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Abstract 
 

This paper is a qualitative study of the pedagogical conditions and the 

knowledge necessary for the creation and development of an education 

regarding leadership in the field of amateur theatre.  

The purpose of the study has been for participants to reflect and create 

knowledge about the creation and implementation of a course for leaders of 

amateur theatre. 

Questions raised in the study concern the students’ previous experience of 

drama, theatre and leadership; their desire to become leaders of theatre; their 

own view of their need for knowledge for their future leadership; their 

understanding of the contents of the education and the theoretical perspectives 

upon which a course in theatre leadership can build. Finally, the participants’ 

perceptions of difficulties and possibilities of working as theatre leaders were 

investigated.  

All 13 participants have answered a questionnaire regarding their previous 

experience of drama, theatre and leadership and also about why they want to 

become theatre leaders. The participants have also taken part in four focus 

conversations regarding what they think they learned, how they value the 

knowledge they gained and what knowledge they feel will be needed in a future 

leadership. 

The data has been analyzed hermeneutically to find patterns in the participants’ 

perceptions of their learning. The results show that participants consider it being 

useful to work in groups with exercises related to their future leadership. In 

doing so, they reinforced prior knowledge and developed new knowledge within 

all areas of the education. The results also show that several participants fear 

there will be financial constraints and a lot of solitary work in the future.  

The opportunities expressed regard the participants’ increased ability to provide 

opportunities for children and young people to play theatre and thus develop in 

the art of theatre as well as personally. 
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1. Inledning 

Läsåret 2010-2011 innehöll ett spännande uppdrag för mig som teaterlärare och 

dramapedagog. Jag var anställd hos en fri teatergrupp, Teater Mila, med eget uppdrag att 

skapa och genomföra en teaterledarutbildning. Utbildningen skulle omfattas av 120 timmar 

och rikta sig mot studieförbund, amatörteaterföreningar och andra organisationer. 

Teaterledarutbildningen skulle bestå av tre steg. Min uppgift var att skriva fram en kursplan 

för Steg 1, en grundutbildning som skulle omfatta fyra fysiska träffar, förlagda till helger. 

Varje träff skulle omfatta 20 studietimmar med lärarledd tid. I grundutbildningen skulle också 

ingå 40 timmars hemstudier för deltagarna. Totalt planerades således Steg 1 att omfatta totalt 

120 studietimmar. Efter att deltagarna avslutat Steg 1 var avsikten att de skulle få tillgång till 

en övningsbank där cirka 100 olika övningar ska finnas beskrivna. De skulle också få del av 

en grovplanering för två terminers arbete med teatergrupp där varje termin skulle bestå av tio 

tillfällen á 90 minuter. Slutligen skulle de få tillgång till en ledarsupport vilket innebar att de 

kunde höra av sig till Teater Mila och där komma i kontakt med antingen en dramapedagog, 

en skådespelare eller en administratör. Teaterledarutbildningen skulle också att så småningom 

bestå av Steg 2 och 3 vilka skulle vara vidareutbildningar med inslag av fördjupning, 

upplagda på liknande sätt som Steg 1.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att utifrån kursdeltagarnas perspektiv undersöka vilka 

förutsättningar som en teaterledarutbildning bör erbjuda. 

 

För att nå uppställt syfte har fyra frågor formulerats; 

 Vilka förkunskaper och kunskapsbehov har de blivande teaterledarna inom drama, 

teater och ledarskap?  

 Hur upplever deltagarna att de tillgodogör sig innehållet i utbildningen?  

 Förändras synen på kunskapsbehov under utbildningens gång? I så fall hur?  

 Vilka teoretiska perspektiv kan teaterledarutbildningen bygga på? 
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3. Bakgrund  

Teater Milas researcharbete och projektansökan 

Jag startade med att ta del av resultatet av den rundringning Teater Mila gjort för att 

undersöka behovet av teaterledare. De ringde till samtliga kontor/avdelningar hos ABF, 

Medborgarskolan och Svenska Kyrkan i Norr- och Västerbotten. Sammanlagt rörde det sig 

om 93 avdelningar. De fick kontakt med 64 av dessa och samtliga erbjöds och tackade ja till 

att delta i en enkätundersökning. När enkäten var besvarad visade en sammanställning att 15 

kontor/avdelningar uppgav att de hade teatergrupp/er i sin verksamhet, 12 kontor/avdelningar 

uppgav att de tidigare har haft teatergrupp/er och 37 uppgav att de varken har eller har haft 

teatergrupp/er. Totalt fanns eller har funnits 24 verksamma ledare inom teatergrupperna. Sju 

av dessa var utbildade teater- eller dramapedagoger, 15 av dem hade en annan utbildning eller 

erfarenhet och fyra personer hade ingen utbildning och heller ingen tidigare erfarenhet av att 

leda teatergrupper (sidan 4-5). Vidare visade enkätundersökningen att endast sju av 20 

teatergrupper fanns utanför respektive kommuns centralort (sidan 5). Teatergrupperna fanns 

alltså till största del inom vad de kallar centralkommunerna. Ytterligare en intressant faktor 

som framkom i enkätundersökningen var att 15 kontor/avdelningar uppgav att de hade flera 

som stod i kö eller hade visat intresse för att börja i teatergrupp. Detta visar att det finns en 

stor efterfrågan på teaterledare. Det finns barn och unga som vill spela teater och ingå i en 

teatergrupp och det finns arbetsgivare bland studieförbund och kyrkor som är villiga att starta 

dess grupper. Det som saknas är teaterledare.  

 

För att bemöta bristen på teaterledare skrev Robert Markström och Angelika Lindberg en 

projektansökan (Teater Mila, Projektansökan, Västerbottens läns landsting, 2010-03-05). 

  

Vi vill skapa en teaterledarutbildning som gör att fler barn och 

ungdomar får möjlighet att hålla på med teater. En person helt utan 

teatererfarenhet ska kunna gå utbildningen och sen vara teaterledare 

för en grupp. Vi har inspirerats av både teatervärlden men också 

idrottsvärlden och vill samla de bästa erfarenheterna och lärdomarna 

från båda världar. 

Vi vill skapa trygghet och kvalitet för såväl ansvarig organisation, 

ledare och deltagare. Tryggheten och kvaliteten uppnås genom 

långsiktighet och stöttning för ledarna även efter utbildning. En 
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Teaterledare kan aldrig ersätta en utbildad Teater- eller 

Dramapedagog, men är ett stort komplement. Med fler välutbildade 

teaterledare kan många teatergrupper startas och dessa kan ha stor 

geografisk spridning. 

 

I projektansökan framgår vidare att Teater Milas grundare och tillika skådespelare Robert 

Markström personligen träffar cirka 5000 barn och unga varje år då han turnerar med 

barnteaterföreställningar de fyra nordligaste länen i Sverige. Många av barnen har i mötet 

uttryckt att de själva vill spela teater, men att det inte finns någonstans att göra det.  

Själva idén bakom teaterledarutbildningen kopplas till idrottsvärlden. Där finns ett stort antal 

ledare som har olika idrottslig och pedagogisk bakgrund. En del av dem har en gedigen 

pedagogisk utbildning, andra har ett brinnande intresse för idrotten som motiverar dem att 

engagera sig som ledare medan ytterligare andra är entusiastiska föräldrar som engagerar sig i 

sina barns fritidssysselsättning. Denna mångfald av anlitade vuxna bidrar till att många barn 

och unga får utöva sitt idrottsintresse. Enligt Riksidrottsförbundet (2011:6) så finns det 22 000 

idrottsföreningar i Sverige. De beräknar att två av tre pojkar och varannan flicka i åldern 7–15 

år är medlem i en av dessa idrottsföreningar vilket innebär att en vanlig dag är drygt 14 000 

barn och unga aktiva inom sin idrott (ibid. sidan 6). Vidare skrivs att denna aktivitet kräver en 

bred ledarstab. Enligt Riksidrottsförbundet (2011:15) har cirka 600 000 personer i Sverige ett 

eller flera uppdrag som ledare inom idrottsrörelsen. Många startar som ledare för att engagera 

sig i det egna barnets idrottsutövande men fortsätter sedan trots att barnet lämnat. De allra 

flesta ledarna tycker att det är stimulerande, roligt och ger nytta i det egna arbetet. Inom 

teatern finns inte samma stora antal aktiva ledare, vilket jag återkommer till. 

 

I Teater Milas projektansökan anges målen fler teaterledare, att dessa ska hålla god kvalité 

och fler teatergrupper/-föreningar utspridda geografiskt över regionen. Det ska vara lika lätt 

att börja i en teatergrupp som att gå med i en idrottsförening.  

 

Amatörteater och amatörteaterledare 

Amatörteaterns ursprung kan härledas till barns lek såväl som till hedniska riter (Ollén 1979). 

Följande avsnitt ska visa amatörteaterns utveckling i Sverige och framförallt på vilka grunder 

de första utbildningarna till amatörteaterledare skapades. 
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År 1845 publicerades ett häfte som hette Det dramatiska spelet, en liten avhandling för 

amatörer i Stockholm (Ollén, 1979). Häftet innehöll handledning och råd till amatörer inom 

teaterområdet. Sveriges äldsta amatörteaterscen är Arbetarföreningens teater i Norrköping. 

Den hade sin första premiär lördagen den 10 februari 1866. År 1882 anställde teatern en 

skådespelare som sin förste professionelle ledare. Arbetarnas bildningsförbund, ABF, och 

Skådebanan arrangerade Sveriges första instruktionskurs för amatörteaterintresserade år 1931.  

Kursen innehöll dels ett moment där deltagarna själva iscensatte ett teaterstycke och dels 

övningar inom skådespelaranalys och tal samt instruktioner inom plastik, dekor, belysning 

och maskering. Samma år samarbetade ABF och nykterhetsorganisationen IOGT om att 

arrangera Sveriges första helgkurs för amatörteaterledare. Cirka 100 deltagare från ABF, 

IOGT, Nationaltemplarorden, NTO, och Jordbrukare Ungdomens Förbund, JUF, deltog. 

Undervisningen bestod av en diskussion om hur man mest effektivt kunde bedriva arbetet i en 

teatercirkel. Kursdeltagarna fick också se och analysera en föreställning, till vilken de tidigare 

fått hemskickat manuskriptet. 

