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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka teaterlärares didaktiska syn på ämnet teater i 

gymnasieskolan och vilka faktorer som påverkar lärarnas arbete i deras strävan att nå sina 

pedagogiska visioner i praktiken. Undersökningen sker utifrån följande frågeställningar: 

Vilka pedagogiska visioner har teaterlärarna för sin undervisning i ämnet teater på 

gymnasieskolan? Vilka faktorer påverkar lärarna i deras strävan att nå sina pedagogiska 

visioner? Studien bygger på kvalitativa intervjuer och ett fokussamtal med tre 

gymnasielärare i teater. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är sociokulturell 

teori. I analysen av intervjuerna ställs resultaten mot tidigare forskning med fokus på 

perspektiv på teater och drama. Studien visar på likheter och skillnader i lärarnas visioner 

och ger en gemensam bild av hur lärarna eftersträvar att elever ska känna gemenskap i 

gruppen och utvecklas på ett personligt plan.  
 

Nyckelord: gemenskap, kvalitativa intervjuer, sociokulturell teori, teaterlärare, visioner 
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1. Inledning och problemformulering 

”När man jobbar med teater  

blir man som en familj” – Teaterelev, 15 år 

 

Mitt engagemang för teater började när jag själv gick på gymnasiet och hösten 2010 fick 

jag min första anställning som teaterlärare på en skola, med ansvar för två blandade 

elevgrupper i åldrarna 13 – 15 år. En elev sade till mig under ett vikariat en gång: ”När 

man jobbar med teater blir man som en familj”. Det var med den ambitionen jag gick in 

i arbetet. Fylld med tankar och visioner om hur jag skulle lägga upp och föra min 

undervisning mötte jag elevgrupperna för första gången. 

Efter några lektionstillfällen hade svårigheter radat upp sig, grusat mina visioner och 

begränsat mitt arbete: Lektionerna var förlagda efter ordinarie skoltid, vilket lockade 

elever att strunta i lektionen och åka hem istället. Lokalen hade en fast installering som 

begränsade golvytan att arbeta på. Det fanns heller ingen tillgång till rekvisita och jag 

skulle inte få en egen nyckel till kostymförrådet. Vad som däremot visade sig vara 

stärkande i mitt arbete och som gav nya möjligheter till en bra undervisning, var att jag 

fick tillgång till god teknisk utrusning: filmduk, ljud- och ljusanläggning samt 

mikrofonmyggor. Jag hade även turen att hamna på en skola där det fanns stöttande 

personal och lärarkollegor och en engagerad rektor.  

Genom denna erfarenhet insåg jag att det måste finnas fler teaterlärare som brottas med 

begränsningar i arbetet med sina pedagogiska visioner i skolan. Lärare med liknande 

erfarenheter. Dessa lärare ville jag träffa och prata med! Reflektion och diskussion var 

vad jag behövde för att få redskap och hjälp att utveckla mitt eget ledarskap. 

Tillsammans tänkte jag att vi kunde hjälpa varandra med förhållningssätt till 

omkringliggande faktorer som påverkar undervisningen. Därmed var idén till denna 

uppsats född. 

Vad jag sett under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är att teaterlärare inte tar 

sig tid till att reflektera och diskutera vad man verkligen gör i skolan, hur man arbetar 

med ämnet och varför man använder sig av olika metoder i undervisningen. Till detta 

hör även att lärarkåren inom teater är förhållandevis liten, där enstaka teaterlärare ofta är 

utspridda på skolor med liten eller ingen kontakt med varandra. Således är det kollegiala 

stödet för dessa lärare mindre än för lärare i många andra ämnen. Därför behöver det 

skapas tillfällen för teaterlärare att prata med varandra och delge sin syn på ämnet.  

Det är ett sådant forum jag erbjudit för informanterna i denna studie och med denna 

undersökning hoppas jag kunna öppna upp till ytterligare diskussioner om visioner, 

arbete och ämnessyn inom teater, lärarkollegor emellan.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka teaterlärares didaktiska syn på ämnet teater i 

gymnasieskolan och vilka faktorer som påverkar lärarnas arbete i deras strävan att nå 

sina pedagogiska visioner i praktiken. 

3. Frågeställningar: 

Mina frågeställningar är följande: 

 Vilka pedagogiska visioner har teaterlärarna för sin undervisning i ämnet teater 

på gymnasieskolan? 

 Vilka faktorer påverkar lärarna i deras strävan att nå sina pedagogiska visioner?  

4. Definition 

I definitionen av drama och teater finns det delade meningar om vad begreppen innebär. 

Debatten om vad termerna innefattar diskuteras ur pedagogisk synvinkel och kommer 

att presenteras i avsnitt 5 – Litteraturgenomgång/Tidigare forskning. En allmän 

uppfattning är dock att drama är en pedagogisk arbetsmetod emedan arbete med teater 

snarare syftar till en slutprodukt i form av en föreställning inför publik. I denna uppsats 

kommer termen teater användas när skolämnet berörs, eftersom kursplanerna i 

gymnasieskolan använder denna term. Därför kallas även lärarna för teaterlärare och 

inte dramalärare. Däremot används begreppen drama och teater parallellt i resultatdelen, 

när lärarna i studien diskuterar sin pedagogik och sin egen syn på ämnet. I resultatdelen 

redogörs även för lärarnas personliga förhållningssätt till terminologin med deras egna 

definitioner. 

5. Teorier om lärande  

Min teoretiska utgångspunkt är sociokulturell. Studien är kvalitativ och jag förhåller 

mig till en hermeneutisk forskningstradition. Detta innebär att jag försöker tolka, förstå 

och förmedla vad lärarna i denna studie menar genom sina utsagor.
1
 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) sägs att ”Skolan är en social och 

kulturell mötesplats”.
2
 I följande avsnitt redogör jag för den sociokulturella teorin 

                                                           
1
  Fejes, Andreas. & Thornberg, Robert (red.). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 2009:62 

2
  Lpf 94: Grundläggande värden 1:1, http://www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
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eftersom grundsynen för undersökningen är att lärande uppstår genom interaktion i en 

social och kulturell kontext. 

5.1 Sociokulturellt lärandeperspektiv 

Ordet social har innebörden att alla är förankrade i en gemenskap och i en kultur vilket 

påverkar hur vi tänker och handlar. Genom denna påverkan är det omöjligt att se 

lärandet frånkopplat vår sociala situation.
3
 Roger Säljö tar upp två aspekter av hur 

lärandet och utveckling kan förstås i ett sociokulturellt perspektiv. Dessa är: 

1. Kulturen är dynamisk och flyttar gränserna för vår praktiska och intellektuella 

förmåga genom att ständigt vara föränderlig. 

2. Lärandet hos individen blir som konsekvens av detta, en fråga om hur man tar 

till sig dessa kulturella redskap och hur man förmår att använda dem. 

Således handlar lärandet både om kunskap riktat till intellektet och kunskap som 

omsätts i praktiken. Dessa två är därmed beroende av varandra: När något nytt är 

etablerat och utprövat, föder det ny kunskap som kan omsättas i praktiken.
4
 Om man ser 

till lärarutbildningen till exempel, sker en del av kunskapen i teorilära och en del i den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Genom att pröva sina teoretiska kunskaper i skolans 

sociala sammanhang lär sig lärarstuderande nya kompetenser som byggs på av ny teori 

som sedan omsätts i praktik. Det är denna cirkelkomposition av teori och praktik som 

ska förbereda de blivande lärarna för det framtida yrket.  

5:1:2 Inlärning och kommunikation 

Sociokulturella teorier om lärande grundar sig på antagandet att kunskap alltid är 

kopplat till en lärandesituation som är kulturellt och socialt förankrad. Detta förklarar 

Olga Dysthe genom formuleringen: ”Kunskap konstrueras genom samarbete i en 

kontext och inte primärt genom individuella processer”.
5
 Språket ses som en social 

konstruktion och interaktionen mellan individer blir således primär i frågan om 

inlärning. Därmed blir även kommunikationen det centrala i lärandeprocessen.
6
 Dysthe 

menar därför att relationer och lärande är tätt förknippat, eftersom kommunikationen 

mellan människor är ett grundläggande element i läroprocesser. Hon påpekar även att 

lärande är mycket mer än vad som försiggår i elevers huvud . Det har att göra med 

omgivningen i vid mening.
7
 

                                                           
3
  Dysthe, Olga. Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 2003: 9 ff. 

4
  Säljö, Roger. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nordstedts Akademiska  Förlag. 

2005:73 
5
  Dysthe, 2003:41 

6
  Säljö, 2005:36 

7
  Dysthe, 2003:31 
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Interaktion med andra i läromiljön är avgörande för både vad som lärs och hur det lärs 

anser både Dysthe och Säljö, varav den senare bygger vidare på detta resonemang 

genom att understryka vikten av att kunna sätta ord på sin kunskap, för att ge det inlärda 

en funktion.
8
 Säljö menar att man kan tolka en händelse i begreppsliga termer och 

genom det, jämföra och lära av erfarenheter. Han uttrycker detta genom att påpeka: 

”Förutsättningar för att människor skall kunna ta till sig och bevara kunskaper och 

information är således, att vi har kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser 

med”.
9
 

Denna kommunikativa praktik innehåller också fysiska komponenter, hävdar Säljö.
10

 

Tidigare i detta avsnitt finns exemplet om VFU i lärarutbildningen som en praktisk och 

fysisk del i den sociokulturella inlärningen. Ett annat exempel på fysisk kommunikation 

i praktiken är arbetet med teater, vilket även Erving Goffmann gör tydligt i sitt 

metaforiskt framställda perspektiv på den sociokulturella teorin, där han liknar det 

sociala samspelet med skådespelares framförande på en teaterscen.
11

 

5:1:3 Vygotskijs teorier om utveckling och lärande 

Lev S Vygotskij formulerade sina idéer om mänsklig utveckling under 1920- och 1930- 

talen i dåvarande Sovjetunionen. Hans sociokulturella tankar om lärande och utveckling 

har påverkat flera discipliner, i synnerhet psykologin.
12

 Vygotskijs teori om mänsklig 

utveckling grundar sig i att socialt samspel, kultur och historia, spelar roll för individen 

och dess utveckling.
13

  

I teorin presenterar Vygotskij språket som ”tänkandets sociala redskap” eftersom talet 

både ingår i och formar mentala funktioner, som blir till redskap för att organisera och 

sammanföra erfarenheter. Språk och tänkande går således inte att skilja på och därför 

understryker han även vikten av språkinlärning hos barn.
14

 

Det centrala för Vygotskijs teori är att han såg den sociala samverkan som 

utgångspunkten för lärande och utveckling, men att det är de historiskt betingande 

sociala aktiviteter och kulturella handlingsmönster som är grunden för bildandet av 

                                                           
8
   Dysthe, 2003:44; Säljö, 2005:34 

9
   Säljö, 2005:34 

10
  Säljö, 2005:37 

11
  Goffman, Erving. Jaget och maskerna – En studie i vardagslivets dramatik, andra upplagan.  Simrishamn: 

Doubleday & Company. 1988 
12

  Säljö, 2005:48 
13

  Daniels, Harry. Vygotskij and Pedagogy. London: Routledge/Falmer. 2001:7 
14

  Øzerk, Kamil Z. Olika språksuppfattningar, begreppsteorier och ett undervisningsteoretiskt perspektiv på 

skolämnesinlärning. Ur: Bråten, Ivar (red.) Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 1988:83 ff. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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individens medvetande.
15

