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Title in English: "I don't really know what gives more, but I think it gives more": A study of 

primary school teachers’ understanding of watching theater performances with their pupils 

 

Sammanfattning av uppsatsen: Syftet med studien är att belysa grundskollärares förståelse 

av att se teaterföreställningar med sina elever på skoltid. Frågeställningarna söker svar på hur 

lärarna motiverar varför de går på teaterföreställningar med sina elever på skoltid, på vilka sätt 

lärarna arbetar med att följa upp det de upplevt genom dessa teaterföreställningar i övrig 

undervisning samt vilka värden de upplever att dessa teaterföreställningsbesök har för eleverna. 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre grundskollärare verksamma 

på mellanstadiet. Empirin tolkades och analyserades sedan med inspiration från den 

fenomenografiska analysmodellen. Genom detta kom resultatet att visa på två olika 

uppfattningar om vad teaterföreställningsbesöken har för värden i skolan; 

teaterföreställningens meningsskapande värden och teaterföreställningens sociala värden. 

Studiens viktigast slutsats är att lärarna uppfattar att teaterföreställningens primära syfte är 

själva upplevelsen och alla elevers rätt till konstnärliga upplevelser. 
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FÖRORD 
 

”Jag vet inte riktigt vad som ger mer, men jag tror att det ger mer…” svarar en av mina 

informanter när jag ber hen att förklara vad hen menar med att teaterföreställningarna de ser 

med sina klasser har ett ”mervärde” för eleverna. På samma sätt har detta uppsatsskrivandet 

haft något slags mervärde för mig. Under ca 10 veckor har jag fått fundera över ett tema som 

berör hela min utbildning och mitt eget intresse för teater. Jag har trott på mig själv, slitit mitt 

hår, trott på mig själv lite till och velat kasta min dator i väggen. Men jag kom i mål tillslut 

och jag vill tro att jag är lite klokare nu än innan. Jag har i alla fall mer grundade reflektioner 

om detta ämne som i sin tur förhoppningsvis kan leda till att jag tar mer reflekterade beslut 

runt det i framtiden. 

 

Jag vill tacka min sambo och mina barn som stått ut med min uppsatspanik, min handledare 

som med kloka ord peppat mig genom denna process och resten av min klass på 

Teaterpedagogprogrammet för att vi varit som en liten familj under dessa tre år på 

utbildningen och tillsammans diskuterat, reflekterat och igenom allt stöttat varandra. 
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INLEDNING 
 

Konst + skola = sant. Eller? Vad har konsten för plats i skolvärlden och hur ser man där på 

konstens möjligheter och omöjligheter? Är konsten och skolan ett par som kan komplettera 

varandra eller är de allt för olika för att vara ihop? Konsten står för frihet och skolan 

kännetecknas av många utifrån regler och av rätt och fel. Så vad är konstens plats i skolan? 

Detta är något som det råder många frågor och oklarheter runt. Trots det så präglas skolvärlden, 

allt som oftast, av diskurser om den goda konsten (Saar 2005). Konst och kultur ses som något 

bra och utvecklande för barn och detta problematiseras sällan. Möllenborg och Holmberg 

(2014) beskriver dagens skola som en institution styrd av målbeskrivningar och resultat. Vid 

sidan av skolan visar dessa även på ett samhälle som mer och mer fylls av estetik. Läroplanen 

för grundskolan beskriver i sin tur en skola där de estetiska aspekterna i skolarbetet skall 

uppmärksammas och där ”förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 

sig”(Skolverket 2018, Lgr 11, Skolans uppdrag, stycke 14)  men vid sidan av det, med allt annat 

som också ska hinnas med, lämnas lärarna ensamma åt att fundera fram hur och på vilka sätt 

detta skall göras.  

 

Under åren på Teaterpedagogprogrammet har vi fått erfarenheter av att skapa egna 

teaterföreställningar och eftersom utbildningen är pedagogisk har vi även funderat över hur 

man skulle kunna utforma tillhörande efterarbetsmaterial till dessa teaterföreställningar. Jag ser 

efterarbetsmaterialet till en teaterföreställning för barn och unga som något som knyter samman 

teaterupplevelsen och ger barnen och ungdomarna möjlighet att sätta ord på de upplevelser och 

tankar som själva teaterföreställningen väckt samt något som ger möjlighet att utveckla dessa 

upplevelser. Efterarbetet bidrar i den formen till själva teaterföreställningens möjlighet att verka 

meningsskapande för barnen och ungdomarna.  

 

Teater är inte ett obligatoriskt skolämne men ändå ett konstnärligt uttryck elever får möta under 

sin skoltid, exempelvis genom att tillsammans gå på teaterföreställningar av olika slag. Men 

varför gör de egentligen det?  Är det i syfte att möta den fria konsten eller är det för att utveckla 

andra färdigheter? Vilka i så fall? Och hur ser lärarna som jobbar i skolan på syftet med varför 

de går på teater med eleverna? 
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Under teaterpedagogutbildningen utformade jag tillsammans med en kurskamrat en 

föreställning riktat mot mellanstadieelever. I arbetet med föreställningen utgick vi från teman 

som ”Att känna sig annorlunda” och ”Hur gör man för att ta plats” och utefter dessa teman 

utformade vi sedan ett efterarbetesmaterial som vi mejlade ut till lärarna för de klasser som vi 

bjudit in som publik. Genom samtal med dessa lärare efter projektet fick vi även där en insyn i 

skolvärlden som tydde på att det inte är helt oproblematiskt att gå på teaterföreställningar med 

sina klasser på skoltid och att efterarbetesmaterialet vi skickat ut helt hade förkastats på grund 

av, i det fallet, brist på tid.  

 

Efter detta började jag fundera på mötet mellan skolan och teatern och hur dessa två på bästa 

sätt skall mötas så att inte den ena jobbar järnet för att utforma material som den andra inte har 

möjlighet, tid, kraft, kunskap och vilja nog att ta till sig. Ur dessa funderingar föddes mitt 

intresse för den här studien. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I det här avsnittet kommer jag redogöra för tidigare forskning och ge en bakgrund för fältet 

teater – skola. Jag kommer beskriva hur olika syn på estetik påverkar fältet, vad läroplanen 

säger om estetiska ämnen och estetiska metoder i grundskolan samt ta upp olika syn på konst 

och teater. 

 

I den litteratur och den tidigare forskning som finns på detta ämne används olika begrepp för 

nästan samma sak; konst, kultur, estetik och teater. Dessa begreppen tangerar varandra men 

betyder inte riktigt samma sak. Därför har jag valt att använda det begrepp som författaren som 

jag refererar till i det aktuella sammanhanget använder. 

 

Läroplanen 
 

I läroplanen för grundskolan står att eleverna skall kunna skapa och uttrycka sig genom olika 

estetiska uttrycksformer så som drama, rörelse, musik och annat skapande (Skolverket 2018). 

Skolan skall vara en kulturell mötesplats och eleverna ska, genom skolan, få en medvetenhet 

om det egna kulturarvet (Skolverket 2018). Skolverket menar att både det intellektuella, det 

sinnliga och det estetiska skall uppmärksammas i skolarbetet och eleverna ska även få upptäcka 

och pröva olika sätt att utveckla kunskap på. Läroplanen visar på estetiska uttrycksformer och 

eget skapande som något som främjar elevernas fantasi, lärande, samarbete och 

kommunikationsförmåga. 

 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att 

lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska 

uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen 

ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika 

identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och 

kommunicera. (Skolverket 2018, Lgr 11, Syfte, stycke 2) 

 

Skolverket (2018) belyser att drama, dans, musik och bild ska vara en del av undervisningen 

och när eleverna slutar grundskolan ska de ha kunskaper inom alla ovan nämnda områden samt 

kunna ta del av samhällets kulturutbud. 
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I kursplanen för ämnet svenska står det att ”eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet 

att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket 2011, Kursplan Svenska, 

Ämnets syfte, stycke 1). De ska även ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin egen identitet och 

sin förståelse för omvärlden genom att få möta olika typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande (Skolverket 2011). 