 

1934 presenterades en Teaterutredning (SOU 1934:21). Amatörteatern omnämndes kort som 

att den ”under senare år tillvunnit sig en framskjuten plats i de folkliga organisationernas 

bildningsarbete och erkänts som ett studieämne, för vilken studiecirkeln är den lämpligaste 

arbetsformen” (sidan 65). Teaterutredningen framhåller att den ambitiösa och ideellt inriktade 

amatörteatern borde knytas till den riksomfattande publikorganisation som höll på att byggas 

upp. Vidare  

 

Det är emellertid av betydelse att denna amatörverksamhet med allt fastare  

band knytes till det allmänna bildningsarbetet för att vinna en stadga och en  

form, som befäster dess ställning som kulturfaktor gentemot amatörteaterns  

alla avarter (sidan 65). 

 

1946 genomfördes en folkbildningsutredning (SOU 1946:68) där även folkbildningsarbetet på 

teaterns område behandlades. Utredningen ansåg att de flesta skådespelarna och ledarna var 

outbildade och ”att en stor del av den amatörmässiga teaterutövningen kommit att stanna på 

påfallande låg nivå” (sidan 64).  Enligt utredningen kunde orsaken till denna låga nivå ”sägas 

bero på att amatörteatern icke uppfattats som en form av konstutövning utan som förströelse.” 

(sidan 64). Vidare finns en förklaring kring lärarna och deras utbildning: 

 

Något verkligt val av lärare ha teatergrupperna sällan möjlighet till. I regel 
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äro de hänvisade antingen till att anlita en någorlunda kvalificerad amatör 

eller också till att arbeta utan lärare. 

Den viktigaste orsaken till denna dilemma är givetvis, att någon som 

helst utbildning av lärare i teaterverksamhet icke bedrives i Sverige (sidan 69). 

 

1947 startades kurser i skapande dramatik för bibliotekarier, lärare och amatörteaterledare. 

Verksamheten riktades bort från barns teaterspel inför publik mot ett skapande arbete inom 

gruppen. Barnen fick höra sagor som de sedan fick gestalta eller lät dem se bokomslaget och 

spela upp vad de tyckte att det i sig berättade (Ollén 1979).   

 

Enligt Ollén (1979) blev dramapedagogutbildningen en följd av den skapande dramatikens 

genombrott. Dramapedagogutbildningen inrättades 1974 vid folkhögskolor i Västerberg, 

Ljungskile och Kalix. Hösten 1977 anordnades på Ljungskiles folkhögskola ”en 

fortsättningskurs för amatörteaterledare, där man speciellt försökte att på dramapedagogisk 

grund bygga en bro över till gruppskapad amatörteater” (Ollén, sidan 174, citerar Inger 

Johansson från publikationen Läsvärt från Göteborgs museer, nr 1/1978). 

 

Sammanfattning och kommentar 

Den bakgrund Teater Mila har arbetat fram inför projektet visar tydligt att det finns stor 

efterfrågan från barn och unga i Norrland att själva få spela teater. Det finns också 

studieförbund och organisationer som gärna startar amatörteatergrupper men teaterledare 

saknas. Utbildning till ledare för teaterverksamhet finns idag på ett fåtal platser i Sverige. 

Sedan hösten 2011 har Göteborgs universitet som enda lärosäte i Sverige fått examensrätt att 

utbilda teaterlärare. Från hösten 2013 ges utbildningen som både ettämnes- och som 

tvåämneslärarutbildning. I tvåämnesvarianten läses teater som andraämne i kombination med 

franska eller svenska 2. Utbildningen omfattar 5 år. Fyra Teaterpedagogutbildningar finns i 

Sverige. Marieborgs folkhögskola i Norrköping, Östergötland, erbjuder en tvåårig utbildning. 

Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg, Skåne, erbjuder en ettårig utbildning. Örebro 

universitet i Örebro, Närke, ger en Teaterpedagogutbildning om 120 hp samt Molkoms 

folkhögskola i Molkom, Värmland, erbjuder en ettårig Skådespelarlinje för film och teater 

med möjlighet att söka ett påbyggnadsår till film- och teaterpedagog.  Till detta kommer 

Teaterlinjen på Örnsköldsviks folkhögskola, Västernorrland, som är en ettårig utbildning där 

den studerande kan välja inriktning regi/ledarskap vilket innebär att hen får arbeta med regi 
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och drama under en del av utbildningen.  Därutöver finns en tvåårig Dramapedagogutbildning 

på Västerbergs folkhögskola i Storvik, Gävleborg.   

 

Den lokala bristen på utbildningar är till sin karaktär ett praktiskt problem vilket kan 

åtminstone delvis avhjälpas genom att skapa en teaterledarutbildning som möter dessa behov. 

Hur skulle en teaterledarutbildning ställd mot amatörteaterlivet kunna utformas och utföras? 

Detta är det didaktiska problemområdet som ligger till grund för föreliggande examensarbete. 

Det som denna uppsats ska undersöka är alltså tillblivelsen av den utbildning om 120 timmar 

jag arbetat med på uppdrag av Teater Mila. Jag ger mig härmed in i arbetet med att skapa 

kursplanen till en grundläggande teaterledarutbildning med utgångspunkt i ovanstående.  

 

4. Tidigare forskning  

Didaktik är läran om undervisning. Det handlar bland annat om vem det är som ska lära sig 

något samt vad det som ska läras in har för karaktär. Vidare handlar det om hur inlärningen 

ska ske och varför den är angelägen (Jank & Meyer, 1997:17).  

Med syftet att undersöka och reflektera över förutsättningarna för att skapa en 

teaterledarutbilning med avstamp i didaktikens frågor kommer jag att utgå från 

dramapedagogikens perspektiv och med teater och skådespeleri som kunskapsområde i fokus. 

Ledarskap är också ett relevant forskningsområde då undersökningen jag kommer att 

genomföra handlar om att bli teaterledare i barn- och ungdomsgrupper.  

 

Drama och dramapedagogik 

Mia-Marie Sternudd doktorerade 2000 med avhandlingen Dramapedagogik som demokratisk 

fostran? Hon ser ett behov av att formulera olika perspektiv inom dramapedagogiken för att 

fylla igen ett glapp i tidigare studiers definitioner.  Sternudd begränsar sin studie till den 

dramapedagogik som kan kopplas till undervisning. Utifrån tidigare forskningsresultat och 

skolans läroplaner delar Sternudd in dramapedagogiken i fyra olika perspektiv. Då även min 

undersökning handlar om undervisningsområdet kommer jag att utgå från dessa fyra 

perspektiv när jag skriver fram teaterledarutbildningen. 
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Det konstpedagogiska perspektivet innebär en fokusering på teatern som konstuttryck där 

teaterns uttrycksformer är tydligast. Genom att individen får arbeta tillsammans med andra i 

en teaterproduktion så utvecklas den egna kreativiteten och det konstnärliga uttrycket 

samtidigt som träning ges i sociala relationer. Varje deltagare får delta utifrån sina egna 

resurser, sina sinnen, känslor, ord, ljud och rörelse. Tillsammans med gruppen skapar man en 

föreställning utifrån text, reportage, debattartiklar eller personliga erfarenheter. 

Det personlighetsutvecklande perspektivet handlar om process, självförtroende och egen 

utveckling. Kunskapssynen inom perspektivet har enligt Sternudd sina rötter i folkbildning, 

humanistisk psykologi, socialpsykologi och psykodrama. Individen ges möjlighet att 

reflektera över både sitt eget arbete och gruppens gemensamma arbete. Gruppen och arbetet i 

gruppen är viktigt och ger den enskilde eleven referensramar till såväl kunskap som andra 

fenomen. Det är dramaövningarna som är den största delen av arbetet. Genom dem får 

individen arbeta med sitt inre såsom sina egna värderingar och sina känslor. Det ges också 

utrymme att arbeta med sin fantasi och sin kroppsmedvetenhet. Det personlighetsutvecklande 

perspektivet ger möjlighet att arbeta både med dramaövningar och föreställningsarbete. Målet 

är att individen ska få utveckla sina resurser och att få ingå i ett demokratiskt arbete. 

Företeelser undersöks i relationer mellan individ-, grupp- och samhällsperspektiv. 

Det kritisk frigörande perspektivet syftar till att få deltagarna att bli aktiva i 

samhällsskapandet. Det är deltagarnas egna erfarenheter som ska ligga som grund för 

läroprocessen. Gruppen leds i övningar och diskussioner som behandlar olika situationer som 

finns i verkligheten. Stor vikt läggs vid att belysa orättvisor i samhället. Det konstnärliga 

uttrycket har till syfte att lyfta fram och tydliggöra de olika sidor som finns i ett förtryck. 

Det holistiskt lärande perspektivet kan användas som pedagogisk metod inom alla skolans 

ämnen. Inom det här perspektivet handlar det om att ge eleverna en känslomässig förståelse 

av det tema eller ämne de arbetar med, en insiktskunskap. Genom inlevelse, distans och 

reflektion under arbetets gång utvecklas en medvetenhet och ett självständigt tänkande hos 

eleven. Det handlar om att med fantasins hjälp upptäcka och undersöka olika fenomen i 

verkligheten. Pedagogen arbetar för att skapa drivkraft att söka kunskap, det kan ske genom 

att hon/han tar en roll i ageringen för att föra arbetet framåt eller i en annan riktning. 

Målet med det holistiskt lärande perspektivet är att utveckla deltagarnas meta-tänkande och 

att ge kunskaper genom att fysiskt och verbalt undersöka olika situationer. 
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Ledarskapets olika funktioner 

Forskning om ledaren som person har förekommit sedan början på 1900-talet. Det har 

forskats kring både fysiska drag och personliga egenskaper. Det finns flera delar av 

forskningen är aktuella än idag, till exempel de delar som handlar om ledarens egenskaper, 

personlighet och färdigheter. Typiskt för den här typen av forskning är tron att man föds till 

ledare, det är inget man blir genom utbildning (Bryman, 1996). Vidare skriver Bryman (1996) 

om ledarens funktion som meningsskapande. Detta i sin tur innebär att ledarskapet har en 

social funktion.  

 

Söderström (2002) menar att forskning kring ledarstilar inleddes med Mayos ”human relation-

studies” under 1930-talet. Resultatet av Mayos forskning var att ledaren nådde framgång 

genom att påverka gruppens inbördes normer snarare än att leda dem genom ordergivning och 

kontroll. Mayo kallade detta för ett indirekt ledarskap. Synen på vad som gör en framgångsrik 

ledare växlar över tid men individuella kvalitéer hos ledaren är en faktor som ständigt är 

aktuell att forska kring (ibid.).  