 David Skidmore förklarar Vygotskijs tankar om sociala 

relationers påverkan för det individuella medvetandet, på följande vis:  

Mind is an emergent property of verbal interaction, and our capacity for conscious 

thought, reasoning and reflection – all the faculties conventionally associated with 

the term ´intelligence´ – can be understood as a form of inner speech.
16

  

Skidmore förklarar att genom detta menar Vygotskij att det först uppstår ett socialt 

lärande som sedan blir ett lärande för individen. På så sätt är den psykologiska 

utvecklingen hos människan samexisterande med socialisationen. I individens förmåga 

att lära finns enligt Vygotskij både en individuell potentiell utvecklingsnivå och en 

utvecklingsnivå som endast uppstår i samspelet med andra, exempelvis genom 

vägledning av en vuxen eller lärare. Genom vägledning får barn kunskap och redskap 

för att klara av saker på egen hand. Vygotskij motiverar betydelsen av denna typ av 

lärandeutveckling på följande vis:”What a child can do with assistance today she will be 

able to do by herself tomorrow”.
17

 På så sätt visar Vygotskij även att skolan och lärarna 

utgör en viktig del i barns inlärning och psykiska utveckling genom vägledning: ”we 

learn through guided participation in joint productive activity in instutionalized cultural 

settings”.
18

    

6. Litteraturgenomgång/Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för fyra publicerade avhandlingar. I genomgången av den 

tidigare forskningen har jag funnit två gemensamma ämnen: Det rör sig om synen på 

drama-/teaterämnet och vilken behållning deltagare får av att arbeta med det. Jag 

poängterar även andra aspekter på avhandlingarna angående forskningsperspektiv och 

sociokulturell teori. 

6:1 Drama eller teater? pedagogiska utgångspunkter 

I Maria Andréns avhandling Det pedagogiska övervägandet presenterar forskaren en 

studie om hur pedagogiska överväganden sker via handlingar.
19

 I studien presenteras 

handlingsteorier om hur människans handlar utifrån erfarenheter och framåtsträvan 

(intentionellt handlingsteoretiskt mönster). Andrén påpekar att en människas handlingar 

inte enbart kan förklaras av bakåtliggande faktorer, utan att man också måste förstå 

handlingarna utifrån vad personen strävar mot.
20

 I denna undersökning är den 

                                                           
15

  Dysthe, 2003:75 
16

  Skidmore, David. Inclusion: the dynamic of school development. Maidenhead : Open. 2004:121 
17

  Skidmore, 2004:122 
18

  Skidmore, 2004:122 
19

  Andrén, Maria. Det pedagogiska övervägandet (diss.) Vasa: Åbo Akademi. 2008 
20

  Andrén, 2008:28 
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intentionella teorin intressant, eftersom studien inriktar sig på lärares visioner och 

framåtsträvan, vilket enligt Andréns förklaring skulle innebära en påverkan av både val 

av handlingar i klassrummet och undervisningens uppbyggnad och innehåll. 

Andrén redogör även för Argyris och Schöns reflektioner om att man inte alltid gör på 

det sätt som man säger att man gör. De menar att systematisk reflektion kan överbygga 

glappet mellan påstådd handling och praktisk handling i så kallad ”double-loop-

learning”. Reflekterad praktik kan då leda till att både det praktiska och det teoretiska 

närmar sig varandra och ständigt utvecklas.
21

 Detta görs även på ett liknande sätt av 

Säljö när han lyfter fram aspekter av lärandets utvecklig i det sociokulturella 

perspektivet.
22

  

Svårigheter som kan uppstå i gemensamma systematiska reflektioner, som Argyris och 

Schön presenterar, ligger i den sociala situationen: Genom att sociala, kulturella och 

språkliga differenser kan finnas i en grupp, bidrar de till att komplicera 

kommunikationen och därmed också den gemensamma reflektionen.
23

 Samma faktorer 

som är förutsättningar för lärandet och utvecklingen i den sociokulturella teorin, kan 

alltså verka hindrande i gemensam reflektion enligt Argyris och Schön. 

Christina Chaibs avhandling Ungdomsteater och personlig utveckling – en pedagogisk 

analys av ungdomars teaterskapande, är skriven ur ett deltagarperspektiv.
24

 Fokus i 

studien är ungdomars personliga utveckling genom teater. Undersökningen centrerar sig 

kring teaterdeltagares egna erfarenheter och utsagor, till skillnad från min egen studie 

som sätter ledarnas erfarenheter och yttranden i centrum.  

Chaibs datainsamling sker via observation, enkäter och intervjuer som hämtas från tre 

teatergrupper i tre olika svenska städer som forskaren följer under en tid. Resultatet 

redovisas under fem kategorier som förklarar deltagarnas utvecklingsområden:  

Den kommunikativa kompetensen berikas – vilket sker genom att ungdomarna lär sig 

att lyssna på varandra, framförande i tal och att de tränas i röst och andning.
25

 

Frihetskänslan växer – detta sker genom att eleverna upplever att allt är tillåtet på 

scenen och att de kan släppa sig själva när de går in i en roll.
26

 

Självförtroendet blir större – vilket handlar om att ungdomarna känner sig trygga i 

gruppen och att de blir stärkta när de klarar av svåra uppgifter.
27

  

                                                           
21

  Andrén, 2008:56 f. 
22

  Säljö, 2005:73 
23

  Andrén, 2008:56 f. 
24

  Chaib. Cristina. Ungdomsteater och personlig utveckling – en pedagogisk analys av ungdomars 

teaterskapande (diss.) Lund: Lunds universitet. 1996 
25

  Chaib, 1996:180f. 
26

  Chaib, 1996:152f. 
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Identiteten förstärks – genom att eleverna får en gemenskap i teatergruppen och vågar 

uttrycka sig och tro på sig själva.
28

  

Empati utvecklas – vilket sker genom att eleverna samarbetar med varandra och 

utvecklas genom det sociala samspelet och får lära känna en karaktär som de upplever 

som bidragande till bättre självkännedom.
29

 

I undersökningen presenterar Chaib även en urskiljning av fem riktningar inom 

dramapedagogiken genom studiet av dramapedagogiska pionjärers arbete. 

Inriktningarna är resultatet av Chaibs egna tolkningar av pionjärers förhållningssätt till 

drama och teater. Dessa får framträda i denna uppsats som perspektiv på hur 

förhållandet till teaterämnet kan se ut. Dessa urskiljningar behandlar både arbetet med 

drama och teater, samt förhållning till terminologin om de två begreppen:  

1. Skapande dramatik med syfte att utveckla sociala förmågor  

De sociala förmågorna står i centrum för dramaverksamheten hos bland annat 

Elsa Olenius och Winnifred Ward. I denna inriktning finner Chaib att arbetet 

utgår ifrån att individen uppmärksammas och får utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Dramaarbete och lek är här nära anknutet till varandra. Denna 

form av dramapedagogiskt arbete kräver även demokratiska regler i gruppen.
30

 

 

2. Avskiljande mellan teater och drama  

Att skilja på drama och teater som verksamhet görs av pionjärer som Peter Slade 

och Bryan Way, som menar att dramaövningar utvecklar, medan en publik stör 

utvecklingen och deltagares dramatiska förmågor. Funktionen med drama här är 

att kunskap sker genom att använda sinnena, inte intellektet. Det är alltså 

upplevelserna som är det viktiga och inte någon form av prestation.
31

 

 

3. Övningar och teaterträning går ihop  

Ett mer likformigt tankesätt kring drama och teater har den välkände 

dramapedagogen Kieth Johnstone som menar att övningar och teaterträning går 

ihop. Inom teatern ska det även finnas trygghet och acceptans för personligheter 

och beteendestilar. Genom denna acceptans ska individens sociala kompetenser 

utvecklas.
32

  

 

                                                                                                                                                                                     
27

  Chaib, 1996:138f. 
28

  Chaib, 1996:167f. 
29

  Chaib, 1996:183ff. 
30

  Chaib, 1996:19f. 
31

  Chaib, 1996:21f. 
 
32

 Chaib, 1996:22f. 
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4. Arbetsprocessen i fokus 

Enligt Dorothy Heathcote är arbetsprocessen i fokus, och inte resultatet. Hur och 

varför något händer är viktigare än vad som händer. Inom drama har alla en 

gemensam fiktion att inordna sig i och det är verkligheten som framställs genom 

dramatisering.
33

  

 

5. Medvetandegöra deltagarna 

Enligt Björn Magnérs och Augusto Boals arbetssätt vill pionjärerna 

medvetandegöra deltagarna om olika samhällsfrågor och genom arbetet ska 

deltagarna även se att samhällsutvecklingen går att påverka. Genom att påverka 

handlingar i den fiktionsvärld som drama erbjuder, kan deltagarnas handlingar i 

verkliga situationer också påverkas. Genom detta får deltagarna en 

handlingsberedskap som kan förändra samhället.
34

  

En studie som till skillnad från Chaibs forskning, har en inriktning på ledare inom teater 

och drama, är Viveka Rasmussons undersökning Drama – konst eller pedagogik? 

Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidsskriften Drama 1965 –1995. 
35

 Forskaren 

redogör i sin avhandling för hur den dramapedagogiska debatten sett ut under trettio år 

genom tidskriften Drama. Rasmusson kommer fram till att debatten i mångt och mycket 

har handlat om synen på drama som pedagogik eller konstform, ämne eller metod, 

produkt eller förmåga.
36

 Detta resonemang återfinns i de fem dramainriktningar som 

Chaib presenterar via dramapedagogiska pionjärers arbete. Där beskrivs drama och 

teater som både skilda och samverkande verksamheter.
37

 En anledning till denna 

polariserade debatt som många gånger rör skolverksamheten, kan man finna i 

Rasmussons påpekande att drama är en nykomling i skolan. Författaren understryker att 

ämnet endast har funnits i några årtionden och dessutom existerar som valbart ämne på 

skolorna.
38

  

Även i Mia Marie F. Sternudds undersökning Dramapedagogik som demokratisk 

fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner, 

                                                           
33

  Chaib, 1996:23f. 
34

  Chaib, 1996:24 
35

  Rasmusson, Viveka.  Drama – konst eller pedagogik? Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidsskriften 

Drama 1965-1995 (diss.) Lund: Lunds Univeritet. 2000 
36

  Rasmusson, 2000:267 
37

  Se föregående stycke 
38

  Rasmusson, 2000:265 
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återfinns debatten om teaterämnets verkan och varande.
39

 Sternudd finner fyra 

perspektiv på dramapedagogik. Dessa perspektiv kan ses i förhållande till Rasmussons 

debattundersökning, med likheterna att även Sternudds studie tar upp perspektiv på 

teater och drama som konstnärligt uttryck eller lärandemedel. Följande 

perspektivindelning gör Sternudd i sin resultatpresentation: konstpedagogiskt 

perspektiv, personlighetsutvecklande perspektiv, kritiskt frigörande perspektiv och 

slutligen holistiskt lärande perspektiv. Här redovisas perspektiven i korthet: 

 Det konstpedagogiska perspektivet  

I sin undersökning kan Sternudd urskilja ett konstpedagogiskt perspektiv, vilket är ett 

perspektiv på drama och teater som inriktar sig på det konstnärliga uttrycket. Forskaren 

förklarar här att ”den dominerande metoden är teaterföreställningen”.
40

 Det viktigaste är 

att tillägna sig en konstnärlig skicklighet när det gäller uttrycksförmågan.  