 

 

Estetik i skolan 
 

Synen på estetik och estetiska ämnen i skolan är inte oproblematiskt och förpassas i mångt och 

mycket till att agera ”hjälpgumma” för andra skolämnen och övergripande mål (Möllenborg & 

Holmberg 2014:99). Möllenborg och Holmberg (2014) fokuserar på drama som metod inom 

samhällskunskapen och kommer fram till att lärare har en genomgående positiv syn till att 

använda drama i undervisningen men att metoden skapar svårigheter gällande bedömning. 

Lärarna i studien ser att drama gynnar elevers lärande samt att det gör undervisningen 

spännande och varierad men trots det har de svårt att nå det analytiska med metoden vilket gör 

det svårt vid bedömning. Möllenborg och Holmberg menar att lärarna skiljer på bedömning och 

lärande och ser dessa två delar som separata företeelser. Lärarna i studien kan se att eleverna är 

med om ett lärande genom användningen av drama men när de sedan skall kommunicera det 

de har lärt sig är text det som ses som mest tillförlitligt från lärarnas sida, jämfört med det 

verbala och kroppsliga. Lärarnas oförmåga att identifiera kunskaper genom drama förpassar det 

till att bli en outnyttjad resurs (Möllenborg & Holmberg 2014). 

 

Lindgren (2006) visar på att de estetiska ämnena och arbetssätten i skolan rättfärdigas utifrån 

olika legitimitetskonstruktioner, till exempel så legitimeras estetiken i skolan ofta genom att 

ses som en lustfylld aktivitet som behövs för att balansera upp för allt annat i skolan som inte 

ses som lustfyllt. Den estetiska verksamheten kan till exempel också legitimeras genom att ses 

som kompensation för de elever som har det svårt i teoretiska ämnen. Gemensamt för alla 

legitimitetskonstruktioner som Lindgren visar på, är att de talar om estetiken som metod för att 

uppnå och utveckla andra färdigheter än de estetiska. 
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Kultur i skolan genom tillfälliga kulturprojekt 
 

Som det ser ut på många skolor idag så lyfts det estetiska in i skolan genom tillfälliga 

kulturprojekt. Detta menar Saar (2005) bidrar till en syn på kulturen som ett roligt avbrott och 

något som inte hör till skolan och det vardagliga. 

 

Kulturrådet (u.å) har ett särskilt uppdrag mot barn och unga när det gäller att försäkra tillgång 

till professionell kultur, det inbegriper både att barnen och ungdomarna får se kultur av olika 

slag och att de får möjlighet att träffa och att själva få skapa konst tillsammans med 

konstutövarna. Barn och ungas rätt till kultur är något kulturrådet särskilt prioriterar då det 

gäller bidragsgivning. ”Skapande skola” är en form av bidrag som delas ut till skolorna av 

kulturrådet. Kulturrådet vill med dessa bidrag främja olika kulturella projekt och verksamheter 

och genom det verka för att barn och unga skall få möjlighet att uppleva konst. Tanken är att 

Skapande skola-bidragen skall vara ett komplement till skolornas egen kulturbudget och målet 

med det är att eleverna skall få större möjligheter till eget skapande och att de skall få tillgång 

till många olika kulturella uttrycksformer. Bidraget skall även göra det möjligt för det 

professionella kulturlivet att samverka med skolan samt stärka den samverkan mellan dessa 

som redan finns. Saar (2005) belyser att det självklart är värdefullt att barnen får uppleva kultur 

av riktiga konstnärer på skoltid men påpekar risken med att detta på det sättet sker både 

ideologiskt och pedagogiskt omedvetet och enbart blir en engångsupplevelse för både elever 

och lärare och inte något de tar med sig och kan arbeta vidare med. Osten (1986) påtalar skolans 

önskan om en pedagogisk teater och svårigheten att som teaterskapare stå emot den då barnen 

ju kommer till teatern på lektionstid. Osten är av den uppfattningen att respekten för barnens 

konstupplevelser gröps ur om man försöker förvandla den till något nyttigt och något som skall 

leda till nya kunskaper. Även Hald (2014) ifrågasätter vad dessa Skapande skola-projekt i 

längden gör med konsten. Han påstår att det finns en risk med att konsten pedagogiseras och 

mister sin egentliga funktion och mening som enligt honom i första hand inte är pedagogisk.  

 

Teater som meningsskapande och kunskapande i skolan 
 

Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) påpekar att både skolan och konsten har i uppgift att 

behandla frågor av existentiell och social karaktär och att skolan i det hänseendet skulle kunna 

använda sig av konsten, som i sin tur bär ett mod att ställa frågor och stå upp för någonting, i 

sig själv. 
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En av Olssons (2006) forskningsfrågor gick ut på att undersöka vad som krävs för att teater ska 

fungera meningsskapande och kunskapande i skolan och hon fick i anslutning till sin 

avhandling i uppgift att skriva ett fördjupningsmaterial till pjäsen En midsommarnattsdröm. 

Detta fördjupningsmaterial utgick hon sedan, bland annat, ifrån under sin undersökning. Olsson 

utformade sitt fördjupningsmaterial utifrån samma tankar som Roos Sjöberg (2000) redogör 

för, vilka i sin tur går ut på att göra teaterföreställningen tillgänglig för publiken.  

Roos Sjöberg, som under flera år har arbetat med för- och efterarbete utifrån Dalateaterns 

produktioner, beskriver det som en metod för hur man kan göra konsten och publiken 

tillgängliga för varandra och på så sätt fördjupa teaterupplevelsen.  

 

Gustafsson och Fritzén (2004) undersöker teaterns meningsskapande möjligheter genom att 

vända sig både till teatern och där följa den konstnärliga processen samt att vända sig till skolan 

för att göra gruppintervjuer med lärare. Studien visar i sin tur att grundskollärare är präglade av 

ett nyttotänk vilket stör deras möjligheter att låta teatern vara meningsskapande i skolan. De 

menar att lärare i mångt och mycket ”är hänvisade till att utveckla sitt yrkeskunnande inom 

ramen för ett instrumentellt förhållningsätt” (Gustafsson & Fritzén 2004:84) vilket i sin tur 

leder till att lärarna inte är vana vid att hantera det obegripliga och irrationella (Gustafsson & 

Fritzén 2004). Lärarna försöker enligt Gustafsson och Fritzén göra teatern ”hanterbar” och 

förkastar det barnen inte direkt förstår med att säga att barnen inte är mogna nog för att förstå 

teatern. Lärarna talar enligt Gustafsson och Fritzén även en hel del om hinder de upplever när 

de skall gå på teater och att deras kunskapsbrister när det gäller att förstå och tolka teaterns 

språk gör att de främst ser teater som ett avbrott i vardagen.  

 

Olsson (2006) undersöker teaterns meningsskapande och kunskapande möjligheter i skolan och 

utgår i sin studie från teaterns alla delar; form, innehåll och bruk samt produktion, reception 

och reflektion. Även hon visar på hur lärarnas kunskaper om teater påverkar dess 

meningsskapande möjligheter. Olsson menar också att teaterns möjlighet att verka menings- 

och kunskapande hänger på hur ofta eleverna får möjlighet att se och själva spela teater och 

var/i vilken miljö detta görs. Lund (2004) har undersökt barn- och ungdomsteater och dess möte 

med ung publik och menar att förståelsen för själva teaterföreställningen skapas och får 

betydelse utifrån barnets livsvärld. Roos Sjöberg poängterar för- och efterarbetet runt själva 

teaterföreställningen som ”en möjlighet att skapa andrum runt föreställningen, till den egna 

upplevelsen”(Roos Sjöberg 2000:20). Hon betonar även för- och efterarbetets möjligheter och 
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förklarar att dessa möten, före och efter, med eleverna bidrar till att föreställningen når flera av 

dom. Förarbetet kan även ge nycklar till föreställningen som i sin tur kan ta bort känslan av att 

man måste förstå en föreställning på ett visst sätt och öppna upp för den egna upplevelsen (Roos 

Sjöberg 2000). 

 

 

Konst som språk 
 

Hjort (2017) belyser att konst handlar om så mycket mer än bara upplevelser. Konsten utgör en 

plattform där enskilda röster kan få höras, konst är samtal och dessa samtal är en förutsättning 

för ett demokratiskt samhälle. Hjort (2017) menar att konst är kunskap lika mycket som något 

annat ämne i skolan och poängterar att konstens brist på utrymme i skolan är en av 

anledningarna till att hon skrivit en bok om detta. 