 

Söderström presenterar fyra olika inriktningar på ledarskap: ledarstil, ledarroll, funktion och 

det kognitiva spåret. Ledarstilsspåret innebär att ledaren arbetar både med relationer till och 

inom gruppen och med själva uppgiften som ska genomföras. Tidigare nämnde Mayo och 

hans forskning kring det indirekta ledarskapet hör hit. Även Lewins demokratiska, auktoritära 

och låt-gå-ledare är exempel på forskning inom området. Rollspåret ser på ledarskap utifrån 

de olika roller ledaren har. Dessa roller formuleras utifrån de förväntningar som ställs på 

ledaren. Funktionsspåret behandlar de faktiska uppgifter som ledaren har. Ledarens 

kunskaper och erfarenheter är viktiga för att klara av arbetet, att vara ledare är en profession 

som kräver särskilda kvalifikationer. Det kognitiva spåret betonar ledarens roll som förebild, 

idéskapare och pedagog. En av forskarna inom detta spår är Leawitt som ser ledning som en 

process bestående av tre uppgifter, stigfinnande, problemlösning och genomförande (Leawitt 

enligt Söderström 2002). 

 

Ohlsson (2007) skriver fram ytterligare några ledartyper; den instrumentella ledaren, den 

uppgiftsrelaterade eller resultatorienterade ledaren, den expressive ledaren, den emotionelle 

ledaren och den personrelaterade ledaren.  Den instrumentella ledaren är organiserad och 

strukturerad. Använder gärna siffror och mätbara arbetssätt som hjälpmedel. Den 
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uppgiftsrelaterade eller resultatorienterade ledaren arbetar för att nå resultat eller lösa en viss 

uppgift. Engagemanget för de som leds är litet. Den expressive ledaren är uttrycksfull. 

Kreativitet är nyckelord. Den emotionelle ledaren leder utifrån ett känslomässigt perspektiv 

och engagerar sig personligt i dem som ska ledas. Den personrelaterade ledaren fokuserar 

arbetet på trivsel och välmående. 

 

Sammanfattning och kommentar 

Sternudds (2000) forskning inom dramapedagogiken delar in området i fyra områden vilka 

samtliga innehar demokratisk fostranspotential. För teaterledarutbildningen ger det 

konstpedagogiska perspektivet och det personlighetsutvecklande perspektivet tydliga ramar 

för planeringen. Det kritisk frigörande perspektivet innehåller syften och aktioner som lämpar 

sig väl inför teaterledarutbildningens framtida Steg 2 och 3. Det holistiskt lärandeperspektivet 

används som metod då målet är att ge kunskaper och förståelse för valt tema, vilket inte 

handlar om teater eller skådespel i sig. Därför kommer jag inte att använda mig av detta 

perspektiv i planerandet av denna teaterledarutbildning. 

 

Gällande ledarskapets olika funktioner finns flera teorier som kan vara användbara dels för 

mig i mitt ledarskap och dels för kursdeltagarnas kommande ledarutövande. Min avsikt blir 

därför att avsätta en stor del av kurstiden till ett block om ledarskap, både teoretisk och 

praktisk. 

 

5. Teoretiska perspektiv i skapandet av utbildningen samt 

lärandeprocessen i densamme 

För att utvärdera deltagarnas lärande under utbildningens gång har jag behov av teorier som 

belyser lärandeprocessen eftersom det kommer att påverka planeringen och den slutliga 

utformningen av utbildningen. 

 

Lärande och lärandeprocesser 

Knud Illeris, professor inom utbildningsforskning vid Roskilde universitet i Danmark har 

skapat en generell lärandeteori.  Illeris (2007) konstaterar att lärandet består av två processer. 
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Den ena är en process som består av samspelet mellan individen och omgivningen och den 

andra är en process som berör infogandet av de nya impulserna till de gamla erfarenheterna. 

Illeris (2007) anser att lärandet sker i tre olika dimensioner. Man bör ta hänsyn till dessa tre 

dimensioner för att nå en tillfredsställande nivå i lärandet. Den första kallar Illeris för 

innehållsdimensionen. Det är en kognitiv dimension där den som lär sig något sätter den nya 

kunskapen i ett sammanhang av tidigare erfarenheter och kunskaper. Den andra kallar Illeris 

för drivkraftsdimensionen. Där sker lärandet i en emotionell dimension som består av viljan 

och motivationen att lära. Där sker också en personlig utveckling som resultat av 

lärandeprocessen. Den tredje dimensionen kallar Illeris för samspelsdimensionen. Det är en 

social dimension där handling, kommunikation och samspel med omgivningen är centralt. Det 

är viktigt att se lärandet som en helhet där individens erfarenhet går tvärsigenom dessa tre 

dimensioner. ”När man har erfarenhet av något så har man direkt personlig kännedom om 

saken ifråga, och det är något helt annat än det indirekta förhållande som det rör sig om när 

man har lärt sig något i skolan, läst det i en bok eller sett det på teve.” (Illeris, 2007:151).  

Kolb (1984) menar att lärandet utgår från individens tidigare erfarenheter. Han definierar 

lärandet som att ”[l]earning is the process whereby knowledge is created through the 

tranformation of experience.” (Kolb, 1984:38). Kolb anser att lärande kan ses som en cyklisk 

process. Lärandet börjar med att individen får en konkret erfarenhet (Concrete experience). 

Därefter observeras och reflekteras det över erfarenheten (Observation and reflection). Nästa 

steg blir att beskriva erfarenheten i mer abstrakta begrepp och generella principer (Formation 

of abstract concepts and generalizations). Dessa kan ge upphov till hypoteser som omsätts i 

handling. Det fjärde, och sista, steget i processen är när individen testar sina hypoteser i nya 

situationer (Testing implications of concepts in new situations). Genom att testa sina 

hypoteser skapas nya konkreta erfarenheter och ett nytt varv i cykeln påbörjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: The experiential learning model. Kolb (1984:21) 



   11 

 

Vidare anser Kolb (1984) att riktningen för lärandet beror på individens egna mål med 

lärandet och huruvida lärandet kan hjälpa till att nå dessa mål. Om det inte finns någon 

koppling mellan lärandet och målen så kommer lärandet förmodligen att bli ineffektivt.  

 

Målet med utbildningen är förstås att deltagarna ska utveckla ny kunskap av både praktisk och 

teoretisk karaktär. Liedman (2002) förklarar begreppen utifrån ordens grekiska härkomst. 

Praktisk kommer från praxis och innebär att det ingår en handling eller en åtgärd. Teoretisk 

kommer från theori´a och betyder åsyn, betraktande, kontemplation eller teori. Deras inbördes 

förhållande anknyter Liedman till Aristoteles. Han i sin tur beskrev den teoretiska kunskapen 

som något vi människor inte kan förändra men väl få kunskap om. Den praktiska kunskapen 

skiljde Aristoteles åt i två delar. Den ena är handlingar som i sig själva uppfyller ett mål. Den 

andra är handlingar där målet ligger, inte i själva handlingen, men utanför. Den som är 

skicklig i den typ av handling som ger ett synligt/ätbart/mätbart resultat har techne. Denna 

techne har i modern tid delats i två delar, den tekniska delen och den konstnärliga. Dessa ord 

var från början synonyma. En skomakare och en bildhuggare var båda utövare av konst. I dag 

är de särskiljda och konsten har blivit ett tredje territorium, ett område som bevisar att 

gränsdragning mellan det praktiska och det teoretiska inte är möjlig.  

 

Kunskap blir kunskap först när den kan sättas in i ett sammanhang och också göras till 

föremål för kritisk värdering (Liedman, 2002:5). Liedman skriver att ”kunskapen står i nära 

samband med inte bara minnet utan också med de båda företeelser som heter intresse och 

uppmärksamhet” (sidan 6).  Han beskriver att vi måste vara uppmärksamma om vi ska lära 

oss något. Sedan kopplar Liedman intresset till uppmärksamheten och påstår att det vi är 

intresserade av det lär vi oss snabbt, nästan utan att märka att vi lär oss något nytt. Om vi är 

intresserade av något vill vi lära oss mer om detta, vi måste lära oss mer.  

 

Sammanfattning och kommentar 

Gällande lärande och lärandeprocesser tar jag med mig Illeris (2007) tre dimensioner för 

lärande; innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen. Dessa tre 

kommer att genomsyra planerandet och genomförandet av teaterledarutbildningen. Stor vikt 

kommer också att läggas vid att aktualisera kursdeltagarnas tidigare erfarenheter så att de 

själva kan sätta sitt lärande i ett sammanhang. 
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Genom att använda Kolbs (1984) lärandecykel som bas för planeringen kommer deltagarna 

att bli medvetandegjorda om sin lärandeprocess. Genom att de får delta i övningar får de 

konkreta erfarenheter som de sedan kommer att reflektera över. Deltagarna får sedan 

formulera samt ta del av begrepp och generella principer kring dessa erfarenheter. Dessa 

kommer att ligga som grund för aktiviteter som deltagarna får planera och genomföra. På så 

sätt kommer utbildningen att ta sig fram genom de fyra träffarna. Innehållet kommer att 

planeras utifrån de steg deltagarna gör i sitt lärande. Kursinnehållet kommer att bli avhängigt 

av de hypoteser som deltagarna formulerar i samklang med redan befintliga teorier.  

 

6. Kvalitativ metodansats med inspiration från 

aktionsforskning 

Rönnerman (2004) beskriver att aktionsforskning tar utgångspunkt i praktiken och verkar för 

att forskare och praktiker når ett samarbete som leder till förändring. Vidare skriver 

Rönnerman att aktionsforskning handlar om att utveckla en verksamhet och skaffa sig 

kunskap om hur förändring går till och vad som sker under processens gång samt relatera 

detta till den vuxnes lärande. Centrala moment inom aktionsforskningen är att ställa frågor till 

praktiken, iscensätta en handling, följa processen samt slutligen reflektera över vad som skett 

i processen. 

 

Undersökningen har bestått av olika delar med det slutgiltiga målet att skapa en 

teaterledarutbildning som skulle rusta de blivande ledarna för det kommande arbetet i barn- 

och ungdomsgrupper. Med utgångspunkt från didaktisk teori och forskarens förförståelse 

utarbetades en kursplan som därefter prövats i två grupper och vidareutvecklats tillsammans 

med deltagarna. 

 

Genom att jag själv hållit i utbildningen har jag kunnat följa processen på nära håll. Under 

varje utbildningstillfälle har jag observerat hur kursdeltagarna tillgodogjort sig innehållet och 

hur de utvecklats i sina ledarroller. Även Tiller (1999) har haft betydelse för min metod. Han 

beskriver hur ledaren behöver distansera sig till verksamheten för att på så sätt bättre kunna 

leda den vidare. Jag har följt Tillers rekommendationer och haft löpande kommunikation med 

mina medarbetare, satt upp tydliga mål för individ – grupp – verksamhet och reflekterat som 
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del av forskningsvardagen.  Genom att vara en del av utbildningsprocessen blev det tydligt för 

mig vilka kunskaper och färdigheter som deltagarna behövde.  