 

 Det personlighetsutvecklande perspektivet 

Det personlighetsutvecklande perspektivet är däremot, i motsats till föregående 

perspektiv, inriktat på övningar som syftar till att öka självinsikten och den sociala 

kompetensen. Här ägnas också mer tid till reflektion, både enskilt och i grupp.
41

 

 

 Det kritiskt frigörande perspektivet 

Den pedagogiska grundtanken i det kritiskt frigörande perspektivet är att genom ökning 

av människans medvetenhet också befria henne från förtryck. I detta perspektiv handlar 

reflektionen inte om individens handlande utan om ett framtida handlande, där syftet är 

att förändra samhället.
42

 Detta i likhet med Björn Magnérs och Augusto Boals arbete 

som med att medvetandegöra deltagarna som Chaib lyfter fram.
43

 

 

 Det holistiskt lärande perspektivet 

Inom det holistiskt lärande perspektivet ligger fokus på att uppnå kunskap via insikt så 

att värderingar kan förändras. Detta perspektiv sätter det subjektiva lärandet i fokus. 

Drama används i här som metod för emotionellt och kognitivt lärande, där 

dramaövningar blir ett medel för att stärka känslan och upplevelserna hos eleverna och 

fokuserar således inte på kunnandet om drama och teater som estetisk uttrycksform.
44

 

 

                                                           
39

  Sternudd, Mia Marie F. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspekti – 

dramapedagogik i fyra läroplaner (diss.) Uppsala: Uppsala Univeritet. 2000 
40

  Sternudd, 2000:49 
41

  Sternudd, 2000:65 f. 
42

  Sternudd, 2000:82 
43

  Chaib, 1996:24 
44

  Sternudd, 2000:97 ff. 
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6:2 Undervisningens villkor 

En inspirationskälla till denna undersökning är författarna och tillika lärarna Gunnar Lindström 

och Lars Åke Pennlerts lärobok i didaktik: Undervisning i teori och praktik – en 

introduktion i didaktik.
45

 Lindström och Pennlerts didaktiska lärobok blir intressant i 

denna studie tack vare dess sociokulturella utgångspunkt. Författarna har åsikten att 

lärande och undervisning alltid sker i en kulturell och samhällelig kontext, där lärarens 

arbete sker i ett socialt sammanhang genom interaktion med eleverna. De poängterar 

även att uppdraget som lärare är att ge eleverna en god lärandemiljö eftersom lärande 

sker både mellan elev och lärare samt mellan eleverna själva. Lärandet är på så sätt 

beroende av hur situationen ser ut, i vilken miljö undervisningen sker och vad samhället 

och kulturen sätter för ramar för undervisningen.
46

  

Med utgångspunkt i att lärande sker i ett socialt samspel kan man heller inte utesluta 

ramar som individer sätter upp i en grupp och kan delas med både elever och lärare: 

Kön, klass, etnicitet och attityder till exempel.
47

 Nedan i form av en tabell redovisas 

vilka faktorer som ligger till grund för undervisningens villkor enligt Lindström och 

Pennlert. Dessa ramar har jag även använt mig av när jag tittar närmare på 

informanternas utsagor om vilka faktorer som påverkar deras arbete mot en uttänkt 

vision. 

Fig 1. – Ramar för undervisning
48

 

Uppdraget Läraren/arbetslaget Eleverna Ramfaktorer 

 Skollag 

 Läroplan 

 Kursplaner 

 Lokala 

planer 

 Didaktisk kompetens 

 Ämneskompetens 

 Social kompetens 

 Erfarenheter 

 Engagemang, ork 

 Värderingar 

 Attityder 

 Kunskapssyn 

 Människosyn 

 Kön, klass, etnicitet 

 Förutsättningar 

 Förkunskaper 

 Erfarenheter 

 Behov 

 Intressen 

 Frågor 

 Attityder 

 Social situation 

 Kön, klass 

etnicitet 

 Tid 

 Personal 

 Gruppstorlek 

 Pengar 

 Lokaler 

 Skolorganisation 

 Betygssystem 

 Samhälle 

 Kulturer 

 

                                                           
45

  Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. (3:e 

uppl.) Umeå: Fundo Förlag. 2006 
46

  Lindström & Pennlert, 2006:5 ff. 
47

  Lindström & Pennlert, 2006:27 
48

  Min uppställning av Lindström & Pennlerts villkor för undervisningen, 2006:27.  
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En faktor som jag däremot här har uteslutit är föräldrarna som enligt Lindström och 

Pennlert hör samman med bland annat social och kulturell tillhörighet.
49

 Denna 

uteslutning är medveten, eftersom jag anser att denna faktor i hög grad ingår i 

elevfaktorn samt att föräldrafaktorn inte är lika överförbar på gymnasieskolan som i 

grundskolan, då ungdomarna blir myndiga under gymnasietiden. Det betyder dock inte 

att jag anser föräldrar som oviktiga i frågan om elevernas personformning. Jag är 

medveten om att familjen har inverkan på eleven som individ, vilket även Säljö påpekar 

genom att presentera familjen som ”den primära socialisationen”.
50

  

Uppdraget - Lindström och Pennlert påpekar att undervisningen och läraruppdraget i 

stort styrs av samhället genom att ”samhället styr skolan och reglerar verksamheten 

genom demokratiska politiska beslut”.
51

 Detta ändras över tiden och anpassas efter 

samhällets behov och politiska förändringar. Genom skollagen till exempel läggs de 

grundläggande bestämmelserna om undervisningen. Genom utbildningsmål och 

riktlinjer för skolorna och läroplanen ges direktiv i frågor om vilken kunskaps- och 

människosyn som skolan ska förmedla genom värdegrunden. I kursplanerna ges 

skolämnenas syften och uppbyggnad med mål att uppnå och sträva mot. Även dessa 

dokument är samhällsstyrda, eftersom det är regeringen som beslutar om kursernas 

innehåll.
52

 

Läraren/arbetslaget - En stor påverkan på undervisningen har även läraren via de 

didaktiska beslut som tas i såväl planeringsstadiet som i uppkommande 

klassrumssituationer. Här spelar lärarens sociala och didaktiska kompetens in 

tillsammans med lärarens ämneskunskaper, men även pedagogens personliga 

värderingar och attityder har inverkan på undervisningen. Vid sidan om läraren som 

individ finns det arbetslag som läraren ingår i. Arbetslagens funktion är att sammanföra 

lärarnas kompetens för att göra den bredare och djupare. Därför påverkas läraren och 

dess undervisning av hur arbetslaget fungerar tillsammans.
53

 

Eleverna - När det gäller elevers påverkan av undervisningen styr bland annat 

förkunskaper, attityder, behov och intressen vilket även styr det lärande som sker hos 

respektive elev. Även elevens privata sociala situation har inverkan på lärandet. Genom 

läroplanen står det uttryckligen att eleverna ska ha inflytande på undervisningen både 

gällande för metod och innehåll.
54

  

                                                           
49

  Lindström & Pennlert, 2006:47 
50

  Säljö, 2005:40 
51

  Lindström & Pennlert, 2006:35 
52

  Lindström & Pennlert, 2006:35 f. 
53

  Lindström & Pennlert, 2006:37 ff. 
54

  Lindström & Pennlert, 2006:41 ff. 
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Ramfaktorer - Med ramfaktorer menas de faktorer som rent konkret påverkar elever 

och lärares arbete. Det är dessa som bland annat styr vilka didaktiska beslut läraren tar i 

klassrummet. Tiden är en sådan faktor som direkt påverkar undervisningen. 

Gruppstorleken är en annan och kan många gånger höra ihop med tidsfaktorn i frågan 

om hur mycket tid den enskilde eleven får av läraren. Gruppens storlek och 

undervisningslokaler hör också ihop när det rör sig om att skapa en bra läromiljö, vilket 

i sin tur kan härledas till vilka ekonomiska resurser som finns på skolan. Dessa resurser 

fördelas genom skolorganisationen etc.
55

 På så sätt kan flera ramfaktorer styra varandra 

och skapa ett kluster av orsak och verkan. 

7. Metod 

Den kvalitativa forskningen syftar till att förstå något och är intressant för den som till 

exempel vill ”försöka förstå människors sätt att resonera”
 56

. Idar Magne Holme och 

Bernt Krohn Solvang presenterar fyra principer som bör gälla vid kvalitativa ansatser. 

Dessa principer är grundläggande för en utomstående forskare som ska beskriva en 

verklighet den inte själv är en del av. Principerna utgörs enligt Holme och Solvang av: 

närhet till forskningsobjekten, deskriptiva beskrivningar, direkta citat och riktiga 

återgivningar av verkligheten.
57

 Närhet till forskningsobjektet kan bestå i att antingen se 

och höra forskningsobjekten via observationer eller genom berättande intervjuer. 

Forskaren redovisar sedan orddata, såsom språkliga utsagor eller nedtecknade 

beskrivningar, för att sedan försöka förstå materialet via analys.
58

 Min undersökning 

fokuserar på erfarenheter och tankar hos de utvalda forskningsobjekten och metoderna 

för detta är kvalitativa och valda efter att på bästa sätt fånga tankar och erfarenheter. 

Detta har jag gjort genom enskilda kvalitativa intervjuer och ett gemensamt fokussamtal 

med de tre lärare som ingår i studien.  

Utmaningen i kvalitativ analys är enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg att ”skapa 

mening ur en massiv mängd data”.
59

  För att kunna göra detta måste forskaren kunna 

organisera sina data och urskilja det betydelsefulla för att få ett hanterbart och 

analyserbart material.
60

 Hur denna process gick till beskrivs närmare i avsnitt 7:3 – 

Utrustning och bearbetning av material. 

                                                           
55

  Lindström & Pennlert, 2006:43 ff. 
56

  Ely, M m.fl. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar. Lund: Studentlitteratur. 1993:18; 

Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. (3:e uppl.) Lund: Studentlitteratur. 2005:14 
57

  Holme. Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Lund: Studentlitteratur. 1997:101 
58

  Ely, 2009:19 
59

  Fejes &Thornberg, 2009:32 
60

  Fejes &Thornberg, 2009:32 
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7:1 Den kvalitativa intervjun 

Jan Trost definierar kvalitativa intervjuer på följande sätt: ”Intervjun går bland annat ut 

på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den 

intervjuades föreställningsvärld ser ut”.
61

  

7:1:1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ intervju 

Holme och Solvang förklarar att syftet med en kvalitativ intervju är att ta reda på 

informantens uppfattningar. Därför är det också viktigt att undersökningspersonerna 

själva har möjlighet att styra samtalet. Fördelen med denna typ av intervju är enligt de 

båda författarna, att den liknar ett vardagligt samtal och kan ge information som en 

styrd, kvalitativ intervju inte har möjlighet på samma sätt. Svårigheter kan däremot 

uppstå om intervjuerna är för öppna eftersom det då kan bli svårt för forskaren att få den 

information den är ute efter.
62

 

En annan svårighet som Steinar Kvale och Svend Brinkmann lyfter fram, är att det kan 

uppstå dilemman för forskaren under en intervju genom att nya frågor kan dyka upp i 

takt med att ny information framkommer i intervjuerna och som forskaren måste ta 

ställning till om de ska tas fasta på och utvecklas, eller om de är oviktiga sidospår för 

just den pågående studien . Detta kan också leda till något positivt eftersom nya 

dimensioner öppnas upp i forskningsarbetet och ger forskaren nya insikter som denne 

vill undersöka.
63

 Jag har valt att bortse från nya frågor som dykt upp under 

intervjutillfällena, för att arbetet inte ska ta in på sidospår utan hålla sig till sin 

huvudlinje.  

