågor. Och det finns det! Med manus i hand funderar skådespelarna och 

pekar i texten 

– Ska jag stå upp där? 

– Vad gör jag här?  

Det är som om de tror att ledaren har svaren i sitt huvud in i minsta detalj, att hen skulle ha suttit och 

tänkt ut var och ens rörelserna innan. Eller att det finns ett rätt svar på de fysiska handlingar som en 

människa kan företa sig sceniskt.  

– Jaaa ... kanske kan du himla med ögonen? svarar ledaren med oändligt tålamod. 

Inför varje scengenomdrag säger hen Varsågoda och drar ut på bokstaven V en aning – precis som vid 

en filminspelning tänker jag. Det manar till lugn i de oändliga alternativens hav. Men nya frågor hopar 

sig förstås när arbetet på golvet kommer igång.  

Deltagare: Måste jag skrika nu? 

Ledare: Är det jobbigt? 

Deltagare: Jag är inge bra på det ... 

Ledaren propsar inte på att deltagaren ska prova det, istället säger hen att de kan ha ett inspelat 

pistolskott så löser det sig. Ledaren föreslår inte heller att någon annan ska göra skriket – trots att det 

kunnat låta sig göras då det skulle skett bakom en skärm. Deltagaren respekteras för den intimitet som 

kan ligga i att använda sin röst högljutt och slipper också förnedringen i att någon annan deltagare 

skulle utföra uppgiften. 

 

Ett par av deltagarna ska göra en entré och småprata lite småhemligt så att en tredje person inte ska 

höra. De läser replikerna bra, det låter som att de övat hemma men än vågar de inte slita blicken från 

pappret och blir stående lite vilse och stilla. Ledaren påminner om att de som pratar vill vara 

hemlighetsfulla och föreslår en rolls förflyttning 

- Eller vad tycker du själv? 

Deltagaren ser ut att ha uppfattat förslaget som rimligt. Men när scenen tas om igen är blicken åter i 

pappret och förflyttningen händer inte. Ledaren kommenterar inte detta men går istället fram och 

håller armarna om deltagarens axlar och pratar engagerat och gör den föreslagna sceniska 

promenaden.  

- Och så går du såhär, för du vill ju verkligen inte att den där personen ska höra! 
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Återigen verkar deltagaren tycka att det är ett bra förslag men också vid nästa genomdrag händer inte 

förflyttningen. Deltagaren ser nöjd och glad ut med sin insats och ledaren säger 

- Bra! Då fortsätter vi till nästa scen. 

 

Snapshot 6 

 

Åtta ungdomar med manusbuntar och en stor häftklammer myllrar in i lokalen tillsammans med deras 

ledare. Pratet surrar i luften – några ska komma senare, några inte alls men nu ska här häftas och 

sorteras manus! Det är ett av ledaren förkortat klassikermanus som är färdigt och nu ska sorteras och 

roller fördelas utifrån önskemål och lottning. Huvudkaraktären, har ledaren bestämt, ska spelas av tre 

skådespelare. Det är för mycket text för bara en deltagare har hen förklarat för mig. Det är ingen nyhet 

för gruppen utan detta är bestämt tidigare. Men missnöjet finns där ändå.  

- Tre huvudpersoner! Tjoho, man känner sig så speciell.  

- Det är precis som i luciatåget när man var liten och alla som ville fick vara lucia! 

 Ledaren nappar inte på kritiken utan fortsätter till synes oberörd att ordna med papper och checka av 

deltagarnas önskemål om roller. Jag tänker att hen stoppar de dåliga energierna och inte ger det 

spirande missnöjet mer luft än nödvändigt. Ledaren har ju ordnat manuset utifrån premissen att det ska 

vara en rimlig uppgift för gruppen att klara av och att då ge utrymme för missnöjet skulle vara 

liktydigt med att äventyra hela projektet. Och plötsligt är det klart – prydliga manushäften vilar i 

deltagarnas händer och var och en verkar har koll på vilken roll de ska spela. Ledaren har skrivit en 

introduktion till pjäsen för att presentera karaktärerna och underlätta för publiken att förstå säger hen 

och så läser de tillsammans introduktionen. Sedan provas idén på golvet. Först ska huvudkaraktären 

komma in säger ledaren och ber de tre skådespelarna komma fram. 

- Men hur då då? Alla tre samtidigt eller? 

-  Ja! Prova gå på led tätt bakom varandra så man bara ser den främsta och när ni kommit fram 

så delar ni upp er och står på rad. Då får man först intryck av att ni är en person men ser sedan 

att ni är tre!  

Skådespelarna skrattar när de provar, det verkar roligt att gå tätt bakom varandra och att försöka 

synkronisera sina rörelser. I texten sägs att huvudkaraktären är tre till antalet men att de alla smaka 

lika bittert. När pjäsens samtliga roller kommit fram och presenterats ber ledaren var och en att hitta en 

gest och ”ett ansikte” för sin karaktär och de som har lite svårare att komma igång får förslag av 

ledaren. 
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- Du är representabel! 

Samtidigt som ledaren säger detta gör hen en stram hållning av sin kropp som deltagaren trevande 

härmar. Hela introduktionen övas två gånger och sedan delar de tre huvudkaraktärerna upp pjäsen i tre 

delar och bestämmer att de ska spela varsitt parti. Uppdelningen går lätt och sköts av de aktuella 

skådespelarna själva. Jag tolkar det som att ledarens val att börja med introduktionen och då göra en 

scenisk komisk poäng av att det är tre skådespelare på samma roll var lyckosamt. Kanske kan man 

säga att ledaren gav form åt ett pedagogiskt nödvändigt ont, dels för publikens skull men också för 

skådespelarna själva. Den formmässiga presentationen tydliggjorde att det till och med gick att 

förstärka komiken genom att vara tre skådespelare på en roll. 

 

Repetitionerna fortsätter med att en annan scen ska övas och de som är med i den stannar kvar med 

ledaren medan de andra går för att öva text. Den aktuella scenen innehåller en örfil som deltagarna 

spontant börjar öva på och de hjälper varandra med hur det ska gå till. Sedan läser de igenom scenen 

en gång och ledaren visar hur de ska stå när den börjar.  

- Ska jag sedan peka med den eller den handen? 

Detaljfrågor dyker upp och ledaren driver på för att de inte ska fastna i sina funderingar 

- Det spelar ingen roll! 

I sin personregi går ledaren ofta fram och handgripligen visar hur deltagarna kan göra  

- Kan du inte svära och mumla lite när du kommer in?  

Direkt frågan är ställd så gestaltar ledaren vad hen menar genom att exemplifiera med sin egen kropp 

och röst. Utifrån ser det ut som en vägledning, för deltagarna, om hur stort det sceniska uttrycket 

behöver vara för att passa denna klassiska komiska pjäs. Hen överdriver och tar i för att spränga 

pinsamhetsbarriären som kan finnas hos deltagarna. 
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