 

Studiens genomförande 

Jag har använt mig av flera undersökningsmetoder i studiens genomförande. En schematisk 

skiss över arbetsgången ser ut så här: 

Researcharbete – Framskrivande av kursplan – Kursplanen testades i två olika grupper – 

Muntliga frågor – Utskick frågeformulär – Fokussamtal – Revidering av kursplan. 

 

Framskrivande av kursplan 

Didaktikens frågor, dramapedagogikens perspektiv, kunskapsområdena teater och 

skådespeleri samt ledarskapets olika funktioner kommer i kursplan att tas fram för att möta de 

behov och förväntningar som ställs på utbildningen. 

 

Genomförande av utbildningen  

Teaterledarutbildningen genomfördes under våren 2011 i två teaterledarutbildningar, en i 

Norrbotten och en i Västerbotten med totalt 13 kursdeltagare. De båda grupperna hade fyra 

träffar var om vardera 20 timmar.  

 

Frågeformulär och fokussamtal 

Syftet med frågeformuläret var att ta reda på deltagarnas tidigare erfarenheter av först teater, 

drama och ledarskap, vidare också varför de ville bli teaterledare. Frågorna ställdes muntligt 

vid första kurstillfället. Deltagarna fick var och en fundera en stund och göra 

minnesanteckningar till sig själva. Efter cirka en vecka så skickade jag ut frågorna via e-post 

och deltagarna mailade individuellt tillbaka svaren till mig. Samtliga 13 deltagare svarade. 

Anledningen till att jag valde det tillvägagångssättet var att låta deltagarna höra frågorna av 

mig, få möjlighet att reflektera och ställa följdfrågor för att sedan låta lite tid gå och svaren 

mogna fram. När deltagarna skickade sina svar till mig så fanns möjlighet för mig att koppla 

tillbaka om det var något jag inte förstod. Frågorna berörde vilka tidigare erfarenheter 

deltagaren hade av drama, teater och ledarskap samt varför hen vill bli teaterledare (se Bilaga 
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1). Avsikten var att använda deltagarnas förkunskaper för att anpassa omfattningen av och 

nivån på undervisningen inom respektive område. 

 

Då frågeformuläret hjälpte mig att anpassa nivån och omfånget på kursens olika delar 

behövde jag följa upp deltagarnas syn på sin kunskapsutveckling och sitt kunskapsbehov 

genom utbildningens gång. Wibeck (2000) beskriver på ett mycket engagerande sätt hur 

fokusgrupper är en viktig del i ”deltagandestudier” och ägnar ett kapitel åt ”förberedelser 

inför projektet”. Fokusgrupper är lämpliga när det finns stora olikheter mellan människor, när 

handlande och motivation ska undersökas samt när det finns behov av en vänlig och 

respektfull undersökningsmetod (sid. 53). 

 

Individer av båda könen, olika åldrar och olika teoretisk och praktisk kunskap ingick i 

teaterledarkurserna. Deltagarna hade olika motivation för att delta i kursen och behövde olika 

handledning utifrån dessa olikheter. Deltagarna i gruppen var nya för varandra och då var 

fokussamtal ett bra sätt att närma sig både utbildningens utformande och varandra. Enligt 

Andrén (2008) kan man genom fokussamtal komma fram till den tysta kunskap som finns i en 

grupp. Genom att samtala kring specifika frågor kan man gemensamt sätta ord på denna 

kunskap. Denna metod hjälpte de blivande teaterledarna att reflektera och verbalisera kring 

sin egen utveckling. Det kom att förhöja utbildningen genom att kunskapen blev tydlig. Även 

kunskapsbehovet blev tydligt, både för deltagarna och i planeringen av en utbildning som 

motsvarar deltagarnas upplevda behov.  

 

Fokussamtal genomfördes i vardera gruppen efter alla fyra utbildningstillfällen. Totalt ingår 

alltså åtta fokussamtal i resultatanalysen. Samtalen kom att beröra deltagarnas upplevda 

behov av kunskapsutveckling. Frågorna som diskuterades var: 

 

 Vad anser de att de lärt sig under utbildningstillfället?  

 Hur värderar de den kunskap de fått?  

 Vilken kunskap upplever de att de behöver få arbeta vidare med/ta del av för att få de 

verktyg de behöver för sitt framtida teaterledarskap? (Se Bilaga 2). 

 

Vid fokussamtalen skrevs frågorna på en whiteboard. Varje deltagare fick fundera en stund 

för sig själv. Därefter parades deltagarna ihop i par för att diskutera frågeställningarna och 

lämnade därefter samtalsanteckningar till mig. Slutligen samlades alla i helgrupp där varje par 
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delgav sina tankar samt lyssnade på de andra. Samtalet avrundades med att alla fick möjlighet 

att uttrycka nya åsikter och idéer, vilka jag antecknade. 

 

Slutligen har jag genom att analysera det som framkom vid dessa fokussamtal kontinuerligt 

reflekterat över utbildningen och deltagarnas lärande samt hur kursplanen kan ändras. 

 

Förförståelse 

Förförståelse kan vara både positivt och negativt. Positivt var att jag har varit verksam som 

dramapedagog i flera år, vilket gav mig en trygghet, en handlingsberedskap och en bred 

erfarenhet av att arbeta med grupper under utveckling. Negativt var att forskningen riskerade 

att inte bli en oförutsägbar process. Berlin (2004) påvisar vissa problem till exempel med 

aktionsforskning där forskaren själv har en stor förförståelse. Som forskare kan det vara svårt 

att problematisera det självklara. Han ger rådet att som forskare skapa sig en bild av 

verksamheten och ta del av information från olika nyckelaktörer inom området.  

Genom att tala med nyckelpersonerna i detta projekt, chefen för Teater Mila Robert Marklund 

och dramapedagog Angelika Lindberg har jag bildat mig ett sammanhang.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets direktiv (2002) finns fyra etiska huvudkrav att ta hänsyn till vid 

genomförandet av forskning. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav.  

 

Jag har informerat teaterchefen för Teater Mila om min planerade forskning och fått hans 

godkännande. Även de teaterledargrupper som startat har informerats om min undersökning 

och dess syfte och samtliga deltagare har fått frågan om sitt deltagande i fokussamtalen och 

samtyckt till detta.  

 

Anonymiteten består i att deltagarna aldrig namnges, inte heller vilken av de två grupperna 

som står för olika delar av resultatet. Skälet till att jag väljer att använda båda grupperna är att 

få större bredd i åsikterna. Då de två grupperna är oberoende av varandra minskade också 

risken för att en tongivande deltagare eller en eventuell gruppkultur påverkade resultatet så att 

det blir skevt. 
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Gällande nyttjandekravet så är det bara jag som kommer att ta del av den insamlade datan i 

råform. När den presenteras i denna uppsats är den bearbetad och avpersonifierad.  

 

Analysförfarande  

Dataanalysen ägde rum utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt då jag i egenskap av 

forskare kommer att tolka det som deltagarna skrivit och även det som diskuterats. Ett 

hermeneutiskt förhållningssätt innebär att forskaren har en egen förförståelse, kunskap, tankar 

och känslor inför det område som forskningen berör. Denna förförståelse är en tillgång för 

forskningen (Patel och Davidson 2003). I egenskap av utbildad dramapedagog och verksam 

teaterlärare har jag en bred förförståelse för området vilket påverkar tolkningen av insamlad 

data. Ordet hermeneutik kommer från det grekiska ordet hermene`vein och betyder tolka och 

är från början en gammal metod att tolka bibeltexter. Den moderna hermeneutiken har enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2001) frigjort sig alltmer från sitt historiska sammanhang. Metoden 

kan användas för att söka sanning som förståelse av olika meningssammanhang eller som 

sanning som insikter (ibid.). Inom hermeneutiken ska forskaren ha en öppenhet för 

informanternas upplevelser och en vilja att lära sig av dessa (Kvale 1997). Detta passar min 

undersökning väl då fokussamtalen kommer att belysa deltagarens syn på sitt eget lärande. De 

kommer dessutom att vara en del av fortsatt kursplanering. I analysen ska forskaren enligt 

Kvale (1997) använda det som framförs för att försöka hitta mönster och teman. Min avsikt 

var att bearbeta materialet, både frågeformuläret och fokussamtalen, i delar för att sedan tolka 

dessa olika delar mot helheten. 

 

8. Resultat och analys  

Nu har vi kommit till resultatpresentationen av studien som följt skapandet och utvecklingen 

av en teaterledarutbildning genom två studiegrupper där deltagarnas lärande stått i fokus. 

Deras tankar om sitt lärande har fortlöpande bidragit till fortsatt planering och utveckling av 

kursinnehållet. Vilka förutsättningar för lärande har kursdeltagarna haft? Vilken form har 

kursen slutligen fått? 
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Framskrivande av kursplan 

Träff 1 Drama som arbetsmetod, 20 timmar 

Jag börjar med övningar som syftar till att deltagarna ska lära känna varandra. Syftet med 

dessa är att skapa en trygg arbetsgrupp med ett tillåtande klimat. Jag arbetar för att synliggöra 

vikten av ett demokratiskt förhållningssätt som ram för allas enskilda utveckling. 

Vid första träffen läggs stor vikt vid gruppen som arbetsform. Gruppdynamik, 

arbetsprocesser, dialog och liknande ges utrymme i teorier och praktiska övningar. 

Teoretisk källa är framförallt Sternudd (2000) som tar upp fyra perspektiv på dramapedagogik 

som alla har demokratisk potential.  

 

Träff 2 Teater som arbetsform, 20 timmar 

Deltagarna genomför olika teaterövningar som syftar till att öva fantasi, scenisk närvaro, 

koncentration, kontakt med mera. Genom att den blivande teaterledaren själv får öva sin 

förmåga till berättande och gestaltande kommer förhoppningsvis det framtida ledaruppdraget 

att gynnas. Teoretiska källor är Ollén (1979) som ger en bild av amatörteaterns historia i 

Sverige. Jag har också använt mig av källor som jag upplever användbara i mitt yrke som 

teaterlärare. Dessa är Bergström (1988), Bradley (2008) och Sjöström (2007) som alla lyfter 

fram Labantekniken, Stanislavskij (1986) som talar om skådespelarens fysiska medvetenhet 

och kontroll, fantasi, koncentration och minne samt Kemecsi (1989) som förtydligar 

Stanislavskijs arbete med fantasi. 