7:1:2 Förberedelse och genomförande 

Kvale och Brinkmann poängterar vikten av att vara väl förberedd inför en intervju för 

att få relevant information. De vill påminna om att det inte finns någon standardisering 

när det gäller intervjuer utan att ”Kvalitén hos intervjun bedöms efter styrkan och värdet 

i den kunskap som produceras”.
64

 De lyfter även upp svårigheten med val av frågor och 

menar att intervjun är ett hantverk liknande konsten.
65

 Jag har därför försökt förbereda 

mig ordentligt vid utformandet av intervjuguiden som studiens datainsamling baseras 

på. En intervjuguide, eller manus för intervjun, kan se ut på olika sätt: Antingen genom 

teman som ska behandlas eller frågeställningar. Jag har utformat mina frågor kring de 

                                                           
61

  Trost, 2005:23 
62

  Holme & Solvang, 1997:99 –108 
63

  Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. (2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

2009: 128 
64

  Kvale& Brinkmann, 2009:33 
65

  Kvale & Brinkmann, 2009:19 ff. 
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områden som studien syftar till att belysa: pedagogisk vision, arbete mot visionen samt 

påverkande faktorer i arbetet.
66

  

Intervjufrågorna är formulerade som öppna frågeställningar, vilket betyder att de 

tillfrågade har haft möjlighet att svara på ett annat sätt än vad jag i position av 

konstruktör hade tänkt mig.
67

 Strukturen på intervjuerna har till viss del varit fast då 

grundfrågorna har ställts i samma ordning,
68

 men däremot har de ställts på olika sätt 

beroende på hur intervjun har fortlöpt. Eftersom frågeställningarna bygger på varandra 

har dess ordning vid samtliga tillfällen infallit naturligt i den följd som presenteras i 

bilaga 1. Dock har fråga två och tre omformulerats beroende på svaren jag fått på 

föregående fråga. Exempelvis i fråga nummer två: ”Hur arbetar du för att nå din vision”, 

har jag anpassat svaret genom att anknyta till den vision som läraren presenterat på 

följande vis.” Hur arbetar du för att nå din vision om att (…)”. Här har jag fyllt i med de 

aspekter på visionen som läraren uttryckt i fråga ett, för att koppla tillbaka till den 

tidigare utsagan och konkretisera frågeställningen. 

Förutom frågeställningarna i manualen, har jag ställt följdfrågor under intervjuerna, för 

att informanterna ska utveckla de svar de gett. Jag har även ställt kontrollfrågor när jag 

velat försäkra mig om att jag uppfattat lärarna rätt. Kvale och Brinkmann föreslår 

kontrollfrågor som ett sätt att minimera missförstånd hos forskaren i analysstadiet. På så 

sätt kan intervjuaren klargöra om denne förstått innebörden i informantens svar.
69

  

De lärare som medverkar i studien har fått frågemanualen i god tid före intervjutillfället, 

för att få tid för individuell reflektion.
70

 Detta för att jag ville ta reda på hur de tänker 

och resonerar, inte överraska dem med frågor som de inte hunnit tänka igenom. Det 

anser jag även bidrar till en större tillförlitlighet för studien, då informanterna inte 

improviserar fram svaren som kanske inte stämmer överens med hur de egentligen 

tänker, utan får tid på sig att förbereda sig inför intervjun. Informanterna har även fått 

göra tillägg, efter själva intervjutillfället om de ansett att de inte fått fram en tanke eller 

fundering vid intervjun. I denna undersökning är det en av lärarna som velat göra ett 

tillägg i sina utsagor
71

. 

Genom att träffas hemma hos informanten och genom att bearbeta frågeställningarna i 

den ordning som faller naturligt, anser jag att en mer avslappnad stämning kan uppnås 

vilket kan ge mer genuina svar än om intervjuerna skulle hållas under andra striktare 

former. En av intervjuerna ägde rum hemma hos mig, då en ostörd intervjumiljö inte 

                                                           
66

  Se bilaga 1 
67

  Trost, 2005:20 
68

  Trost, 2005:19 
69

  Kvale & Brinkmann, 2009:127 
70

  Se bilaga 3  
71

  Se tillägget under avsnitt 9:5 
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kunde erbjudas hos informanten. Intervjuerna inleddes med att informanterna berättade 

om sin bakgrund och sitt arbete som teaterlärare samt om deras utbildningsväg. 

Lärarpresentationerna finns under avsnitt 9:1. 

 

7:2 Fokussamtal 

”Samtal är ett sätt att skaffa sig systematisk kunskap”
72

 

Efter de individuella intervjuerna samlade jag alla informanter för att föra ett 

fokussamtal, vilket innebär att man samlar en grupp människor som får diskutera ett 

givet ämne med varandra under en begränsad tid.
73

 Pedagogerna samlades under 

informella omständigheter. De fick under detta tillfälle utbyta erfarenheter och diskutera 

ämnet för fokussamtalet där de uppmanades att ge förslag på hur teaterlärares 

förutsättningar att nå sina visioner kan förbättras på skolorna.
74

 Fokussamtalet som 

metod i denna studie fungerar som insamling av diskussionsmaterial. Diskussonen som 

presenteras i slutet av denna studie fungerar i sin tur som en språngbräda att öppna upp 

för ytterligare debatt om förbättringar som kan ske inom skolan för att gynna 

teaterverksamhet på gymnasiet. 

Samtal med fokusgrupper karaktäriseras enligt Trost genom att ”de som intervjuas 

själva för ett samtal som intervjuaren observerar med såväl ögon som öron samt att 

intervjuaren styr samtalet så att det inte avlägsnar sig alltför mycket från ämnet, från 

fokus, för intervjun.
75

 Jag har vid fokussamtalets genomförande varit en del av gruppen 

lika mycket som samtalsledare och ställt frågor, följdfrågor och kontrollfrågor som dykt 

upp.  

Andrén menar att reflektion behövs inom lärarkåren för att öka medvetenheten om 

lärarens handlande i klassrummet.
76

 Genom att sammanföra pedagogerna, ger jag dem 

även tillfälle att utveckla den enskildes tankegångar och idéer, ge och ta respons samt 

dra paralleller mellan erfarenheter. Jag har valt att komplettera intervjuerna på detta sätt 

eftersom jag vill samla en vanligen utspridd lärarkår och ge dem möjlighet att diskutera 

och reflektera kring sitt arbete tillsammans. Detta för att ge ett bidrag till utvecklingen 

av gymnasieskolans teaterverksamhet.  

                                                           
72

  Kvale & Brinkmann, 2009:23 
73

  Wibeck, Victoria. Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 

Studentlitteratur. 2010: 11 
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7:2:1 Fördelar och nackdelar med fokussamtal 

Victoria Wibäck poängterar att arbetet med fokusgrupper har en fördel bland de 

kvalitativa metoderna när det gäller upptäckande. Hon menar att metoden ger ett djup 

och ett sammanhang i förståelsen av vad som ligger bakom hur människor tänker och 

hur deras erfarenheter ser ut. Wibeck menar även att forskaren får möjlighet att förstå en 

grupp av människor genom samtalet och se det som annars är svårt att urskilja.
77

 

Gruppen i sig är inte central i denna studie, men däremot det samlade resonemanget 

som finns i gruppen, vilket inte kan uppstå i enskilda intervjuer. 

Wibeck lyfter fram ytterligare en fördel med fokusgrupper genom att poängtera att det 

har ett värde för deltagarna själva: ”Att delta i en fokusgrupp är ett sätt att göra sin röst 

hörd”.
78

 Både Wibeck och Trost poängterar dock att det inte är en garanti, eftersom det 

inte är säkert att alla får komma till tals under fokussamtalet. De mer talföra och 

framträdande gruppmedlemmarna kan lätt ta över samtalet och deras synpunkter kan bli 

dominerande, medan de tystare inte kommer till tals.
79

 Här kan det finnas en lösning 

genom forskarens val av interaktionsgrad med gruppen. Till exempel kan problemet 

mildras genom att genomföra en strukturerad fokusgruppsintervju.
80

 Genom att leda 

över ordet till någon annan i gruppen: ”Vad anser du om…” eller ”Vad har du varit med 

om när det gäller…” kan taltiden således fördelas mellan deltagarna.
81

  

Ett annat problem som Trost tar upp är gruppens omfång. Han påpekar att ett större 

antal deltagare i en grupp kan försvåra situationen för såväl ledaren som de intervjuade i 

frågan om att hålla isär vad enskilda personer säger. Gruppen i denna studie har bestått 

av fyra deltagare med mig själv inräknad. Enligt Trost är cirka fem deltagare ett lagom 

deltagarantal vid dessa typer av intervjuer. Fördelarna med gruppintervjuerna är att 

formen i sig ger utrymme för interaktion mellan informanter och kan vidare ge insikter 

om den enskildes bevekelsegrunder och åsikter.
82

  

7:3 Utrustning och bearbetning av material 

Kullberg nämner att det primärt finns två hjälpredskap för att samla in kvalitativ data: 

Dessa redskap är ljudinspelnings- och videoinspelningsutrustning.
83

 Jag har i denna 

studie valt att använda mig av endast ljudinspelning vid intervjuerna, då jag bedömt att 

kroppsspråk och ansiktsuttryck inte varit relevanta aspekter på informanternas utsagor. 
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Däremot har jag i bearbetningsdelen markerat betoningar och tonfall i mina 

transkriberingar, som sedan har kunnat tolkas in i resultatet och analysen.
84

 

Jag har använt mig av datorn och ljudinspelningsprogrammet Audacity under 

intervjutillfällena. Innan varje intervju gjorde jag en testinspelning för att göra 

förberedande ljud- och mikrofoninställningar för bästa ljudupptagning. Därefter 

spelades en kort presentation av informanten in där denne fick berätta om sin arbets- 

och studiebakgrund inom teater. Därefter hölls intervjun. Varje intervju tog mellan 15-

19 minuter. 

En metod för bearbetning av inspelat material är att man lyssnar, för 

minnesanteckningar samt gör en sammanfattning av intervjun där man omstrukturerar 

den så att uppbyggnaden passar den som finns i intervjuguiden. Fördelen med denna 

metod är att ointressant material, det vill säga sådant som inte hör till studien tas bort 

och materialet blir lättare att analysera. Man kan också skriva ned saker ordagrant när 

det är något av intresse för studien och sammanfatta de delar som är av sekundär 

betydelse.
85

 Jag har valt att transkribera intervjuerna med lärarna i studien, eftersom jag 

vill kunna citera dem och ha en sammanhängande text att arbeta utifrån i min analys. 