 

Yttrandefriheten är ingen leksak som man kan ha, slarva bort och sedan låta 

återuppstå. Bygger man en skola som inte kan förmedla konstarternas och det fria 

ordets innebörder är man med och lägger grunden för i värsta fall motrörelse. En 

motrörelse mot det fria ordet och mot rätten att gestalta[…]  (Hjort 2017:12) 

 

Hjort (2017) visar på hur kulturpolitiken skall se till att alla var i landet de än bor får tillgång 

till en professionell konst, av olika konstformer, och argumenterar för detta som en handling 

för att säkerställa en fri dialog och upprätthålla yttrandefriheten i samhället. Hon poängterar att 

barn och ungdomar tidigt och återkommande bör möta konst och kultur i skolan och menar att 

intresset för, och tillgången till, konsten och kulturen är central i ett öppet och demokratiskt 

samhälle. 

 

I mötet med konsten blir något sagt och Gadamer (1977) beskriver det som att ”varje konstverk 

talar sitt eget språk” (Gadamer 1977:21) och menar med detta att ett specifikt konstverks 

meddelande bara kan uttryckas på just det sätt som det konstverket gör. För att kunna uppfatta 

vad ett konstverk förmedlar så måste man öva upp sin läskunnighet vilket man gör genom att 

bekanta sig med just det specifika konstverk man vill läsa av men även genom att titta på andra 

konstverk (1977). Även Hjort (2017) visar på konsten som ett eget språk som likt alla andra 

språk behöver övas och läras in för att kunna förstås. Hon tar teater som exempel och belyser 

att teater som kunskapsområde är nära sammankopplat med både samtidsfrågor, historia och 
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samhällskunskap och poängterar vikten av kunskap inom konstens språk för att kunna förstå 

det och ta det som förmedlas till sig. 

 

Att använda teater för att berätta 
 

Suzanne Ostens (1986) beskriver vad teater är genom meningen ”Det är människor som berättar 

för andra människor om människor, och när kontakt uppstår är det livet” (Osten 1986:13) 

Roos Sjöberg (2000:18) förklarar teatern som ”ett språk som talar till oss på många sätt” och 

betonar att man bara kan uppleva teater på sitt eget sätt, att det är en konstnärlig upplevelse och 

att konstnärliga upplevelser inte går att förstå fel. Osten (2002) framhåller också att teater måste 

kunna leda till samtal och poängteater att teater skall göras om det som vi inte pratar om. 

Gustafsson och Fritzén (2004) belyser, likt Osten (2002), att teaterkonsten ”kan bli det samtal 

som gör det möjligt för oss att handskas med en komplex och svårgripbar verklighet” 

(Gustafsson & Fritzén 2004:31). Roos Sjöberg (2000) beskriver teatern som en spegelbild av 

livet och belyser även hon teatern som en utgångspunkt för att diskutera existentiella frågor och 

känsliga ämnen. Hon betonar teatern som en väg till social kompetens och visar på att man kan 

hitta sin egen historia genom att se och själv spela teater och att man genom teatern även kan 

få perspektiv både bakåt och framåt i tiden. 
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PROBLEMOMRÅDE 
 

Barn i grundskolan får idag möjlighet att gå och se teaterföreställningar tillsammans med sina 

lärare på skoltid och just detta; mötet mellan den professionella konsten och skolan, är något 

som intresserar mig. I och med det har jag funderat över hur man som lärare i skolan förstår 

syftet med att gå på teaterföreställningar med sina klasser. Även hur lärarna arbetar vidare med 

sina elever utifrån det de tillsammans upplevt under en teaterföreställning och hur för- och 

efterarbetet i anslutning till detta påverkar möjligheten för att dessa föreställningar, som Saar 

(2005) uttrycker det, inte bara ska bli engångsupplevelser, är något jag funderat över. 

 

Gustafsson och Fritzén (2004) undersöker både teaterns och skolans intentioner gällande 

teaterns meningsskapande möjligheter i skolan. I sitt resultat får de fram att då lärare ser teater 

som något som skall vara nyttigt och verka för andra ämnen och/eller som förströelse så 

begränsas möjligheten för dessa lärare att använda sig av teaterföreställningen och låta dessa 

aktiviteter verka meningsskapande i skolan. 

 

Olsson (2006) hävdar att en förutsättning för att teatern ska kunna verka meningsskapande och 

kunskapande i skolan är att lärarna har kunskaper i teaterämnet. Det resultatet kommer hon 

fram till genom att undersöka både hur elever i grundskolan själva får möjlighet att spela teater 

och hur de får arbeta vidare med efterarbete efter att ha sett teaterföreställningar i skolan. 

  

I tidigare forskning har teater i skolan undersökts i vidare bemärkelse, med både skolans, 

teaterns och elevernas perspektiv i åtanke. I min studie vill jag enbart fokusera på 

teaterföreställningen som aktivitet i grundskolan och lärarnas förståelse av den. Jag vill 

undersöka varför eleverna enligt lärarna ser teaterföreställningar på skoltid och hur lärarna 

uppfattar värdet med dessa teaterföreställningsbesök. Det är ju ändå lärarna som är de som tar 

med eleverna på dessa teaterföreställningsbesök och med detta i åtanke är det av vikt att 

undersöka deras förståelse av detta närmare. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

 

Syftet med studien är att belysa grundskollärares förståelse av att se teaterföreställningar med 

sina elever på skoltid. 
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För att nå detta syfte ställer jag följande frågeställningar: 

 

• Hur motiverar lärarna varför de ser teaterföreställningar på skoltid? 

 

• På vilket sätt arbetar lärarna med att följa upp de teaterföreställningar eleverna ser i 

övrig undervisning? 

 

• Vilka värden ser lärarna med dessa teaterföreställningsbesök? 
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CENTRALA BEGREPP 
 

För att analysera och diskutera mitt material har jag valt att se på det med utifrån Saars (2005) 

begrepp ”svag estetik” och ”stark estetik”. Dessa ska enligt Saar ses som komplement till 

varandra och inte som varandras motsatser. 

 

Svag estetik 
 

Enligt Saars (2005) definition av den svaga estetiken har den inget eget kunskapsinnehåll utan 

används för lära ut andra kunskapsinnehåll på ett konstnärligt sätt. Den svaga estetiken utmanar 

inte till nya uttryckssätt utan har redan färdiga normer för hur man ska göra. Den svaga estetiken 

handlar om att gestalta något som redan finns, exempelvis en sång om alfabetet, den går som 

den går och finns till för att barnen skall lära sig alfabetet. Saar visar i sin beskrivning av den 

svaga estetiken på en estetik som i sig är en skapande aktivitet men utan kraft att skapa något 

nytt. 

 

Stark estetik 
 

Enligt Saars (2005) definition så är den starka estetiken utmanande. Den spräcker gränser och 

tillåter, i motsättning till den svaga estetiken, att själva kunskapsinnehållet förändras. 

Exempelvis: att uttrycka känslor genom musik, för det finns det inget rätt eller fel utan det 

handlar om ett utforskande och ett eget skapande. Saar visar i sin beskrivning av den starka 

estetiken på en estetik som påverkar och förändrar både sig själv, det konstnärliga materialet, 

och den som utför den, alltså konstnären, eleven, barnet eller läraren. 
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METOD 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur jag samlat in och analyserat min data, hur jag 

tänkt gällande urval och forskningsetiska ställningstagande samt hur jag genomfört min studie. 

 

Kvalitativ intervju 
 

Jag har valt att närma mig svaren på mina frågeställningar genom kvalitativa intervjuer. 