 

Träff 3 Teaterproduktion, 20 timmar 

Deltagarna får prova olika vägar från idé till färdig föreställning. Vi utgår från manus, dikt, 

rörelse och rekvisita. Här arbetar gruppen teoretiskt med bland annat dramaturgi och analys.  

Jag har även under denna kursträff använt mina kunskaper från teaterläraryrket. Teoretisk 

källa är Kull (1997) som går igenom olika delar som ingår i en produktion, till exempel 

scenografi och ljussättning. 

 

Träff 4 Ledarskap, 20 timmar  

Ledarskap handlar om demokrati och att entusiasmera de man leder till att arbeta mot samma 

mål. Deltagarna kommer genom teorier, diskussioner och övningar att träna på ledarskap.  
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Teoretiska källor är framförallt Bryman (1996) och Söderström (i Lind 2002) som båda talar 

om olika ledarskapsperspektiv och från mina erfarenheter som teaterlärare har jag valt att utgå 

från Vestin (2006) som presenterar arbetet med regi. 

 

Självstudier/hemuppgifter, 40 timmar 

Kopplat till träffarna får deltagarna litteratur som de ska läsa för att befästa sina 

erfarenhetsbaserade kunskaper. Vi kom även att arbeta med repertoarkunskap som röd tråd 

genom utbildningen. Mellan träffarna får deltagarna se och läsa material som är spelbart för 

olika åldergrupper, gruppstorlekar och intresseområden. De ska bland annat se TV-program 

som riktar sig till olika åldersgrupper. Detta redovisas sedan för gruppen så att alla får del av 

varandras hemarbete. Genom att ge de blivande teaterledarna en viss repertoarkunskap hoppas 

jag underlätta deras kommande produktionsarbete. Vidare hoppas jag att de blivande 

teaterledarna får en bra dialog med sina kommande deltagare om de är insatta i aktuell barn- 

och ungdomskultur. 

 

Kursdeltagarnas förkunskaper och drivkrafter 

När jag träffade deltagarna för första gången ville jag göra mig en bild av deras förkunskaper 

inom området. Dessa ämnade jag utgå från och anpassa min planering så att den bäst svarade 

upp mot deltagarnas behov. Jag presenterar nedan resultatet från frågeformuläret och 

använder frågeställningarna som rubriker. Jag ger under varje fråga en sammanfattning av 

svaren.  

 

Kursdeltagarnas tidigare erfarenheter av drama 

Alla deltagare utom en har arbetat med drama tidigare. Tio av deltagarna redogör för att de 

har erfarenheter av att arbeta med drama som metod för gruppetablering eller för att hålla en 

god gruppdynamik vid liv och det är åtta som har erfarenheter av att arbeta med drama som 

metod i teaterarbetet. Flera gav exempel på övningar som de deltagit i och kunde också ge 

exempel på positiva effekter som arbetet med dramaövningarna gett gruppen. En av 

deltagarna svarar att den inte har någon tidigare erfarenhet av att arbeta med drama som 

pedagogisk metod. 
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Kursdeltagarnas tidigare erfarenheter av teater 

Deltagarnas erfarenheter inom teaterområdet är imponerande stor. Många har dessutom flera 

egna upplevelser av skiftande innehåll. 

 

Sju av deltagarna har stor erfarenhet av att delta i skolproduktioner. Någon har skådespelat 

redan på förskolan medan andra mötte teatern i grundskolan. Fyra av kursdeltagarna berättar 

att de efter grundskolan valt att fortsätta sitt teaterutövande genom att välja estetiska 

programmets teaterinriktning på gymnasiet. Åtta av deltagarna har egen erfarenhet av att som 

vuxen skådespela i olika produktioner. ”Jag har varit med i så många olika 

teaterframträdanden att jag har tappat räkningen för länge sedan” uttrycker sig en av dem. En 

av deltagarna har själv inte skådespelat men arbetat som rekvisitör i flera produktioner. En 

annan har både skådespelat och innehaft andra funktioner i produktionsarbetet.  Nio av 

kursdeltagarna är i dagsläget verksamma inom teaterområdet. 

 

Kursdeltagarnas tidigare erfarenheter av ledarskap 

Svaren visade att flera av deltagarna har tidigare erfarenhet, till och med utbildning, inom 

ledarskap. Intressant är att nästan alla deltagare på något sätt redan är eller har varit ledare för 

teatergrupper. Endast tre av kursens deltagare berättar att de inte har någon tidigare erfarenhet 

av att leda egna teatergrupper. En av dessa tre är dock utbildad lärare och har lång erfarenhet 

av att arbeta inom yrket. De båda andra har erfarenhet av att vara deltagare i teaterverksamhet.  

 

Två av kursdeltagarna berättar om att de är utbildade lärare. Dessa har också lång erfarenhet 

av att leda olika åldersgrupper i olika sammanhang. Den ena har också erfarenhet av att arbeta 

som ledare i teatergrupper. Två andra av deltagarna i kursen är utbildade ledare i 

postgymnasiala utbildningar. Båda har haft eller har anställningar i den funktionen. 

Sex av kursens deltagare är eller har varit verksamma ledare. Samtliga har arbetat/arbetar med 

amatörteatergrupper. En av deltagarna berättar att hen har en viss erfarenhet av ledarskap. 

Erfarenheten är kopplad till studier på det estetiska programmets teaterinriktning. En annan av 

kursdeltagarna saknar egen ledarskapserfarenhet och har flera upplevelser av att ha ledare 

som inte gett det stöd som deltagaren efterfrågat/behövt.  
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Kursdeltagarnas orsaker att vilja bli teaterledare 

Här har jag sökt paralleller till de ledare som återfinns inom idrottsrörelsen och använder 

därför, förutom de svarsmönster jag kunnat se, kategorierna brinnande intresse för teater och 

entusiastisk förälder som engagerar sig i sina barns fritidssysselsättning. 

 

Fyra av kursens deltagare hade satt upp mål med utbildningen utifrån personliga behov av 

kunskapsutveckling och breddning. En av kursdeltagarna säger att hen vill ha mer på fötterna 

och ett strukturerat tänkande i planeringen av sina gruppträffar. Hen vill vara påläst nog att på 

ett medvetet sätt jobba med gruppdynamik för att skapa större lust och glädje i de 

teaterproduktioner hen håller i och vill hålla i längre fram. Tre av kursdeltagarna utgår från 

sin egen erfarenhet av att vara med i en teatergrupp och sitt intresse för teater när de beskriver 

sin motivation att bli teaterledare. En av deltagarna uttrycker det såhär: ”Det har gett mig så 

mycket själv att få vara med i en teatergrupp och det skulle vara fantastiskt om jag kunde få 

ge barn och ungdomar samma möjlighet här att få vara med om det”. Fem av deltagarna 

beskriver hur de vill använda teater som arbetsform för att nå andra mål, såsom personlig 

utveckling. Det var fyra av kursdeltagarna som uttryckte en drivkraft att engagera sig för sina 

egna eller andras barns skull. En av dem har som mål att starta en eller flera barnteatergrupper 

för att ge sina egna och andras barn och ungdomar möjligheten att prova drama och teater. 

En av deltagarna påbörjade utbildningen av en slump. ”Egentligen har jag aldrig funderat på 

att bli teaterledare. Det är faktiskt något jag känt att jag inte riktigt klarar av. Jag halkade 

egentligen bara in på utbildningen av en händelse. Men i och med utbildningen så har 

självförtroendet stärkts, och nu är jag riktigt spänd och förväntansfull på att få börja leda i 

drama och teater.” 

 

Analys 

I inledningen beskrev jag hur Markström och Lindberg drog paralleller till idrottsvärlden när 

de formulerade projektets idébeskrivning. De hade egna erfarenheter av idrottsvärlden och såg 

att där fanns många engagerade ledare. Dessa hade olika bakgrund. En del av dem hade egna 

erfarenheter av att utöva den sport de nu fungerade som ledare inom, vissa hade ett brinnande 

intresse för sporten i fråga, andra hade en pedagogisk bakgrund medan ytterligare andra var 

entusiastiska föräldrar som engagerade sig i sitt barns fritidssysselsättning. Efter att ha 

sammanställt svaren från frågeformulären ser jag att de blivande teaterledarna har samma 

drivkrafter som ledarna inom idrottsrörelsen. De har egna erfarenheter av att utöva drama 
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och/eller teater och de har ett brinnande intresse för amatörteater. Vissa har en pedagogisk 

bakgrund medan andra är entusiastiska föräldrar/vuxna som engagerade sig i barns fritids-

sysselsättning. 

 

Alla deltagare utom en har arbetat med drama tidigare. Tio av deltagarna har erfarenhet av att 

arbeta med drama som metod för gruppetablering eller för att hålla en god gruppdynamik vid 

liv. Det är åtta stycken som har arbetat med drama som metod i teaterarbetet. Endast en av 

deltagarna saknar tidigare erfarenhet av att arbeta med drama som pedagogisk metod. Jag 

tolkar deras förståelse för drama som arbetsmetod som hög och att vårt gemensamma arbete 

därför kan läggas på en relativt hög nivå och ha tydlig forskningsanknytning.  

 

Deltagarnas erfarenheter inom teaterområdet är imponerande stor. Sju av deltagarna har stor 

erfarenhet av att delta i skolproduktioner. Åtta av deltagarna har egen erfarenhet av att som 

vuxen skådespela i olika produktioner, en av deltagarna har själv inte skådespelat men arbetat 

som rekvisitör i flera produktioner. Nio av kursdeltagarna är i dagsläget verksamma inom 

teaterområdet. Det är stor bredd på detta arbete. Bland annat finns det deltagare som aktivt 

arbetar med manusförfattande, producerande, regi, scenografibyggande, rekvisitaanskaffande 

och skådespeleri. Gällande deltagarnas kunskaper inom teater är min tolkning att varje 

planerat moment som berör teater som arbetsmetod och teaterproduktion till viss del kommer 

att kännas igen av någon eller några av deltagarna. Det medför att jag måste vara tydlig i vad 

jag vill att de ska lära sig och att jag är lyhörd för deras utvecklingsbehov under kursens gång. 

Det kan också vara viktigt att deltagarna får möjlighet att synliggöra sin förförståelse för att 

på så sätt få syn på sin kunskapsutveckling. 

 

Gällande ledarskap finns stor erfarenhet och stor kunskap bland deltagarna. Två av 

kursdeltagarna är utbildade lärare och två är utbildade ledare i postgymnasiala utbildningar. 