Denna textmassa har jag sedan sammanfattat i resultatdelen med inslag av 

informanternas egna citat. 

Vid transkriberingen använde jag mig av en teckenmall som Marie Wrethander Bliding 

presenterar i sin undersökning Inneslutning och uteslutning.
86

 Dock har jag valt bort ett 

antal tecken som jag inte ansåg tillförde läsandet av transkriberingen något, utan 

däremot gjorde texten mer svårläst.
87

 Jag har till exempel inte tagit med kolon, vilket 

Wrethander Bliding använder som markering för förlängning av ljud, och inte heller 

skrivit ut ord som sägs med extra kraftigt ljudvolym med versaler
88

. 

I min transkribering har jag återgivit både pauser, betoningar och talspråk i skrift. Jag 

har däremot inte korrigerat grammatiken, utan skrivit ned utsagorna ordagrant, som jag 

hört dem från min ljudinspelning. De citat som presenteras i resultatet är däremot 

omarbetade till skriftspråk, för att inte störa läsrytmen för läsaren. I och med denna 

omarbetning har även transkriberingssymboler såsom paus- och betoningsmarkeringar 

uteslutits för att göra texten mer läsbar.  
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Vid fokussamtalets bearbetning har jag övervägt och valt bland R.A. Kruegers fyra 

strategier: Transkriberingsbaserad, bandbaserad, anteckningsbaserad och minnesbaserad 

analys. Jag har använt mig av minnesbaserad analys som huvudsakligen bygger på vad 

jag som observatör lagt på minnet.
89

 Det har varit tillräckligt då det viktiga i analysen av 

ett fokussamtal är att se de stora dragen i diskussionen och vikten ligger på att skapa sig 

en fyllig helhetsbild.
90

  

Eftersom syftet med fokussamtalet i denna undersökning har varit att ta reda på vad 

lärarna anser kan förbättras inom skolan för att gynna teaterundervisningen och 

möjligheterna att nå de visioner som teaterlärare har, så har formen för insamling och 

bearbetning av materialet inte varit så strikt. Till detta hör även att samtalet inte 

presenteras i uppsatsens resultat, utan i diskussionen. Därför har jag valt att föra och 

behandla fokusgruppen som en samtalsgrupp, där mitt hjälpmedel vid sammankomsten 

varit mitt minne. Direkt efter fokusgruppens sammankomst, har jag gjort en 

sammanfattning av samtalet som jag sedan i korthet redogör för i diskussionen.
91

  

7:4 Urval och bortfall  

I kvalitativa intervjustudier är det vanligt att ha för många eller för få informanter. Ju 

fler desto vetenskapligare, är ett vanligt misstag.
92

 En anledning till detta kan vara att 

forskaren är rädd att få för lite/mycket material till studien och har svårt att anpassa 

informanternas antal till studiens omfång. Jag har valt att följa Kvale och Brinkmanns 

tumregel: att intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad jag vill veta, 

istället för att lägga ned onödig tid och omsorg på bearbetning av data och analys.
93

 I 

denna studie har fyra informanter ingått varav tre informanters utsagor presenteras i 

denna uppsats. 

I urvalet av de ursprungligen fyra informanterna är det främst två variabler jag tagit 

hänsyn till: erfarenhet och utbildning. Kravet på utbildning gällde såväl lärarutbildning 

som utbildning i dramapedagogik, för att lärarna skulle ha en bred erfarenhet av 

dramapedagogiska metoder och teaterarbete. Erfarenhetskravet gällde praktisk 

erfarenhet av teaterundervisning i skolan.  Informanterna som ingår i studien lever upp 

till dessa krav. De som tillfrågats att ingå i studien är verksamma och blivande lärare i 

teater som jag mött under min studiegång både från lärarutbildningen på Umeå 

Universitet och från en kurs i dramapedagogik på Högskolan i Gävle.  
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Under pågående studie valde en av deltagarna att dra tillbaka sin medverkan. På grund 

av tidsbrist valde jag att inte söka reda på en informant som kunde ta dennes plats, utan 

fortgick med dem som redan ingick i studien. Jag kan se att ytterligare en informant 

skulle ha bidragit till en mer mångfacetterad bild av teaterlärares visioner och gett 

ytterligare perspektiv på påverkande faktorer i lärarnas arbete. Trots det anser jag inte 

att bortfallet påverkat genomförbarheten i studien. Studiens syfte och frågeställningar 

kan besvaras utifrån det material som kvarstår.  

Gemensamt för de tre kvarstående informanterna är att de har dokumenterad erfarenhet 

av arbete som lärare i teater på gymnasieskolan samt utbildning i dramapedagogik på 

kandidatnivå. En av informanterna har utöver dramapedagogisk utbildning även 

lärarexamen, medan övriga två är i slutet av sin lärarutbildning. Trost lyfter fram att det 

ofta finns önskan om variation i kvalitativa studier.
94

 Den variation som finns bland de 

lärare som medverkar är könsmässig samt att de härstammar och har verkat i spridda 

kommuner i Norrland. De har även olika utbildningsvägar och olika erfarenheter av 

arbete med ungdomar utanför skolan.
95

 

7:5 Avgränsning  

Valet av sociokulturell teori som teoretisk utgångspunkt är gjort utifrån teorins grund att 

lärande sker i samspel mellan individer i det sociala och kulturella sammanhang som 

skolan erbjuder. Lärarna är en del av detta sammanhang och ur sociokulturellt 

perspektiv kan man därför se undervisningen som ett led i det lärande som sker hos 

individen i klassrummet. 

I valet av tidigare forskning har jag koncentrerat mig på svenska forskare för att anknyta 

till den forskningstradition som finns i Svergie och som berör drama och teater. Denna 

forskning har även gett olika perspektiv på synen av teaterämnet i skolan och varit 

vägledande i min undersökning. Studierna som presenteras i litteraturgenomgången har 

varit de analysredskap jag använt när jag tolkat lärarnas visioner och utsagor i 

intervjuerna. Till exempel har deras syn på begreppen drama och teater ställts mot de 

förhållningssätt som presenteras i litteraturen. Ett annat exempel är att informanternas 

beskrivningar av vad de vill att eleverna ska uppnå med undervisningen, jämförs med de 

utvecklingsområden för teaterarbetande ungdomar som Chaib presenterar i sitt 

forskningsresultat. 
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8. Etiska överväganden 

I vetenskapliga undersökningar där människor är delaktiga, är det etiska perspektivet 

viktigt att ta hänsyn till.
96

 För att skydda deltagarna i denna studie har jag därför gjort 

etiska överväganden. I presentationerna och genom hela undersökningen är ingen av 

informanterna namngivna utan nämns som lärare: A – C. Denna anonymisering 

återfinns även i bilaga tre som innehåller det brev informanterna mottog inför 

intervjutillfällena. Namnen är därför ersatta med XXX. Jag har heller inte lämnat ut 

uppgifter som kan identifiera deltagarna, eftersom det rör sig om konfidentiellt material 

vilket innebär att man garanterar anonymitet för forskningsobjekten.
97

 Ejvegård 

kommenterar att: 

För att leva upp till kravet på konfidentiell behandling bör man ha flera 

respondenter och inte lämna ut uppgifter om ålder, bostadsort, yrke, 

organisationstillhörighet eller annat som kan göra att personen i fråga kan 

identifieras.
98

 

Enligt forskningsrådets etiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning står det att: ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående”.
99

 Med detta i åtanke har jag inte presenterat informanterna ingående, 

utan förevisar istället mer övergriplig fakta om dem.  

Trots att jag kan garantera min egen tystnadsplikt för deltagarna så kan jag inte förlita 

mig på att alla deltagare i en gruppintervju håller sig till samma tystnadsplikt som en 

intervjuare alltid måste underordna sig, vilket Trost också påpekar.
100

 

Forskningsmässiga intervjuer bygger på konfidentialitet och syftar till att föra 

forskningen framåt och att lära mer om den sociala verkligheten.
101

 

De tillfrågade informanterna har varit insatta i de metoder jag använt och givit sitt 

medgivande till aktuell inspelningsutrustning. Lärarna har även fått läsa igenom 

uppsatsen för att godkänna det material som presenteras där. Det har getts utrymme att 

kommentera om det är något jag missuppfattat i deras uttalanden och att komma med 

invändningar rörande personlig information som de inte vill publicera.
102

 De 
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informerades om att medverkan i undersökningen är frivillig och de har kunnat avbryta 

sin medverkan när som helst under studiens gång. 

9. Resultat och analys 

9:1 Lärarpresentationer 

Lärare A har sin inkörsport till teatern genom amatörteaterverksamhet och var till en 

början frilansande kulturarbetare i Norrbotten. Läraren arbetade under en tidsperiod på 

fem år som teaterledare. Genom sina erfarenheter inom dramaverksamheten, fick 

läraren sedan ett tvåårigt vikariat i ämnet på en gymnasieskola. Lärare A har en 

utbildning dels grundad på teaterkurser i och utanför Sveriges gränser, bland annat inom 

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) och dels på svenska högskole- och 

universitetskurser inom dramapedagogik och teater. 

Studier i syftet att utbilda sig till dramapedagog och arbeta inom skolan ledde så 

småningom till att Lärare A började kompletterande utbildning på lärarprogrammet 

vilket nu har gått mot sitt slut. Läraren kommenterar att denne har haft turen att få 

arbeta med kompetenta utbildade regissörer och skådespelare under åren och menar att 

detta har format denne i sin lärarroll och yrkesidentitet. 

Lärare B är utbildad gymnasielärare i teater i kombination med ett annat ämne samt har 

en dramapedagogisk utbildning på kandidatnivå. Läraren gick själv teater som 

inriktning på gymnasiets estetiska program och har sedan sin lärarexamen periodvis 

vikarierat som teaterlärare på olika gymnasieskolor. Förutom arbete på gymnasiet har 

läraren även erfarenhet av att undervisa yngre barn i drama utanför skoltid och satt upp 

en föreställning med en barngrupp i norra Sverige. 

Lärare C har förutom den pågående lärarutbildningen och olika vikariat också läst 

dramapedagogik C på högskola. Läraren har även genomfört ett TIU-projekt (Teater I 

Undervisningen)
103

 för gymnasie-, och särskolegymnasieungdomar under ett tiotal 

föreställningar. Läraren var där både skådespelare och hade ett ledaransvar i 

bearbetningen av föreställningsdelen. Utöver detta har Lärare C medverkat i en 

amatörteatergrupp med inriktning på föreställningsarbete och arbetat på en 

gymnasieskola som teaterlärare i estetisk verksamhet.   
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9:2 Lärare A – Visioner och praktisk strävan  

”Man kan vara en ganska tuff ledare om man har förtroendet  

och fortfarande har kommunikationen” – Lärare A 

Lärare A menar att eleverna främst ska utvecklas på ett personligt plan, att de ska få en 

självkännedom och kunna anta en kritisk hållning till sig själva och sin omgivning; som 

läraren själv uttrycker det att ”kunna se bortom sig själv”. Genom undervisningen 

hoppas läraren att eleverna ska kunna se på omvärlden med nya ögon och utvecklas 

genom det. Tre ledord som utgör lärarens vision och således eftersträvas i 

undervisningen är: kommunikation, reflektion och dialog. Denna vision visar på ett 

pedagogiskt synsätt på ämnet som närmast kan jämföras med det lärandeperspektiv som 

Sternudd förklarar som det personlighetsutvecklande perspektivet. Den inriktning som 

fokuserar på övningar med syftet att öka självinsikten och den sociala kompetensen 

genom reflektion.
104

 Kommunikationen är central i visionen om den personliga 

utvecklingen och läraren beskriver detta som en del i gruppsamhörigheten:   

Jag tror att det handlar mycket om kommunikation, att man själv tar det på allvar 

och visar att man bryr sig och att det är viktigt. De ska vara känslan av att vi gör 

det här tillsammans. Det ska vara en kollektiv känsla, för jag tror att individen 

utvecklas mycket genom kollektivet. 