Hartman (2004) understryker att intervjun är en lämplig metod då man enklast får kunskap om 

det man är intresserad av genom att någon berättar om det. Eftersom mitt syfte och mina 

frågeställningar syftar till att visa på lärares förståelse av varför de ser teaterföreställningar med 

sina elever på skoltid så anser jag den kvalitativa intervjun som den bästa metoden. Hartman 

talar för den ostrukturerade eller ej standardiserade intervjun som bäst för kvalitativa 

undersökningar medan Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att det både är svårt 

och utan relevans att dra några tydliga gränser mellan olika typer av intervjuer och att intervjuer 

för kvalitativa undersökningar kan se ut på många olika sätt. Viktigt för både Hartman (2004) 

och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är dock att intervjuerna är väl planerade och att 

frågorna ställs i samma ordning i mötet med de olika informanterna. Hartman (2004) belyser 

vikten av att planera ordningen på intervjufrågorna noga för att ge informanterna möjlighet att 

komma i rätt stämning, jag uppfattar vid sidan av det att det även är för att ge informanterna 

samma möjlighet till samtal. Utifrån detta valde jag att utforma en intervjuguide (bilaga 1) med 

ett visst antal frågor och ämnen att ta upp och prata runt för att komma åt samtal som skulle stå 

i linje med mitt huvudsakliga syfte. Denna intervjuguide hade jag sedan som stöd under 

intervjutillfällena för att inte sväva iväg för långt från mina ämnen och enkelt kunna återkomma 

till dessa då jag även ville ge informanterna möjlighet att själva lägga till, enligt dem viktiga 

aspekter, och styra samtalen i egna riktningar. Jag var i utformandet av mina intervjufrågor 

även noga med att frågorna inte skulle uppfattas som att jag eftersökte några speciella svar eller 

värderingar i det informanterna skulle komma att svara.  

 

Metodansats 
 

 

Då man skall analysera kvalitativa data är det enligt Fejes och Thornberg (2015) viktigt att på 

ett systematiskt sätt undersöka och organisera dessa. Fejes och Thornberg hänvisar till Patton 

då de säger att en av utmaningarna inom den kvalitativa analysen är att hitta det viktiga och 
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betydelsefulla i det empiriska materialet. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver 

fenomenografin som en metodansats som är lämplig då man som forskare vill analysera och 

beskriva människors tankar om olika fenomen i omvärlden och att den är utvecklad för analys 

av data från enskilda personer. Eftersom detta stämmer väl med hur jag har utformat min studie 

så har jag valt att inspireras av fenomenografin vid analysen av mitt insamlade material. 

 

Urval 
 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påvisar att det för kvalitativa undersökningar inte finns 

några specifika regler för hur urvalet skall gå till, trots detta är det viktigt att tänka igenom hur 

man gör sitt urval. För att nå mitt syfte valde jag att söka informanter bland klasslärare på 

mellanstadiet. Att jag valde just mellanstadiet berodde på att jag tyckte det var en passande och 

intressant åldersgrupp för min undersökning då eleverna på mellanstadiet har nått en viss 

kognitiv mognad samtidigt som de ännu inte blivit tonåringar. Några kriterier jag ändå fann 

viktiga att mina informanter uppfyllde var att de någon gång varit och sett en teaterföreställning 

med sin klass och att de var villiga att prata om detta.   

 

Jag valde att börja mitt sökande efter informanter genom att kolla upp vilka skolor som under 

det gångna året sett någon teaterföreställning, detta för att jag ville att lärarna skulle ha en färsk 

teaterupplevelse i minne. Jag skickade sedan mejl till rektorerna på dessa skolor. I mejlet 

presenterade jag mig och vad som föranledde min kontakt och frågade efter informanter genom 

att be om kontaktuppgifter till lärare som uppfyllde kriterierna. Två av rektorerna återkopplade 

inom ett par dagar att de hade vidarebefordrat mitt mejl till berörda lärare men sedan tog det 

stopp. Jag valde att utöka mitt sökande till ännu en skola där jag sedan tidigare samarbete redan 

hade en kontakt och mejlade även den läraren. Efter flera negativa svar från fick jag äntligen 

ett napp och den första intervjun blev bokad. Läraren som tackat ja lovade att höra runt med 

sina kollegor om även någon mer kunde tänka sig att ställa upp men detta fick jag sen ingen 

mer bekräftelse på. När jag sedan träffade vederbörande för en första intervju och den var färdig 

följde jag med informanten tillbaka till sitt arbetsrum. I arbetsrummet satt två av kollegorna 

som tidigare fått frågan om att också medverka i min studie, av min första informant. Hen 

frågade då ytterligare en gång och båda två tackade ja och sa att de var redo direkt. På grund av 

svårigheten i att hitta informanter och trots att jag egentligen kände mig väldigt trött efter den 

första intervjun så genomförde jag även dessa två intervjuer direkt. Detta sätt att få informanter 

kan ses som en form av snöbollsurval som innebär att man börjar intervjua en person inom en 
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organisation och sedan efter den intervjun frågar den personen efter ytterligare personer att 

kontakta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

 

Eftersom jag i min analys har valt att inspireras av den fenomenografiska analysmodellen är 

det just uppfattningarna om ett specifikt fenomen som är det väsentliga och inte vem som tycker 

vad (Dahlgren & Johansson 2015), därför väljer jag att bara kort presentera mina informanter 

under denna rubrik. Mina informanter har alla arbetat inom grundskolan mellan 9-20år och 

ingen av dem har i nuläget något aktivt eget intresse av teater utan de föreställningar de ser är 

främst de som de ser tillsammans med sina klasser. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
 

Det ställs en del etiska krav på forskning som görs, detta för att forskning skall bedrivas på ett 

ansvarsfullt sätt och alla som forskar förväntas vara väl medvetna om dessa (Vetenskapsrådet 

2017). Enligt Vetenskapsrådet krävs det att man som forskare ger sina informanter information 

om studiens syfte, detta gjorde jag både muntligen vid intervjutillfällena och skriftligen i mejlet 

jag skickade ut för att söka informanter. Det är även viktigt att informanterna ger sitt samtycke 

för att vara med i studien och att de informeras om att de när som helst under processen, även 

efter att intervjuerna är gjorda kan avsluta sin medverkan. Forskaren ska även, om inte annat 

kommit överens om, bevara informanternas konfidentialitet och inte tala om för andra vilka 

dennes informanter är. I den slutgiltiga rapporten skall informanterna och saker/platser i dess 

närhet ges fiktiva namn för att informanternas identitet inte skall gå att röja (Vetenskapsrådet 

2017). Även detta informerade jag mina informanter om i samband med intervjusituationen och 

de fick i samband med den även underteckna en samtyckesblankett (bilaga 2), där de fick se 

allt detta skriftligen. På denna samtyckesblankett finns även en punkt gällande GDPR som 

innebär att jag lovar att behandla informanternas personuppgifter i enighet med detta. De 

informanters personuppgifter jag använde användes endast för kontakt för att boka tid för 

intervju. I enighet med Vetenskapsrådets riktlinjer bevarade jag mina inspelade och 

transkriberade intervjuer, samt påskrivna samtyckesblanketter på ett säkert ställe och hade även 

ordning på mina övriga dokument.  
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Genomförande 
 

Jag valde att utföra min första intervju på den lärarens arbetsplats och mötte upp läraren i 

anslutning till hens arbetsrum. Vi kom sedan tillsammans överens om att intervjun skulle 

utföras i dennes klassrum. Intervjun hölls på eftermiddagen, så skolans elever hade gått hem. 

Väl i klassrummet tog vi varsin stol och satte oss nära ett fönster, utanför såg man skolgården 

och några barn som lekte. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) belyser vikten av att spela in 

intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem ordentligt för att vid analysen i sin tur kunna 

läsa igenom intervjuerna i sin helhet. I linje med det, och efter att ha fått samtyckesblanketten 

påskriven och även informerat en extra gång om att intervjun kommer spelas in, så startade jag 

inspelningen och började intervjun. Intervjun tog 30 min vilket var enligt planen. Den andra 

och tredje intervjun hölls i ett grupprum och även där satt vi vid ett fönster med utsikt mot 

lekande barn. Eftersom att alla intervjuer var i anslutning till varandra och jag inte hade någon 

paus emellan så hann jag inte fundera så mycket vad informanterna svarade i direkt anslutning 

till intervjuerna. Senare på kvällen samma dag gjorde jag en första analys av intervjuerna i mitt 

huvud och skrev ner vilka teman lärarna berört i sina samtal. Transkriberingen gjorde jag dagen 

efter och som Eriksson-Zetterquist och Ahrne förespråkar så transkriberade jag hela 

intervjuerna. Dock tog jag bort vissa små överflödiga ord som exempelvis ”ehh”, ”mmmm” 

och ”liksom” samt vissa upprepningar av ord, detta för att öka läsbarheten. Efter det att jag 

transkriberat alla intervjuer skrev jag ut dom och läste sedan igenom dessa med mina 

forskningsfrågor i åtanke.  