Av kursens deltagare är det sex som är eller har varit verksamma ledare. En kursdeltagare har 

liten erfarenhet och en har ingen erfarenhet.  Av de 13 deltagarna är det tio som har varit eller 

parallellt med utbildningen är aktiva som ledare för teatergrupper. Endast tre av deltagarna 

saknar erfarenhet av att leda egna teatergrupper. En av dessa tre är dock utbildad lärare och 

har lång erfarenhet av att arbeta som lärare. De båda andra har erfarenhet av att vara deltagare 

i teaterverksamhet. Intressant är att nästan alla deltagare på något sätt redan är eller har varit 

ledare för teatergrupper. Det medför att teaterledarutbildningen kan bygga på deltagarnas 
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beprövade erfarenhet såväl som nya erfarenheter vi gör tillsammans i kombination med 

reflektioner och teorier.  

 

Orsakerna till att de sökt sig till utbildningen var behovet av en utbildning för att nå sina mål, 

ett brinnande intresse för teater, övertygelsen om att teater kan användas för att nå personlig 

utveckling, engagemang sig i sina barns fritidssysselsättning samt slumpen. 

 

Genomförandet av teaterledarutbildningen 

Utbildningen har genomförts i två studiegrupper där deltagarnas lärande kopplat till 

kursinnehåll och undervisningsmetoder har stått i fokus.   

 

Kursdeltagarnas syn på sitt lärande  

Jag har efter varje utbildningstillfälle genomfört fokussamtal som berört deltagarnas 

upplevelser av sitt lärande. Dels har jag strävat efter att förstå vilka kunskaper deltagarna 

uppfattar att de utvecklar men också hur de värderar dessa kunskaper. Slutligen har jag 

formulerat några teman kring det kunskapsbehov som deltagarna upplever sig ha för att känna 

sig redo att fungera som teaterledare i en amatörteatergrupp. Jag presenterar här en 

sammanställning av de båda gruppernas fokussamtal efter varje utbildningstillfälle. Jag ger i 

de fall jag tycker att det ger en tydlig bild av deltagarnas upplevelse också exempel utifrån 

fokussamtalen. Dessa svar är inte knutna till en specifik individ då de kommer från det 

material som deltagarna lämnade in efter samtalen och alltså är ett resultat av gruppens 

diskussion snarare än individens egna åsikter. Jag har valt att sätta utbildningsorten, det vill 

säga Norrbotten eller Västerbotten, efter citaten för att synliggöra vilken grupp som det är 

hämtat från. Båda grupperna är dock representerade i samma omfattning. Totalt ingår 13 

deltagare i varje sammanställning.  

 

Träff 1 Drama som arbetsmetod 

Det första kurstillfället syftade till att ge deltagarna erfarenhet av och kunskap om drama som 

arbetsmetod. Målet var också att deltagarna skulle lära känna varandra och skapa ett 

demokratiskt förhållningssätt som ram för allas enskilda utveckling. Efter fokussamtalet kan 

konstateras att deltagarna upplever att de målen är uppnådda. Deltagarna sätter ord på både 

upplevelser och förståelse av den enskildes vikt i ett sammanhang. Alla deltagare upplever att 



   23 

 

de fått med sig teorier och begrepp för kommande verksamhet. Detta verkar deltagarna 

uppskatta mycket eftersom drama är en metod som baseras på handling och det vara svårt att 

kunna sätta ord på de upplevelser som ges/fås. Under kurstillfället förändras deltagarnas 

språkbruk. De börjar genast använda de ord och begrepp som används under utbildningen. 

Flera deltagare menar att de genom att kunna sätta ord på det de gör och också förstår 

bakomliggande teorier får en god början på ett kommande teaterledarskap. 

Efterfrågade teman är ledarskap och teater. Dessa teman kommer under träff 2 och 3 som 

båda berör teater som metod och process samt träff 4 som koncentrerar arbetet på ledarskap. 

Ett oväntat värde var att deltagarna ansåg att kurshelgen gett dem en känsla av tillhörighet och 

sammanhang. Efter sammanställning av fokussamtalet har jag hittat följande sju teman: 

 

Gruppdynamiska värden 

Deltagarna beskriver hur de genom att delta i denna träffs övningar och tagit del av 

tillhörande teorier har fått en upplevelse av och förståelse för vikten av att arbeta med 

gruppdynamiska övningar. 

 

Kunskap om drama som pedagogisk metod 

I fokussamtalet framgick att deltagarna upplever att de fått kunskaper om hur man kan arbeta 

med drama som pedagogisk metod i arbetet med amatörteatergrupper. De har också lärt sig 

flera dramaövningar. 

 

Inspiration till att arbeta vidare med drama och teater 

Kurshelgen har gett inspiration och verktyg att arbeta vidare med drama och teater. 

 

Teorier och begrepp 

På olika sätt nämns det under samtalet att deltagarna uppskattar att de får ord på sina 

upplevelser. Flera av dem har starka åsikter om att arbetet med drama och teater är viktigt 

men har inga ord att motivera detta med. Efter denna första kursträff upplever de att de nu fått 

ett vokabulär och att deras upplevelser är satta i ett teoretiskt sammanhang. 

 

Tillhörighet och sammanhang 

De allra flesta av kursens deltagare är vana att arbeta ensamma. Endast fyra av dem har 

arbetskollegor som också arbetar med drama eller teater. Övriga nio är ensamma i sin 
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förening eller till och med på sin ort. De visar uppskattning över att få arbeta med andra 

likasinnade. 

 

Behöver kunskap om ledarskap 

Några av kursens deltagare har ingen eller liten erfarenhet av att arbeta som ledare. De 

efterfrågar kunskap kring detta. De vill ha både teorier och praktiska övningar. 

 

Behöver kunskap om att arbeta med teater 

En av deltagarna efterfrågar kunskap om allt som har med teater att göra. Även några av de 

andra önskar förkovring inom området. Det som efterfrågas är bland annat kunskap inom att 

välja lämpligt manus, rollbesättning, repetitionsarbetet, regi, ljus, ljud, juridik och ekonomi. 

 

Träff 2 Teater som arbetsform 

Efter att ha sammanställt fokussamtalen kan konstateras att stora delar av de uppsatta målen 

för denna träff har uppfyllts. Förvånande är att ingen av deltagarna har tagit upp arbetet med 

fantasi och berättande. Min upplevelse av deltagarnas arbete med dessa två delar är att de var 

högt skattade. Deltagarna utvecklade egna kunskaper samt fick metoder för eget arbete med 

grupper. Under kurstillfället kom diskussionen att handla om hur man utvecklar kunskap. 

Många ansåg att de genom att själva få göra övningar och sedan koppla reflektion och teorier 

till dessa når en större förståelse för övningarnas upplägg, genomförande och syfte. Även 

denna gång efterfrågar deltagare mer kunskaper om teater och ledarskap. Nästa träff kommer 

att beröra teaterproduktion, vilket innefattar efterfrågat manusarbete. Ledarskap ligger som 

sista träff. Däremot kommer utbildningen inte att beröra konflikthantering under grundkursen. 

Detta är inplanerat till Steg 2. Även regi efterfrågades vilket också är planerat att ingå i Steg 

2. Ett mervärde av denna träff var att flera deltagare säger sig ha fått tankar och redskap inför 

sitt kommande ledarskap. Bland annat gav de uttryck för att de under helgens arbete fått viss 

insikt i hur man kan lägga upp ett teaterpass. Denna kursträff bestod av arbetspass som 

omfattade vardera 90 minuter. Däremellan kom fikaraster, lunch eller middag. Anledningen 

till detta upplägg var att flera deltagare i en framtid kommer att arbeta på studieförbund där 

arbetspassen är 90 minuter långa. En sammanställning av fokussamtalet visar följande sex 

teman:  
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Kunskaper om karaktärsskapande 

En stor del av helgens arbete berörde Stanislavskijs teorier och övningar kring skådespelarens 

arbete med sig själv. Detta tog flera av kursmedlemmarna upp som positivt. Flera hade redan 

tidigare erfarenheter av att arbeta med detta men tyckte om upplägget och att de fick chans att 

arbeta med detta under längre pass. 

 

Fysiska uttryck och fysisk medvetenhet 

Kurstillfället riktades också mot Labantekniken utifrån tid, rum och kraft. Detta var en ny 

upplevelse och en ny kunskap för de allra flesta. Flera hade arbetat med liknande tekniker 

men aldrig hört talas om Rudolf Laban och inte heller delat in arbetet i dessa underrubriker. 

Även arbetet med avspänning, vilket kopplades till Stanislavskij, var högt värderat. 

 

Tankar kring sitt eget kommande ledarskap 

Deltagarna var överens om att de under helgen fått flera erfarenheter av hur man kan planera 

och lägga upp arbetspass.  

 

Egen kreativitet och skapande 

I fokussamtalen tog flera deltagare upp hur högt de värderar att arbeta på golvet och att själva 

få göra övningarna.  

 

Behöver kunskap om ledarskap 

Även efter denna träff efterfrågades kunskaper i ledarskap. Specifikt efterfrågades förmåga att 

möta olika åldersgrupper, konflikthantering och passuppbyggnad med ett längre perspektiv i 

åtanke. 

 

Behöver kunskap om att arbetet med teater 

Några av deltagarna efterfrågade ytterligare kunskap i arbetet med teater. Det som lyftes fram 

var hur man hittar eller skriver manus till föreställningar samt kunskaper i regi. 

 

Träff 3 Teaterproduktion 

Deltagarna ger i fokussamtalet uttryck för ett stort lärande under kurstillfället. De värderar allt 

de gör väldigt högt. De värderar arbetet med text extra högt, både att utgå från den, men också 

att lägga på text på fysiska spel. Jag saknar dock dialog kring arbetet med rekvisita och 
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scenografi. Ingen av deltagarna nämner detta i fokussamtalet. Kanske var det på för enkel 

nivå? Kanske var det för svårt? Eller så var behovet av detta helt enkelt för långt in i 

framtiden för deltagarna som ännu inte kommit så långt i sina egna teatergrupper.  

Även denna gång efterfrågades kunskap i ledarskap. Enligt planeringen är det temat för nästa 

träff. Arbetet med regi kom upp även denna gång. Detta är som nämnts inplanerat till Steg 2 

men jag kommer nu att lägga in en kort introduktion redan under grundkursen och tydligt 

koppla till ledarens roll.  

 

Diskussionerna under denna kursträff kom att handla en del om de problem som kan uppstå i 

ett framtida teaterledarskap. Detta framkom inte i fokussamtalen. Deltagarna ringade i 

diskussionerna in flera upplevda behov, till exempel så vill de ha material i form av rekvisita, 

kostym och manuskript. Till detta behövs pengar. Även uppföranderätter kostar en del. 