Genom att läraren lägger stor vikt på kommunikation och dialog visar denne lärare 

likheter med Vygotskijs tankar om interaktion och lärandeprocesser.
105

 De 

sociokulturella tankarna visar sig hos läraren även i avseendet att den sociala samverkan 

är utgångspunkten för lärande och utveckling.
106

  

I synen på ämnet teater gör läraren en distinktion mellan drama- och teaterverksamhet 

vilket Rasmusson visat är en vanlig fråga i debatten om ämnet.
107

 Dock anser 

pedagogen att drama och teater kompletterar varandra genom träning via drama och 

framförandetekniker via teater. Scenisk gestaltning och teaterproduktion är två kurser 

som läraren betraktar som teaterkurser, emedan estetisk verksamhet ses som en kurs 

med inriktning på drama. Genom att göra skillnad på de två begreppen som både Slade 

och Way framhåller som nödvändigt genom Chaibs tolkning, skiljer även läraren på 

sina pedagogiska ambitioner.
108
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När det gäller de teaterkurser som läraren nämner, är professionaliteten i fokus och där 

strävar läraren efter att göra undervisningen så yrkesförknippad som möjligt. Här intar 

läraren ett mer konstpedagogiskt perspektiv och inriktar sig på det konstnärliga 

uttrycket.
109

 Lärare A anser att både innehållet och förhållningssättet till teaterarbetet 

bör hållas på en professionell nivå, för att på så sätt visa att teater i skolan är viktigt och 

att även elever kan prestera på en hög nivå. Genom detta förhållningssätt vill läraren att 

skolan och allmänheten ska få upp ögonen för ämnet och på så sätt öka teaterämnets 

status. För att hålla en professionell nivå på undervisningen måste man våga ställa krav, 

hävdar läraren. När det gäller drama i estetisk verksamhet, håller sig läraren istället 

närmare till det personlighetsutvecklande perspektivet genom att arbete med elevers 

mognad genom olika dramaövningar. 

Lärare A ser sig själv som en tydlig ledare, men påpekar att det inte kan likställas med 

att ha ensam bestämmanderätt. Tvärtom uppmuntrar läraren att eleverna ska kritisera 

undervisningen och innehållet i den: ”De får gärna vara kritiska, men i så fall ska de 

spara kritiken tills de vet vad de kritiserar”. Vidare förklarar Lärare A att: ”De behöver 

ju inte tycka om det bara för att de förstår meningen, men det är ju också en del av att 

kunna reflektera, att kunna säga att det här gav mig ingenting därför att… Alltid därför, 

eller varför”. Genom att eleverna kan säga vad de tycker och varför de tycker så, visar 

de att de kan reflektera över sig själva och undervisningen. Genom att uppmuntra 

eleverna att sätta ord på tankar, så främjas på så vis att den kommunikativa 

kompetensen.
110

 

För att kunna säga vad man tycker och skapa ett öppet klimat med bra kommunikation, 

poängterar lärare A att förtroende för gruppen och ledaren är viktigt: 

De ska ju inte vara rädda för ”att jag måste säga att det här är bra för att annars 

kanske läraren tar illa upp, eller annars kanske gruppen tar illa upp”, utan man 

måste skapa ett tillåtande klimat, genom att ha en öppen kommunikation från första 

början. 

Vad läraren eftersträvar är den acceptans och trygghet som Chaib utifrån Kieth 

Johnstone menar ska finnas inom teatern för att sociala kompetenser ska kunna 

utvecklas.
111

 När det finns en öppen dialog går det även att ställa högre krav anser 

läraren: ”Man måste ju ha det där förtroendet jag pratade om innan man kan vara hård, 

annars blir man ju bara en ledare som skriker” förklarar lärare A. En sak som pedagogen 

anser att man som teaterlärare borde tänka på när det gäller att ställa krav och ge 

utmaningar, är att göra utmaningarna rimliga så att eleverna inte avskräcks av minnen 
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från misslyckanden. På så sätt får eleverna en positiv bild av sig själva och sina 

prestationer som också kan gynna deras personliga utveckling. 

9:3 Påverkande faktorer 

Lindström och Pennlert nämner att samhället återspeglas i skolverksamheten genom 

politik och samhällsstrukturer.
112

 En faktor som lärare A nämner som påverkande i 

arbetet mot sina pedagogiska visioner är samhällelig, och handlar om teaterämnets 

status i skolan. Det rör sig om vilken syn läraren upplever att allmänheten har på den 

teaterundervisning som erbjuds. Lärare A berättar om sina arbetserfarenheter med 

teaterföreställningar som visas i skolan och ger som exempel: ”Folk som ser vad man 

jobbat med i skolan, blir förvånade över att det är så professionellt. Det ska inte behöva 

vara en sådan förvåning”. Det är därför det är så viktigt att man som lärare tar det på 

allvar och för en dialog med eleverna, menar Lärare A. Det krävs ett hårt jobb och att 

alla tar det på allvar för att ämnet teater ska tas seriöst. Läraren påpekar att i många 

andra ämnen finns inte attityden att ämnet är oseriöst, men när det gäller teater 

förekommer det ofta. Detta driver läraren till att vilja arbeta mot att ge ämnet en högre 

samhällelig status. 

En faktor som gör att läraren uppmuntras till att föra visionen om personlig utveckling 

vidare är då den blir synbar hos eleverna: ”Det kan vara ända från en sådan ganska 

enkel nivå att man kan se en blyg [elev] och den vågar ta för sig”. Detta påverkar 

undervisningens rikting hos läraren då en sådan uppenbar utveckling driver läraren att 

vilja möta alla elevers olika behov och få dem att utvecklas.
113

 Lärare A ser dock ett 

problem med att sätta upp mål om personlig utveckling hos eleverna: ”Man kan inte 

mäta vad eleverna har lärt sig. Jag kan ju se det som lärare, men de e svårt. Jag kan ju 

inte ha ett prov som visar att de här [eleverna] har de här kunskaperna”. Den personliga 

utvecklingen syns inte på papper utan i livet, menar läraren. 

9:3 Lärare B – Visioner och praktisk strävan 

”Ibland kan jag ställa provocerande frågor och påståenden  

bara för att få dem att tänka själva” – Lärare B 

Lärare B:s vision har ett kongruent tankesätt kring drama och teater, där båda begreppen 

hör ihop och där den främsta drivkraften är att alla ska accepteras, känna sig välkomna, 

delta på lika villkor och vara lika mycket värda i gruppen.
114

  Det är därför viktigt att 

ingen ska ta plats på bekostnad av någon annan och att alla elever ska känna att de är en 
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del av arbetet. Lärare B understryker också att eleverna själva ska känna att de är 

viktiga. Läraren anser att genom arbete med drama blir det naturligt att värna om 

individerna i en grupp eftersom dramaövningar är gemensam träning för att lära sig 

något tillsammans: ”Många saker man gör inom drama är ju mycket gruppövningar, att 

man kanske gör någonting i grupper”. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir detta ett 

uttryck för hur gemenskap och social interaktion är tätt förknippat med lärandet.
115

 

I tanken om drama och teater i undervisningen har läraren en splittrad syn på ämnet. Å 

ena sidan förhåller sig läraren till vad Chaib återfinner som en kongruent bild av ämnets 

innehåll där drama och teater går ihop:
116

 

Drama är en förutsättning för att kunna spela teater. Visst du kan ställa dig och rabbla ett 

manus, men det kommer inte att bli bra utan ett grundläggande arbete som inbegriper 

samarbetsövningar, koncentrationsövningar eller karaktärsgestaltning. Allt sådant som 

finns inom pedagogisk drama.  

 Å andra sidan anser läraren att det finns en definitionsåtskiljning mellan begreppen, där 

drama beskrivs som ”övningar och arbete som inte ska leda till någon slags föreställning 

eller uppvisning” medan teater beskrivs som produktinriktad där resultatet blir en 

framställning inför publik. Detta ambivalenta förhållningssätt till ämnet är åter en 

spegling av vad Chaibs, Sternudds och Rasmussons forskning som visar på splittringar 

när det gäller synen på drama och teater.
117

 

Läraren beskriver sig själv som genusmedveten, det vill säga medveten om könsroller 

och dess påverkan för vilka förväntningar som finns på individen. Läraren förhåller sig 

uppmärksam på hur detta styr elevernas beteende gentemot varandra i klassrummet. I 

sitt arbete vill lärare B ”kompensera någon slags ojämställdhet som finns i skolvärlden”. 

Ojämnställdheten som lärare B talar om är den som finns mellan tjejer och killar. 

Läraren har stor erfarenhet i att arbeta aktivt med eleverna för att själva göra dem 

medvetna om den maktfördelning som finns mellan könen.  För att själv motverka 

denna könsfördelning, gör läraren medvetna val i fördelningen av talutrymme i 

klassrummet och uppmuntrar även klassens tjejer att våga ta större plats i 

undervisningen. Genusmedvetenheten hos läraren kommer till uttryck genom 

stoffurvalet till undervisningen och hur materialet bearbetas. Lärare B berättar hur detta 

sker genom frågor som denne ställer till sig själv och till sina elever: Vilka dramatiker 

pratar vi om? vilka pjäser läser vi? vem har skrivit dem? vad handlar de om? Läraren 

försöker hålla en jämn könsfördelning i urvalet och menar att denne mycket väl kan läsa 

”Ett manus som kanske går stick i stäv med ens egna föreställningar om manligt och 
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kvinnligt”. Pjäser som har en stereotyp bild av vad manligt och kvinnligt är. Dock 

påpekar läraren att vid sådana val är uppföljningen av arbetet och att ”föra en dialog 

med eleverna” väldigt viktigt.  