 

Enligt den fenomenografiska analysmodellen består steg ett i analysen av ordentlig 

genomläsning av transkriptionerna, vid steg två börjar den egentliga analysen och här är syftet 

att skilja ut de mest utmärkande uttalandena. Vid steg tre jämför man de uttalanden man hittat 

och vid steg fyra grupperar man dessa för att sedan i steg fem skapa kategorier och i steg sex 

namnger man dessa kategorier (Dahlgren & Johansson 2015). Vid min analys slog jag samman 

steg 1-3 och läste intervjuerna gång på gång medan jag jämförde och försökte hitta likheter och 

teman för uttalandena, vilka jag med olika färgpennor markerade. Som Hartman (2004) föreslår 

skall sedan de begrepp som handlar om samma sak slås ihop för att skapa huvudkategorier. Det 

är detta som inom den fenomenografiska analysmodellen är det slutliga steget, steg sju, där det 

är dags att föra samman uppfattningar som rör sig inom samma huvudområde (Dahlgren & 

Johansson 2015). När man använder sig av fenomenografin så inriktar man sig på att undersöka 

variationen i människors sätt att uppfatta sin omvärld (Dahlgren & Johansson 2015). Ett centralt 
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begrepp inom fenomenografin är ”lärande” och inom fenomenografin ser man att människors 

sätt att förstå sin omvärld är ett resultat av ett lärande om den och i takt med att lärandet 

utvecklas så utvecklas även människans förståelse för sin omvärld (Dahlgren & Johansson 

2015). Inom fenomenografin talar man om utfallsrummet för företeelsen man undersöker, detta 

utfallsrum består av de olika uppfattningar som man finner om fenomenet för undersökningen 

hos sina informanter (Dahlgren & Johansson 2015). Efter att ha läst och markerat i empirin ett 

antal vändor kom mitt utfallsrum att bestå av ett antal olika uppfattningar om 

teaterföreställningens värden i skolan vilka jag sedan delade in i följande två huvudkategorier; 

teaterföreställningens meningsskapande värden och teaterföreställningens sociala värden. 

 

Dahlgren och Johansson (2015) framhåller att forskaren som utför studien själv får välja att 

presentera resultatet och analysen gemensamt, eftersom att teorin och analysen ändå 

samexisterar då forskaren tar hänsyn till sin förförståelse och sina kunskaper då denne utformar 

sin intervjuguide och analyserar fram sina teman, eller att presentera dessa var för sig. Jag har 

i enighet med Dahlgren och Johansson valt att i mitt resultatkapitel först presentera mina 

huvudkategorier för att sedan i diskussionen se på dessa utifrån tidigare forskning och med 

hjälp av mina begrepp.  
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RESULTAT: PRESENTATION OCH ANALYS 
 

Jag kommer i resultatkapitlet först presentera mitt resultat utifrån de huvudkategorier jag fann 

om teaterföreställningens värden. Därefter följer en analysdel där jag svarar på mina 

frågeställningar.  

 

Den första huvudkategorin har jag benämnt teaterföreställningens meningsskapande värden. 

Under denna kategori har jag genom min analys tolkat följande uppfattningar om 

teaterföreställningsbesöken som dess meningsskapande värden: teaterföreställningen för 

upplevelsens skull, teaterföreställningen som hjälp att ta upp och prata om svåra saker och 

teaterföreställningen som hjälp i skolans värdegrundsarbete och för att visa på olika sätt att 

vara på. 

 

Den andra huvudkategorin har jag benämnt teaterföreställningens sociala värden. Under denna 

kategori har jag genom min analys tolkat följande uppfattningar om teaterföreställningsbesöken 

som dess sociala värden: teaterföreställningsbesök som träning i samhällslivet, 

teaterföreställningsbesök för att alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund skall få möjlighet 

att se teater, teaterföreställningsbesök för att visa allt som finns i samhället och på olika yrken 

och intressen.  

 

Teaterföreställningens meningsskapande värden 
 

En uppfattning om teaterföreställningsbesöken är att de ger mervärde för eleverna och en 

upplevelse som alla i vanliga fall inte får ta del av. Detta beskrivs genom att informanten säger 

sig märka att eleverna får med sig något efter teaterföreställningsbesök, att de kan få en 

ahaupplevelse och att teater är någonting direkt. Upplevelsen eleverna får med sig skiljer sig 

markant från de upplevelser de får av film som de är mycket mer vana vid. Informanten 

poängterar att det är bra att barn får uppleva andra saker än att bara gå på bio och att teatern 

jämfört med filmen även kan så ett frö till något mer, kanske ett eget intresse hos barnen. 

Informanten poängterar att teatern till skillnad mot filmen sker här och nu och att denna 

upplevelse och detta möte, mellan publiken och scenen, är något som barnen uppskattar med 

att få gå på teater.  
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Jag vill åt det som är den sinnliga upplevelsen, något avbrott mot andra intressen, 

det blir för mycket med andra saker tycker jag då kan det vara skönt att uppleva, 

möten, här och nu. 

 

En informant beskriver teatern som en uttrycksform som inte är så lätt att få till i skolan och 

som barn behöver se att den finns. Teaterföreställningen beskrivs som en upplevelse som bryter 

av den ordinarie undervisningen, som berör barnen och som får igång deras tankar, deras 

inspiration och intresse. Upplevelsen beskrivs som ett av teaterbesökens syften men till detta 

läggs även föreställningens innehåll som centralt och en informant betonar att de alltid brukar 

försöka åka på föreställningar som behandlar ämnen som rör barnen i deras vardag. Ett syfte 

som teaterföreställningen då kan ha är att relatera till publiken som tittar. Här uttrycks en önskan 

om att teatern skall vara aktuell och nära och skapa möjligheter till att diskutera olika etiska 

dilemman. På så sätt beskrivs även teaterföreställningarna som en hjälp i skolans 

värdegrundsarbete 

 

Teatrar brukar ju väldigt ofta handla om och ha ett värdegrundsinspirerat arbete eller 

tema […] vi jobbar väldigt mycket med värdegrund. Vi har haft ganska mycket upp 

och ner i våra klasser och vi behöver jobba främjande med värdegrund och då passar 

det ju väldigt bra om man har någonting som barnen har upplevt som man kan knyta 

an till 

 

En av informanterna betonar vikten av att ha teaterföreställningen och dess handling som grund 

för svåra samtal och som hjälp då något, som känns svårt att ta upp eller utsatt för någon eller 

några elever i klassen, behöver pratas om. 

 

Om något försiggår eller händer i klassen så kan det ju vara lättare att ha teatern att 

prata om istället för den faktiska händelsen eller personen som är utsatt i klassen 

[…] ja så slipper man peka ut nån eller några i klassen så att säga. 

 

På så sätt blir teaterföreställningen en hjälp att hantera det svåra i livet. Alla tre informanter 

beskriver att dom brukar förbereda sina elever inför ett teaterbesök och att dom oftast även 

brukar göra något slags efterarbete i anslutning till föreställningen men ingen av informanterna 

ser efterarbetet som något som måste göras.  

 

Det är upplevelsen jag är ute efter när vi går på teater. Jag måste inte alls koppla det 

till kunskaper. Det står ju i syftesdelen i Lgr 11 att vi har ett uppdrag när det gäller 
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kultur men jag känner inte att jag måste koppla det till kunskaper utan jag vill åt 

upplevelsen och så ett frö, att det finns teater […] 

 

 

Inom den här uppfattningen är det inte något krav på att integrera teaterföreställningen i resten 

av skolarbetet utan själva upplevelsen är det som framhålls som det centrala. Efterarbetet 

beskrivs dock som något som kan fördjupa upplevelsen och alla informanter beskriver att de i 

de flesta fall gör något slags efterarbete. Hur detta efterarbete ser ut eller hur mycket de gör 

varierar beroende på föreställningens tema, hur de ligger till med annan planering och så vidare. 

Ibland beskriver informanterna att de gör efterarbete som teatern skickat med, ibland delar av 

det och ibland något helt eget. Informanterna ser för- och efterarbetet som en del av själva 

upplevelsen och för detta är förförståelsen A och O för att eleverna ska kunna ta till sig 

upplevelsen. Ett sätt att förbereda sin klass inför ett föreställningsbesök är till exempel genom 

att prata om vad teatern skall handla om och vilka karaktärer som kommer att vara med. 