 

Detta fokussamtal visade på två mervärden, deltagarnas uppskattning av det upplevelse-

baserade lärandet och gruppens betydelse. Det är tydligt att deltagarna nu ser gruppen som en 

trygghet och en stimulerande miljö för egen utveckling. Efter sammanställningen av 

fokussamtalet har jag utifrån deltagarnas upplevda kunskapsutveckling, skattning av 

densamma samt deras av fortsatt kunskapsutveckling hittat följande sju teman: 

 

Ljudets betydelse 

En av uppgifterna under helgen var att skapa ljudmiljöer som utgångspunkt för berättandet 

och gestaltningen. Detta skattade båda grupperna mycket högt. Deltagarna uppskattade att 

man kan skapa en teaterpjäs med bara ljudeffekter samt hur ljud kan användas för att bygga 

atmosfär.  

 

Text som ger aktivitet  

En väg in i scenisk gestaltning är att utgå från text, allt från korta ord till hela manuskript. 

Flera av deltagarna tyckte att det var givande att arbeta utifrån en text som tydlig grund för 

fysisk aktivitet. 

 

Aktivitet som ger text  

Kurstillfället innehöll också arbete utifrån fysiska aktiviteter vilket sedan kompletterades med 

text. Även detta arbetssätt, att först fysiskt skapa för att sedan ordsätta, uppskattades av 

deltagarna.  
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Dramaturgi 

Under helgens arbete har deltagarna arbetat teoretiskt och praktiskt med dramaturgi. Detta 

nämndes helt kort i de båda grupperna som ett uppnått kunskapsmål. 

 

Upplevelsebaserat lärande 

En stor del av fokussamtalen kom att handla om hur deltagarna uppskattar och värderar 

arbetsmetoden. Det var mycket tydligt att de värderar metoden att först få göra själv och 

sedan diskutera. De värderar hur kunskap fastnar genom praktiska övningar och tycker att 

kunskapen sitter kvar länge genom att de själv har gjort övningarna. 

 

Behöver kunskap om ledarskap och regi 

Även denna gång kom behovet av kunskaper inom ledarskap upp i samtalen. Kunskap om hur 

man bemöter olika åldersgrupper efterfrågades samt olika sätt att planera pass på. Frågan om 

ledarens roll som regissör väcktes. 

 

Gruppens betydelse 

Deltagarna värderar gruppens roll i utbildningen. Många uttryckte uppskattning för sättet vi 

arbetar på och anser det vara är gruppstärkande. De säger sig bli inspirerade av de andra 

kursdeltagarnas idéer och projekt för framtiden vilket ger en inspiration att våga satsa.  

 

Träff 4 Ledarskap 

Denna träff svarade mot efterfrågad utbildning i ledarskap. Deltagarna var redo att ta till sig 

teorier och hade också så pass mycket praktiskt kunskap inom drama och teater att de kunde 

planera och genomföra ledarpass med både den egna gruppen och fiktiva grupper. 

Det var inte planerat att arbeta med regi redan under grundkursen. Detta ska som tidigare 

nämnts däremot ingå i Steg 2. Nu blev det trots allt en liten del av arbetet med ledarskap som 

kom att handla om regiarbetet eftersom deltagare efterfrågat det. De såg behov av det redan 

nu.  Det blev kort, kanske för kort, men skattades ändå i största grad positivt. 

 

Det som inte diskuterades i fokussamtalet var vikten av att ha en tydlig värdegrund. Min 

tolkning är att detta upplevdes självklart för deltagarna. De har också gett uttryck för detta 

under tidigare kursträffar. Deltagarna önskar Steg 2 och 3 relativt omgående. Jag tror att detta 

har flera orsaker. Dels beror det på separationsångest från en fungerande grupp som erbjudit 
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trygghet, stimulans och personlig utveckling för samtliga deltagare. Dels beror det på att 

kursen bara omfattat 120 timmar och att leda en teatergrupp är ett omfattande arbete. Teater 

Milas syfte med att dela kursen i tre delar handlar bland annat om ekonomi, men framförallt 

handlar det om deltagarnas situation. Genom att gå grundutbildningen är de sedan redo att 

starta egna teatergrupper. Efter cirka ett år kan de behöva vidareutbildning. Denna utbildning 

blir då utifrån att deltagaren har erfarenhet av att leda en teatergrupp. Intressant är att 

deltagarna ger uttryck för behov av fortsatt kontakt med varandra och med mig som 

kursledare. Teater Mila har startat ett forum på Internet där deltagarna kan diskutera och få 

råd av varandra. Även en ledarsupport startas upp där deltagarna kan maila in frågor till mig 

och Angelika Lindberg. Vår avsikt är att fungera som stöd så långt detta är möjligt. 

Efter en sammanställning av fokussamtalet kan jag skriva fram följande fem teman: 

 

Planering 

Alla deltagare ansåg att de under helgen insett vikten av att som ledare vara välplanerad. Dels 

att ha en långsiktig planering som sträcker sig över hela kursen, men också att ha planerat för 

varje träff.  

 

Instruktioner  

Som ledare handlar det bland annat om att ge instruktioner, både verbalt och fysiskt. Detta 

lyftes i fokussamtalet som värdefullt att träna. Flera av deltagarna uttryckte att det är ett 

avancerat arbete att instruera tydligt så att alla förstår och att man själv, som ledare, tydligt 

bör veta vad man skall instruera innan man börjar.   

 

Ledarrollen  

Hela helgens arbete har koncentrerats på ledarskapets olika funktioner. I samtalen framkom 

att de tidigare träffarna givit kunskaper som nu är redskap att arbeta med. Flera deltagare 

uttalade sig om förtjänsten med att få öva på ledarskap tillsammans med andra. Genom att 

prova sig fram, tillåta sig att misslyckas och att lyckas, formas den egna ledaren. Även 

ledarens förhållningssätt till gruppen och innehållet lyftes. 

 

Regi 

En del av träffens riktade sig mot ledarens arbete som regissör. Fokussamtalen kom att handla 

en del om detta. Saker som gett mersmak inför fortsatta studier och arbete var 

förhållningssättet till ett manus och arbetet med skådespelarna. 
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Tydligt var att flera deltagare vill fortsätta att arbeta med att utveckla sina kunskaper inom 

regi. De önskade framförallt mer träning i att själva regissera samt få feedback på hur de 

lyckas med detta uppdrag. 

 

Önskar fortsatt stöd 

Avslutningsvis diskuterade grupperna om vad de behövde efter avslutad grundutbildning. Det 

framkom tre tydliga önskemål, samarbete, hjälp att hålla kontakt med gruppen samt feedback 

från mig under deras kommande arbete som teaterledare. 

 

Analys 

De kunskaper som från början efterfrågades var framförallt inom gruppetablering och 

planering. Endast en deltagare efterfrågade teaterkunskaper. Under kursens gång förändrades 

behoven något. Redan efter första träffen, Drama som arbetsmetod, efterfrågades kunskaper 

inom teaterproduktion, störst fokus låg på uppföranderätter, möjlighet att söka ekonomiska 

bidrag och liknande. Detta medförde att jag fick skriva in detta tydligt i planeringen av den 

tredje träffen där produktionsarbete skulle behandlas. Efter andra kursträffen, Teater som 

arbetsform, upplevde deltagarna ett behov av kunskap inom ledarskap, till exempel hur man 

kan bemöta olika åldersgrupper och konflikthantering. Jag tog till mig av efterfrågan av att 

bemöta olika åldersgrupper och skrev in det i planeringen till sista träffen. Gällande 

konflikthantering så ligger det, enligt Teater Milas grundplan, i en av fortsättningskurserna. 

Några av deltagarna efterfrågade ytterligare kunskap i arbetet med teater, så som hur man får 

tag på lämpliga manus till sin grupp. Detta ingick redan i ursprungsplaneringen inför träff 3. 

Efter tredje träffen, Teaterproduktion, kvarstod behovet av ledarskapsträning vilket kändes 

lämpligt i tid då sista kursträffen var avsedd att handla om just ledarskap. Efter sista 

kursträffen, Ledarskap, sade sig deltagarna ha två önskningar. Den första sågs som ett 

kunskapsbehov, de ville samtliga ha mer kunskap och erfarenhet av att arbeta med regi då de 

under arbetets gång gjorde kopplingar mellan rollen som ledare och rollen som regissör. 

Enligt Teater Milas grundplan så kommer regi att vara en stor del av den första 

fortsättningskurs som erbjuds. Där kommer kursdeltagarna att få arbeta från idé till 

föreställning och alla delar som ingår där. Det kommer således att handla om praktisk träning 

i en uppsättnings alla delar, till exempel skådespeleri, scenografi och regi. Den andra var en 

upplevd svårighet. De var oroliga för att teaterledarskapet skulle vara ett ensamt arbete och 

efterfrågade en fortsatt kontakt med varandra och med mig som kursledare. Detta för att få 
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känna att de hör till ett sammanhang, kunna ha diskussionspartners och liknande. Teater Mila 

har redan i projektbeskrivningen tagit med detta i beräkningen. Därför kommer alla deltagare 

som avslutar utbildningen att få del av cirka 100 övningar av olika karaktär, tio 

färdigplanerade teaterlektioner samt en ledarsupport via nätet och telefon. Huruvida 

deltagarna håller kontakten sinsemellan känns svårare att påverka. Kanske kan detta 

underlättas genom att starta en teaterfestival en gång per år där deltagarna och deras 

teatergrupper kan komma och uppträda för varandra? Även fortsättningskurserna kan komma 

att bidra till att deltagarna håller kontakten med varandra. Gällande svårigheter i övrigt så 

upplevde jag, varken i egenskap av forskare eller som kursledare, att deltagarna diskuterade 

svårigheter i så stor grad. Det största hindret verkade för många vara ekonomin. Vid flera 

tillfällen under kursens gång kom frågor gällande kostnader för uppföranderätter, kostym, 

hyra av scen och liknande upp. Gällande möjligheter så fanns flera ljusglimtar. Flera av 

deltagarna sade sig bli stärkta och inspirerade av utbildningen och av att själva få ingå i en 

grupp. 