Denne pedagog är inte heller rädd att starta livliga diskussioner om genus, utan medger 

tvärtom att denne ofta ställer provocerande frågor och påståenden som retar eleverna 

och lockar dem till att engagera sig och själva tänka: ”Hur skildras kvinnorna i den här 

[pjäsen]? hur skildras männen? vad blir konsekvenserna? vad beror det här på? ser det 

ut såhär i samhället? är de verkligen såhär?” Här förhåller sig Lärare B till ett kritiskt 

frigörande perspektiv där den pedagogiska grundtanken är att öka medvetenheten om 

förtryck och arbeta mot att befria individen från detta.
118

 

För att visa att alla är lika viktiga och en del av arbetet, är lärare B noga med att alltid 

lära sig elevernas namn så fort som möjligt. Läraren påpekar att det är viktigt att inte 

”gruppa ihop dem”, utan att de får vara individer. Detta förhållningssätt hjälper att 

stärka deras identitet vilket även Chaib finner som en behållning för elever genom 

dramapedagogiskt arbete.
119

 Genom egna erfarenheter har läraren funnit att det betyder 

väldigt mycket för eleverna att bli tilltalad vid namn och att lärare visar att ” jag ser att 

du finns här”. Läraren anser även att detta är ett sätt att markera att individen är en del 

av gruppen och alla har sin plats i den.  Lärare B poängterar också att det är viktigt att 

vara uppmärksam vid grupparbeten, så att ingen hamnar på sidan om och uteslutas ur 

gruppgemenskapen. Därför tillåter inte heller denne pedagog att eleverna själva dela 

upp sig vid grupparbeten. 

9:4 Påverkande faktorer 

I frågan om vilka faktorer som påverkar lärare B i sin strävan att nå sina pedagogiska 

visioner, svarar läraren att det ofta gäller ramfaktorer såsom tid och lokal.
120

 ”Det är 

oftast tiden, tidspress som gör att det blir svårt. Man blir stressad av att man ska hinna 

åstadkomma så mycket på så kort tid och har mycket att tänka på”.  

Lärare B berättar att denne ofta arbetar med drama och teater även på lektioner som ej 

är schemalagda i ämnet. Där ser läraren att elevernas föreställning om lektionen kan 

ställas på ända då den klassiska klassrumsundervisningen i det förväntade ämnet, helt 

plötsligt inte innebär att man ska sitta i bänkar och lyssna och skriva. Det resulterar i 

både negativ och positiv respons som påverkar arbetet, beroende på elevernas 

inställning. Här är det alltså vad Lindström och Pennlert kallar elevernas attityder, som 

spelar in. Attityden till det ämne som står på schemat och den inställning som de har till 
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drama och teater.
121

 Vid dessa tillfällen blir även lokalfrågan en viktig del i hur arbetet 

mot visionen fungerar: ”För där är det ju klassrum med bänkar och stolar. Ofta många 

fönster och folk ser in och eleverna blir väldigt självmedvetna”. Självmedveten som 

direkt följd av miljön där undervisningen sker, blir på så sätt ett hinder för eleverna att 

känna sig delaktig i gruppen, och göra det som läraren vill. Fokuset hos individerna 

läggs istället på sig själva, hur de ser ut, vad de gör och sin egen prestation.   

En annan faktor som även den är kopplad till eleverna och som läraren upplever som 

hindrande i visionen att alla elever ska känna sig lika värda och ha lika villkor, ligger i 

elevernas sociala situation, kön och klass och hur de förhåller sig till detta.
122

 Läraren 

upplever att det finns statushierarkier och fördomar i många klasser som sätter barriärer 

för en känsla av gemenskap: 

Fördomar som både jag och eleverna själva upprätthåller är verkligen ett hinder i arbetet 

både genusmässigt och när det gäller grupptillhörighet. De är ju väldigt präglade av att: 

dessa pratar vi med dessa pratar vi inte med. Det är ju inte så att vi hatar varandra men vi 

tillhör olika sociala grupper med olika status och så är det bara.  

Lärare B påpekar att eleverna inte alltid är villiga att gå över dessa gränser. Pedagogen 

erkänner också att det kan bli fel trots visionen om att förebygga fördomar.  Det händer 

att läraren befäster könsfördelning genom att ge elever (oftast killar) som redan får 

uppmärksamhet ännu mer fokus. Läraren ser även att det oftast är tjejer som hör till den 

grupp som är tysta och blir på så sätt lidande och genom att denne tvingas vända sig till 

de stökiga killarna och säga åt dem att vara tysta. På så sätt ges ännu mer fokus på dessa 

elever, medan de tysta tjejerna får mindre plats i undervisningen. Men för den skull 

menar inte läraren att killar alltid tar denna plats på bekostnad att tjejer medvetet: ”Det 

är ju inte så att de är onda och illasinnade, utan så har det alltid varit i klassrummet, att 

de alltid har blivit tillåtna att ta det här utrymmet och det är ingen som ifrågasätter det”. 

Detta blir ytterligare problematiskt då läraren inte vill att dessa elever som tar plats, ska 

känna sig bestraffade eller att de inte ska få svar på sina frågor. Resultatet blir, trots 

ambitionen att hela klassen ska inkluderas, att de som tar plats också oftast får den. 

Detta upplever Lärare B som en stor svårighet som är svår att komma runt. 
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9:5 Lärare C – Visioner och praktisk strävan 

”Man duger som man är” – Lärare C 

Vid mötet av en ny grupp, anser lärare C att det är viktigt att gruppen lär känna varandra 

ordentligt. Läraren påpekar att även om eleverna känner till varandra sedan innan så ska 

de få möjlighet att lära känna varandra som en grupp i teatersammanhang. I denna första 

fas anser läraren även att det är av vikt att man understryker att ”Det inte finns några fel, 

bara olika sätta att se på saker och ting”. Genom att poängtera detta vill läraren själv få 

eleverna att våga testa nya saker.  

Lärare C:s grundtanke med sin pedagogiska vision är framförallt förankrad i det 

personlighetsutvecklande perspektivet; att eleverna ska utvecklas som människor. 

Visionen har även förankring i det kritiskt frigörande perspektivet som Sternudd lyfter 

fram.
123

  Eftersom läraren också vill att eleverna ska känna att de kan göra vad de vill 

och att de har chans att påverka sina liv har arbetet likheter med Björn Magnérs och 

Augusto Boals verksamhet.
124

 För att göra det möjligt vill läraren att eleverna ska kunna 

nå en personlig utveckling genom att arbeta med teater.  

Denna vision har flera led såsom lärare C förklarar det. Den personliga utvecklingen 

kan ske genom att eleverna vågar ta för sig, känner att de kan saker och därigenom får 

större självförtroende och självkänsla, vilket enligt Chaib är en behållning som 

teaterskapandet ger.  Läraren vill även att eleverna ska få ut vad de själva vill och 

behöver av undervisningen, likt den inriktning Chaib finner hos Elsa Olenius och 

Winnifred Ward där individen uppmärksammas och utvecklas från sina egna 

förutsättningar.
125

 Läraren förklarar att om eleverna vill utvecklas som skådespelare, så 

ska de få det. Här finns det  tankar som är jämförbara i det konstpedagogiska 

perspektivet, där kunskapen i drama och teater som estetisk uttrycksform är central 

behållning av arbetet.
126

 Lärare C menar även att om eleverna går teater för att bygga på 

sitt självförtroende så ska de få chansen att utveckla den sidan. Det är viktigt att kunna 

erbjuda båda delarna.  

Den här pedagogen vill även att eleverna ska kunna utvärdera sig själva och kunna se 

sina egna styrkor och svagheter. Genom att sedan arbeta med sina svårigheter ska 

eleverna kunna utvecklas och känna att det går att påverka sig själva och sina liv. Både 

Säljö och Andrén lyfter fram vikten av en sådan reflekterad praktik, och menar att den 
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kan leda till vidare ökad kunskapsutveckling.
127

 En viktig metod som lärare C lyfter 

fram för att kunna uppnå detta, är systematisk reflektion som läraren tar initiativ till 

efter var övning eller uppgift. Då samlas gruppen för ventilering av den gemensamma 

upplevelsen och eleverna får säga vad de kände och upplevde, men även vad de tyckte 

var bra respektive mindre bra samt lyssna på varandras åsikter och känslor.  

En ytterligare dimension i reflektionen vill läraren uppnå genom att uppmana eleverna 

till att koppla vad de har lärt sig till andra skeenden,”att de får tänka framåt och att de 

ska kunna använda de erfarenheter de fått i ett annat perspektiv, i ett annat skede i 

livet”. På så sätt får det inlärda en funktion genom att eleverna får sätta ord på sin 

kunskap och relatera den till en annan situation.
128

 En annan typ av reflektion som lärare 

C brukar låta sina elever göra är av skriftlig art och sker efter varje lektionstillfälle. 

Eleverna får skriva ned vad de har lärt sig och vad de kan ha för användning av den 

kunskapen både i och utanför skolan. Läraren gör här tillägget att dessa 

reflektionstillfällen hittills har mötts av positiva reaktioner från eleverna sida och via 

kursutvärdering visat att eleverna tyckt detta varit mycket lärorikt.  

9:6 Påverkande faktorer 

En önskan som läraren har i arbetet med elevgrupper i teater, är att det ska finnas tid till 

att arbeta ännu mer med att få ihop gruppen och att eleverna ska få tid till djupare 

karaktärsarbete i föreställningsprocesser. Genom att till exempel låta eleverna få lära 

känna de karaktärer de ska framföra, anser läraren att eleverna även lär känna sig själva. 

Därför går eleverna miste om detta tillfälle för personutveckling när dessa delar i 

föreställningsarbetet inte hinns med ordentligt.  

Orsaken till denna upplevda tidsbrist är enligt läraren både organisatoriska och 

målstyrda. Den organisatoriska sidan av problemet finner läraren i då skolaktiviteter gör 

så att schemalagda lektioner ställs in och lektionstid går förlorad. Den målstyrda sidan 

av problemet härleder läraren istället till kursplanerna då ”man ska hinna med allt” som 

kursplanen tar upp och samtidigt göra alla delar på ett bra sätt. Det stora hindret är alltså 

den förfogade tiden och att läraren upplever att kursplanera driver på undervisningen i 

ett tempo som inte tillåter att gå in djupare på vissa områden.  Om man ser lärarens 

utsagor applicerade på Lindström och Pennlerts modell, framkommer det att läraren 

finner själva problemet i ramfaktorn – tid, men att grunden till problemet ligger i själva 

uppdraget – kursplanen.
129
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Ramfaktorer som däremot har haft positiv inverkan på lärare C:s visionssträvan är den 

tillgång till bra lokaler och andra hjälpmedel såsom rekvisita och kostym. Läraren 

påpekar att detta ger gruppen möjlighet att få en särskild gemenskap kring teatern och 

underlättar undervisningen i ämnet.  

Eftersom lärare C sätter gruppens gemensamma samarbete som en viktig faktor i dennes 

pedagogiska vision, blir det genast problem om någon elev avviker från lektionerna, 

hoppar av kursen eller väljer att avstå från övningar. Här ligger faktorn enligt Lindström 

och Pennlerts modell, på elevens intresse och attityder, vilket också kan grunda sig på 

elevens sociala situation.
130

 Detta dilemma lyfte läraren fram i ett exempel med en elev 

som hoppat av en teaterkurs när den inte mådde bra psykiskt. Det upplevde läraren som 

tufft, både ”för gruppen och tufft för processen framåt på något sätt. Det blir ju en 

brytning och det påverkar ju”, konstaterar läraren. På så sätt är individen viktig för 

gruppen och gruppens egen progression likväl som elevernas egna personliga 

utveckling.  