Informanterna talar om att vissa teaterföreställningar är väldigt abstrakta och att saker händer 

fort och att det på grund av det är extra viktigt att skapa en förförståelse hos eleverna. Bristen 

på förståelse kan vara ett hinder för elevernas möjlighet att ta till sig föreställningen och en 

informant tänker att det är förståelsen som brister när en elev uttrycker att en föreställning ”varit 

skit”. Informanten berättar att de ibland varit på teatrar som ”varit i svåraste laget” för deras 

åldersgrupp fast det i informationen stått att den var för den åldern. Trots det beskrivs det att 

det ändå alltid efter en teaterföreställning finns något att ta med sig och som man kan jobba 

vidare med efteråt. Inom den här uppfattningen är efterarbete ett sätt att bearbeta upplevelsen 

och ge den ett sammanhang. Alla tre informanter ger exempel på olika efterarbeten de brukar 

göra. Alla tre berättar att de alltid brukar prata om föreställningen med sina elever och att 

eleverna ibland kan få skriva om sina upplevelser på svenskan. De har även övat på att skriva 

recensioner och låtit teaterupplevelserna vara inspiration till egna dikter och berättelser. De har 

även låtit eleverna göra egna små föreställningar utifrån samma tema som teatern de sett eller 

spelat en version av samma föreställning men på något annat sätt till exempel med ett annat 

slut, om eleverna tyckt originalet inte slutat bra. En av informanterna betonar att oavsett 

föreställning och personligt tycke och smak så går alla elever ifrån teatern med en egen 

upplevelse och den egna upplevelsen ger i sin tur upphov till en personlig åsikt. 

 

Vi jobbar ju väldigt mycket med att alla har rätt att säga det dom tycker, man ska ju 

inte såra någon eller dom bitarna men man har rätt att uttrycka sin åsikt och kunna 
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motivera den och det tänker jag att alla får med sig därifrån, oavsett vad de tyckt 

och så. 

 

Att få möjlighet att diskutera och utveckla sin egen personliga upplevelse är något 

centralt inom den här uppfattningen av teaterföreställningen som meningsskapande. 

 

Teaterföreställningens sociala värden 
 

Under denna kategori beskrivs vikten av att alla elever oavsett socioekonomisk bakgrund skall 

ges möjlighet att uppleva teater.  

 

För dom elever som faktiskt aldrig går på teater med sina föräldrar eller får komma 

iväg på något sådant för dom blir det ju jättestort[…] vi ska ju verka för att alla 

elever ska ha samma villkor, ska ha samma möjligheter i att göra saker oavsett vad 

deras föräldrar har för inkomst och så vidare och det här är ju ett sätt att göra det, 

att tillåta alla elever att åka på teater. 

 

Genom att på skoltid låta alla elever gå på teater bidrar skolan till att alla får samma möjligheter 

till upplevelser. Teaterföreställningsbesöken ses även som en samverkan med närsamhället och 

som ett sätt för eleverna att komma i kontakt med de yrkesgrupper som är verksamma inom 

teatern samt få upp ögonen för teater som fritidsintresse. Ett av syftena med varför man skall 

se teater på skoltid beskrivs som just detta. 

 

Att se skådespelare på nära håll och inte bara på tv, dels att få se att det finns ett 

sådant yrke och att man kan syssla med det. Att det är vanliga människor som gör 

det och inte bara tv-kändisar. Att man kan syssla med det uttrycket, om man inte 

vet det och har sett det så är det ju svårt att utforska det hos sig själv. 

 

Samverkan med närsamhället är även något som står i läroplanen och en informanterna hänvisar 

till läroplanen gällande det. Teaterföreställningsbesöken blir viktiga för de bidrar till att 

eleverna blir en del av själva samhället viket även ger dem en slags allmänbildning. 

Teaterföreställningsbesöken beskrivs även som en slags social träning när det gäller att frångå 

rutiner och i hur man beter sig på publika platser.  
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Dom behöver tänka på det stora, det är ju inte själva där utan måste hålla ihop med 

sin grupp och ha koll på en massa olika saker och veta hur de ska föra sig och bete 

sig 

 

För detta blir förberedelserna extra viktiga, speciellt för elever som har svårt med omställningar 

och ovana miljöer och situationer. Just detta ser informanterna även som ett hinder för att 

komma iväg och belyser att det oftast krävs att extra vuxna följer med för att 

teaterföreställningsbesöken ska kännas trygga och för att det ska bli bra.  

 

 

Sammanfattande analys 
 

Under denna rubrik kommer jag att svara på mina frågeställningar. 

 

Hur motiverar lärarna varför de ser teaterföreställningar på skoltid? 

 

Lärarna i min studie hänvisar syftet med varför de går på teaterföreställningar till det som står 

i läroplanen om att det är skolans uppdrag att ta del av samhällets kulturliv och till att skolan 

skall verka för att alla elever ska ha samma villkor och möjligheter att ta det av det som händer 

i samhället. 

 

På vilket sätt arbetar lärarna med att följa upp de teaterföreställningar eleverna ser i 

övrig undervisning? 

 

Lärarna ser inte uppföljning av teaterföreställningsbesöken som det primära utan fokuserar på 

upplevelsen eleverna får av teatern som det viktigaste. De brukar ändå, allt som oftast, göra 

efterarbete med eleverna efter de sett en föreställning. Dessa efterarbeten kan vara uppbyggda 

på olika sätt, till exempel kan eleverna få skriva berättelser utifrån sina upplevelser, öva på att 

recensera, skriva dikter eller tillsammans få diskutera sina och andras upplevelser. Detta anser 

dock lärarna stå utanför den ordinarie undervisningen och ser istället detta som en del av själva 

teaterupplevelsen. 
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Vilka värden ser lärarna med dessa teaterföreställningsbesök? 

 

Lärarna ser både meningsskapande och sociala värden med att gå på teaterföreställningar med 

sina klasser på skoltid. De belyser värdet med att teaterföreställningar öppnar upp för barn att 

själva kunna intressera sig för teater och utveckla dessa sidor hos sig själva, betonar värdet i att 

ha teaterföreställningarnas teman och handlingar som hjälp i skolans värdegrundsarbete och i 

att ha teatern som öppnare för att ta upp och prata om svåra saker. De belyser även värdet i att 

alla elever oavsett socioekonomisk bakgrund får möjlighet att se och uppleva teater, värdet i att 

redan som elev i grundskolan få vara en del av samhället i stort genom att ta del av dess 

kulturutbud och värdet i att få öva på att besöka olika publika lokaler och platser.   
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DISKUSSION 
 

 

Syftet med studien har varit att belysa grundskollärares förståelse av att se teaterföreställningar 

med sina elever på skoltid. Jag har genom min studie sett att lärare uppfattar flera olika värden 

med att gå på teaterföreställningar med sina klasser, dels värden som jag har tolkat som 

meningsskapande och värden jag har tolkat som sociala. I detta kapitel kommer jag att föra en 

diskussion runt det jag kommit fram till samt sätta mitt resultat och analysen av detta i relation 

till tidigare forskning. Jag kommer även diskutera mitt val av metod och hur det kan ha påverkat 

min studie samt ge förslag för vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion 
 

Utifrån informanternas uttalanden har jag urskilt olika uppfattningar om värdena med att gå på 

teaterföreställningar på skoltid. Det som blir tydligt efter mina samtal med dessa lärare är att de 

uppfattar ett mervärde i att se på en teaterföreställning med sina elever, vad detta mervärde 

består av har lärarna själva svårt att direkt sätta ord på men genom att tolka deras utsagor och 

kategorisera deras uppfattningar visar denna studie på en djupare förståelse för 

teaterföreställningen som fenomen, hos lärarna, än jag först anade. 

 

 

Jag blev lite förvånad av att lärarna jag intervjuade lade så mycket fokus på just upplevelsen. 

Detta går emot det Osten (1986) och Hald (2014) beskriver att de erfarit om att skolan önskar 

pedagogisk teater. Den syn på teater min studie visar på är också en annan än de Lindgren 

(2006) belyser genom sina resultat om att estetiken i skolan på något sätt behöver legitimeras 

och tillskrivas andra värden än de estetiska, tillexempel som kompensation för elever med 

svårigheter i teoretiska ämnen. Lärarna i min studie visade på en syn på teater som något som 

inte alls behöver pedagogiseras och beskrev alla elevernas upplevelse som det centrala och 

något som inte ska förringas. Likt Osten (2002) ser de även teaterns möjlighet att ge ingångar 

till samtal om ämnen som annars kan vara svåra att prata om och detta är något de alla använder 

teater till i skolan. 