 

9. Diskussion 

Inför denna studie ställde jag mig tveksam till om uppdraget var tillbörligt. Kan man skapa en 

teaterledarutbildning som endast omfattar 120 studietimmar? Kommer kursdeltagarna uppleva 

att de blir rustade inför kommande uppdrag? Då jag själv har gått en yrkesutbildning till 

dramapedagog samt varit verksam inom fältet i drygt 15 år kan jag känna en viss skepsis till 

korta utbildningar som lovar relativt snabba resultat. Jag har däremot en positiv ingång i 

amatörteatern och anser att den är viktig för både kulturen och samhället. Jag önskar att alla 

som vill hålla på med amatörteater ska få möjlighet att göra det. 

 

Jag kommer här att diskutera resultatet i de olika delarna av studien. Jag kommer också att 

diskutera metodval. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta kursutvecklingsprojekt har varit att skapa en kursplan till en 

teaterledarutbildning samt beskriva och analysera denna i relation till deltagarnas egna 

uppfattningar om sitt lärande. 
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Framskrivandet av kursplan 

I planeringen använde jag teorier som berör teaterkonsten, dramapedagogiken, amatörteatern 

och ledarskapets olika funktioner. Det var ett svårt urval att välja vilka teorier som skulle 

inrymmas i dessa 120 timmar och vilka som skulle exkluderas. Mitt urval baserades på mina 

egna erfarenheter som teaterlärare och dramapedagog samt vilka teorier jag anser nödvändiga 

för att klara att skapa en teatergrupp och leda den från start till färdig föreställning. Valet blev 

därför att ta stöd i tidigare forskning och teorier som berör såväl demokratiska grupper som 

skådespelarkonst. Detta medförde att utbildningens fyra tillfällen fick ett varsitt tema där vi 

arbetade med olika inriktningar på teaterledarens uppdrag varje gång. Min avsikt var att ha en 

bred grund som skulle sätta teaterledarutbildningen i ett sammanhang. Jag har sedan i 

genomförandet av utbildningen relaterat till dessa teorier i hög grad och synliggjort dem för 

deltagarna. Efter att ha genomfört utbildningen i två grupper kan jag konstatera att deltagarna 

haft glädje av detta. De hade redan innan en stor förförståelse inom området och visade stort 

intresse att koppla sina erfarenheter till relevanta teorier.  

 

Genomförandet av teaterledarutbildningen 

Undersökningens andra del var att pröva kursplanen och revidera den efter behov. Denna del 

startade med ett frågeformulär där deltagarnas erfarenheter inom drama, teater och ledarskap 

tydliggjordes för mig. Även deras personliga målsättning med att bli teaterledare 

formulerades. Detta var en bra utgångspunkt då utbildningen kunde anpassas efter deltagarnas 

förutsättningar. Kolb (1984) lyfter fram att riktningen för lärandet beror på individens egna 

mål med lärandet och huruvida lärandet kan hjälpa till att nå dessa mål. Genom att 

kursdeltagarna formulerade sina egna erfarenheter och sina personliga mål med utbildningen 

blev kopplingen mellan lärandet och målen väldigt tydlig redan i ett tidigt skede vilket 

medförde att lärandet blev effektivt. Jag finner stöd i detta även hos Illeris (2007) som 

konstaterade att lärandet dels består av att samspela med omgivningen och dels av att infoga 

nya impulser med gamla erfarenheter. Dessa två processer har varit levande genom hela 

utbildningen och jag anser att de varit en styrka för den enskilde deltagaren, vilket också 

framkommit i fokussamtalen. 

 

Gällande teaterområdet visade svaren på frågeformuläret att deltagarna redan innan kursen 

hade stora kunskaper inom området. Samtliga deltagare hade personliga erfarenheter av att 

arbeta med teaterproduktioner. Vidare drevs de av ett brinnande intresse för amatörteatern. 
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Flera av deltagarna hade också utbildning inom området. Detta visar att de deltagare som gått 

teaterledarutbildningen kan jämföras med ledare inom idrottsrörelsen. De har egen erfarenhet 

och kunskaper inom området, de tycker att det är ett viktigt och roligt uppdrag som de gärna 

delar med sig av så att flera får chansen att prova aktiviteter inom området. Genomförandet av 

utbildningen kom att färgas av deltagarnas egna uppfattningar av deras lärande och behov av 

kunskap.  

 

Det blev under utbildningens gång mycket tydligt att deltagarna genom att arbeta tillsammans 

med varandra i drama- och teaterövningar utvecklade sin egen kreativitet och konstnärliga 

uttryck samtidigt som de utvecklade sociala relationer. Detta stämmer väl överens med 

Sternudds (2000) beskrivning av det konstnärliga perspektivet inom dramapedagogiken. Jag 

kunde konstatera att deltagarna tillgodogjorde sig utbildningens innehåll mycket bra samtidigt 

som de själva upptäckte nya kunskapsbehov allteftersom. Det kunskapsbehov som 

formulerades först, och som också höll i sig, var träning i ledarskapets olika delar. Under 

utbildningens gång utvecklade deltagarna allt fler ledarskapskvalitéer vilka i sig födde insikter 

om att det fanns ännu mer att lära och träna på inom området. I slutskedet av utbildningen 

gjorde deltagarna kopplingar mellan ledarrollen och rollen som regissör. De såg dessa två 

delar av ledarskapet som en kommande utmaning.  

 

Frågan som jag ställer mig är trots allt den om utbildningen är tillräcklig. Kan man bli 

teaterledare på 120 timmar? Efter att ha skapat och genomfört teaterledarutbildningens Steg 1 

i två olika grupper kan jag konstatera att detta är tudelat. Det handlar om två olika saker, dels 

om kunskaper inom teaterområdet och dels inom ledarskap. Gällande ledarskap beror svaret 

på vilken teori man tror på. Om man tror att man föds till ledare och inte kan bli det genom 

utbildning (Bryman, 1996) så kan man självfallet inte bli teaterledare på 120 timmar. Inte på 

12 000 timmar heller… Om man istället anser att ledarskap handlar om ”human relation” och 

att ledaren kan nå framgång genom att påverka gruppens inbördes normer snarare än att leda 

dem genom ordergivning och kontroll (Söderström 2002) så är jag övertygad om att man kan 

klara ledarskapsuppgiften efter 120 timmars utbildning. 

 

Denna utbildning har medfört att samtliga deltagare har utvecklat stor kunskap och förståelse 

för teaterområdet och för sin roll som ledare i en grupp. När utbildningen nu är avslutad kan 

jag konstatera att 12 av de 13 deltagarna är aktiva inom barn- och ungdomsteatern. Några av 

dem har skapat enskilda tillfällen för barn att spela teater, till exempel kulturarrangemang 
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eller rollspel. Andra är i gång med att leda egna grupper, några av dem har två eller tre 

grupper i gång. Den 13:e deltagaren sitter i planeringsmöten för att starta upp en grupp senare 

under året.  

 

Uppskattningsvis har cirka 250 barn och unga nu fått en chans att själva spela teater, antingen 

genom att delta i ett kulturarrangemang eller genom att börja i en teatergrupp. Min slutsats av 

detta är att Teater Milas målsättning med utbildningen är uppfylld. Fler barn och unga har 

tillgång till teaterkonsten! 

 

Metoddiskussion 

Fokussamtalen har gett mig som pedagog viss vägledning till hur arbetat ska planeras vidare. 

Detta har jag tacksamt använt mig av. Jag har också varit medveten om risken att pedagogen i 

mig tagit över i arbetet och att undersökningen riskerat att bli färgad av detta. En stor hjälp i 

att hålla en distans till resultaten har varit att presentera dem för andra. Jag har haft stor hjälp 

av Robert Markström och Angelika Lindberg, båda Teater Mila. De har hjälpt mig att 

synliggöra när mina egna värderingar smugit sig in i reflektioner och slutsatser. Detta är en 

viktig kunskap för mig. Vid genomförandet av en forskning i nära samverkan med sin egen 

verksamhet anser jag att man bör ha en support som inte är inblandad som aktiv part i 

projektet. Denna support i kombination med ett synliggörande av den egna rollen är 

avgörande för resultatet. Enligt Folkesson (2004) är det av största vikt att forskaren synliggör 

sin förförståelse. Hennes personliga erfarenheter av aktionsforskning visade att de involverade 

pedagogerna hade svårt att förhålla sig till sin egen roll. De hade också svårt att sätta ord på 

sin förförståelse av den frågeställning som var fokus för utvecklingsarbetet. Vidare skriver 

Folkesson att den som aktionsforskar på sin egen praktik bör formulera sin förförståelse, 

muntligt eller skriftligt, och ha som ett led i forskningsprocessen. Just detta gjorde jag i ett 

tidigt stadium av min forskning, vilket jag är tacksam för. Det har hjälpt mig att hålla en viss 

distans till undersökningen och fokusera på frågan. Jag följde Berlins råd (i Rönnerman 2004) 

och skapade mig en bild av verksamheten där undersökningen ägde rum och jag tog del av 

information från de olika nyckelaktörerna inom densamma. Jag har i denna studie strävat efter 

att följa de moment som Rönnerman (2004) skrev fram, det vill säga att ställa frågor till 

praktiken, iscensätta en handling, följa processen samt reflektera över vad som sker i 

processen.  
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Genom att ta stöd i forskningsresultat har jag planerat utbildningen på en vetenskaplig grund, 

vilket bidrog till att skapa en utbildning med god kvalité.  

 

Inför mitt fortsatta arbete med teaterledarutbildningen har jag en ambition att deltagarna 

själva genom praktiska ledarövningar, ges möjlighet att arbeta med sin egen ledarroll ur ett 

flertal vinklar och därigenom utveckla praktisk kompetens att leda verksamhet i 

amatörteatergrupper. Min förhoppning är att var och en av dem som kommer att gå 

utbildningen till teaterledare ges möjlighet att utveckla sin egen ledarstil. 
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Figur 1: The experiential learning model. Kolb (1984). 
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Bilaga 1  Frågeformulär 

 

Frågor som ställs till samtliga kursdeltagare vid uppstarten av utbildningen. 

 

 

Vilka tidigare erfarenheter har du av drama? 

 

Vilka tidigare erfarenheter har du av teater? 

 

Vilken tidigare erfarenhet har du av ledarskap? 

 

Varför vill du bli teaterledare?



    

 

Bilaga 2  Fokussamtalsfrågor 

 

Fokusfrågor som ställs till alla deltagare vid avslutningen av respektive kurstillfälle 

 

Dessa frågor diskuteras i grupp för att sedan sammanställas i teman. 

 

 

Vad anser du att du lärt dig under utbildningstillfället?  

 

Hur värderar du den kunskap du fått? 

 

Vilken kunskap upplever du att du behöver få arbeta vidare med/ta del av för att få de 

verktyg du behöver för ditt framtida teaterledarskap? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