10.  Sammanfattande diskussion 

Eftersom denna undersökning bygger på informanter som jag personligen känner och 

kommit i kontakt med tidigare, bör det diskuteras hur detta faktum kan ha påverkat 

studiens resultat. En positiv påverkan som jag kan se, är att informanterna kan ha känt 

sig mer avslappnad vid intervjutillfällena då de känner den som för intervjun. Eftersom 

hela undersökningen bygger på personliga åsikter och förhållningssätt kan denna 

personliga kännedom verka gynnande när det rör sig om hur mycket informanterna vill 

dela med sig av när det gäller tankar och funderingar som formar deras strävan i 

undervisningen.  

Om däremot jag och lärarna träffats och diskuterat intervjufrågorna tillsammans före 

intervjutillfällena, så skulle resultatet ha påverkats genom att de kunnat ta idéer och 

influenser av varandra. Detta har inte skett vilket även är tydligt i de spridda svar som 

presenteras i denna uppsats resultatdel. Tvärtom är lärarnas olikheter i personligt 

förhållningssätt till ämnet och vilket fokus de lägger på påtagligt. Dessa variationer och 

högst personliga svar kanske inte skulle ha kunnat uppnås i samma grad om den som 

intervjuat dem varit helt okänd. Då kanske lärarna hade tonat ned sina åsikter, inte vågat 

vara lika personliga och hållit inne på information som här presenterats.  Därför anser 

jag att min relation till lärarna inte har påverkat denna studie negativt. 
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I denna studie har jag kunnat skönja vissa karaktäristiska drag hos varje enskild lärare i 

deras utsagor, vilket visar hur deras fokus i arbetet styr deras undervisning. Lärare A 

talar mycket om hur viktigt det är med ämnets status. Därför har jag här valt att kalla 

denne lärare för Ämnesvårdaren. Lärare B berättar i stället hur dennes arbete i stor grad 

utgår från genusfrågor och genom dessa vill visa allas lika värde. Denne lärare arbetar 

med fördomar inom könen och får därför epitetet Den genusmedvetna. Lärare C väljer 

jag att benämna som Reflektionsförespråkaren, eftersom denne lärare lyfter fram hur 

viktigt det är för eleverna med reflektion i teaterarbetet och att genom denna reflektion 

kunna värdera sina erfarenheter både i och utanför skolan.  

Trots olika tyngdpunkt på aspekter i lärarnas undervisning och arbete, har deras 

resonemang utgångspunkten i en förenad grund: gemenskapen. Ämnesvårdaren vill att 

kommunikationen ska vara central både mellan lärare och elever och mellan eleverna 

själva. Vidare diskuteras gemenskapen genom att läraren vill ha ”ett tillåtande klimat”, 

”öppen kommunikation” och att eleverna ska få en ” kollektiv känsla” i arbetet. Den 

genusmedvetna läraren har gemenskapen som en uttalad del i sin vision genom att 

poängtera att alla ska accepteras, känna sig välkomna, delta på lika villkor och vara lika 

mycket värda i gruppen. Individen och gruppen ska jobba för varandra och se till att alla 

är en del i enheten. Reflektionsförespråkaren är noga att påpeka att trots elevers 

kännedom av varandra innan de deltar i teaterverksamheten, så blir gruppen i sig ny, 

även om en liknande elevkonstellation etablerats tidigare. Därför vill läraren lägga ned 

mer tid på att jobba ihop gruppen vid kursstart och på så sätt stärka gemenskapen i den. 

Gemenskapen och kollektivet verkar därför vara en viktig grund i teaterarbetet för 

samtliga lärare. 

Individutvecklingen för gruppens deltagare är ytterligare en gemensam strävan för 

lärarna. Ämnesvårdaren kallar detta för att få självkännedom och 

Reflektionsförespråkaren nämner detta i sin vision genom formuleringen ”att utvecklas 

som människa”. Den genusmedvetna läraren berättar i sin tur hur bra det känns när en 

tjej som inte vågar delge sin åsikt, plötsligt vågar ta större plats verbalt och hur killar 

som ”kör över” andra reflekterar öppet över detta. Det handlar om en utveckling på 

individplan som även Ämnesvårdaren sett hos elever som vågar mer och utmanar sig 

själva.  

Dock tar Ämnesvårdaren upp problemet med denna individuella utveckling som sedan 

diskuterades under fokussamtalet. Att det inte går att mäta elevers förmågor i form av 

betyg. Den personliga utvecklingen är svår att applicera på det betygsystem som läraren 

förhåller sig till vid kursens slut. I fokussamtalet framkommer lärarnas frustration över 

att måsta ge en elev ett lägre betyg än vad de velat, eftersom det inte går att motivera ett 
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högre betyg genom de betygskriterier som finns. Lärarena kan se stora framsteg hos 

eleverna på det individuella planet, utan att kunna ge utdelning för det i slutbetyget. 

I de påverkande faktorerna i lärarnas utsagor går det att skönja två drag: när lärarna 

pratar om faktorer som påverkar dem i positiv riktning är det ofta eleverna som står för 

det. Elevernas attityder till ämnet, intresset de visar under lektionerna och den 

utveckling de gör i förhållande till deras förutsättningar. Faktorer som däremot påverkar 

lärarna negativt handlar istället om skolans organisation, ramfaktorer som tid och lokal 

samt värderingar från samhället. Således tycks det mig att lärarna ser de största hindren 

i visionsarbetet som något med utomliggande orsak. Min tanke är att om negativa 

faktorer inte ligger på inblandade individer, utan på organisationsnivå, borde det också 

gå att påverka detta genom omorganisation och omstrukturering av skolan.  

Trots att det var Ämnesvårdaren som understrukit vikten av ökad status för teaterämnet 

i skolan, blev det en gemensam punkt under fokussamtalet. I diskussionen om 

visionsarbetets påverkan av negativa faktorer framkom det att när flera av lärarna 

försökt påverka yttre förutsättningar för sin undervisning, till exempel genom att få en 

lokal endast avsedd för teaterundervisning, så fann de ett motstånd. Detta motstånd 

ansåg lärarna ha sin grund i synen på teaterämnet. Lärarna upplevde att deras ämne inte 

togs på allvar, att det inte sågs som viktigt och därför inte heller prioriterats eller fått det 

utrymme som lärarna ville.  

Genom kontakt med verksamma teaterlärare och dramapedagoger som arbetat på skolor 

under mina VFU-perioder, har även jag fått uppfattningen att ämnets innehåll ses som 

oseriös. Att teater och drama handlar om ostrukturerad lek. Jag har själv fått en 

förfrågan som visar på detta påstående, där jag blev ombedd att ”lära ut lite bra 

dramaövningar som man kan göra på en lektion i svenska när man har lite tid över”. 

Mina lokala lärarutbildare (LLU:are) har berättat för mig att de mottagit liknande 

förfrågningar. Vad som visar sig vid dessa tillfällen är att arbetet med drama och teater 

är något som vissa lärare verkar se som något man lägger till i den ordinarie 

undervisningen. Att det handlar om något som alla lärare kan använda sig av i sin 

undervisning, utan att ha vare sig utbildning i eller erfarenhet av att leda. Att bryta av en 

”vanlig lektion” för att ”ha lite kul” verkar vara en förklaring till varför sådana 

förfrågningar förekommer. Jag anser att denna syn på ämnet skadar teaterlärares arbete 

då det ger verksamheten lägre status. Om det inte finns krav på kompetens i 

genomförandet av teaterverksamhet, utan att det kan röra sig om övningar som 

oreflekterat travas på varandra av vem som helst i syftet att undervisa på ett annat sätt, 

undergrävs teaterlärares professionalitet. Frågan är bara om elever som möter denna typ 

av undervisning får någon behållning av arbetet, eller om de i sin tur ser teater som 

något roligt, men som inte ger någon kunskap de har användning av. 
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Det verkar råda konsensus bland lärarna i denna studie, om att arbetet med teater i 

skolan handlar om att göra saker tillsammans, att känna en gemenskap och framhålla 

allas lika värde i lärandeprocessen. Det är även detta förhållningssätt till 

teaterundervisning som jag personligen ansluter mig till. Om arbetet med teater byggs 

av tankar om ett gemensamt lärande, borde då inte elevernas egna visioner också tas i 

beräkning? En påbyggnadsstudie av denna skulle därför kunna vara utformad som en 

komparativ studie, där elevers och lärares visioner och tanker undersöks i förhållande 

till varandra. Olikheter och skillnader i synen på vad elever vill uppnå med sitt 

teaterskapande och vad lärarna vill att eleverna ska uppnå, vore intressant att diskutera 

men även att ta fasta på i praktiken; Att forma undervisningen och arbeta mot att elever 

ska kunna tillägna sig den kunskap som de själva är intresserade av. Tänkbart är också 

att en sådan undersökning skulle kunna ge viktiga upplysningar om elevers inställning 

till ämnet. Det skulle även kunna ge nya tankar och idéer om att lägga upp 

undervisningen hos teaterlärare som läser studien. I förlängningen skulle detta alltså 

kunna påverka den teaterundervisning som bedrivs i skolan. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för pedagogisk vision med ditt arbete?  

2. Hur arbetar du för att nå din vision? 

3. Vilka faktorer har påverkat dig i din strävan att uppnå din pedagogiska vision? Ge 

exempel. 



 

 

 

Bilaga 2. 
 

Fokussamtal 

Fokussamtalet bygger på ämnet: Förslag på hur teaterlärares förutsättningar att nå sina 

visioner kan förbättras på skolan. 

Temat är grunden, sedan hur temat tolkas och vad som diskuteras är upp till individen.



 

 

 

Bilaga 3. 
 

Brev till informanterna inför intervjun. (XXX) innebär att jag anonymiserat texten. 

Utskickat den 1:a november 2010. 

Hej XXX! 

Jag gör nu ett utskick till alla som medverkar i min examensarbetsstudie och vill passa 

på att tacka för att du vill medverka! Nedan finns de intervjufrågor som vi kommer 

behandla under intervjutillfället. Titta på dem, fundera lite och hör av dig till mig om en 

lämplig dag och tid vi kan träffas mellan v. 44- v.48, men gärna så snart som möjligt. 

Om du vill kan jag komma till dig, eller så kan vi ses på universitetet. Jag kommer ha 

med mig ljudinspelningsutrustning, så det viktigaste är att vi kan sitta ostörda en stund 

på en plats där det inte är så mycket omliggande ljud. 

Följande intervjufrågor kommer behandlas: 

1. Vad har du för pedagogisk vision med ditt arbete?  

2. Hur arbetar du för att nå din vision? 

3. Vilka faktorer har påverkat dig i din strävan att uppnå din pedagogiska vision? 

Ge exempel. 

Jag vill även poängtera att jag har tystnadsplikt. När materialet är transkriberat och 

analyserat kommer jag skicka ut uppsatsen så att du kan läsa och kommentera det 

material som berör dig och godkänna materialet för publicering. Presentationen av dig 

och dina utsagor kommer att anonymiseras, så att det inte går att identifiera dig, men om 

det är något som avviker från anonymiseringen så kontakta mig så ändrar jag det!  

 

Väl mött/Annika 

 

 



 

 

 

Bilaga 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckenlista för transkribering 

(   )  osäker tolkning 

(.) mikropaus 

(..) paus kortare än 1 sek 

(2s) längre paus (i sekunder) 

**   uttalat med skratt i rösten 

oo mkt låg röstvolym 

[   ] överlappat tal 

X ohörbart ord 

--- annat ljud 

 