 

Lärarna säger att de inte ser teaterföreställningsbesöken som något som måste integreras i annan 

undervisning. Jag ser ändå att efterarbetet de beskriver att de gör med eleverna går att se som 

naturliga delar i ämnet svenska. Efterarbetet, speciellt diskussionerna om olika upplevelser, 
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bidrar till att eleverna utvecklar sitt språk, sitt tänkande och sitt sätt att kommunicera på. Dessa 

diskussioner verkar även identitetsskapande, i kursplanen för svenska går att läsa; att eleverna 

ska få utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden bland annat genom 

estestetiskt berättande (Skolverket 2018) och teaterföreställningarna eleverna ser är ett tydligt 

exempel på just ett sådant estetiskt berättande. Så även fast lärarna inte själva pratar om att de 

integrerar teatern i undervisningen så ser jag att det till viss del sker naturligt genom efterarbetet. 

 

Sättet lärarna i min studie värderar och intresserar sig för elevernas personliga upplevelser av 

teaterföreställningen tycker jag är extra intressant då även detta går emot det nyttotänk 

Gustafsson och Fritzén (2004) betonar att de såg prägla lärares inställning till teater. Att värna 

om den egna upplevelsen och hjälpa eleverna att sätta ord på den på ett sätt som inte sårar eller 

föringar någon annans upplevelse, och det sätt de talar om att den egna upplevelsen aldrig kan 

vara ”rätt” eller ”fel”, ser jag som ett sätt att ta vara på och öva på det konstens språk som Hjort 

(2017) betonar är viktigt att få lära sig i skolan. Eleverna får genom detta både se, uppleva och 

prata om det de upplever. Detta sätt att se på den konstnärliga upplevelsen stämmer överens 

med den som Roos Söderberg (2000) beskriver då hon menar att teatern talar till sin publik på 

många olika sätt och att den konstnärliga upplevelsen aldrig kan vara fel. Detta blir även ett sätt 

för eleverna att, som Roos Söderberg beskriver, lära sig en social kompentens och att själva 

formas, genom att få fundera över vad de själva tycker och tänker i relation till sina 

klasskamrater. Genom att möta elevernas upplevelser på detta sätt verkar lärarna för att eleverna 

får öva både på yttrandefrihet och på ett demokratiskt förhållningsätt. Hjort (2017) poängterar 

att all konst är samtal och att möjligheten till dessa samtal är en grund i ett demokratiskt 

samhälle. I linje med det väcker även teaterföreställningarna eleverna får se till samtal, och 

genom att eleverna får möjlighet att föra dessa samtal lär de sig att reflektera över sina 

upplevelser samtidigt som de får pröva sina åsikter. 

 

Uttalandet om att de ibland varit på föreställningar som känts för svåra för eleverna och som de 

upplevt att eleverna inte varit mogna nog att förstå visar på en syn på teater som något man 

borde förstå. Det ställer sig lite emot synen på teatern som en konstnärlig upplevelse som aldrig 

kan förstås rätt eller fel och skulle kunna ses som en del av det Gustafsson och Fritzén (2004) 

menar då de hävdar att lärarna kan ha svårt att hantera det irrationella och det obegripliga och 

därför vill göra teatern hanterbar för eleverna. Det beror förstås på vad man lägger in i ordet 

”förstå”. En av informanterna berättar att det är viktigt att skapa en förförståelse hos eleverna 

innan de ska se en föreställning, särskilt om teatern är ”abstrakt” eller saker ”händer fort”. 
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Informanten betonar att bara eleverna har en förförståelse så kan teatern handla om precis vad 

som helst. Har eleverna en förförståelse kommer de ändå kunna ta till sig upplevelsen. Ett sätt 

att ge eleverna en form av förförståelse skulle kunna vara att tala om teaterns formspråk och att 

det inte finns några ”rätt” eller ”fel” sätt att förstå en konstnärlig upplevelse på. Ett annat sätt 

skulle kunna vara att försöka förklara teatern för att eleverna skall få kunskap nog att kunna 

förstå den på ”rätt” sätt. I mina intervjuer framkommer det inte riktigt vilken av dessa former 

av förförståelse som lärarna lägger i begreppet utan de fokuserar mest på att förförståelse är 

viktigt för upplevelsen i stort. Men sättet de förhöjer den egna personliga upplevelsen i sina 

resonemang och sättet de belyser att det inte finns något rätt eller fel i en upplevelse pekar ändå 

mot en tro på förförståelsen som det förstnämnda, ett sätt att hjälpa eleverna att förstå teaterns 

formspråk och luta sig mot sin egen upplevelse. 

 

I sättet lärarna för- och efterarbetar med sina klasser efter att ha sett en teaterföreställning finns 

prov på både svag och stark estetik (Saar 2005). När de låter eleverna använda upplevelsen av 

teaterföreställningen som en inspiration till att skapa egna dikter och berättelser ser jag prov på 

en stark estetik. I detta exempel får eleverna skapa något nytt och genom denna process 

utvecklas även eleverna själva. Detta blir ett exempel på fritt skapande. När eleverna däremot 

använder konstupplevelsen för att öva på att skriva recensioner, eller då eleverna genom 

teaterföreställningsbesöken får lära sig att vara i nya miljöer eller hantera nya situationer skapas 

inget nytt. I dessa exempel är syftet att på ett sätt bara redovisa det man sett eller lära sig något 

annat än just det estetiska och genom det förändras inte något kunskapsinnehåll utan eleverna 

använder den konstnärlig upplevelsen för att lära sig något annat.   

 

Jag ställer mig efter detta kritisk till begreppen ”svag” respektive ”stark” estetik då dessa ord 

är värdeladdade. Visst beskriver Saar (2005) att den svaga och den starka estetiken inte ska ses 

som varandras motsatser men trots det, så är det något med orden som rör till det. Det går ju 

inte att komma ifrån att orden ”stark” och ”svag” faktiskt ändå är motsatsord. Stark låter direkt 

som något bra och svag som något inte lika bra. Jag ser, som även Saar belyser, att den svaga 

estetiken inte på något sätt är sämre än den starka, utan att dessa två bara handlar om och 

utvecklar olika saker, men anser ändå att det finns en risk med att benämna dessa företeelser 

med värdeladdade ord. Den svaga estetiken går i Saars beskrivning att likna med en pedagogisk 

metod som verkar för att gestalta och lära ut något som redan finns till skillnad mot den starka 

estetiken som likt konsten skall ifrågasätta, förändra och skapa nytt. Att dessa begrepp benämns 

med värdeladdade ord riskerar att bidra till att egenskaperna som utvecklas genom den starka 
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estetiken värderas högre än de som utvecklas genom den svaga estetiken. I min studie skulle 

dessa begrepp kunna bidra till att de värden lärarna uppfattar som sociala och som handlar om 

att eleverna lär sig ta nya platser och situationer då ses som svaga och värderas lägre än de 

värden som går ut på att eleverna själva skapar.  Jag tycker att man kan se tendenser till detta i 

Ostens (1986) och Halds (2004) oro för den pedagogiska teatern. Visst, teater skall inte vara 

enbart pedagogisk och skall inte ha enbart pedagogiska värden men genom sådana uttalanden; 

om att det finns en risk med att teatern pedagogiseras och att den pedagogiska teatern skulle 

mista sin egentliga funktion, får de pedagogiska värdena av teatern lägre status än de 

konstnärliga. Samma risk ser jag med den svaga respektive den starka estetiken och detta tycker 

jag helt saknar mening. Vad finns det för mening med att konstens värden värderas och mäts 

emot varandra? Låt dem istället förstärka och komplettera varandra. Endast genom det kan 

skolan och den professionella konsten förstärka och komplettera varandra så att Konsten + 

Skolan = Sant. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Jag utförde alla tre intervjuer efter varandra vilket ifrån början inte var planerat. Jag hade bara 

den första intervjun inplanerad, men den informanten hade vid tidigare kontakt lovat att fråga 

runt bland sina kollegor om även någon mer kunde tänka sig att ställa upp. När den intervjun 

var klar så kom det sig att ytterligare två lärare på skolan hade tid och lust att ställa upp. 

Eftersom jag haft svårt att få tag på informanter då många av lärarna jag hade haft kontakt med 

var väldigt upptagna och stressade så tackade jag ”ja” och körde på med ytterliga två intervjuer 

efter varandra. Detta hade både sina för- och nackdelar. Att jag inte var förberedd på mer än en 

intervju gjorde mig ganska trött och jag fick inte heller någon tid emellan att samla tankarna 

och fundera över mina intervjufrågor. Detta att jag inte hann reflektera så mycket mellan 

intervjuerna tvingade mig samtidigt att gå in i alla intervjuer med samma utgångspunkt, vilket 

enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) faktiskt är viktigt.  

 

Sättet på vilket jag kom i kontakt med mina informanter kan beskrivas som en form av 

snöbollsurval, där man först intervjuar en informant som sedan tipsar om vem mer man kan 

kontakta för intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

belyser dock även att det kan finnas risker med ett så kallat snöbollsurval eftersom de man 

intervjuar då känner varandra och kanske har många gemensamma åsikter och erfarenheter. 



 

 27 

Självklart kan det ju vara så att lärarna på denna skola faktiskt har diskuterat detta med 

teaterföreställningar och därför har en gemensam syn på teater. Detta ser jag dock inte som 

något negativt då min studie går ut på att urskilja olika uppfattningar om 

teaterföreställningsbesök på skoltid, och de uppfattningar jag urskilt är ju ändå uppfattningar 

om teaterföreställningsbesöken som finns. Men visst, skulle studien genomföras på någon 

annan skola eller på flera olika skolor skulle jag kanske ha kunnat urskilja ännu flera 

uppfattningar. 

 

Jag är själv insatt i teater, efter att ha pluggat det i nästan tre år, och har en egen syn på teater 

som något som är värdefullt och utvecklande för barn. Jag har trots detta försökt att ställa mig 

neutral till min egen syn på teater. Trots det kan självklart detta ändå till viss del ha präglat 

mina tolkningar av informanternas utsagor samt i viss mån kanske även deras svar då mina 

informanter var medvetna om att jag är en snart utbildad teaterpedagog. Trots detta så tror jag 

även att min kunskap om, och mitt intresse för, ämnet har hjälpt mig att reflektera runt både det 

jag sett i tidigare forskning och det som informanterna berättat. 

 

 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Jag tänker att det alltid är bra att sätta ord på saker och det är det min studie gör, den vill bidra 

till forskningen som handlar om att visa på hur lärare förstår teaterföreställningen som fenomen 

i skolan. Detta kan i sin tur hjälpa till att väcka till diskussion om olika uppfattningar av 

teaterföreställningens syfte i skolan. Vissa lärare kanske håller med om de uppfattningar jag 

beskrivit medan andra inte alls gör det. På det sättet blir de hjälpta i att sätta ord på sina 

uppfattningar vilket i längden bidrar till att befästa och förtydliga teaterns och konstens roll och 

möjligheter i skolan. 

 

Jag har under den här processen både läst om, och fått höra om, hur olika lärare ser på och 

förstår syftet med att tillsammans med sina elever se teaterföreställningar på skoltid. Jag tycker 

att det skulle vara intressant, i förhållande till dessa studier gjorda på lärare, att undersöka hur 

eleverna uppfattar dessa teaterföreställningsbesök. Går liknande uppfattningar att urskilja i 
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deras berättelser eller ser de helt andra värden med de teaterföreställningar de besöker på 

skoltid? 

 

Det skulle även vara intressant att istället för intervju välja observation som metod. Genom att 

göra det skulle man kunna se hur lärarna faktiskt gör när de skapar en förförståelse inför 

teaterföreställningarna och hur de efteråt följer upp elevernas upplevelser i diskussioner. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

 

Lite om informanten 
 

Hur länge har du arbetat som lärare i grundskolan? 

 

Med vilken årskurs arbetar du just nu? 

 

 

 

 

Om teaterföreställningsbesök i stort 

 
 

Hur ofta går ni och ser teaterföreställningar? 

 

 

Hur uppfattar du syftet med varför ni ser teater på skoltid? 

 

 

Vem är det som bestämmer vilka teaterföreställningar ni ska se med era klasser? 

Vad tänker du om det? 

Skulle du önska att det skedde på något annat sätt? 

 

 

Vad tycker du är en bra teaterpjäs att se med sin klass? 

Är den uppbyggd på något speciellt sätt? 

Handlar den om/tar den upp något speciellt? 

 

 

Vad tycker du om att gå och se på teater med dina klasser? 

 

 

Är teaterbesök något som barnen ser fram emot eller hur förhåller de sig till att ni ska gå och 

se en föreställning? 

 

 

Vad tror du barnen uppskattar mest med att få gå och se teater? 

 

 

Hur pratar barnen innan/efter ett föreställningsbesök? 

 

 

Vad upplever du att barnen tar med sig efter att ha varit på teater? 
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Är det något som känns problematiskt och svårt med att åka iväg och se teaterföreställningar? 

 

 

 

Om för- och efterarbete 
 

 

Brukar du förbereda din klass inför teaterbesöken? 

Hur/på vilket sätt? 

Varför?/varför inte? 

 

 

När ni har sett en föreställning, gör ni något mer runt den när ni kommer tillbaka till skolan? 

 

Vissa föreställningar brukar ju komma med en lärarhandledning med förslag på efterarbete, 

brukar du göra det föreslagna efterarbetet med dina klasser? 

Varför/varför inte? 

Har något varit extra bra? Eller är det något som inte fungerat alls… 

 

 

Brukar det förslagna efterarbetet kännas aktuellt för dig och din klass och era upplevelser? 

 

 

 

Teaterföreställningar och kopplingen till andra processer i skolan 

 

 
Hur ser du på teaterföreställningens roll i skolan? 

 

Vad är det för andra processer runt barnen som berörs vid teaterföreställningsbesök? 

På vilket sätt ser/upplever du det? 

 

Hjälper teaterföreställningen dig att uppnå andra mål i skolan eller står den helt utanför resten 

av skolarbetet? 

 

 

Hur ser du på att ta med dig det teaterföreställningen handlar om in i övrigt skolarbete?  

Är det något du anser ska göras? 

Varför/varför inte? 
 

 

 

Teaterföreställningsbesök kopplat till läroplanen 
 

 

Ser du någon samband mellan det som står i styrdokumenten och att ni går på 

teaterföreställningar? 
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Hur ser du på läroplanens formuleringar om estetik och skola? 

Bidrar teaterföreställningarna ni ser tillsammans till att läroplanens formuleringar följs? 

Varför/varför inte? 

På vilket sätt? 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett för medverkande i studie för kandidatuppsats och 

behandlande av personuppgifter i samband med denna. 

 

 
Studiens utförare: Ebba-Sofie Nordquist, student Teaterpedagogprogrammet, Örebro 

Universitet. 

 

Studiens utförande: Kvalitativa intervjuer. 

 

Studiens syfte: att ta del av grundskollärares förståelse och erfarenheter av att gå på 

teaterföreställningar med sina elever på skoltid. 

 

 

 

Jag är medveten om att : 

 

- deltagandet i studien är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

medverkande, även efter att själva intervjun har ägt rum. 

 

- mina svar kommer att anonymiseras och att det insamlade materialet kommer enbart 

att användas i uppsatsarbetet som intervjun syftar till. 

 

- intervjun kommer att spelas in och sparas under uppsatsprocessen för att sedan 

förstöras tillsammans med alla andra dokument som följer med den efter godkänd 

uppsats.  

 

 

- Inspelningarna kommer att förvaras på intervjuarens dator och på USB-minne hemma 

hos intervjuaren under tiden för uppsatsarbetet. 

 

 

- den enda som kommer att lyssna på inspelningen är Intervjuaren och det jag berättar 

kommer enbart att användas i studiens syfte. 

 

 

- mina personuppgifter kommer att användas i syfte att boka tid för intervju/intervjuer  
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Genom underskrift nedan intygar jag samtycke för medverkande i 

studie blanketten avser samt som ovan beskrivits behandlande av 

mina personuppgifter. 
 

 

 

________________________________________ 

Underskrift                                          Ort och Datum 

 

 

_________________________________________ 

Namnförtydligande  

 


